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"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan
meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu)

menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh harl
kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu

(para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka
menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."

(Qs. Al Baqarah l2l:23a)
Setelah Allah SWT menyebutkan tentang iddah talak, lalu

disambung dengan masalah penyusuan, kini Allah menyinggung
tentang iddah wafat, agar tidak muncul dugaan bahwa iddah wafat
adalah sama dengar iddah talak. Az-Zajjai mengatakan, "Makna ayat

ini adalah: Dan para lelaki di antara kalian yang meninggal dunia

dengan meninggalkan para istri, yakni mereka yang mempunyai istri,
maka para istri itu harus menunggu."

Abu Ali Al Farisi mengatakan: Perkiraannya adalah: Dan
orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan

meninggalkan istri-istri, hendaknya setelah itu mereka (istri-istri)
menangguhkan diri mereka. Ini seperti ungkapan: As-saman

manawanun bi dirhamim (lemak itu menghasilkan dirham), yakni

darinya. Al Mahdawi menceritakan dari Sibawaih, batrwa maknanya

adalah: Dan di antara yang dibacakan kepada kalian adalah, -Batrwa- orang-orang yang meninggal dunia.... Ada juga yang

mengatakan: Batrwa ya: Dan para istri dari para lelaki yang

meninggal dunia di antara kalian, mereka menangguhkan diri....
Demikian yang dikemukakan oleh penulis Al Kasyayaf. Namun

firman-Nya: L.ij 'b;ti-; (dengan meninggalkan istri-istri), tidak

cocok dengan perkiraan tersebut. Karena yang tampak dari benttrk

nakirah (indefinitif; Tanpa alif laam) adalah pengulangan yang
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mengalami perubahan. Sebagian pakar nahwu (gramatikal batrasa
Arab) dari kalangan ularna Kufah menyatakan, bahwa khabar dali
kalimat'Alladziina' (orang-orang yang) adalah matruk (dilewatkan).
Tujuannya adalatr memberitakan tentang para istri mereka, bahwa
mereka harus menangguhkan diri. Hikmah ditetapkannya iddah wafat
dengan kadar waktu ini adalah, karena janin laki-laki biasanya sudah
mulai bergerak pada usia kehamilan tiga bulan, sedangkan janin
perempuzur sudatr mulai bergerak pada usia kehamilan empat bulan.
Lalu Allatr menambahkan sepuluh hari, karena ada kemungkinan
janinnya lematr untuk bergerak sehingga gerakannya sedikit terlambat,
tapi keterlambatan itu tidak lebih dari sepuluh hari.

Konteks ayat ini bersifat umum, yaitu batrwa setiap wanita
yang ditinggal mati suaminy4 ia menjalani iddah-nya dengan iddah
ini, narnun keumuman ini dikhususkan oleh fimran Allah Ta'ala:

ifi7'#- of ifr )€.ii 353t (dan perempuawperempuan yans

hamil, waHu iddah mereka itu ialah sampoi mereka melahirkan
kandungamya). (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4). Demikian pendapat
Jrmhur ulanra

Diriwayatkan dari sebagran sahabat dan sejumlah ulamq
bahwa wanita hamil menjalani iddoh hingga walrtu terlama dari kedua
waktu iddah.Ini sebagai hasil penyinghonan antara dalil yang umum
dengan dalil yang khusus dan rmtuk mengamalkan keduanya. Namun
pendapat yang benar adalah pendapat yang dikemukakan oleh Jumhur.
Penyingkronan antara yang umum dengan yang khusus dengan cara
seperti ini tidak sesuai dengan kaidah-kaidah batrasa dan tidak pula
dengan kaidatr-kaidah syari'a! karena tidak ada artinya
menglfiususlcan sesuatu dari yang umum kectrali hanya berupa
kaerangan perubahan hukum yang umum dengan yang
menyelisihinya. Telah diriwayatkao secara shahih dari Nabi SAW,
bahwa beliau mengizinkan Sabi'ah Al Aslarniryah untuk menikah lagi
setelah melahirkan dan penantian kedua serta penrmdaan nikah.l

Konteks ayat ini juga tidak membedakan istri yang masih kecil
dan yang sudah dewasa, antara yang merdeka dan hamba sahayao dan

I Mutta|aq ataih; N Buttari (5319) dan Muslim Qtllzz) dari hadits lbnu
Mas'ud.
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antara yang masih mengalami haid dan yang sudah tidak haid lagi
(menopouse), yaitu bahwa iddah mereka semua -bila 

ditinggal mati
oleh suami- adalatr empat bulan sepuluh hari. Ada yang
mengatakan, bahwa iddah hamba sahaya adalah setengah dari iddah
wanita merdek4 yaitu dua bulan sepuluh hari. Ibnu Al Arabi
mengatakan batrwa ini sudah merupakan ijma' (konsensus ulama)
kecuali yang diriwayatkan dari Al A'sham, karena ia menyamakan
iddah wanita merdeka dengan hamba sahaya. Al Baji mengatakan:

'Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat mengenai hal ini
kecuali yang diriwayatkan dari Ibnu Sirin, karena ia mengatakan,
batrwa iddah hamba sahaya sama dengat iddah wanita merdeka.
Namun riwayat itu tidak valid diambil darinya.

Alasan pendapat yang dianut oleh Al Asham dan Ibnu Sirin
adalah karena keumuman ayat ini, sedangkan alasan yang dianut oleh
selain keduanya adalah karena diqiyaskannya iddah wafat kepada
ihdad, yaitu setengatrnya bagi hamba sahaya, ini berdasarkan firman

Allah SWT: ?\artt A
(Malra atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita
merdelra yang bersuami) (Qs. An-Nisaa' [4]: 25) dan juga berdasarkan

hadits yang lalu: tt;Z> 6*: )ry b\i '6:nb (Talalcnya hamba

sahaya perempuan adalah dua talah sedangkan iddahnya dua kali
haid). Dan, yang demikian ini bisa dipakai sebagai dalilnya, karena
yang dimaksud bukan hanya menetapkan talaknya yang setengah dari
talak wanita merdek4 tapi juga iddah-nya adalah setengah dai iddah
wanita merdeka. Hanya saja karena tidak mungkin dikatakan bahwa
talaknya adalah satu setengah talak dan iddah satu setengah kali haid,
karena istilatr 'Setengah' dalam kedua hal ini tidak masuk akal,
sehingga kadar iddah dan talaknya adalatr seperti yang dijelaskan
dalam hadits tersebut, yaitu digenapkan. Namun di sini ada halangan
untuk menerapkan qiyas yang dianut oleh Jumhur ulama, yaitu, bahwa
hikmah dalam menetapkan iddah wafat empat bulan sepuluh hari,
sebagaimana yang telatr kami paparkan, adalah untuk tujuan
memastikan kosongnya kehamilan, dan itu tidak dapat diketatrui
kecuali dengan masa tersebut. Dan, dalam hal ini tentunya tidak
berbeda antara hamba sahaya dan wanita merdeka. Beda halnya
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dengan iddah dua bulan yang lain karena ditinggal mati suami, karena
dengan masa tersebut sudatr bisa diketahui kosongnya ratrim. Tentang
tidak berbedanya hamba sahaya dan wanita merdeka dalam hal ini
akan dipaparkan pada keterangan tentang iddah ummul walad.

Para ulama berbeda pendapat tentang ummul walad yang
ditinggal mati majikannya; Sa'id bin Al Musayyab, Mujahid, Sa,id
Ibnu Jubair, Al Hasan, Ibnu Sirin, Az-Ztthi, Umar bin Abdul Aziz, Al
Auza'i,Ishaq dan Ibnu Rahawih dan Ahmad bin Hambal dalam salatr
satu riwayat darinya, ia menyatakan: Bahwa ummul walad ber-iddah
selama empat bulan sepuluh hari berdasarkan hadits Amr bin Al Ash,
yang mana ia berkata, "Janganlah kalian menyamarkan sunnah Nabi
kita SAW kepada kami, (karena) iddah ummul walad bila ditinggal
mati oleh majikannya adalah empat bulan sepuluh hari."2 Riwayat ini
dikeluarkan Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Al Hakim dan ia men-
shahih-kawrya, namun dinilai dha'if olehAhmad dan Abu Ubaid. Ad-
Daraquthni mengatakan, "Yang benar adalah bahwa riwayat ini
mauquf,"

Thawus dan Qatadatr mengatakan: Iddah-nyaadalatr dua bulan
lima hari. Abu Hanifah dan para satrabatny4 Ats-Tsauri, serta Al
Hasan bin Shalih mengatakan; Ummul walad ber-iddah dengan tiga
kali haid. Ini juga pendapat Ali, Ibnu Mas'ud, Atha',
Ibrahim dan An-Nakha'i.

Malik, Asy-Syaf i dan Ahmad dalam riwayat yang masyhw
darinya, bahwa iddah-nya adalatr satu kali haid selain haid yang
dialami pada bulan kematian majikannya. Ini juga merupakan
pendapat Ibnu Umar, Asy-Sya'bi, Makhul, Al-Laits, Abu Ubaid, Abu
Tsaur dan Jumhur.

Firman-Nyu, 'fiL\ ait ri.U (kemudian apabila telah habis

iddahnya), yang dimaksud dengan al buluugh di sini adalatr habisnya
masa iddah.

'$,5 11- N*'{r+ tb. (Maka ti ada do s a b a gi mu (p ar a w at i)

2 Shahih; Ahmad dalan muna&ny\ 4DO3 dan Ibnu Majatr, 2083 dan di-
s h ahi h-l<an oleh Albani.
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membiarkan mereka berbuat) yang berupa berhias dan menerima
lamaran.

J.il\ (menurut yang patut)yang tidak menyelisihi syari'at

dan tidak bertentangan dengan adat yang baik. Ayat ini digunakan
sebagai dalil untuk menyatakan wajibnya ihdad bagi wanita yang
tengah menjalani iddah karena ditinggal mati suami. Telah
diriwayatkan secara pasti dalam Ash-Shahihain danyang lainny? dry
banyak jalur periwayatan, bahwa Nabi SAW bersabdq :A) ,Y- |
t:r:,4 ff qf 9\:,)'\1,?fioi * jb'q'tti ,.ti #q !u)ql

(TidaHah halal bagi seorang wanita yang beriman kcpada Allah dan
hari alrhir untuk berihdad terhadap kematian seseorang lebih dari
tiga hgri lrecuali terhadap kematian suami, yaitu empat bulan sepuluh
hari).3

Telah diriwayatkan juga secara pasti dari Nabi SAW dalam
Ash-Shahihain dan yang lainnya tentang larangan bercelak bagi
wanita yang sedang dalam masaiddohwafat.a

Al lhdaad adalah meninggalkan berhias yang berupa
menggunakan wewangian, mengenakan pakaian bagus, perhiasan dan
sebagainya. Tidak ada perbedaan pendapat tentang wajibnya ihdad
pada masa iddah wafat, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai
wajibnya hal ini pada masa iddahtalakraj'i (talak yang bisa dirujuk),
namun para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini bagi wanita
yang sedang menjalani masa iddah dari talak ba'in, menjadi dua
pendapat. Pembahasan tentang ini dipaparkan pada kitab-l<rtabfuru'.

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi di dalam Sunan-

nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: lr_|i';-

'l- 'i3i-@""5-orang yang meninggal dunia di antaramu), ia

3 Muttafaq alaih: Al Bulfiari (5339) dan Muslim Qtl125) dari hadits Ummu
Salamah.

a Muttafaq alaih; N Bulfiari, 5342 dN Muslim, 2tll27 dari hadits Ummu
Athiyah.
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mengatakan: Dulu, apabila seorang laki-laki meninggal dunia dengan
meninggalkan istrinya, maka si isti ber-iddah di rumatrnya (rumah
suaminya) selama satu tahun dan diberi nafkatr dari harta

peninggalannya. Kemudian Allatr memrrunkan ay at: !{a'ij;A r;li',
(orang-orang yang meninggal dunia di antaramu) al aayah, maka -setelah itu-, inilah iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminy4
kecuali bila ia hamil maka iddah-nya adalatr hingga melahirkan
kandungannya. Dan, tentang perwarisan si istri itu, Allah berfirman:

;Xi V+ '6!Si Gl (Para istri memperoleh seperempat harta

yang lramu tinggalkan.' (Qs. An-Nisaa' p): l2). Jadi Allah telah
menerangkan tentang perwarisan istri, penetapan wasiat dan nafkatr.

,Kt& '{4 <i 'i;Ll # $'9 (kemudian apabita tetah habis

'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu [para walifl, yakni: Bila seorang
wanita diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, kemudian
iddah-nya telatr habis, maka tidak ada dosa baginya untuk berhias dan
berupaya untuk menikah lagi, narnun itu dengan cara yang baik." Abd
bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Abu
Al Aliyatr, ia mengatakan: Yang sepuluh hari ini digabung dengan
yang empat bulan itu, karena dalam sepuruh hari itu ditiupkan ruh
padanya (padajanin).

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Adh-Dhahhak mengenai

firman-Ny u, ffi ;4 6,i (kcmudian apabila telah habis 'iddahnya),

ia mengatakan: Bila telatr habis iddah-nya.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Syihab mengenai

firman-Ny 
", fi$6 '{4<f; (Maka tiada dosa bagimu [para walifi, ia

mengatakan: Yakni para walinya.

Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,
Ibnu Abu Hatim dan Al Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa
ia memakruhkan wanita yang ditinggal mati suaminya untuk
mengenakan wewangian dan berhias
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Diriwayatkan Oleh Malik, fildrrrazzaq, para penpsun kitab-
ktiab Sunan dan di-shahih-kan oleh At-Tirmidzi, serta Al Hakim, dari
Al Furai'ah binti Malik bin Sinan, saudari Abu Sa'id Al Khudri:
Bahwa ia datang kepada Rasulullatr SAW untuk meminta izin kembali
kepada keluarganya di kawasan pemukiman Bani Khudrah, sementara
suaminya sedang pergi mencari para budaknya yang kabur, nzlmun
ketika ditemukan, mereka justnr membunuhnya. Ia menufurkan, "Lalu
aku meminta kepada Rasulullah SAW agar dibolehkan kembali
kepada keluarga, karena suamiku tidak meninggalkanku di rumah
yang dimilikinya dan tidak pula nafkatr. Kemudian Rasulullah SAW
pun mengatakan, 'Ya,' maka aku pun beranjak, hingga ketika aku
sedang berada di kamar, atau di masjid, beliau memanggilku, atau
mengufus seseorang untuk memanggilku, lalu beliau bertany4'Apa
yang kau lmtakon tad{?' Maka aku pun mengulangi kisatr yang tadi
aku ceritakan kepada beliau mengenai suamiku, maka beliau pun

bersabda .'et 'qq, #- ,? # 'e',*i (Tinggallah engkau di

rumahmu sampai habis masarrya). Maka aku pun ber-iddah selama
empat bulan sepuluh hari." Selanjutkan ia mengatakan, "Kemudian
pada masa Utsman bin Affan, ia mengirim utusan kepadaku dan
menanyakan hal itu kepadaku, lalu aku pun memberitahunya, lalu ia
pun mengikutinya dan memutuskan dengan itu."s

J l::ri 1$; a. 4 i->f tA "W'&55
{ SsS'b#itria F1 ^t'#"-g e "hU

', i?o Y;; {;"tltp S';, i}fi J $ yb Sr3rG,

oY {4 nf 'rt ws i{3 46.tJi u tr- dA$
@ + if.'rt\ "SrAa5 U:*'3, $i

t Shahth, Abu Daud (2300); At-Tirmidzi (1204) An-Nasa'i pada (6/199); Ad-
Darimi (2287) dan Ibnu Majah (2031); Di-shahih-taln oleh Albani dan Ahma4
(6/380).
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"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu
dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan fteinginan

mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu
akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu
Mengadakan janji kawin dengan mereka secarfl rahasia, kecuali

sekedar mengucapkan ftepada mereka) Perkataan yang ma'ruf, dan
janganlah kamu ber'azam (bertetup hati) untuk beraqad nikah,

sebelum habis 'iddahnyu dan ketahuilah bahwasanya Allah
mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-
Nya, dan hetahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha

Penyantun " (Qs. Al Baqarah [2]: 235)

Al Junaaf;adalah al itsm (dosa).

At-ta'riid (ungkapan sindiranlkiasan) adalah anonim dari at-
tashriib (ungkapan jelas), yaitu berasal dari "'Aradha asy-syai'a"
(mengincar sesuatu), yakni mendekatinya seolah-olah ia menunggui di
sekitar sesuatu itu tapi tidak menampakkannya. Ada juga yang

mengatakan, batrwa at-ta'riidh dari ungkaparr "'Aradhtu ar-rajul'
yakni: Aku memberi hadiah kepada seseorang. Contoh kalimat:
Bahwa serombongan pengelana kaum muslimin 'aradhuu

(menghadiatri) Rasulutlah SAW dan Abu Bakar pakaian berwarna
putih. Jadi al mu'ridh bil kalaam (orang yang mengungkapkan
perkataan) adalah menyarnpaikan suatu perkataan yang bisa difahami
maknanya oleh yang drtujunya. Disebutkan di dalam Al Kasysyaf:6

Perbedaan antara kinayah dengan ta'ridh, bahwa kinryah adalah

menyebutkan sesuatu dengan selain lafazh yang biasa digunakan

unhrknya, sedangkan at-ta'ridh adalah menggunakan suatu lafazh
yang menunjukkan pada sesuatu yang tidak disebutkan. Misalnya
perkataan seseorang yang dibutuhkan bantuannya, " Ji'tul(a li usallima
'alaika" (aku datang untuk mengucapkan salam padamu

[menyapamu]) atau "Li andzur ilaa waihiknl kariim" (untuk melihat

wajatrmu yang mulia). Karena itulatr mereka mengatakan, "flasbuka
bi at-tasliim minni taqhaadiyan" (cnkuplah bagimu dengan salam

sehingga aku bisa memenuhi [membalas]). Seolatr-olah ini
mengarahkan perkataan kepada suatu maksud yang menunjukkan

maksud tertentu. Disebut jtga at-talwiifu (sinyal) karena tersirat

8

6 Al Kasysya|, ln82-283.
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darinya apa yang dikehendakinya.

Al Khithbah (pinangan), dengan harakat kasrah, adalah
permintaan yang dikemukakan oleh orang yang menginginkannya
dengan kelembutan, baik secara perkataan atau perbuatan. Dikatakan:
"Khathabahaa lchithbatan dan khathban" (meminangnya). Adapun a/
lrhuthbah, dengan dhammah, adalah perkataan yang disampaikan
seseorang yang sedang berpidato (wejangan).

'AU 5 (atuu lmmu menyembunyikan) maknanya:

Menutupi dan menyembunyikan keinginan untuk menikahi setelatr
habisnya masa iddah nanti.

Al lknaan adalatr menutupi dan menyembunyikan. Dikatakan,
"Alcnantuhu" dan"kanantuhu" artinya sama. Contohnya dalam firman

Allah Ta'ala: 1';f:t 3;;. (Telur [burung untal yang tersimpan

dengan 6arfr) (Qs. Ash-Shaaftaat l37l: aD. Contoh lainnya berupa
ungkapan: Akannal bait shaahibahu (rumahitu menutupi pemiliknya).

'J$i|fr :{31'6fi 
lF {,tuon mengetahui bahwa trsmu akan

menyebut-nyebut mereka), yakni: Allah mengetahui batrwa kalian
tidak akan bersabar untuk mengatakannya kepada mereka tentang
keinginan kalian terhadap merek4 maka Allah memberikan rukhshah
bagi kalian untuk menyindirnya tanpa mengungkapkan dengan
ungkapan yang jelas. Disebutkan di dalam Al Kasysyaf, bahwa pada

kalimat ini terkandung semacam celaan, seperti pada firman-Nya: ip
'# 33,1# # Hi'itl peuan mengetahui bahwa tramu

tidak dapat menohan nafsumu) (Qs. Al Baqaratr [2]: 187).

L efirc, { SSS (datam pada itu jangantah tramu

mengadalran janji lca,win dengan mereka secara rahasia), maknanya:
'Alaa sirrin (secara ratrasia), lalu harf jaar-nya (panikel penyebab
harakat kasrah)nya dibuang, karena fi'l ni tidak memerlukan dua
maful (obyek). Para ulama berbeda pendapat mengenai makna as-
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sirr- Ada yang mengatakan, bahwa maknanya adalatr nikah, yakni:
Janganlah seorang laki-laki mengatakan kepada wanita yang tengah
menjalani iddah, "Menikahlah denganku," akan tetapi semestinya
mengungkapkan dalam bentuk sindiran (kiasan). pimaknaan ini
dianut oleh Jumhur ulama.

Ada juga yang mengatakan: Bahwa as-sirr di sini adarah zin4
yakni: Jangan sampai menjanjikan pernikahan atas perzinaan pada
masa iddah, yaitu dijanjikan dinikahi setelah selesai iddah. Demikian
pendapat yang dikemukakan Jabir bin zud,, AbuMijlaz, Al Hasan,
Qatadah, Adh-Dhahhak dan An-Nakha'i. pendapat ini dipilih oleh
Ibnu Jarir Ath-Thabari. Al Hathi'ah mengatakan:

Lqt;-b:i'i:)e kt:, c cl. c 6 .ttc ..

tr frrtb -,- l-vry
Dan diharamkan menzinai tetangga perempuan *rrrt

sementara tetangga mereka memakan ujung piring.
Ada juga yang mengatakan: Bahwa as_sirr adalah al jima,

(persetubuhan), yakni: Janganlah kalian menyebut-nyebut kepada
mereka bahwa kalian banyak bersetubuh untuk mengungkapkan
keinginan menikatri mereka. Demikian pendapat yang dikemukakan
oleh Asy-syaf i mengenai pemaknaan ayat ini. contoh pemakaan ini
dalam ungkapan seorang penyair:

vf';t',i-:_y 6t t;t L\;,.;'.*;i,ti
Bukankah Basbasah kini telah menyatakan, bahwa alru

sudoh tua, dan balm,a orang sepertilru ini sudah tidakbagus lagi
bersetubuh.

Contoh lainnya dari ucapan Al A,sya:

t tf)fu,6$'t) 4.6rrfu'b
Malro pasti kalian tidak ingin menyetubuhinya karena kckoyaan

dan tidak pula kalian akan menyerahkannya rrarena kcpapaannya.

Maksudnya: Tidak meminta untuk menikahinya karena
hartanya yang banyak, dan tidak pula melewatkannya karena

oft -1

LL
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kekurangan hartanya.

Pelurusan ungkapan dengan menggunakan kalimat: 5."
(tetapi) adalah dari kalimat perkiraan yang tidak ditampakkan yang

ditunjukkan oleh kalimat: '$itIffr Uramu almn menyebut-

nyebut mereka) yakni: Maka sebutkanlah kepada mereka, J SS;

b ifta+(:' (dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji

kowin dengan mereka secara rahasia). Ibnu Athiyyah mengatakan:
Umat Islam telatr sependapat, bahwa pembicaraan dengan wanita yang
tengatr menjalani masa iddah, yang mengandung perkataan jorok,
yaitu dengan menyebut-nyebut persetubuhan atau yang mengarah ke
situ, adalah tidak boleh. Ia juga mengatakan, "IJmat juga telah
sependapat tentang makruhnya menyatakan janji kepada wanita untuk
menikahi pada masa iddah-nya. Begitu juga janji ayah terhadap
anaknya atau majikan terhadap budak perempuannya (untuk
menikahkannya)."

ti-rg ij' $;i 01 
-{! 

Qrccuali sekedar mengucapkon

[kepada merekal perkataan yang ma'rufl. Ada yang mengatakan,
bahwa ini adalah pengecualian yang berdiri sendiri yang bermakna
"loakin" (tetapD. Perkataan yang baik adalah sindiran yang
dibolehkan. Penulis Al Kasysyafmenyatakan batrwa kalimat ini tidak
berdiri sendiri, ia pun mengatakan, "Ini merupakan pengecualian dari

firman-Nya: Jlt:+(:'J gongorlah kamu mengadakan janji [untuk

menikahJ) yakni: Janganlah kalian menjanjikan apa pun kepada
mereka, kecuali janji yang baik yang tidak mungkar." Ia menganggap
batrwa kalimat tersebut adalatr untuk pengecualian terkait, dan alasan
tidak menganggapnya sebagai pengecualian yang berdiri sendiri,
karena berarti menetapkan sindiran sebagai janji. Padahal sebenarnya
tidaklah demikian, karena sindiran merupakan altematif janji, karena
sebenarnya itu adalah janji itu sendiri (hanya saja tidak berbentuk
ungkapan yangjelas).
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?#41 i1;L V;; {1 p* jangantah twmu berazam

[bertetap hatiJ hati untuk beraknd nikah), tentang makna al ,azm

telah dikemukakan. Dikatakan: 'Azama asy-syai'a, dan: ,Azama ,ala

asy-syai'i". Maknanya di sini: Laa ta'zimuu ,alaa uqdatin nitraaft
(janganlah kalian berketetapan hati untuk melangsungkan akad nikah,
kemudian kata 'alaa-nya dibuang (tidak ditampakkan). Sibawaih
mengatakan, "Pembuangan partikel di sini tidak ada kiasannya yang
menjadi standarnya." An-Nuhas mengatakan: Boleh juga maknanya:
Laa ta'qiduu 'udatan nikaah (anganlatr kalian melangsungkan akad
nikah), karena makna "Ta'zimuu" dan ',Ta'qiduu,, sama.,, Ada juga
yang mengatakan, bahwa kemantapan untuk melakukan suatu
perbuatan adalatr yang mendahului perbuatan itu, maka di sini
terkandung larangan yang sangat mendalam. Sebab, bila sesuatu yang
mendahuluinya saja sudatr dilarang, maka sesuatunya itu sendiri lebih
terlarang.

:;t;: +,S.Ji 'g $L @ebetum habis iddahnya). Maksudnya:

Sampai habis masa iddohnya. AI Kitaab di sini adalah batas dan kadar
yang ditetapkan dari iddah. Disebut kitaab, karena ditetapkan dan

diwajibkan, seperti firman-Nya: g{<r_9|tlii &; e( ',i$i (,y

6:r;i (Sesungguhnya shalat adatah kewajiban yang ditentukon

wahunya atas orang-orang yang beriman) (Qs. An-Nisaa' [a]: 103).
Hukum diharamkannya menikatr pada masa iddah adalah hukum yang
telatr disepakati oleh umat.

Abdurrazzaq, Sa'id bin Manshur, Ibnu Abu Syaibah, Abd bin
Humaid, Al Bukhari, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim
dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya:

;l4ii'E+ b.tr*Ft1'#'Cq$ (Dan tidak ada dosa bagimu

meminang wanita-wanrta itu dengan sindiran), ia mengatakarr At-

Ta'riidh tyakni yang termuat pada kalimat ,3:p1adalah: Aku ingin

menikah, atau: Aku menginginkan wanita yang cirinya demikian dan

I
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demikian, atau: Aku memerltrkan wanita, atau: Sungguh aku berharap
Allah memudahkanku mendapatkan wanita yang shalihah.

Ib:ru Jarir meriwayatkan darinya, yaitu ia mengatakan kepada

seorang wanita: Semoga aku tidak kedatruluan orang lain kepadamu,

atau: Sungguh aku berharap bahwa Allah telah mempersilakan antara

aku dan engkau, dan: Ungkapan-ungkapan lainnya yang serupa itu.
Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan darinya, ia berkata" *Yaifu ia mengatakan: Sunggu aku

menyukaimu, atau: Swrggu aku berharap telatr menikatrimu."

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al Hasan

mengenai firman-Nya: 'i=iE( J (atau kamu menyembunyikan

flrcinginan mengawini mereko), ia mengatakan: Kamu ratrasiakan.

Abdttrrezzaq iuga meriwayatkan seperti itu dari Adh-Dhahhak.

Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir

meriwayatkan dari Al Hasan mengenai firman-Nya: 'fi1 
t61 t

'b4!5fr (Allah mengetahui balwa kamu akan menyebut-nyebut

mereka), ia mengatakan: Dengan kesalahan. Ibnu Abu Syaibah dan

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujatrid, ia mengatakan: Ia teringat akan

wanita itu di dalam dirinya.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: i .#;

h #9+(:' Qetapi janganlah kamu mengadalan janji kawin

dengan mereka secara rahasia), ia mengatakan: "Yaitu dengan

mengatakan kepadanya, 'sungguh aku rindu', atau 'berjanjilatt
kepadaku untuk tidak menikah selain denganku' dan redaksi yang

serupa dengannya W: 1j $;; 6 {; Qrccuati setrcdor

mengucapkan flrepada merekoJ perkataan yang ma'rufl, yaitu
perkataan: Semoga aku tidak kedatnrluan orang lain kepadamu.

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya mengenai maksud as-sirr
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(ratrasia), batrwa itu adalah zina. yaitu laki-laki yang melakukan zina
dan beralasan hendak menikatri. Abdurrazzaq dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan darinya mengenai firman-Ny ^Vi* i';,6j1o1 -{!
(lrecuali selrcdar mengucapkan [kepada merekal perrataan yang
ma'rufl, ia mengatakan: Yaifu dengan mengatakan: Engkau sungguh
cantik, atau: Engkau sangat baik, atau: sesungguhnya wanita termasuk
kebuttrhanku.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya: 'o'tll VF {;

d1A| (Dan ianganlah kamu berazam [bertetap hatiJ untuk

berakad nikah), ia mengatakan: Janganlah kalian menikahi(nya), &
lslt'$- {t"tdum habis mosa idahnya),yakni: Sampai habis

masa iddalmya."

S#u|i3iiloE@'GWGi'a.2;tu,
n -J L'ii Y i, ii ei "rt ;Lrj'$r'",j=i-:s

53 t-fr J3 &i ;''rL . 
e *,a$ Wi _ a; ";

"Tidak ada kewajiban tmembayar (mahar) atas kamu, jiha hamu
menceroihan isteri-isteri hamu sebelum hamu bercampur dengon

mereha don sebelwn hamu menentuhan maharnya. dan hendahlah

u'b;cl,q-ifi ir;$;.'l;:;rr1p3{5Yfu
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kamu berikan suata muttah (pemberian) kepada mereka- otang
yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang mishin

menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang
patut. yang demihian itu merupakan hetentuan bagi orang-orang
yang berbuat hebajihan. jika hamu nunceraihan isteri-isterimu

sebelum kamu bercampar dengan mereka, Padahal Sesungguhnya
kamu sudah menentuhan maharnya, Maha bayarlah seperdua dari
mahar yang telah hanu tentuhan itu, kecuali jika isteri-isterimu ilu
mema'afkan olau dima'atkan oleh orang yang memegang ikatan
nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dehat kepada takwu dan

janganlah hamu melupakan heutomaan di antara kamu
Sesungguhnya Allah Maha melihot segala apa yang komu

kerjakan." (Qs. Al Baqarah [2]: BGA37)

Yang dimaksud dengan al junaa! di sini adalah tanggungan
berupa mahar atau yang lairurya, tidak diwajibkannya al junaaftadalah
karena tidak diwajibkannya mahar. Yakni: Tidak ada kewajiban
tanggungan atas kalian yang berupa mahar atau lainnya bila kalian

menceraikan istri dalam kondisi tersebut. KataVpada firman-Nya: 11

'#; 
{ (sebelum komu bercampur dengan mereka), adalah

mashdar yang berfungsi menerangkan keadaan dengan perkiraan
mudhaaf,, yakni: Muddata 'adami masiisikam (selama tidak ada
pencampuran [penyetubuhan] dari kalian).

Abu Al Baqa' menukil suatu pendapat, bahwa al junaah
adalalr syarthiyyah ftalimat bersyarat) yang termastrk kategori syarat
dari beberapa syarat, sehingga syarat yang kedua menjadi kriteria
syarat yang pertarn4 seperti r:ngkapan: In ta'tini in tufuin ilayya
ubimuka (jika kau datang kepadaku, jika kau bersikap baik
terhadapku, maka aku akan memuliakanmu). Sehingga Makna ayat
ini: Jika kalian menceraikan mereka, dengan tidak pernah menggauli
mereka. Ada juga yang berpendapat bahwa kata "maa" itu sebagai

moushulah, yakni: Jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum
kalian gauli. Para ulama juga berbeda pendapat mengenai firman-Nya:

VF J lotou sebelum kamu menentukan), ada yang mengatakan:
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Batrwa if di sini bermakna {1tt"."avselain), yakni: Illaa an

tafridhuu (kecuali yang kamu tentukan).

Ada juga yang mengatakan batrwa maknanya adalatr:

.F(rrtirrgga/sampai), yakni: Hatta tafridhuu (sampai yang kamu

tenfukan [sebelum kanru menentukan, atau: kecuali yang telatr kamu
tentukanl). Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalatr
waoyyu (dan), yakni: Wa tofidlwt (dan kamu tentukan).

Menunrtku (Asy-Syaukani), semua penafsiran ini tidak
mengena, karena makna ayat ini sangat jelas, Allah swr menyatakan
tidak adanya junaafi (tanggrurgan benrpa mahar atau yang lainnya)
atas orang-orang yang menceraikan istri selama tidak terjadinya salah
satu dari dua hal tersebut [yarni menggaulinya atau menetapkan
maharnyaJ. Ditiadakannya mahar yang belum diketatrui adalah karena
belum ditentukan dan karcna si isti belum digauli, tapi bila telah
ditenhrkan walaupun belum digauli, maka itu berlaku, demikian juga
bila terjadi penyetubuhan dan maharnya belum dircntukan, maka telah
unajiblah mahar yang semisal atasnya

Perlu diketahu, batrwa wanita yang ditalak ada empat macam,
yaitu:

Pertama, wanita yang telah digauli dan telah ditetaplon
maharnya, seperti yang telatr disinggung pada ayat sebelumnya. untuk
wanita dengan laiteria ini, suami dilarang mengambil kembali barang
sedikit ptrn dari apa yang telah diberikan kepada mereka dmt iddoh
mereka adalah tiga kali qunt'.

Kedua, Wanita yang ditatak yang belum digauli dan belum
ditentukan maharny4 seperti yang disebutkan dalam ayat ini, tidak
mendapatkannya, tapi ia hanya mendapatkan mut'ah (perrberian).
Dijelaskan di dalam surah Al Ahzaab, bahwa apabila istri yang belum
digauli dicerai, makatidak ada iddohatasnya.

Ketiga, Wanita yang telah dirctapkan maharnya namun belum

digauli, yaitu yang disebutkan dalarn firman-Nya, $ u'iijii& op
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'|i'j"iL;!;i'rrt'""1t%S(Jitmpamumenceraipanistri-istrimu

sebelum kamu bercampur dengan

m e ne ntulcan m ah ar ny a).

Keempat: Wanita yang telatr

matrarnya, yaitu yang disebutkan di dalam firman-Nyai 4 i':'":i;113
'-^4i <;A 'll';6 '& (ua*a isteri-isteri yang telah knmu

nilonati [campuriJ di antara mereka, berilranlah kepada mereka

maharnya [dengan sempurnaJ, sebagai suatu kewajiban) (Qs. An-
Nisaa' [$:2$.

Yang dimaksud dengan firman-Nya, 'S;5 
{ 6 ltrtrtu*

lramu bercampur dengan merela) adalah sebelum kamu menyetubuhi

mereka. Ibnu Mas'ud membacanya: ,l|yr'e; 
'of 

,F e (sebelum kamu

menyetubuhi mereka). Ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir darinya. Nafi',

Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir dan Ashim membacanya: { U,

'Ll;::s gebelum kamu bercampur dengan mereka). Sementara

Hamzah dan Al Kisa'i membacanya: '#:;.65 (karnu bercampur

dengan mereka) dengan format mufa'alah. Yang dimaksud dengan

fariidhah adalatr menentukan matrar.

'$;;; (Dan hendaHah kamu berikan suatu mut'ah

fpemberianJ kepada mereka), yakni: Berikanlatr sesuatu kepada

mereka sebagai bekal bagi mereka. Konteks perintah ini menunjtrkkan

wajib. Demikian yang dikatakan oleh Ali, Ibnu Umar, Al Hasan Al
Bashari, Salid bin Jubair, Abu Qilabab" Az'Ztiltli, Qatadatr dan Adh-
Dhahhak. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya adalah firman

#$, "i#'t;,# "qr'i;i i+ r &*'61 6 41,:,::,

merelrn, padahal lmmu sudah

digauli tapi belum ditentukan
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(Hai orang-orang yang beriman, apabila komu menikahi perempuan-
perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum
kamu mencampurinya mako sekali-trati tidakwajib atas mereka iddah
bagimu yang kamu minta menyempurnalcannya, Maka berilah mereka
mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-bailcnya)
(Qs. AI Atuz*ab [33]: a9).

Malik, Abu Ubaid dan Al Qadhi Syuraih serta yang lainnya
mengatakan, "Sesungguhnya mut'ah yang disebutkan itu hukumnya

mandub (dianjurkan), bukan wajib, berdasarkan firman-Nya: j; g

'aaAigo"g demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang

yang berbuat kebajikan). seandainya wajib, tentu dinyatakan untuk
semuanya (tidak hanya al mufosinuun)." pendapat ini disanggah,
batrwa ungkapan ini tidak menafikan hukum wajibny4 batrkan ini
merupakan penegasanny4 sebagaimana firman-Nya pada ayat lain:

aiLigi J;k (Sebagai suatu kewajiban bagi orang yang taqwa)

(Qs. Al Baqaratr l2l:241), yakni: Batrwa melaksanakan itu merupakan
sikap ketakwaan, sementara setiap muslim wajib bertakwa kepada
Allah SWT.

Perbedaan pendapat juga terjadi mengenai: Apakah mut'ah
juga disyari'a&an bagi wanita y*,g ditalak sebelum digauli dan
sebelum ditentukan maharny4 ataukah hanya disyari'atkan bagi yang
sudatr ditentukan maharnya saja? suatu pendapat menyatakan, batrwa
mut'ah disyari'atkan untuk diberikan setiap wanita yang dicerai.

Demikian itu pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu .Atha.,

Jabir bin Zaid, Sa'id bin Jubair, Abu Al 'Aliyah, Al Hasan Al Bashri,
Asy-Syaf i dalam salatr satu dari dua pendapatnya, Ahmad dan Ishaq,
namun mereka berbeda pendapat: Apakatr ini diwajibkan untuk
diberikan kepada wanita yang tidak dicerai [yakni ditinggal mati
suami] sebelum digauli dan ditentukan maharnya, atau hanya
dianjurkan? untuk pendapat yang disepakati, mereka bedalih dengan

firman Allah ra'ala: 4;t*,to*t J; e ";-1)!t, v€
(lrcpada peremlruan-perempuan yang diceraikan [hendaklah diberi
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oleh suamninyal mut'ah menurut yang ma'ruf,, sebagai suotu
kewajiban bagi orang yang talcuta/ (Qs. Al Baqaratr l2l: 2a\ dn
firman-Ny 

^, 
tl-t,i qtri',$X 6-113 oLir,ii,i $iEtt-

$ tf 'k;\ "KS <i61 lHai Nabi, tratatrantah

kepada isteri-isterimu: Jika kamu sekalian menginginknn kehidupan
dunia dan perhiasannya, marilah supoya lruberikan kepadamu mut'ah
dan aht ceraikan kamu dengan cara yang baik) (Qs Al Alrzaab [33]:
28). Ayat pertama bersifat umum, berlaku untuk setiap wanita yang
dicerai, sedangkan ayat kedua hanya berlaku untuk para istri Nabi
SAW, dan mereka telatr ditentukan matramya serta telatr digauli.

Sa'id bin Al Musayyab mengatakan: Bahwa mut'ah wajib
diberikan kepada wanita yang diceraikan, walaupun diceraikan
sebelum digauli namun telatr ditentukan mahamya, hal ini berdasarkan

firman Allah ra' ala: n "i,r\LLi .;'ili K (ty- fit|. rji W-

""ir{1,Ur|;fr-eb n e!; {iG <;* J * (Hai orang-

orang yang beriman, apabila kamu menikahi peremlruan-perempuan
yang beriman, kcmudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu
mencamlrurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah
bagimu yang kamu minta menyemqrurnakannya, Maka berilah mereka
mut'ah) (Qs. Al Abzaab [33]: 49), ia mengatakan: Ayat yang terdapat
di dalam surah Al Ahzaab ini telah dihapus oleh ayat yang terdapat di
dalam surah Al Baqaratr.

Segolongan ahli ilmu berpendapa! batrwa mut'ah dikhususkan
bagi wanita yang dicerai sebelum digauli dan belum ditentukan
maharny4 karena isti yang telatr digauli berhak menerima semua
mahar yang telah ditenttrkan atau yang semisal, sedangkan yang
belum digauli yang telah ditetapkan maharnya oleh suaminya dan
diceraikan sebelum digauli, maka ia berhak menerima separoh mahar.
Di antara yang berpendapat demikian adalah Ibnu Umar dan Mujatrid.

Konsensus ulama menyatakan: Bahwa wanita yang ditalak
sebelum digauli dan sebelum ditentukan maharnya tidak berhak apa-
apa selain mut'ah, bila ia seorang wanita merdeka. Tapi bila ia
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r seorang hamba sahaya, maka Jumhur berpendapat, bahwa ia juga
berhak terhadap mut'ah. Namun Al Arya'i dan Ats-Tsauri
berpendapat, bahwa ia tidak berhak terhadap mut'ah, karena ia milik
majikannya, sedangkan majikannya itu tidak berhak terhadap harta
konpensasi dari derita hamba sahayanya. Sebab ketika Allah SWT
mensyari'atkan mut'ah bagi wanita yang ditalak sebelum digauli dan
sebelum ditetapkan mahamya, adalah karena si wanita menderita
akibat talak sebelum hal tersebut.

Para atrli ilmu berbeda pendapat mengenai mut'ah yarrg
disyari'atkan, apakah itu ditentukan kadar tertentu atau tidak? Malik
dan Asy-Syafi'i dalam pendapat barunya mengatakan, "Tidak ada
batasan tertentu yang diketahui, jadi yang berlaku adalatr setiap kadar
yang bisa disebut sebagai mut'ah."

Abu Hanifah mengatakan, "Bila suami istri berselisih
mengenai kadar mut'ah, maka si isti berhak terhadap setengah mahar,
dan itu tidak kurang dari lima dirham, sebab matrar paling rendah
adalah sepuluh dirham." Mengenai hal ini, banyak pendapat para
salaf, insya Allah nanti akan dikemukakan.

ii-ri l--*t J"'i'i n5,!, (orang yang mampu menurut

lrcmampuannyo aon orang yang miskin menurut lcemampuannya

[pula) menunjukkan batrwa standarnya dalam hal ini adalah
berdasarkan kondisi suami, maka mut'ah dari orang kaya lebih banyak

daripada mut'ah dari orang faikir. Jumhur membacanya: eJIl J,
dengan harakat sula,m pada huruf wawu dan harakat lcasrah pada huruf

sfn. Sedangkan Abu Haiwah membacanya: p'{iaengan harakat

fathah pada huruf way)u, serta harakat tasydid dan harakat fathahpada
huruf sin. Nafi', Ibnu Katsir, Abu Umar dan Ashim dalam riwayat

Abu Bakar membacanya: i$s dengan harakat suhtn padahwuf dal

untuk keduanya. Sementara Ibnu Amir, Harnzatr, Al Kisa'i dan

'Ashim dalam riwayat Hafsh membacanya: ,lJ-lti dengan harakat

fathah pada huruf dal untuk keduanya. Al Akhfasy dan yang lainnya
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mengatakan: Keduanya adalah dua dialek yang fasih.

Yang dernikian ini juga di dapatkan pada bacaan dalam firman

Allah Ta'ala: Q+W 66 (Maka mengalirlah air di lembah-

lembah memtrut uhtrannya) (Qs. Ar-Ra'd [13]: 17) dan firman-Nya:

.rti '6 6l ii:S Yj 1mn mereka tidak menghormati Ailah dengan

penghormatan yang semestinya) (Qs. AI An'aam [6]: 9l).

Makna 'fJii adalah al ntuqiilu(yang disedikitkan). Dan kata

&6aaAah sebagai mashdar ),ang m€,lregaskan kalimat: ,;4,
(Dan hendailah knmu berikan mut'ah [pemberionJ kcpado mereka).

b

Makna ;:liif yang baik menurui syari,at dan adat yang

sesuai syari'at.

Firman-Nya, ,k (Yang demikion itu merupakan kctentuan)

adalah sifat utuk kalimar LLfi (yaitu pemberian), atau sebagai

moshdar drujfr'l yang mah&uf(kata kerja yang tidak ditarrpalckan),
yakni {ila ditampakkar-: Haqqa dzaolika haqqan (yang demikian
itu adalah ketentuan). Dikatalmo" "Iloqoqt 'aloihi al qadhaa', atau,
"ahqaqtu.." yakni aku menerapkan keputtrsan padanya.

'""1;-3 J r\f u'ii#iiL o$ {oanitta kamu menceraikon

istri-istrimu sebelum koma dengon mereka) al oryah.lnr
mennnjukkan bahwa mut'ah itu tidak wajib diberikan kepada isti
yang ditalak itu,lcarena status rrut'ah ini sebagai konpensasi bagi istri
yang dicerai sebelum digauli dan sebelum ditetapkan maharnya yang
berhak terhadap mat' ah.

7*) V i ri @aka [bayutohJ seper&n dori mahar yang

telah kamu tentukan in), yatld mereka mengatakan: Diwajibkan atas
kalian membayar setengah dari mahar yang telah ditentukan kepada
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mereka. Dan ini merupakan pendapat yang disepakati para ahli ilmu.

Dalam hal ini jumhur ulama membacany^, j,: ,.r, dengan

rafa'. Sementara yang selain Jumhur membacanya: j] ;L dengan

kondisi nashab, yakni: Fadfa'uu nishfa maa faradhtum (maka
baymkanlah setengah dari apa yang telah kamu tentukan rrz). Ini
dibaca juga, i;I atau ,4 dengan memberi harakat dhamah

pada huruf nun atau meng-kashrah-kawrya. Keduanya adalah dua
dialek. Para atrli ilmu telah sependapat, bahwa wanita yang ditinggal
lati oleh suaminya sebelum digauri dan telatr ditetapkan matrarnya, ia
berhak menerima matrar secara penuh karena kematian tesebu! dan ia
pun berhak terhadap warisan, serta berkewajiban menjalani mzrsa
iddah. Kemudian para ahli i}nu berbeda pendapat mengenai Htulwah
(suami ishi telatr berduaan), apakah hnaisi i"i ai*rlgup sebelum
"telah digauli" sehingga si isEi beftak terhadap matrar slcara penuh,
sebagaimana istri yang telah digauli, atau tidak? Malik, Asy-syafi,i
dalam pendapat lamq para ulama Kufah, para Khalifatr Rasyid,n dan
kebanyakan ahli itnu berpendapat dengan yang pertama (yakni berhak
terhadap matrar secara penuh), dan mereka juga mewajiUt* iddah.
sementara menurut pendapat Asy-syaf i yang baru, bahwa yang
diwajibkan hanya setengah mahar. pendapat ini sisuai dengan konteks
ayat, karena al masiis adalah al jima'(bersetubuh). Dan menurut
beliau jug4 bahwa untuk kondisi ini tidak diwajibkan iddah.
Demikian juga pendapat segolongan salaf.

-1;,6- aI -JI (kccuali jika istri-istrimu itu mema,aflran),

yakni para istri yang ditalak itu. Maknanya: mereka meninggalkan itu
dan merelakannya. Format kata ini seperti "yafalna,,. Kalimat ini
merupakan pengecualian dari calcupan keumuman. Ada juga yang
mengatakan: Batrwa ini merupakan pengecualian yang berdiri-sendiri,
sehingga maknanya: Mereka meninggalkan setengatr mahar yang
wajib dibayarkan oleh para suami kepada mereka. Huruf nuun di sinr

tidak gugur oleh partikel oi karcna kalimat ini merupakan fi,\jamak

zz TAFSIR FATHUL QADIR



mu'annats pada bentuk fi'l mudhmi, dalam semua posisi, baik pada
posisi rafa', nashab ma'upwr jazm (sukun), karena nun iru adalah nun
dhomiir ftata ganti [yang disimbolkan dengan nuun niswa], bukan
sebagai simbol jarnak]), bukan simbol i'roab sebagaimana pada fi'l
mudhari' untuk mudzak*ar, seperti ungkapan ,,ar-rijaol yafuun"
(para lelaki membebaskan/memaafkan) fnuun di sini sebagai simbol
fi'l jamak mudzakkm pada posisi rafa). Demikian pendapat mayoritas
mufassir.

sementara diriwayatkan dari Muhammad bin Ka'b Al earazhi,

balrwa ia mengatakan, bahwa (fa,it dari): -1,:^;-,f; -ft adalatr lak-

laki banyak dalam bentuk lafazh yang dilemahkan.

Dan makna firman-Nya, e$i i'sl .t*,rsfli lft$l @tau
dimaa/kan oleh orang yang memegang ikatan nikah) di-'athaf-kan

kepada posisi kalimat -a i't o1 -f1 t*"rru yang pertam a mabnii
(tidak berubatr oleh pengaruh partikel pengubah harakat atau simbol)
sedangkan yang ini mu'rab (berubah). Ada juga yang mengatakan,
bahwa fa' il -nya adalah suami.

Demikian pendapat yang dilontarkan oleh Jubair bin Muth,im,
Sa'id bin Al Musalyab, Syuraih, Sa,id bin Jubair, Mujatrid, Asy-
Sya'bi, Ikdmah, Nd', Ibnu Sirin, Adh-Dhatlhak, Muhammad bin
Ka'b AI qaraztri, Jabir bin Zaid, Abu Mijlaz"Ar-Rabi, bin Anas, Iyas
bin Mu'awiyatr, Makhul, Muqatil bin Hayyan, pendapat baru Asy-
syaf i, serta merupakan pendapat Abu Hanifatr dan para sahabatnya,
Ats-Tsauri, Ibnu syubnrmah dan AI Arza'i, serta diunggulkan oleh
Ibnu Jarir. Pendapat di atas mengandung kekuatan dan jrrga
kelematran. Kekuatannya adalatr: Karena orang yang memegang

ikut " nikah, yang sebenarnya memang suami, karena dialah yang
berhak untuk mengurainya dengan talak. Adapun kelemahannya:
Karena pembebasan itu darinya adalatr tidak masuk akal. Adapun
pendapat mereka yang menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan
"membebaskannya" adalah "memberinya mahar secara penuh,,, tidak
tersirat dari konteksnya, karena pembebasan itu tidak ditujukan untuk
tambahan.
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Ada juga yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan

firman-Nya: eg$i i'^i -g*,.i-if Dq j lotou dimaalkan oteh

orang yang memegang ikatan nikah) adalatr wali. Demikian pendapat
An-Nakha'i, Alqamah, Al Hasan" Thawus, Atha', /+buAz-Zrnad,Zatd
bin Aslarn, Rabi'atr, Az-Zthi, Al Aswad bin Yazid, Asy-Sya'bi,
Qatadah, Mali dan Asy-Syaf i dalam pendapat lamanya.

Seperti halnya yang telatr disebutkan, pendapat ini juga
mengandung kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya: Karena makna
pembebasan seperti ini adalatr masuk akal. Sedangkan kelematrannya:
Karena ikatan pemikahan itu sebenarnya berada di tangan suami,
bukan di tangan wali. Yang menarrbatr lemahnya pendapat ini, karena
wali tidak mempunyai hak untuk membebaskan suami dari hal yang
bukan hak wali. Al Qurthubi menyebutkan ijma' (konsensus para ahli
ilmu) yang menyatakan batrwa wali tidak berhak terhadap sesuatupun
dari harta anak perempuanny4 yakni maharnya.T

Makq pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah
pendapat yang pertarna karena dua alasan; Pertama: Karena suami
adalah orang yang memegang ikatan penrikahan. Kedua: Bahwa
pembebasannya adalatr untuk memberikan mahar seoara penuh
terlontar dari pemiliknya, karena dialah yang berhak dan bukan wali.

Adapun penyebutan "tambahan" dengan sebutan
'lrembebasan" walaupun tidak tersirat dari konteksnya, namun
biasanya mereka menyerahkan mahar itu secara penuh saat akad,
sehingga pembebasan di sini menjadi masuk akal. Karena berarti sang
suami membiarkannya (membiarkan tambatran) itu untuk sang istri
dan tidak meminta kembali yang setengatr. Penafsiran ini tidak
dikatakan rumit sebagaimana yang dikatakan di dalam Al Kasysyaf,
karena ini pembebasian yang hakiki, yakni meninggalkan sesuatu
yang berhak diminta. Adapun yang disebut rumit adalah bila
merelakan penyempurnuum mahar yang belum diserahkan oleh suami.

'SA 53 t:# 6; (dar pemaafan kami itu tebih detrat

lrepada tahwa) ada yang mengatakan, bahwa lhithab ini berlaku unttrk
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7 Al Qurthubi,3n|T.
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laki-laki dan juga perempuan. Jumhur membacanya dengan ta'
bertitik dua di atas, sedangkan Abu Nahik dan Asy-Sya,bi

membacanya: l,&-oii dengan huruf ya' bertitik dua di bawah,

sehingga khithab-nya berlaku pada laki-laki saja. Redaksi ini
menunjukkan kebenaran pendapat yang kami unggulkan, yaitu yang
menyatakan bahwa: Yang memegang ikatan nikah adalah suami.
Karena pembebasan yang dilakukan oleh wali mengenai sesuatu yang
btrkan haknya bukannya lebih dekat kepada ketakwaan, tapi malah
lebih dekat kepada kezhaliman dan kesewenang-wenangan.

-9. jlift 1?3 {5 @"" jangantah kamu metupakan

keutamaan di antara kamu), jumhur ulama membacanya dengan
dhammah pada waav,u. Yatrya bin Ya'mur membacanya dengan
harakat kasrahpadawautu. sedangkan Ali, Mujatrid, Abu Haiwatr dan

Ibnu Abu Ablah membacanya: tlla$ fi *utrru ayat ini: Bahwa kedua

suami istri hendaknya tidak melupakan kebaikan masing-masing
pihak terhadap pihak lainnya. Di antaranya adalatr kebaikan istri yang
membebaskan setengah matrar, dan kebaikan suami yang
menyempurnakan mahar. Ini merupakan petunjuk bagi laki-laki dan
perempuan yang pernah menjadi pasangan suami istri agar tidak
saling menceritakan keburukan mantan pasangannyq dan hendaknya
saling toleran terhadap kekeliruan masing-masing pihak terhadap
pihak lainnya, karena bagaimana pun, pernah terjadi hubungan di
antara mereka, dimana masing-masing mereka telah saling menggauli,
yaitu hubungan yang tentunya berbeda dengan hubungan lainnya. Di
antara bentuk ekspresi saling menjaga hak masing-masing dan bahwa
masing-masing mereka telatr sangat mengenal kebaikan mantan
pasanganny4 adalah tekad dari keduanya untuk saling toleran.

U'rJaX\a"rt 'i,rl (Stsunssrrhnya Altah Maha Metihat apa

yang lramu kerjakan). Ini mengandung dorongan bagi yang berbuat
kebaikan, dan tentunya juga mengandung ancaman bagi yang
selainnya.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi
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di dalam sunan-nyameriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-

Nyu,"'e-g,-|'r;f V;16'Lf;:.:3 {C 6rortr* tcnmu bercampur dengan

merelro atau sebelum kamu menentukan maharnya), ia mengatakan:
Al Mass adalatr an-nikaafu (bercampur), sedangkan al fariidhah adalah
as h-s hadaaq (mahar/maskawin).

'$4't (Dan hendaHah kamu berikan mut'ah [pemberianJ),

ia mengatakan: Yaitu laki-laki yang menikahi seorang wanita namun
belum menenfukan maharnya, kemudian menceraikannya sebelum
digauli, maka Allah memerintahkannya agar memberikan mut'ah
(pemberian) sesuai dengan kemampuannya. Bila ia seorang yang
kaya, maka hendaklah memberikan pelayan (hamba sahaya), aan uila
ia seorang yang ekonominya sulit, maka hendaklatr memberinya tiga
pakaian atau lainnya.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dariny4 ia mengatakan: Mut'ah talak yang paling
tinggr adalatr pelayan (budak), berikutrya adalah uilg, dan berikutnya
adalah pakaian.

ltbdwrazzaq dan Abd bin Humaid meriwayatkan dari Ibnu
umar, ia mengatakan: Mut'ah yang paling sedikit adalatr tiga puluh
dirham.

Al Qurthubi di dalam Tafsirnya meriwayatkan dari Al Hasan
bin Ali, bahwa ia memberikan mut'ah sebanyak dua puluh ribu dan
satu gang lahan madu.8 Dan, ia meriwayatkan dari syuraih, barrwa ia
memberikan mut'ah sebanyak lima ratus dirham. Ad-Daraquthni
meriwayatkan dari Al Hasan bin Ali, bahwa ia memberikan mut'ah
sebesar sepuluh ribu.

Abdrurra"zaq meriwayatkan dari Ibnu Sirin, bahwa ia
memberikan mut'atr berupa pelayan (budak) dan nafkatr atau pakaian.
Ibnu Jarir,Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi di dalam

Sunannya meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: e

8 Al qurttrubi menyebutkan dalan Tafsir-nya, 3D0l.
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"ir:.:1 J +j, Grtrtum kamu bercampur dengan mereka), ia

mengatakan, uAl Mass adalah al jimaa' (bersetubuh). Maka baginya
adalah setengah mahar, dan ia tidak berhak memperoleh mahar lebih
dari setengahnya.

-a,;^""" 11 
-t (kccuali jika isti-istrimu memaa/lun), yakni:

Wanita janda atau perawan yang dinikahkan oleh walinya yang selain
ayahnya, maka Allah menetapkan hak membebaskan matrar itu di
tangan mereka (para wanita itu) bila mereka ingin membebaskan. Dan
bila ingin mengambil, maka mereka berhak mengambil setengatr
maharnya.

Agii't, -r{ ufii't;$6 (anu dimaaflcan oleh orang yang

memegang ikatan nikah), yaitu: Ayah si wanita perawan. Hak
membebaskan mahar ini berada di tangannya, sementara si wanita itu
tidak lagi punya urusan dengan mantan suaminya bila ia telah
diceraikan, selama ia berada di dalam tanggungan ayalnya.

Asy-Syafi'i, Sa'id bin Manshw dan Al Baihaqi meriwayatkan
dari Ibnu Abbas mengenai laki-laki yang menikahi seorang wanita,
lalu masuk berduaan namun tidak menggaulinya, kemudian
menceraikanny4 ia mengatakan, "Wanita itu hanya berhak mendapat

setengalr matrar. Karena Allah telah berfinn *, 'ij;31L o!3 @aniika
lramu menceraikan istri-istr) al aayah.

Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan: Ia
berhak setengatr mahar, walaupun telah duduk di antara kedua kakinya
(tapi tidak bercampur).

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani di dalam Al Ausath
dan Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanad hasan dari Ibnu Amr, dari
Nabi SAW, beliau bersabda" t:')t 9*t i:t;, :t ,tft (Orang yang

memegang ikatan nikah adalah suami).e

e Al Haitsami menyebutkannya dalam Al Majma',6/320, dan ia berkat4 "Ath-
Thabrani meriwayafl<kannya dalam Al Ausoth, di dalamnya terdapat Ibnu Lahi'ah,
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Diriwayatkan juga seperti itu oleh Ibnu Abu syaibah, Abd bin
Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi
dari perkataan Ali. Abd bin Humaid, Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Jarii,
Ibnu Al Mundzir dan Al Baihaqi juga meriwayatkan seperti itu dari
Ibnu Abbas. Ibnu Abu Hatim dan Ar Baihaqi meriwayatkan darinya,
ia mengatakan, "(yang memegang ikatan nikah) adalah ayahnya si
wanita, saudara laki-lakinya dan orang-orang yang wanita itu tidak
dapat dinikahi kecuali melalui mereka." Abd bin Humaid dan Ibnu

Jarir meriwayatkan dari Mujatrid mengenai firman-Nya: 1/j3 {;

# *t, (Dan janganlah rramu meruparrnn keutamaan di antara
kamu), ia mengatakan: Dalam hal ini ataupun yang lainnya.,,

Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, Ibnu Abu Syaibah, Ahmad,
Abu Daud, At-Tirmidzi dan ia men-shahih-y,arrrya Ibnu Majah, Al
Hakim dan ia men-shahih-kannya, serta Al Baihaqi: Bahwa r"3rrrrrt"t
orang menemui Ibnu Mas'ud, lalu mereka berkat4 iA.da seorang laki-
laki menikatri seorang wanita kami, namun ia belum menetapkan
maharnya dan belum pernah menggaulinya sampai ia meninggal."
Ibnu Mas'ud berkata, "Menurutkr.r, tetapkanlatr unfuknya mahar
seperti biasanya mahar para wanita dari sukunya sendiri, tidak kurang
dan tidak berlebihan, dan ia berhak terhadap warisanny4 serta ia harus
menjalani iddah selama empat bulan r"prmn hari." Lalu hal ini
sampai kepada orang-orang Asyja', di antaranya adaratr Ma'qil bin
Sinan, mereka pun berkata, "Kalni bersaksi, batrwa engkau- telah
memutuskan sebagaimana yang diputuskan oleh Rasulullah sAw
mengenai.iulrt seorang wanita kami yang bernama Birwa' binti
W*yrq ."'o

Sa'id bin Manshur, Ibnu Abu Syaibatr dan Al Baihaqi
meriwayatkan dari Ali, bahwa ia mengatakan tentang wanita yang
ditinggal mati suarrinya sebelum menetapkan maharny4 ..Ia berhak
mendapatkan warisan, dan ia harus menjalani iddoh, tapi ia tidak
berhak terhadap matrar." Ia juga mengatakan, "Kesaksian orang badui

dan padanya terdapat kelematran.

'0 Shahth, Ahmad, 4D80;Abu Daud Zll4, Zll5; At-Tirmi dzi, tl45;An-Nasa.i,
6112l; Al Hakim. 2/180 dan Ibnu Majah, 1892 dan dr-shahih-kanoleh Albani
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dari suku Asyja' tidak diterima bila dihadapkan pada Kitabullah."

Asy-Syaf i dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia
mengatakan tentang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan
telah menetapkan maharnya, "Ia berhak terhadap mahar dan warisan."

Malik, Asy-Syaf i, Ibnu Abu Syaibah dan Al Baihaqi
meriwayatkan dari Umar bin Khaththab, Bahwa ia memberikan
keputusan mengenai wanita yang dinikahi oleh seorang laki-laki:
Bahwa bila telah diturunkan tirai (yakni telah berduaan), maka telah
wajiblah mahar.

Ibnu Abu Syaibah dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Umar
dan Ali, ia mengatakan: Bila ia (suami) menurunkan tirai dan
menutup pintu, maka si istri berhak mendapat matrar penuh, dan ia
pun harus menjalani iddah.

Sa'id bin Manshur, Ibnu Abu Syaibatr dan Al Baihaqi
meriwayatkan dari Zwarah bin Aufa, ia mengatakan: Para Khalifah
Ar-Rasyidun telah memutuskan, bahwa bila suami telah menutup
pintu, atau menurunkan tirai, maka telatr wajiblatr mahar dan iddah.

Malik dan Al Baihaqi juga meriwayatkan serupa itu dari Zaid
bin Tsabit. Al Baihaqi meriwayatkan dari Muhammad bin Tsauban,

batrwa Rasulullah SAW bersabda: *t Ui Wf J|yaii;t 1;::S U
.'ritlr.Ljt (Barangsiapa menyingkap wanita lalu melihat auratnya, maka

te I ah w aj ibl ah mahar atasnya).r I

'r Shahih, Al Baihaqi, 7D56,F{R.Abu Daud dalanAl Morasir, h. 185, isnad-nya
shahih, Ad-Daruqutbni,3ll0T dalam isnad-nyatedapat Ibnu Lahi'ah secara mursal.

Aku katakan, 'Hadits ini memiliki penguat dan banyak jalur lainnya fuingga
mencapai derajat shahih, namrm menurut Ad-Daruquthni,3D07 dari hadits Ali, ia
berkat4 'Jika ia menuttrp pintu, dan melepaskan satir, lalu ia melihat auratnya, maka
telah wajib baginya memberi mahar', dan menurut Abdunazaq dalam mushannaf-
ny4 10868 dari Abu Hurairah, ia mengatakan: Umar berkata, 'Jika satir telah
ditutup dan pintu telatr dirapatkan, maka wajib baginya membayar mahar', dan di
dalanya juga; 10863 dari Umar dengan redaksi serupq dan para perawinya adalah
tsiqah; Ad-Daruquthni,3D06; Al Baihaqi, 7D55 dari Umar ia berkat4 'Jika pintu
telah dirapatkan, dan satir telah dilepaskan, maka ia wajib membayar mahar'."
Isnad-nya shahih.
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r+ ijj,; *:"Ifi ;;i4:9,.>. :isAi J;'W

-;dt le?l$ "u -6g"6rs3 5 J .q #+ 3v

@a;illifu{cr4;\3
"peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa.
Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu,. jika
kamu dalam Keadaan takut (bohaya), Maka Shalatlah sambil

berjalan atau berkendaraan. kemudian apabila kamu telah aman,
Maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah

mengajorhan kepada kamu apa yang belum kamu hetahui.r, (Qs. At
Baqarah l2l:238-239)

Al Muhaafazhah 'ala asy-syai'artinya: Melanggengkan dan
senantiasa melakukan sesuafu.

Al wusthaa adalah bentuk ta'nits (format feminim) dari al
wasath. Ausathu asy-syai'artinya wasathuhu, yaitu bagian terbaik dari

sesuatu. Contoh kalimat, firman Allah Ta'ala: -^^ '&,e qKS

lLiis TDan demikian [ptlal l{ami telah menjadikan kamu [umat
IslamJ umat yang adil dan pilihan) (Qs. Al Baqarah l2l: 143). Contoh
lainnya adalatr perkataan sebagian bangsa Arab ketika memuji Nabi
SAW:

$rii cl;h t;1i efv €,1:* o,3r a7'rf 6-

Wahai manusia berperangai terbaikyang dibanggalmn mereka, dan
manusia termulia yang sangat berbabi kepada ibu dan bapak.

Wasathafulaanut al qauma - yasitlruhum, yakni: Menjadi berada
di tengah-tengah mereka. Disendirikannya penyebutan shalat wustha
padatral sudah tercakup dalam keumunan shalat adalah sebagai

pemuliaannya Abu Ja'far membacanya, ,p1j, $':aq dengan posisi

nashab karena statusnya mempersilakan. Begifu pula cara
membacanya Al Hulwani. Sementara cara membaca Qalun dari Nafi':
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ja.el)t, dengan shaad akibat berdampingan huruf thaa'. Keduanya

(yakni .rl-jt dan 
"}-r.jlD 

adalatr dua macam dialek, seperti halnya

-btlt dan !t ..aJt. Tentang kepastiannya,paraulama berbeda pendapat

sehingga menjadi delapan belas pendapat, aku telatr
mengemukakannya dalam krtab .el pnmtaqa (yakai Nail Al A*hm).

Aku juga telah menyebutkan argumen yang diusung oleh
setiap kelompok, dan pendapat yang palihg mendekati kebenaran
adalah pendapat Jumhur, yaitu bahwa yang dimaksud dengan shalat
wustha adalah shalat Ashar. Hal ini berdasarkan riwayat pasti
yang dikemukakan oleh Al Bukfiari, Muslim, pira penyusun kitab
Sunan dan yang lainnya dari hadits Ali, ia menuturkan, "Sebelumnya
kami mengira bahwa (shalat wustha) itu adalah shalat Subuh, sampai
ketika perang Alwab aku mendengar Rasululullatr SAW bersabda:

ls n$til5 &* ii" v ,*it ,'ra &Ir Bvj,.Jr ,* tffu (Meretra

telah menyibukkan kita sehingga terlewatlcan shalat wustha,
yaitu shalat Ashar. Semoga Allah memenuhi hati dan perut mereka
dengan api)." Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majatr dan yang lainnya
juga meriwayatkan seperti itu dari hadits Ibnu Mas'ud secara
marfu'.

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ath-
Thabrani dari hadits Hudzaifah secara mufu'. Diriwayatkan juga oleh
Ath-Thabrani dengan sanad dha'if dari hadits Ummu Salamatr secara
marfu'.

Tentang kepastian batrwa shalat wustha adalah shalat Ashar
juga telah ditunjukkan oleh sejnmlah hadits yang tidak menyebutkan
tentang perang Ahzfr, kesemua hadits itt marfu'hingga Nabi SAW,
di antaranya: Hadits dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu
Mandatr; Hadits dari Samuratr yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu
Jarir dan Ath-Thabrani; Juga hadits darinya yang diriwayatkan oleh
Ibnu Abu Syaibatr, Ahmad, AM bin Humaid, Ath-Tirmidzi dan ia
men-shahih-kannya, Ibnu Jarir, Ath-Thabrani dan Al Baihaqi; Hadits
dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Al Baihaqi dan

" Mrrttofoq alaih" /.JBnltari, 4533 dan Muslim, 11437 duihadits Ali RA.
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Ath-Thatrawi; Diriwayatkan juga darinya oleh Ibnu Sa,d, Al Ba,zar,
Ibnu Jarir dan Ath-Thabrani; Hadits dari Ibnu Abbas yang
diriwayatkan oleh Al Bazzar dengan beberapa sanad yang shahii;
serta Hadits dari Abu Malik Al Asy'ari yang diriwayatkan oleh Ibnu
Jarir dan Ath-Thabrani.

Semua hadits-hadits tersebut adalah marfu, hingga sampai
kepada Nabi SAW, kesemuanya menyatakan bahwa shalat wustha itu
adalah shalat Ashar. Lain dari itu, banyak juga atsar dari para sahabat
yang menyatakan batrwa shalat wustha adalah shalat Ashar. Namun
dengan riwayat yang pasti dari Nabi sAw juga sudah cukup untuk
memastikannya, sehingga tidak perlu lagr yang lainnya.

Adaptrn riwayat dari Ali dan Ibnu Abbas yang menyatakan
bahwa keduanya mengatakan, "sesungguhnya itu adalah shalat
Subuh," sebagaimana yang diriwayatkan dari keduanya oleh Malik
dalam Al Muwaththa'; j4a sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu
Jarir dari Ibnu Abbas; dan juga sebagaimana yang diriwayatkan
darinya oleh Abdurrazzaq, Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid dan
Ibnu Al Mundzir; Juga sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir
dan Ibnu Abu Hatim dari Ibnu Umar; juga seb4gaimana yarry
diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Jabir; dan juga sebagaimana yang
diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dari Abu Umamah, semua itu
berasal dari perkataan mereka sendiri, tidak ada yang marfu'kepada
Nabi SAW (tidak disandarkan kepada beliau).

Riwayat-riwayat seperti itu tidak dapat dijadikan hujjah,
apalagi bertolak belakang dengan riwayat-riwayat yang pasti dari
beliau sAw secara mutnvattir. Karena (dengan ada riwayat pasti dari
beliau sA\y) pendapat para satrabat tidak dapat diarnbil sebagai
hujjah, maka apalagr pendapat generasi setelah mereka, yaitu generasi
tabi'in dan setelaturya lagi.

Begitu juga tidak dapat dijadikan hujiah apa yang diriwayatkan
oleh Ibnu Abu Hatim dengan sanad bagus dari Ibnu Abbas, bahwa ia
mengatakan, "Shalat wustha adalatr shalat Maghrib.' Juga tidak lagi
dianggap pendapat dari sejumlatr sahabat yang menyatakan bahwa
shalat wustha adalah shalat Zhuhur atau shalat lainnya (selain Ashar).

Akan tetapi yang perlu diperhatikan dan dicermati adalah
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riwayat yang marfu'kepada Nabi SAW yang menunjukkan bahwa itu
adalah shalat Zhuhur, sebagaimanayang diriwayatkan-oleh Ibnu Jarir
dari Zaid bin Tsabit secara marfu': .]ylr i\b ,l*,lt ay,ia 'ttt

(Sesungguhnyo shalat wustha itu adalah shalat Zhuhur). Ternyata
riwayat ini tidak marfu' (tidak berasal dari Nabi sAw), tapi berasal
dari perkataat 7-aid bin Tsabit sendiri. untuk pemyataan itu ia
berdalih, bahwa Nabi SAW shalat siang hari (Zhuhur), yang mana
shalat itu merupakan shalat yang paling berat dirasakan oleh para
satrabat. Tapi, mana bagian yang menunjukkannya bila dibanding
dengan hadits-hadits shahih yang valid dari Nabi sAw? Demikian
juga halnya mengenai riwayat dari Ibnu Umar yang mengatakan
bahwa itu adalah shalat Zhuhr.u, dan begitu riwayat dari Aisyah, Abu
Sa'id Al Khudri dan yang lainnya. Maka, tidak seorang pun yang
perkataannya dapat dijadikan hujjatr bila sudatr ada sabda Rasululatr
SAW.

Adapun riwayat yang dikemukakan oleh Abdurrazzaq, Ibnu
Jarir dan yang lainnya: Bahwa Hafshatr mengatakan kepada Abu Rafi,
yang diperintahkannya untuk menuliskan mushaf untuknya, ..Bila

engkau sudah sarnpai pada ayat ini: ;!t4:l; o. it(:Si J; W
&41 (Petihmatah segala stulat[muJ dan (peliharalah) shalat

wustha) maka kemarilah, nanti alor diktekan kepadamu.,, Ketika
tulisan Abu Rafi' telatr sarnpai pada ayat tersebut, Hafshah
menyuruhnya untuk menuliskan, ,p1tt :furi 7titla ,* t jnb

l, :la! (Peliharatah segala shalatfmuJ dan [peliharalahJ shatat

wustha dan shalat Ashar).Ini diriwayatkan juga dari Hafshatr oleh
Abd bin Humaid,

Ibnu Jarir dan AI Baihaqi di dalam Sunan-nya dengan
tambahan: Dan ia (Hafshah) mengatakan"'Aku bersaksi, bahwa aku
mendengarnya dari Rasulullah SAW."

Malik, Ahmad, Abd Ibnu Humaid, Muslim, Abu Daud, At-
Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya meriwayatkan dari Abu yunus
maula Aisyatr: Batrwa Aisyah menyuruhnya untuk menuliskan mushaf
untuknyq dan Aisyatr berkata *Beritatru ahr bila engkau telah sampai
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pada ayat i*: S:,/) U4)U .>. tt4li & i$gaiharalah segata

shalat[muJ dan [peliharalahJ shalat wustha)." Abu Yunus
menuturkan, "Ketika aku sampai pada ayat tersebut, aku pun

memberitahunya, lalu ia mendiktekan kepadaku: ?r:fu, 'b 
,eg

kir :vi ,p1j, :#ti (petiharatah segala shatat[muJ dan

[peliharalahJ shalat wustha dan shalat Ashor). Aisyah mengatakan,
'Aku mendengarnya dari Rasulullah SAW'.'

Waki', Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan
Ibnu Al Mun&ir meriwayatkan dari Ummu Salamah: Bahwa ia
menyuruh seseorang untuk menuliskan mushaf untukny4 dan ia
mengatakan kepada orang tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh
Hafshah dan Aisyah. Inti dari riwayat-riwayat yang bersumber dari
Ummahatul Mukminin yang tiga itu 

-semoga 
Allatr meridhai

mereka-, batrwa mereka meriwayatkan ayat tersebut seperti itu dari
Rasulullah SAW, dan di situ tidak ada yang menunjukkan bahwa
shalat wustha adalah shalat Zhuhur atau lainnya (selain Ashar), tapi
inti yang ditunjukkannya adalatr menyambungkan shalat Ashar pada
shalat Wushta karena shalat Ashar bukan shalat Wustha, karena
kalimat yang disambungkan (dengan partikel penyambung) bukan
kalimat yang disambungnya. Tapi pendalilan ini tidak mematahkan
riwayat-riwayat yang pasti dari Nabi SAW yang tidak dapat disangkal,
yaitu bahwa shalat wustha adalah shalat Ashar sebagaimana yang
telatr kami paparkan.

Kesimpulannya: Bahwa cara membaca yang dinukil dari
Ummahatul Mukminin yang tiga itu dengan menyertakan kalimat:

1, :l:"i (dan shalat Ashar) bertentangan dengan riwayat yang

dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dari Urwah, yang mana ia mengatakan: Di
dalam mushaf Aisyah dicantumkan, &tt 1furi ,.tt:;jiat ,P t.6

/t ila qs eeUnaralah segala shalat[muJ dan [peliharatahJ
shalat wustha, yaitu shalat Ashar).

Waki' meriwayatkan dari Humaidatr, ia mengatakan: Aku
membaca pada Mushaf Aisyatr: ,* &It a'tla)tj or:itiost ,P t'jae

34 TAFSIR FATHUL QADIR



?it (Peliharalah segala shalat[muJ dan [petiharalahJ shalat

wtntha, [yaituJ shalat Ashor). Ibnu Abu Daud juga meriwayatkan
seperti itu dari Qabishah bin Dzuaib.

Sa'id bin Manshur dan Abu Ubaid meriwayatkan dari Ziyad
bin Abu Maryam: Batrwa Aisyah menyuruhnya untuk menuliskan
pada mushafryq dan ia berkata, "Bila kalian telah sampai pada:

&.;iA)i J; W (Peliharalah segala shalat[muf, maka janganlatr

kalian menuliskannya dulu sampai kalian memberitatru aku." Ketika
mereka memberitatrwrya batrwa mereka telatr sampai kepada ayat

tersebu! Aisyatr berkata, "Tulislah: Pt iO iAI, alJ,e lshalat
wustha, shalat Ashar)."

Ibnu Jarir, Ath-Thatrawi dan Al Barlraqi meriwayatkan dari
Amr bin Rafi', ia berkata, "Yang terhrlis pada mushaf Hafshah adalatr:

7t i.*',it ;ri;[t a*aq ?,:if;s, ,), ,fb (Petiharatah segata

shalat[muJ dan (pelihoraloh) slwlatwustha, yoitu shalat Ashar)."

Abu Ubaid di dalam Fadluilnya dan Ibnu Al Mmdzir
meriwaya&an dari LJbay bin Ka'b: Bahwa ia mernbacanyat ,)n firJl.6

Fr r.O ,,ij,1[, irUti ,1r:jlat (Peliharolah segala shalat[muJ dan

[peliharalahJ shalat wustla, [yaiuJ slalat Ashar)."

Abu Ubaid, Abd bin Humaid, Al Bukhari di dalam Tariffir-ny4
Ibnu Jarir dan Ath-Thahawi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, sungguh

ia menbacanya, F, it- i;$, ir|wir,i ?rfu, ,)b ,' b
(Peliharalah segala slnlat[muJ dan (peliharalah) shalat wustha,
(yoitu) slalot Asho);'

Al Mahamili meriwayatkan dari As-Saib bin Yazid, bahwa ia
membacanya juga demikiau. Maka, riwayat-riwayat ini berbeda
dengan riwayat-riwayat lainnya dilihat dari segr cara membacanya dan

penukilan cara membaca. Berihrtrya adalah riwayat yarrg slnhih dari
Nabi SAW yang memastikannya, yang terbebas dari noda kontradiksi,
yaitu riwayat yang menunjukkm penghapusan cara membaca yang

dinukil dari Hafshah, Aisyatr dan Ummu Salamatr: Abd bin Humaid,
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Muslim, Abu Daud di dalam Nasikh-nya, Ibnu Jarir dan Al Baihaqi
meriwayatkan dari Al Bara' bin Azib, ia menuturkan, "Diturunkan
ayut toir a.l:e1 ?t:jtL]lt db ftht6 (petihararah segaro shalat[muJ
dan [peliharalahJ shalat Ashar), maka kami pun biasa membacanya
pada masa Rasulullah selama yang dikehendaki Allah, kemudian

Allah menghapusnya dengan menurunkan: o_ itiz|i (F &#
fi!rt iii4lis (Petiharalah segata shatat[muJ dan [petiharatahJ
shdlat wustha)." Lalu ditanyakan kepadanya (Al Bara'), ..Jadi (shalat
wustha) itu adalah shalat Ashar?" Ia menjawab, ,,Aku telah
menceritakan kepadamu bagaimana fumnnya ayat itu dan bagaimana
Allah menghapusnya- wallahu a'lam." Al Baihaqi juga meriwayatkan
serupa itu darinya melalui jalur yang berbeda.

Jika itu sudah jelas bagi Anda dan Anda telah memahami apa
yang kami paparkan tadi, maka jelaslah bagi Anda, tidak ada hal yang
menyelisihi bahwa shalat wustha adalah shalat Ashar. Adapun
axgumen-argumen lainnya tidak perlu diperhitungkan lagi, karena
tidak ada riwayat yang pasti dari Nabi sAw berkenaan dengan
argumen-argumen itu. Sebagian mereka malah berpendapat dengan
takwilannya sendiri dengan mengatakan, bahwa shalat yang dimaksud
adalah shalat anu, karena shalat anu itu adanya di tengah, yaifu
sebelumnya shalat anu dan setelatrnya shalat anu. Ini hanya pendapat
murni dan sekadar dugaan, tidak bisa dijadikan sandaran hukum
syari'at, walaupun tidak keterangan dari Nabi SAW yang
menyelisihinya, apalagi bila ada keterangan yang lebih tinggi derajat
keshahihan, kekuatan dan kepastiannya dari Rasulullah SAW.

Sungguh aneh orang-orang yang tidak menyadari keterbatasan
pengetahuan mereka tentang As-Sunnatr, namun mereka justru
menyelisihi ilmu terbaik dan paling bermanfaat itu, sampai-sampai
mereka menerjunkan diri untuk berbicara tentang hukum-hukum
Alleh dan menceburkan diri dalam penafsiran Kitabullah tanpa ilmu
dadrtanpa petunjuk, akibatnya mereka hanya melontarkan hal-hal yang
kadang menggelikan dan kadang menyedihkan.
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-# iy ijjr; (Berdirilah karena Altah [datam shalatmuJ

dengan khusy). Ada yang mengatakan: Al qunuut adalah ath-thaa'ah
(taat), yakni: Berdirilah kalian dalam shalat kalian dengan taat.
Demikian yang dikatakan oleh Jabir binZaid,, Atha', Sa'id bin Jubair,
Adh-Dhahhak dan Asy-Syaf i. Ada juga yang mengatakan, batrwa
artinya adalah al khusyuu'(khusyu), demikian yang dikatakan oleh
Ibnu Umar dan Mujahid. Dari pengertian ini timbul ungkapan penyair:

J*t r'6tq*,P, t, i+.i eti

Khusyu' kepada Allah dengan memohon kepada Tuhannya

dan menjauhi tujuan terhadap manusia.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah ad-du'aa'
(doa), demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Disebutkan dalam
sebuah hadits: Bahwa Rasulullah SAW qunut selama satu bulan
mendoakan keburukan atas suku Ra'l dan Dzkwan." Ada juga yang
berpendapat bahwa al qunuut adalatr lamanya berdiri. Pendapat
lainnya menyatakan, bahwa maknanya adalah diam, demikian yang
dikatakan oleh As-Suddi. Pendapat ini ditunjukkan oleh hadits Zaid
bin Arqarn yang dicantumkan di dalarn Ash-Shahibain dan yang
lainnya, ia menuturkan, "Dulu di masa Nabi SAW, seseorang biasa
berbicara kepada temannya mengenai suatr keperluan ketika sedang

shala! sampai ditunrnkannya ayat ini: '# i+ iriS;<nudirilah

lrarena Allah [dalam shalatmuJ dengan lhusy) Lalu kami pun
diperintahkan untuk diam."

Pendapat ldn menyatakan: Secara etimologi, asal makna a/
qunuut adalah ad-datyaam 'ala asy-syai' Qanggeng pada sesuatu),
maka setiap yang langgeng (terus menerus) bisa disebut qunut.
Sementara itu, para ahli ilmu menyebutkan, bahwa al qunuut
mempunyai tiga belas makna, sebagiannya telatr kami sebutkan di
dalam Syarh Al Muntaqa (yakni Nail Al Authar), sedangkan yang

13 Muttafaq alaih, Al Bukhari, 1003; MuslinU l/468 dari hadits Anas, dan
menurut Ahmad, l/3001 serta Abu Daud, 1443 dari hadits Ibnu Abbas.
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tersirat dari hadits tadi, bahwa qunut diartikan diam.

7$ I {LJ & i$ ltin kamt datom kcadaan tatut fada
bahayaJ, mako shalatlah sambil berjalan otau berkendoaut), al
khauf adalah al faz' (takut), ar-rijaal adalah bentuk jamak dari o*
rajil ata;u ar-raajil (pejalan kaki). Contoh kalimah Rajila al insaan
(manusia berjalan) yarjalu raajilan, yaitu: Apabila tidak da
tumpangan dan berjalan dengan kedua kakinya maka ia "rtatah rajit
atau raajil. Orang-orang Hijaz mengatakan, ',Mas1na fulaan ilaa
baitillah hoafiyan rajilan" (fulan berangkat ke Baihrfah dengan
berjalan kaki tanpa alas kaki). Demikian yang dikemukakan oleh Ibnu
Jarir Ath-Thabari dan yang lainnya

setelah Allah swr menyebutkan perintah untuk mernelihara
segala shalat, Allah menyebutkan tentan* kondisi takut, yaitu
hendaknya mereka tidak melewatkannya dan tetap memeliharanya
sem:Impu mereka, sesuai dengan kondisi mereka untuk tetap
melaksanakan shalat, baik yang sedang berjalan rnaupun yang
berkendaraan. Dan, Allah kepada merek4 bahwa
ibadah ini wajib dilaksanakan dalam kondisi apa puo sesuai dengan
kemampuan. Para atrli ilmu berbeda pe,ndapat mengenai batas rasa
takut yang membolehkan cara itu (yakni sambil trerjal^n atau
berkendaraan), mengenai hal ini, pembahasannya dipaparkan pada
kitab-kitab furu'.

n T1$ lxemudian apabila knru tetah anol, yakni: Bila

rasa takut itu telah sinra dari kaliaq maka kembalilah kalian kepada
cara yang telah diperintahkan kepada kalian dalam menye,mlrurnakan
shalat, yaitu dengan menghadap ke arah kiblaL serta memenuhi semrul

syarat dan nrkunnya, itulah firman-Nya 13 '6i iil-lt

F); (maka sebutlah Attah fstutatlatrJ, sebagaimona Attah tetah

me ngaj ar kan kepada lamu).

Ada juga yang berpendapa! bahwa makna ayat ini: Kalian
keluar dari wilayah safar menuju wilayah tempat trggal, tapi
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pengertian ini tidak sejalan dengan ayat ini. Dan firman-Nya: 13

*24; gebagaimana Allah telah mengajarkan kcpada kamu),

yakni seperti syari'at-syari'at yang telah Dia ajarkan kepada kalian.

Oj,i1lj'K { 111"p" y""g belum kamu ketahui), kaf (yakai

pada kalimat 6f) adalah sebagai sifat untuk mashdar yang tidak

disebutkan, yaitu irfs lsehingga perkiraannya menjadi: rfi ir rf!6
'# (matra ingatlah Allah [shatattahJ, dengan dzikir [cara shalatJ

yang telah Dia ajarkan kepada kamu) yakni sebagaimana yang telah
Dia ajarkan kepada kalian, atau seperti yang telatr diajarkan-Nya
kepada kalian.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab, ia
berkata, "Para sahabat Rasulullah SAW berbeda pendapat mengenai
shalat wustha seperti ini." Seraya merenggangkan antara kedua
jarinya.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Umar:
Bahwa ia pernah ditanya mengenai shalat wustha, ia prm berkata,

"Peliharalatr semua shalat, niscaya kalian mendapatkannya."

Ibnu Abu Syaibah dan Abd bin Humaid meriwayatkan dari Ar-
Rabi' bin Khutsaim: Batrwa seseorang menanyakan tentang shalat
wustha kepadanya, ia pun berkata, "Peliharalah shalat-shalat itu,
karena sesunggutrnya bila engkau melakukannya, maka engkau akan
mendapatkannya, karena shalat itu adalah salah satu darinya."

Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Sirin, ia
menuturkan, "Syuraih ditanya tentang shalat wusth4 ia pun berkata,
'Peliharalah semua shalat, niscaya kalian mendapatkannya'." Telah
kami paparkan riwayat-riwayat yang bersurnber dari Nabi SAW dan
para satrabat beliau RA mengenai kepastiannya.

Ath-Thabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya: 'r# ;g i-ifi; (Berdirilah karena Altah [dalam

shalatmuJ dengan kthusyt) sebagaimana yang telatr kami kemukakan
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dari Taid bin Arqam. Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari
Ibnu Mas'ud. Sa'id bin Manshur dan AM bin Humaid juga
meriwayatkan serupa itu dari Muhammad bin Ka'b. Ibnu Jarir dan
Ibnu Al Mrmdzir juga meriwayatkan senrya itu dari Ilximah.
A$drwrzza, Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir juga meriwayatkan
serupa itu dari Mujatrid.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abas mengenai

firman-Nya: '# d ijfi; (Berdirilah karena Attah [dolam
shalatmuJ dengan Htusyt), ia mengatakan: -Yakni- dalam
shalatmu.

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya mengenai ayat ini, ia berkata,
"Setiap pemeluk agama berdiri di dalamnya sambil bermaksia! akan
tetapi kalian, berdirilah kalian dengan taaL" Ibnu Abu Syaibah juga
meriwayatkan seperti itu dari Adh-Dhabhak

Sa'id bin Manshur, AM bin Humai4 Ibnu Jarir dan Ibnu Al

Mundzir meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya, nijS;
'# (Berdirilah karena Atlah [dolon stulamuJ dengut khusytt), ia

mengatakan: Di antara b€xiluk al qqmn (kekhusyuan) adalah ruku,
khusyo dan lamanya ruku. Yakni lamanya berdiri, menrmdukkan
pandangan" merendahkan diri dan takut k€pada Allah.

Telah diriwayatkan secara pasti di dalam Ash-Shaftifoain dan

yang lainnya dari Nabi SAV/, bahwa beliau bersaMa: ililt g'Ol
W lsesungguhnya di dalam shalat itu ada kcsibukan).la Di dalarn

Shabih Muslim dan yang lainnya disebrilkan, bahwa Nabi SAW
bersabda: $,iilJr itfit,r,rfi it6- 4;A(i.'eri;-tay,lar:f tt\

lT?t iirgj lsesungguhnya shalat ini, tidak boleh ada perkataan

manusia di dalamnya, kccuali berupa tasbih, takbir dan bacaan Al
Qur'an).rs

ra Mutta|aq alaih; NBukhari, I199 dan Muslim, lB82 dari hadits AMullah
's Shahih, Muslim" l/3 8 I dari hadits Mu'awiyah bin Al Hakam As-Sulami.
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Ada perbedaan ungkapan sejumlatr hadits menge,nai qumtt

yang diistilahkan padany4 apakah yang dimaksud itu sebelum nrku

atau setelahnya, apakatr itu pada semua shalat atau hanya pada

sebagiannya saja, dan apakah itu khusus ketika terjadinya beircana

atau tidak? Yang benar adalah khusus ketika terjadinya bencana- IGmi
telah menjelaskan hal ini dalam penjelasan kami mengenai htab Al
Muntaqa (Va!<ni Y,ttab Nail Al Autlur), silakan merujuknya

Ibnu Abu'Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya, ffSi 5 {Lj #+ i$ gi*" kamu dalam kcadam tatut

[bahryaJ, maka slalatlah sambil berialan atau berkcndoaot), ia
mengatakan: -Yaitu:- 

Orang yang tengah berkendaraan

melaksanakan shalatnya di atas kendaraannyq dan orang yang teirgah

berjalan melaksanakannya sambil berjalan.

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim'meriwayatkan datri Jabir

bin AMullah, ia berkata, "Bila sedang berkejaran, maka hendaklah

berisyarat dengan kepalany4 kemana pun mengadapnya \rajalL Itulah

firman-Nya, ffSS 5 {{; 6r*bil berialan atau berkenduaot)-

Abd bin Humaid moiwayafikan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya, (63 
S1 {(j #+ dF fn*" kamt dalam kcadaot tatut

ffuttow] moka sholatlah sanbil berialan atau berkatdoaot), tt
mengatakan: Yakni raka'at demi raka'at.

Waki' dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid mengenai

finnan-Nya, 'H Ii$ {Xemudian apabila korru telah onor), ia

mengatakan: Apabila kalian telah keluar dari wilayah safar ke wilayah
tempat tinggd.

"f,;;i:^i4qt1'bi:SHjf;fr u-lir'

'{b6'a;;
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'fuiSb,tj-J,r 6eli;O<$6 A #l;
Ji G:*o- 6u,r:6;,;iun; @,t+; y- *

";dtr|4;3-t;H';,'ii#-i)tK@A;;gi

@5,1l,
"Dan orang4rang yang akan meninggal dunia di antaro kamu dan

meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya,
(yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh

pindah (dari rumahnya). ahan tetapi jika mereka pindah (sendiri),
Maka tidak ada doso bagimu (wali atau waris dari yang meninggal)
membiarkan mereka berbuatyang matruf terhadap diri mereka dan
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksona. kepada wanita-wanita

yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut,ah
menurut yang ma'ruJ, sebagai suatu hewajiban bagi orang-orang
yang bertahwa- Demikianlah Allah nunerangkan kepadamu ayat-
ayat-Nya (hukum-h ukum-Nya) supaya hamu memahaminya." (Qs.

AI Baqarah [2]: 240-242)

Ini kembali kepada sisa hukum-hukum rincian yang lalu. Para
salaf dan para mufassir yang mengikuti mereka telah berbeda
pendapat mengenai ayat ini, apakah ayah ini berlaku hukumnya atau
dihapus? Jumhur berpendapat batrwa hukum pada ayat ini telah
dihapus menjadi empat bulan sepuluh hari, sebagaimana yang telah
dipaparkan sebelumnya, dan bahwa wasiat yang disebutkan di sini
juga hukumnya dihapus dengan ketentuan warisan yang telah
ditetapkan Allah untuk mereka.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid, bahwa ayat tersebut
hukumnya tetap berlaku dan tidak ada yang dihapus, sedangkan iddah
memang empat bulan sepuluh hari, kemudian Allah menetapkan
wasiat bagi mereka dari sang suami berupa tempat tinggal selama
tujuh bulan dua puluh hari. Bila si istri mau, maka ia boleh tinggal
sesuai wasiat itu, dan bila mau, ia pun boleh keluar. Ibnu Athiyyah
dan Al Qadhi Iyadh menyatakan terjadinya rjma', batrwa satu tahun
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tersebut telah dihapus, dan batrwa iddahnya adalah empat b-ulan

sepuluh hari. Al Bulfiari meriwayatkan dari Mujahid di dalam Shafuif;-
nya sebagaimanayang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir darinya.

Firman-Nya, 
ti# 

(membuat wasiat),Nafi', Ibnu Katsir dan

Ashim dalrm riwayat Abu Bakar dan Al Kasa'i, membacanya dengan

rafa' (yakni'-*t> nAryA mubtada'(subyek) untuk khabar mahdzuf

(Fedikat yang tidak ditampakkan) yang diperkirakan didatrulukan,

yakni Vt 'g (hendaknya mereka berwasiat). Pendapat lainnya

menyatalcan bahwa Hubar-nya (predikatnya) adalah kalimat:

--1c
ry,}uY.

Pendapat lainnya menyatakan: Bahwa itu adalah Htabar
rmtbtado' nahda{ (predikat dari subyek yang tidak ditampakkan),

yakni ii tti$- ey, +3 (wasiat orang-orang yang meninggal

drmia adalah wasiat) *au!: Oi'g-i-!t'& (ketentuan orang-orang

yang meninggal adalah wasiat).

Abu Bakar, Hamzah dan Ibnu Amir membacanya dengan

nashob lVt] dengan perkiaraan adanya fi'l mahdzuf (kata kerja

yang tidak ditampaf*an), yalai '*i f*fi ftendaklatr mereka

berwasiat), "t""'yi?t ;il(Ahh mewasiatkan wasiat), 
"t"o 

ir '.,5

+t'#(AUah mewajibkan atas mereka berwasiat).

Firman-Nya : t€57 padaposisi manshub oleh kata'1i/-2 atau

olehfi'l nahdnf (katakerja yang tidak ditarnpakkan), yakni |ili!.
6t5 @erikanlah kepada mereka suatu mut'ah). Bisa juga manshub-nya

itn sebagai hool (kata keterangan). Mataa' di sini artinya adalah

naftah selrma satu tahrm.

ffit 'IA <na* disunth pindah [dari rumahnyal) adala]r
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sifat untuk €,fr. xAlififasy mengatakan, '.rtu adalatr mashdar (kata

kerja yang dibendakan), jadi seolah-olah Allah mengatakan, tt?l I
(tanpa ada pengeluaran). Ada juga yang mengatakan, bahwa kalimat
itu adalah haal (kalimat keterangan), yakni ?EF'p'6:# @erilatr
mereka mut'ah tanpa dikeluarkan). Ada juga yang mengatakan, bahwa
kalimat itu pada posisi manshub yang disebabkan- oleh partikel
penyebab khafadh, yakni gr?t * y (tarryadikeluarkan). Maknanya
bahwa diwajibkan atas orang-orang hampir meninggal untuk
berwasiat bagi para istri mereka sebelum tibanya kematian, yaitu
bahwa setelah kematian mereka, para istri itu diberi mut'ah selama
setahun penuh yang berupa nafkah dan tempat tinggal dari harta
peninggalan mereka, dan agar para istri itu tidak dikeluarkan dari
tempat tinggalnya.

-;.;;t$ 
Q"t"pi jika merekn kcluar [sendiri),yakni: Dengan

kemauan sendiri sebelum satu tahtrn, #l; & 56 fuaka tiaat
ada dosa bagimu), yakni: Tidak ada dosa bagi wali, hakim atau
lainnya.

<-e# e <11, 11 ,, (membiarkan mereka berbuat

terhadap diri mereka),'yaitu: Berupa menampakkan diri kepada laki-
laki yang melamar dan berhias rmtuk mereka.

. t-lur# V @ang ma'rut), yakni: Yang baik secara syar,i,

tidak mungkar. Ini menunjukkan, bahwa kaum wanita mempunyai hak
pilih dalam hal tetap tinggal selrma satu tahun, namun ini tidak wajib
atas mereka. Ada juga yang mengatakan, bahwa pengertiannya: Tidak
ada dosa atas kalian untuk menghenfikan pemberian nafkah kepada
mereka. Namun pengertian ini lematr, karena dosa yang disebutkan

pada ayat ini terkait dengan firman-Nya: ,1js3 Y ca @embiarkan
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mereka berbut)-

t'€, gtitgsl; (Kepado wanita diceroikan [hendaHah diberi

oleh snmiJ mut'ah), para mufassir berbeda pendapat mengenai
pengertian ayat ini; Ada yang mengatakan batrwa maksudnya adalatr

nafkah, dan ifu wajib diterimakan kepada setiap wanita yang dicerai.
Ada juga yang mengatakao, bahwa ayat ini khusus mengenai pakaian
yang pemah digunakan ketika menggauli mereka, karena sebelum
ayat ini telah disebutkan tentang mut'ah bagr para istri yang belum
pernah digauli oleh suaminy4 dan mengenai mut'ah tersebut telah
kami paparkan. Perbedaan pendapat yang terjadi, apakah mut'ah iri
kfiusus bagi istri yang dicerai sebelum digauli dan belum ditetapkan
mahamya, atau bersifat umum untuk setiap istri yang dicerai? Satu

pendapat menyatakan, bahwa ayat ini mencakup mut'ah yang wajib,
yaitlu mut'oh istri yang dicerai sebelum digauli dan belum ditetapkan
matrarnya, juga mencakup yatgmut'ah yang tidak wajib, yufiimut'ah
bagi umumnya istri yang dicerai, karena mut'ah yang ini hanya
mustahab (dianjurkan, tidak wajib). Ada juga yang hrpendapat,
bahwa yang dimaksud dengan mut'ah di sini adalah nafl<ah.

Al Bulfiari dan yang tainnya meriwayatkan dari Ibnu Az-

Zutxiir,ia menuturtan, *Aku kdakan kepada Utsman tin efan: !-j'[

$fi i,if,t ;L" 3g;3- (Dan orang-orang yang meninggal

dunia di antoottu don meninggalkan istr) al aayah, telah dihapus
oleh ayat lain, tapi mengapa engkau tetap menuliskanny4 mengapa

tidak engkau lewatkan?" Ia menjawab, "Wahai anak saudaraku, aku
tidak akan mengubah sesuatu pun darinya dari tempatnya semula."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai ayat

ini, ia berkata 'Duhq bagi wanita yang ditinggal mati suaminya tetap

mendapat naftah dnn tempat tinggal selama satu tahun, lalu dihapus
oleh ayat teirtang warisan, yaitu ditetapkan bagrnya seperempat dan

seperdelapan dari harta yang ditinggalkan suami." Ibnu Jarir juga

meriwayatkan serupa itu dari 'Atha'. Diriwayatkan juga serupa itu
oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dari Ibnu Abbas melalui jalur lainnya.
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Asy-Syaf i dan Abdwrazzaq meriwayatkan dari Jabir bin
Abdullah, ia mengatakan: Tidak ada hak nafl<ah bagi wanita yang
ditinggal mati suaminy4 telah cukup baginya warisan.

Abu Daud di dalam Nasi*t-nya dan An-Nasa'i meriwayatkan

dari Ikrimah, ia berkata, "Dihapus oleh ayat: G:i-; ir* ga alii
i.:.6 t# ';{fl1 !4\ 'r;:;S_ L.131 @o, orans_orans yons

meninggal dunia di antuannu dan meninggalkan istri-istri,
ftendaHah wda istri ituJ menangguhkan dirinya- (beriddah) empat
bulan sepuluh hari)" (Qs.AI Baqarah pl:Bg.IbnuAl Anbari dalarn
Al Mashabtf iaga meriwayatkan serupa ito aoi z,.id, bn Aslam. Ia
juga meriwayatkan serupa itu dari eatadah.

Abd bin Humaid dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari

Mujalrid mengenai firman-Nya: -r, -Zj;S (, e hA; 'Cg rb
'g23r3 V <A;1 fuaka tidak ado dosa bagimu [para watiJ

membiarkon mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang
patut), ia mengatakan: 

-yaitu- nitoh yang halal lagi baik.
Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Zaid ia menuturkan,

"Ketika diturunkannya ayar a;igi J; e'e-i+!U,t{ fuut,ah
menurut yang ma'ruf,. sebagai suatu kewojiban bagi orang_orang
yang bertalcwa), seorang laki-laki berkata, .Jika aku ingin berbuat
baik, maka aku melakukannya, dan jika aku tidak mau itu, maka aku

tidak akan melakukannya' Lalu Allah menunmkan ayat: 6iLW
<A;gi {F G: '.;-111u, rli 6"poa" wanita-wanita yang

diceraikan (hendoHah diberikon oleh suaminya) mut,ah menurut yang
ma'ruf, sebagai suatu kewajibm bagi orang-orangyang bertahwa)-rc-

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Ar Musayyab, ia
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mengatakan: Ayat ini dihapus oleh finnan-Nya, bl,ii n'3,;5f" og

'{iu i ri 1i,;'#;rii'i;'"i}# Qika kamu menceraikon

isteri-isterimu sebehm kmru bercampur dengan merekt, Padalral

Sesungguhnya kmnu sudaL menentukan mahorqta, Maka bayarlah

seperdua dari mahu lnng telah kamu tentukan fz,) (Qs. Al Baqarah
pl: 236). Ia juga meriwayatkan dari Atab bin Khushaif mengenai

firman-Nyat l'€, (KeWda wanita-wanita yang diceraikor

fhendaHah diberikan oleh suaminyal mut'ah), ia mengatakan: Itu
sebelum diturunkannya ketentuan faraidh (pembagian warisan).

Mallk, AMrrrazzaq, Asy-Syaf i, AM bin Humaid, Ibnu Al
Mundzir dan Al Bzihaqi meriwayatkan dari Ibnu LJmar, ia berkata,

"setiap wanita yang diceraikan berhak mendapat mut'ah (pemberian),

kecuali yang diceraikan sebelum digauli dan telah ditetapkan

matramy4 maka baginya setengah mahar sebagai mut'ah7."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, ia
berkata, "setiap wanita mukminah yang diceraikan, baik wanita

merdeka mauprm hamba sahaya, maka ia berhak mendapat mut'alr."

Lalu ia membacakan ayar 4#1 {FV-o-iFW t(-'\f?,]:ll
(Kepda wanit*wanita yory diceraikon ftrendaklal, diberikmr oleh

suaminyal mut'ah nunwut yotg ma'rttf,, sebagai sut tu kmtaiibot bagi

orang-orang Wry bertalcwa). Al Baihaqi meriwayakan dari Jabir bin
Abdullab ia mentrtrrkan, "Ketika Hafsh bin Al Mughirah
mencerailcan istrinyq Fathimalu lalu ia (Fathimah) menemui Nabi

SAW. Lalu beliau mengatakan kepada suaminya: QiZ' (Berttah ia

nrut'ah). Ia menjawab, 'Aliu tidak memiliki sesuatu yang bisa aku

brikan sebagai rmtt'ah.' Beliau bersabda: 'ii W ,L6jl i A I ',1'd.

f ,t gb 'r;:at (Hotu diberikan mut'ah. Berilah ia mut'ah walouptm

hanya berupa setengah sha' hrma)"

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Abu Al Aliyah mengenai

ayat ini, ia me,ngatakan: Setiap wanita yang dicerai berhak

mendapatkan mut'ah.
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*ar S't S;fr 6 €*t b2ii# A$ Jy-f pl
n6i & JF ;i ai al'Agr"i W xi ;fr Ja

,i1J*5@ 6rj41-7 *tli'Et -ss;

h#cfiri #@ ry rd :;irt r,:su ;,i #,
,hr_r;'t3';&66ii,a,Sd#Gt:;;^i

5;43Afi L*;t:u
uApakah kamu fidak memperhafikan orang-orang yang ke luar dari
kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu Qumlahnya)
karena takut mati; MakaAlbh berlirman kepada mereka, ,Matilah

kamu\ kemudian Allah menghidupkan merek* Sesungguhnya
Allah mempunyai lcarunia terhadap manusia tetapi kebanyakan

manusia tidak bersyukur. don berperanglah homu sekalian dijalan
Allah, dan ketahuilah sesungguhnyaAttah Maha mcndengar lagi
Maha mengetohul siapakah yong maa memberipinjaman kepatla

Allah, pinjaman yang baih (menoJhahkan hartanyo di jatan Ailah),
Maka Allah akan memperlipat gondakan pembayaran kepadanya
dengan lipat ganda yang banyak dan Attah menyempitkan dan
melapanghan (rezkil dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.,,

(Qs. Al Baqarah pl:.2a3aa1)

Kalimat tanya di sini berperan sebagai keterangan, dan ru'yah
(penglihatan) tersebut adalah dengan hati, bukan penglihatan dengan
mata Pengertiannya menurut sibawaih: perhatikanlah perkara orang-
orang yang keluar itu, dan penglihatan ini tidak memerlukan obyek,
demikian yang dikatakannya.

Kesimpulannya, batrwa ru'yah di sini yang bermakna
mengetahui mengandung malana memperhatikarq bisa juga
mengandung arti berhenti, yakni: Apakatr pengetahuanmu tidak
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berhenti pada mereka, atau krmakna sampai, yakni: Apakatt
pengetahuanmu tidak sampai pada mereka (tentang mereka). Bisa juga
ru'yal, di sini bermakna penglihatan, yakni: Apakah kamu tidak
melihat omng-orang yang keluar ifu, yang mana kisahnya telatr Allah
SWT jadikan sebagai kisah yang tenar lagi populer, yang mana setiap

orang mengakui kebemarannya sehingga seolah-olah masing-masing
mereka benar-benar mengetahuiny4 atau dapat dilihat oleh setiap

omng yang bisa melihat, karena Ahli Kitab telah menceritakannya,
msluliskannya dan mempopulerkan kisah mereka Khitlab-nya (yang
dituju oleh perkataan) di sini adalatr setiap yang layak untuk itu, dan
perkataan ini bernada perumpamaan dalam bentuk ungkapan
kekagrrman yang menyatakan ketenarannya sehingga diketahui baik
oleh yang menyaksikan langsung ataupun yang tidak menyaksikan
langsung.

3It et @edang mereka beribu-r)ibu (iumtahnya)) dalam

posisi naslub seb4gai hol &ahmat keterangan) dari dhami, i;F

SjirO.frn kumpulan yang banyalq sehingga ini menunjukkan bahwa

jumlah beribu-ribu.

g;5 3:i( koena tatut ,na\ statusnf sebagai maful bih

(obyek

W 'Sl jI J61 (Maka Atlah berfirmm kcpada mereka,

"Matilah kmnu') adalah perintah yang urgkapannya terkait dengan

kehendak-Nya untuk mematikan mereka sekaligus, atau Allatr
menyenryakan cara mematikan mereka sama dengan cara mematikan
satu jiw4 seolah-olah mereka diperintahkan lalu mereka mematuhi.

A+1 'S 
{x"rrrrrai"" Allah menghidupkon mereka), kalimat

inr na'tlnrf 'ala muqoddo (sambungan dari kalimat yang tidak
ditampakan), yakri iila ditampat&an menjadi-: Allatt
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mengatakan kepada merekq 'Matilah kalian", maka mereka pun mati,
lalu Allatr menghidupkan mereka atau ma'tlruf 'ala qaola (sambungan
dari 'berfirman'), karena sebelumnya ada ungkapan perintatr unfuk
mati.

e(1i e ,P -ii Af 51 $esmswbva Attah mempunyai

karunia terhadap manusia), bentuk nakirah (indefinitive [yalari tanpa

alif laam)) pada kata .1,i3 Uernrngsi menunjukkan betapa besamy4

artinya: Sungguh y'illh mempunyai kanrnia yang besar terhadap
semua manusia, yaitu: Bagi mereka yang keluar ittl karena Allatr telatr
menghidupkan mereka kembali supaya mereka mengambil pelajaran,
sedangkan bagi yang dituju oleh'perkataan ini, kerena Allah telah
menunjukkan mereka kepada pelajaran dan keterangan tentang kisatr
mereka yang keluar dari kampung halarnannya itu.

;fi )4, OiJ;frj (Dan berperangtah komu di jalan Altah),

ini kalimat ma'thuf 'ala muqaddo (sambrmgan dari kalimat yang
tidak ditampak*an), jadi seolalr-olah dikatakan: Bersytrhrlah kalian
atas karunia-Nya dengan mengambil pelajran dari apa yang telah Dia
kisahkan kepada kalian, dan berperanglah kalian. pengertian ini bila
lrhithab dari kalimatli;-is ditujukan kepada mereka yang dituju oleh

(Apakah kamu tidak memperhatikan

orang-orang yang kc luar). Demikian yang dikatakan oleh mayoritas
mufassir. Dengan pengertian ini, pemaparan kisah ini adalatr sebagai
pembangkit semangat bagi kaum muslimin untuk berjihad.

Pendapat lain menyatakan: Bahwa yang dituju oleh perkataan
ini adalah Bani Israil yang dihidupkan kembali itu, jadi status kalimat

itu sebagai sarnbungan dari kalimat iri) @attlah kamu), yang mana

(dengan pengertian ini), berarti dalam ungkapan ini terdapat kalimat
yang tidak ditampakkan, sehingga bila ditampakkan menjadi: Dan

karimat: i4:; u-$ Jl,f pt
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Allah berfirman kepada mereka, "Berperanglatr karnu!"

Ibnu Jarir mengatakan, *Adalah tidak tepat pendapat yang

menyatakan batrwa perintatr berperang ini bagi orang-orang yang

dihidupkan itu."

'el ,9j- cii $ $ lsapatah yang mau memberi piniaman

kepoda Allah), setelah Allah S'W'T memerintatrkan berperang dan

berjihad, Allah pun memerintatrkan untuk berinfak dalam hal ini. Kata

ol (siafa) adalah kata tanya yang statusnya marfu'sebagai mubtada'

(subyek), dan kata li (yang; kata sebagu khabarnya (predikatnya),

sedangkan t<ata ,s$i (yang) sebagai sifatrya atau penggantinya.

Meminjami Allah adalah perumpamaan untuk mempersembahkan

amal shalih yang pelakunya berhak mendapat pahala. Asal makna a/
qardh adalah sebutan untuk setiap hal yang ada balasanny4 contoh

kalimat: Aqradha fulanun fulaan (fulan meminjami fulan), yakni
memberinya sesuatu yang akan dibalasnya. Seorang penyair

mengatakan:

irtbT-;;;tiy,
Bila engkau meminjan sudu piniomant, maka balaslah.

Az-Zajjaj berkata, *Al 
Qodh secara etimologi berarti cobaan

yang baik atau cobaan yang bunrk."

Umayyatr mengatakan:

rltl> C y g--;tt*,\f -a2 , )J ot- ,. t,G'b-idH-J?u;l tt

,y
S"rfop orang, hasil cobaannya pasti dibalas, baik

ataupun buruh dan dibryo seperti halnya piutang.

Yang lainnya mengatakan,

r|?u:* ;AV Q0't1 ,-?\At,s)v)
aa

Cobaan-cobaan itu pasti diganjar dengan yang serupa
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yang baifuya diganjar kebaikan, danyang burubtya diganjar
kcbwukun.

Al Kisa'i mengatakan, ,,Al 
eardh adalah apa yang engkau

pinjamkan, baik berupa kebaikan maupun keburukan. Asal makna
kata ini adalah memotong, dari pengertian ini terbentukl ah kata al
miqraadh (pemotong/gunting). penggunaan kata ar qardh (pinjaman)
pada ayat ini adalah untuk mendekatkan kepada upu y*g mudah
difahami oleh manusi4 karena sesungguhnya Allah itrurru Kaya lagi
Maha Terpuji. AIIah menyerupakan pemberian orang beriman yarig
diharapkan ganjarannya di akhirat d"og* pinjamai, sebagaimana
menyerupakan penyerahan jiwa dan harta untuk memperoleh surga
dengan jual beli."

t31L lyarrgbaik), yakni untuk dirinya, tanpa menyebut_nyebut

pembariannya dan dengan tidak menyakini (perasaan si penerima).

t.- . t.-

# (maka Allah akan melipatgandaknn pembayaran

lrcpadanya), Ashim dan yang lainnya membacanya dengan arif dan
nashab pada fa' (yakni: Fayudhaa'ifahrz). Nafi', Abu Amr, Hamzah
dan Al Kisa'i membacanya dengan menetapkan alif dan me-marfu,-
ky('(yakni: Fayudhoa'ifuhu).Ibnu Amir dan ya qub membacanya
'^ib! ffcyudha'ifohu), dengan menghilangk an atif, men-tasydid-kan
'ain dan me-nashab-kpn fa'. sedangkan Ibnu Katsir dan Abu Ja,far
membacanya dengan tasydid dan memarfukn fa- (yalari: ,^"4
fayudha'ifuhu)- Yang membaca dengan nashab (pada fa) berarti
batrwa kalimat ini sebagai jawabul isti/ham lpenimpa kalimat tanya
tadi), sedangkan yang membaca,ya dengan rafa' berarti batrwa
perkiraannya kalimat ini sebagai mubtada', yur-i menjadi huwa
yudhaa'ifuhu. Tentang pelipat gandaan ini terjudi perbedaan pendapat,
ada yang mengatakan: Bahwa itu hanya diketahui ot* an*, semata. 

'

EL'$ ,&-'aiS (dan Altah menyempitkan dan metapangkan

[rezki), ini umum berlaku pada segara sesuatu, karena Allah adalah
Dzat yang Maha Menyempitkan dan Malra Melapangkan. Al eabdh

52 TAFSIR FATHUL QADIR



adalah menyempitkan, sedangkan ol basht adalatr melapangkan. Di
sini terkandung ancaman, bahwa barangsiapa yang balfiil dalam
keadaan lapang, maka sangat mungkin keadaannya akan diganti

de,ngan kesempitan, karena itulah Allah befirman: 5;*3 4b fa""
kepada-Nya-lah kamu dikembalilmn), yakni: Dia membalas kalian
berdasarkan apa yang kalian persembahkan saat kalian kembali
kepada-Nya. Bila kalian menafl<ahkan rezeki yang telah dilapangkan-
Nya bagi kalian, maka Allah memberikan kebaikan kepada kalian, dan

bila kalian bakhil, maka Allah akan menghukum kalian.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Al Hakim meriwayatkan dari

Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, t*'. o. ijirL ir$ af pf
(Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang ke lum dari
komptng halaman mereko), ia mengatakan: Mereka berjr:mlah empat
ribu orang, mereka keluar karena melarikan diri dari tha'un (wabah
penyakit menular), dan mereka berkata, *Mati kita menuju suatu

tempat yang tidak ada (ancaman) kematian di dalamnya." Hingga
ketika mereka sampai pada tempat yang demikian dan demikian,
Allah mengatakan kepada merek4 "Matilah kalian." Maka mereka
prm mati. Kemudian seorang nabi melewati mereka, lalu iaprm berdoa
kepada Ttrhannya agar menghidupkan mereka kembali sehingga
mereka menyembah-Nya Maka Allah pun menghidupkan mereka
kembali.

Abd bin Humaid dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya:
Bahwa desa yang mereka tinggalkan itu adalah Dawardan.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan kisah ini secara panjang lebar dari Abu Malik, di
antaranya dikemukakan: Mereka itu berjumlatr tiga puluh ribu lebih.
Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Abul Anz: Bahwa
perkampungan mereka itu adalah Adzaru'at.'7 Ia luga meriwayatkan
dari Abu Shalih, ia berkata, "Mereka berjumlah sembilan ribu."

t7 A&aru'at adalah sebuah negeri di pinggiran Syam, bersebelahan dengan
wilayah Bulqa dan Oman. Penisbatan kepada Adzaru'at adalah Adaa'i (Iufu'jan Al
Baldor,l/130, 13l).
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sejunlatr ahli hadits mufassir mengemukakan kisah ini dari
berbagai jalur periwayatan, Ramun banyaknya jalw periwayatan itu
tidak banyak memberikan manfaat. Telah diriwayatkan di dalarn ls&-
shahibain dan yang lainnya dari Nabi sAw tentang larangan

ffffiT,i}ff T' hmtffi ffi ,55;XT#, t'-g sedan g

Sa'id bin Manshur, Ibnu Sa'd, NBazzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani dan Al Baihaqi dzlam Asy-
Syu'ab meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia menuturkan: Ketika

diturunkannya ayat ( '--63fi &;f_,sS $ ;f gapakoh y(ms mau

memberi pinjaman k pada Allah, pinjaman yang baik [mena/kahkan
hartanya di jalan AaahJ), Abu Ad-Dahdah Al Anshari berkata,
"wahai RasulullalL sungguhkah Allah menginginkan pinjaman dari
kita?" Beliau menjawab, "Benar wahai Abu Ad-Dahdatr.,, Ia berkata
lagi, "Perlihatkan tznganmu kepadaku wahai Rasululah." Kemudian ia
meraih tangm beliau lalu berkata, 'sesungguhnya aku telatr
meminjamkan kebunku kepada Tuhanku, di dalamnya terdapat eftrm
ratus pohon 1*-ur.,Ie Kisah ini dikemukakaniuga oleu Abdurrazzaq
dan Ibnu Jarir dari jatur Zaid bin Aslam.

Ath-Thabrani menambahkan: dari ayahnya dari Umar bin
Khaththab, Ibnu Marduwaih dari Abu Hurairah, Ibnu Ishaq, dan Ibnu
Al Mundzir dari Ibnu Abbas. Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-Suddi

mengenai firman-Nya 'Za$ 66 (dengan lipat gando yang

banyak), ia mengatakan: Pelipat gandaan ini tidak diketahui
hakikatnya bagaimana

Ahmad, Ibnu Al Mrmdzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan
dari Abu Utsman An-Nahdi, ia berkat4 *Telah sampai kepadaku

't Mutta1aq ataih; Al Bukhari, 5730 dan Muslim, 4A742 dari hadits
Abduurahman bin Auf.

" shahih; Ibnu Jarir, 2t371 dlr Al Baihaqi dalan syt'ab,3452 daadisebutkan
oleh Al Haitsami dalam Majma' Az-zawa'id,61321, iaberkata ,'Diriwayatkan oleh
AlBer.:zar den para adalah shahih, j,,ga,91324, ia berkat4 .HR Ahmad
dan Ath-Thabrani dan para perawinya adalah shohih, ia juga berkat4 .Diriwayatkan
oleh Ya'la dan Ath-Thabrani, dan para perawinya dalah *iqah, dan para perawi Abu
Ya'la adalah shahih.
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hadits dari Abu Hurairatr, batrwa ia mengatakan: Sesungguhnya Allah
menuliskan rmtuk harnba-Nya yang beriman, satu kebaikan diganjar

dengan sejuta kebaikan. Lalu pada tahun itu aku pergi haji, sebenarnya

aku tidak hendak melaksanakan haji, kecuali karena aku ingin
mendapatkan hadits ini. Lalu aku berjumpa dengan Abu Hurairatr, lalu
aku katakan hadits itu kepadanya, ia pun menjawab, 'Bukan begitu.

Orang yang menyampaikan kepadamu itu tidak hafal hadits yang akan

aku ceritakan kepadamu ini, karena yang aku katakan adalah:

Sesrxrgguhnya Allatr akan memberikan kepada hamba yang beriman,

satu kebaikan dengan dua juta kebaikan' Kemudian Abu Hurairah
berkat4 'Bukankah kalian telah menemukan ini di dalam Kitabullah?

(yaitu): 'zap 6At ii f4# g tt; fi hj- d.0i ti ;,
(siapakoh yang mau memberi pinjaman kepada AUah, piniaman yang
baik [mena/kahkan hartanya di jalan AllahJ, Maka Allah akan

memperlipnt gandakon pembryaran kepadanya dengan lipat ganda
yang banyak).' Karena katsiirah (banyak) di sisi Allah itu lebih
banyak daripada satu juga dan dua juta. Demi Dzat yang jiwaku
berada fi ngan-Nya, sungguh aku telah mendengar Rasulullah SAW

bersabda: zi? it Sl 
'-t;i 'u,etbi- &r Lt (Sesungguhrrya Attah

a.

meliptgmdakan kcbaikan menjadi dua juta kcbaikan)."

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Hibban di dalam kitab
Shabih-nyaolbnu Mardawaih dan Al Baihaqi di dalarn Syt'ab Al Iman
meriwayatkan dari Ibnu Umat, ia berkat4 "Ketika ditunmkannyaayat:

,l;91 '€;A # ,# ;'i,E A itt1 5;4- tri';r,
(perumpomaan (na/k"h yang dikcluorkan oleh) orang-orang yang
menafkahkon hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir
benih yong menumbuhkan njuh bulr) (Qs. Al Baqarah l2l: 261)

hingga akhir ayat, Rasulullah SAw berdoa: dt r:'q: (y" Tuhanht,

tambahkon kcpada umatla). Lalu turunlah ayat: fi ,,$ a$i f; ;
1'& 66 ii i14# G lr; (siapatrah yans mau memberi

pinjaman kepada Allah, piniaman yang baik [mena/kahkan hartanya

di jalan AllahJ, Maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran
5
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kepadanya dengan lipat ganda yang banyak). Beliau berrdoa lagi: L;
qt \ (Ya Tuhanku, tambahkan kcwda urutfu).I^aru trrrmlah ayat:

"Gfr iAAtpi'gj-6t(sesungguhryntmraorans-orumswry
bersabarlah yang dicuhpkan pahotaryn mereka tanpo bouf (es.
Az-Zumar [39]: t0).

lDnu Ar Mundzir meriwayatkan dari suryart ia b€*e,
"Ketika diturunkannya ayat: $g l:, {$ i.LL, & i

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan

(Barangsiapa membana amal yang baik maka bagir7n tlntalal
sepuluh kali lipat amalnya). (es. AI [11'aam t6]: roo), beliau berdoa:
,ff \'qi (Yo Tuhanht, tambahkan kcrydo unatht).,I^alu trnmlah

ayat: bj .sjf rI J $aporu* yotg mou memberi piajman).
Berliau berdoa rag: ,$ ii'vi (ya tuhanfu tmrboh*mt kc@a

umath). Lalu turunlah ayat: ,# A :nt{l .o}$_ -u-ii b
iti lperunprnaan tnolkah yong dikeluokot olehJ orang<mng Wrg

menaJkahkan hotaryn di jarm Ailot). (es. Al Baqrah [2]: 26r).
Beliau berdoa tag: ,j,l \ 'u:, (yo Tutwb, totbahkn kcryda

wnath). Lalu t,runlah ayat: iri,Ai '8;_ q $e$orgrt,Dry t uru
orang-orang yang bersobolah y@rg fratfu*an)- (es. Az_Zf,-,,'
[3e]: l0).

Dalam masalah ini masih banyak hadits-hadir laimSaa, ini ^-di
yang paling bagus (sanad-nya), dan nanti akan ,tikemukaken

(tambahannya) dalam penafsiran ayx:$fi 6 4i iZ ,#
Qlatal yrupa dengan sebutir benih yang menanbuhkot tttiuh buttr).
(Qs. Al Baqarah pl: 261),silakan -"-oik rolo-

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari eatadah mengenai firman-
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Nya: 3!o3'e Jbi'- lift @an Altah menyempitkan dan melapangkan

[rezkiJ),ia mengatakan: Yakni mena]ran sedeka]r. Sedangkan il4

adalah mengganti."

5j4t3 A$ (dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan), ia

mengatakan: Kalian dari tanah dan kembali ke tanah. Ibnu Jarir
meriwayatkan dari Ibnu Zaid mengenai ayat ini, ia berkata, "Allah
mengetahui bahwa di antara yang berperang di jalan Allah terdapat

orang yang tidak mempunyai kekuatan, sedangkan di antara yang

tidak ikut berperang di jalan Allah terdapat orang yang mempunyai
kekayaan, maka Allah mendorong mereka untuk memberikan

pinjaman, Allah pun berfirman: v; s; 
^t 

b$ u,fii $ ;t
(siapalrah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, piniaman yang
baik [menaflrahkan hartanya di jalan AllahJ). Allah telatr memberikan
kelapangan rezeki kepadamu, rulmun engkau merasa berat untuk

berangkat (berperang) dan tidak menginginkannya, dan Allatr telatt

menahan rezeki kepada yang ini, namun dengan rela dan ringan ia

berangkat (untuk berperang di jalan Allah), maka kuatkanlah ia

dengan harta yang ada di tanganmu."

g-:6C iy--r;-i *-. [y &#L-,, b <lJi $ ; dl
J'trt3br +*<" i.btitq 6 6,1'-fi

(t $t3't$ffiqi'P{1,i ;'- bI- ;X*
Wt ecit r,3i ;ri +4 c :Igl.flU

"Ai 1+ { tti; 36ti it,# esl#s
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3s 6i':'t # {Jv;@ 4*fi\,ry XtS

3i:i('i'bk fJ \-js?q, -LJIL H 6.
JujAt G'G. g!) 

{5 e,gflL,'{J,rA, W
,;Ji ai.s:s.i,1\3

t -t/.1 6-.Lib.a,lfu,

Lrs';i3'xa_i,LLii -.tla?z b - ??z
,J!+StS D-,7)l)

,i 
-oL

t/r,41!, .2 t/ -4.
l.r-e- 4a1 r ,+S--r r ir,r 4,L*:H)n-1;:?e'-,*..3j'3ii6iH)
6"*4'4;'ty;4;133,@ Ui

k

9 oy-\<$tt i* S:3.5 3v', -Js_i 3r; i.3iirezk

S#fft@ <-r;' BoYH'<{St
J;5 ;:b #". r1{*':"1 6y36, rj-i{u LJ$

''r?j 611,1 q { ya fiyifi;- i i3 &J:$'4
o$ts ; :;i( 61'&# { y^i $t : r,e.
:Djg SJqi'At 6 13G{ A6 iat tj.tt;
#ir46tij,13&16|Aoirrc

@'u-$4Ii'i'65'j$ 1iy:;* zlt {$ {*$
w d-a: iJ6 -,rj-3,5 3Jqv;i gj

i
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;i,i & ri;*:ri 6ttl6 4; C,4

! iti |ai ;rt * *. ijfr @ 4:tu:t
Q fi e; ia^$; 4t$t'il'"'3t; i 43v

, ( ,< t tl.ti ',"r,i | ?(-+'tli,-*, "iA(r ;"6i ;;l;rt'{'{1i"':6-
rt'(ht|j;

iA ifr$"6J\6tr; tTjE' ;rt Lsr* aE @

@4g5l
nApahah kena tidah memperhatihan pemuha-pemuka Bani Israil

sestduh Nabi Mwa, yaitu lcetiha rureha bqkda hepada seotong

Nabi muehar Anglrdtoh untuk Ke"'i seorang ruia suPuya Ka"ti

bcrperors @i toi* p@tiannvQ Aiitto" lbl-L lvAi nwc*a

,*"fo, A,' M wt glcb ic*tU 7t*. hema nrnld diwafuhu berp u an g'

kernu frdo* a*an buperug| rrctefu mcnicwab,'Mangope Ko"ti

tidoh naa Oeryeranidii*rr.nW, Paibhol Sesuno,flnta trdT 'i
tclott diasit aaA oru*+rrak h,,"'i?" Askt ttt*dc paang ila

Ciwejibkot ,res nuefu, nercfrqtm berpalhg, kcc'ryli beberapa

saja di antqtc merefu a""enot Mct a mengclahui sbpa orarrg-
-orarrgyerrg 

?llit L Nabi nqehe hePeda yereka'
,Set""Si*iyo Allah tetah runganghat Thohd nunjadi rajamu"

mereka ienia*rab, ,Bageimana Thalut numcrinlah Nortti, Fedchal

Kcni uen urnak mengcndelikan pemcrintehan dafipadatya,

sedang ditpun frck diberi hekayaan ycng cukup baryck?' Nabi

(mcreka)betkota,,sesungguhnyaAllahtelahtumilihrujamudan
itungenugerahinya ihnu yang Luos dcn tubuh yang perkasa'. Allah

mimOirt*un p cmcrintahen kepada siapa yang dikehendahi-Ny *
dtn Anch Uina Laos perterian-Nya lagi fuIahc mengetthul dcn

Nebi mereka nengA*an h.Pdu meteha, 'sesungguhnya tanda ie

ckan mmjadi naia, ictoh kembalinya tebat kepadomu, di dalawtya

,t
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terdapot hetenangon dari Trrtanmu don sisa daripeninggaron
keluarga Mwa dan ketuorya Eorun; tabut itu dibowo naraikalsesungguhnyo pada yang aimi*tan itu terdapot toni bagima, jikakomu orong yong berintan. Maho tatkala Thatut futuor membawatenta?anya, ia ber*ota, 

_',sesungguhnyo Allah akan inguji kamudengan suatu sungal Lrako tfi a itura kamuio*ro- airnyo;bukanlah bpengikuthu dai Barungsiopa tiado neminumnya,hecuari menceay* secedyk ranga4 rti*o-oi' odoloh pengikuthu,.hemudion mcntnuru$o kccuali beberapo otong di antaromcreko' Maha totkaro Tharut don o?ong4fongyong berimanbenoma Dia terah menreberangi sungai itu, orong,rong yang terahminum ter*ata, 'Tah ada *esanggupan Komipada hari ini untukmclowan Jorut dan tentaranya;--ffoognrorg yang mqruhini bahwamcreho akan menemuiAttah, bohito, "nZoii i"rryo* terjadigolongan yong ya!*it-dwa ntcngolahhon gorongon yang banyahdengon idnArah- danArah oi"rt" orongerurgyong sobar,.Tatkalo J"ly dan tentaranyo teloh nanpak oleh mereha,mcrehopun (Thorut dan tentaranyo) berdia, ya Tuhan Kami,tuanghanloh kesabaron otas dbi Kani, don kokohhonroh pendirianKarrri don tolonglah Komiterhodqt orong_orong kafur. Mereha(9?* lTrotrd) mengolohkan tentaro Jolut dengon izinAllah dan(dolon peprungon itu) Daud nunbunuh ralr4 heaudion A,shnenberilru @Og: @aud) pcncrintohon dut hibruh (sesudahmeninggalnya fhofu) lan nangojothan *rp"A_ri" W yongdihchendohi-Nyo- seondoinyo ea"t, aa"* r*it"i t*.s*, ason)sefuhagioa ry-y"nsto *ag@, setogian Wg lahr, postirusokloh brorri ini tetqiAUon rrrorrpanyai hortofia (yan7
dicurahkon) otos senusto olorrl rta od*loh ayot-a1d doriArah,Ko"ti bacokor hepadoma dengon ho* (bena) a*r'i"iooggonoyokomt benor-benar slrah seoig di o::ta!a nabr-nobi yong diutns.D

(Qs. AI Baqareh l2l:2a6-252)

{ff & A p1 @pakah kor* tidak memperlutikan pemuka_

pemuka), pembahasan ini sama dengan pembahasan pada firman-Nya:

l{euiA:.;u-jfr af pt 6p*rn kamu tidokmemperhatikan

TAFSIR FATHUL QADIR



orang-orang yang ke luu dari kampung holaman mereka). (Qs. Al
Baqarah l2l:243), dan itu telatr kami kemukakan.

i3f uaArn golongan manusia yang mulia, seolah-olah mereka
7

itu mala'u (diliputi) dengan kemuliaan. Az-Zayai berkata, "Dinarnai
demikian karena mereka mali'uun (bergelimang) dengan hal-hal yang

dibutuhkan oleh manusia. Ini adalah ism jam' (sebutan untuk sesuatu

yang banyak) seperti halnya kata al qaum (kaum) dan ar-rahth
(sejumlah orang)." Untuk mendorong berperang, Allah SWT
menuturkan kisah lainnya yang pernah dialami oleh Bani Israil setelah

mengemukakan kisah sebelumnya.

T6j .r3. h,\urrarh Nabi Musa),Y.ata ! adalah mubtada'

yang rangkaiannya tidak ditampakkan, yakni (bila ditampakkan
menjadi) kondisi mereka setelah Musq yakni setelah wafatnya.

'rfr g- (trepada seorang nabi mereka), adayangmengatakan

batrwa ia adalatr Syamuel bin Yar bin Alqamah yang dikenal dengan

sebutan Ibnu Al 'Ajua ada yang menyebutkan bahwa ia dikenal
dengan sebutan Syam'uq ia termasuk anaknya Ya'qub. Pendapat lain
mengatakan bahwa ia dari kefirunan Harun. Ada juga yang
mengatakan, bahwa dia adalah Yusya' bin Nun, pendapat ini sangat

lemah, karena Yusya' adalah pelayannya Musq dan saat itu belum ada

Daud kecuali setelah masa yang sangat panjang. Ada juga yang
mengatakan bahwa maknanya adalah Isma'il.

t:L-t 6 j4 (Angkottah untuk komi seorang raja), yakni:

Seorang pemimpin yang kami akan mertrjuk kepadanya d"n bertindak
sesuai dengan pandangannya

"Jy1 
@upaya korrri berperang [di bav,ah pimpinawtyaJ,

dengan huruf nuun dan harakat suhtun (di akhirnya) sebagatimtabul
omr (penimpal kalimat perintah). Demikian cxlra membacanya
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Jumhur, sementara Adh-Dhahhak dan Ibnu Abu Ablah membacanya
dengan huruf ya' dan me-mtfu'-km fi'l-nya (yakni: yuqaatilu iia
berperangl) sebagai sifat bagi raja temsebut. Kalimat ini juga dibaca
dengan nuun d^n rafa' (yrabi: r{uqaatilu) sebagai tta[ kaimat
keterangan) atau kalimat terse,ndiri yang dimulai dari;itu.

A4 ]i (*tungkin sekali)dengan harakat fattwh pada sin

dan bisa juga dengan kasrah, ini memang ada dua dialek. Nafi,
membaca dengan dialek yang kedua, sedangkan yang lainnya dengan
dialek yang pertama Disebrrkan di dalam At Kasysyaf. gacaan
dengan huruf kasrah (pada hrrrrf sm, yakni 'asiitum) adalah lematr.
Abu Hatim berkatq "Bacaan dengan tcasrah itu tidak ada
patokannya." Abu Ali berkat4 "parokan kasrah (pada huruf siz)
adalah perkataan orang-omng Arab: Huwa 'asin bidzaalika, ,"p"rti
halnya ka,ta ; (hoin) dan ke * @tnia. IGta ini iwa mengikuti
fotmatfa'ala danfa'ila seeerti halnya noqama d^n naqima, jadi bisa
'asaita dan bisa fil€.a asiita. Demftim yang dikatakan oleh Makki.
selain itu, Al Hasan dan Thalhah juga membacanya dengan harakat
kasrah, maka penilaian lemahnya bacaan itu menjadi tidak mengena.
Kata ini termasuk katego:i talul nruqtabah ftata kerja yang
mendekatkan), yakni artinya: Mrrgkin kalian dekat kepada tidak mau
terperang.

oimasr*kannya partikel hya (yaitu kort"'ry [yang berarti

apakahl) kepada fi'l muqoabah rmlk me,nyatakm apa yang terjadi
padanya dan memberitahtrkm bahwa itu meurang terjadi.
Dipisahkannya kat" 

'# 
dengm Hnfu-nya oteh syanh adalah unhrk

meounjrrkkan bahwa yang dimelrsurtn)raadalah memang itu. Az-Zanaj

mengatakan, "Kalimat 
-'rlg 

Etf-rr, tidak akan berperang) pada

posisi noshab, yakni {engm rmgkEmn lain-: 'liU.- 'p 'rF

(Mungkin sekali kamu fidaft akan berperang)."
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Al Akhfasy mengatakan, "Kata oipada firman-Nyur {1 A 6i

6i +*\i O ffi (Mengapa kami tidak akan berperang) 
-yakni

pada kalimat {f : I bf 1""t * tidakF adatatr sebagai tambahan."

Al Fara' mengatakan, "Ini diartikan pada maknanya: \OgVye
menghalangi kami, seperti halnya Anda mengatakan: rS If G,U 6

(Apa yang menghalangimu untuk shalat)."

Ada joga yang mengatakan, bahwa maknanya adalah:

"Memang ada apa pada kami sehingga kami tidak berperang." An-
Nuhhas mengatakan, "Ini pengertian yang paling bagus."

G;\ i3i gaaanal Sesungguhnyq Kami telah diusir), inr

alasanny4 dan kalimat ini sebagai keterangan. Disendirikannya
penyebutan 'anak-anak', karena anak-anak itu dijadikan budak, atau

mereka berada di tempat yang jauh dari semua kerabat.

(S (U"to tatkala perang itu diwajibkan), yakni

diwajibkan. Allah SWT mengabarkan, batrwa mereka berpaling
karena kegoncangan niat mereka dan kendurnya tekad mereka.

Kemudian ada perbedaan pendapat mengenai jumlah sedikit 
-yakni/

pada kalimat il3$t(kccualf sedikitl yang dikecualikan Allah

SWT itu, (menurut t urrri, batrwa mereka) itu adalatr yang hanya

menciduk (dengan tangannya).

# $|Se; (nabi mereka mengatakon kepada mereka), iru

memasuki keterangan tentang perbincangan dan perbuatan yang

terjadi di antara mereka. Thalut adalah rulma non Arab, dulunya ia
seorang tukang memberikan air minum. Ada juga yang mengatakan

bahwa ia tukang menyamak kulit. Dan, ada juga yang mengatakan

bahwa dulunya ia penjagal. Ia tidak tidak tergolong suku para nabi dan
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bukan dari keturunan mereka, jugatidak tergolong sukuparap€nguasa
dan bukan dari keturunan mereka, yang mana kedua suku ini adalah

Bani Yatrudza fteturunan yahudza), karena itulah 'i 'Jk 'itl fJG

E4; ilfif (mereka menjawab, 'Bagaimana Tharut memerintah

Kamf), yakni: Bagaimana itu bisa terjadi? padahal ia tidak berasal
dari golongan para penguasa (para raja), dan tidak pula tergolong
orang yang diberi keluasan harta sehingga kami mengikutinya karena
kemuliaan atau hartanya.

Kalimat ini, yakni kalimat 't-1 ,9, 
@datal komi lebih

berhok) adalah sebagai keterangan, begtu kalimat yang
disambungkan padanya.

'1ifii @tlat, telah memilih rajonu), yakni: Telah

memilihny4 dan pilihan Allah itu adalah kepgtusan yang pasti
berlaku. Kemudian Allah menjelaskan kepada mereka tentang alasan
pemilihan itu, yaitu bahwa Allah telah memberikankelebihan padanya
dalam hal ihnu yang meNrrpakan kekayaan mmusia da modal
kemuliaannya. serta merupakan alasan utama peNrgpnggulannya .

Di samping itu, Allah j,ga memberinya kelebihan dalam hal
fisik yang sangat berperan dalam peperangm dan sebagainya.
Sehingga dengan begtr, ia orang yang kuat dalam hal agama dan
fisiknya, dan itulah yang menjadi tolok uhrrnya bukan kemuliaan
garis keturunanny4 karena keutamaan diri lebih diutamakan daripada
kemuliaan garis ketunrnan.

"{t6-i ,i" ,v a-5-'n6 (Ailah memberikan ltemerintahan

kcpada siapa yang dikehendaki-Nya), karena kerajaan itu milik-Nya
dan para malfiluk adalah hamba-Nya, lalu m€,!rg4pa kalian harus
keberatan atas sesuatu yang bukan milik kalian dan tidak diseratrkan
kepada kalian. sebagian mufassir berpendapar, bahwa firnnan-Nya:

'{14- j ,1'4V a-!'nii @ltah memberikon pemerintatun kepoda
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siapa yang dil(chendaki-Nya) adalah dari perkataan Nabi kita SAW.
Ada juga yang mengatakan: Bahwa itu dari perkata nabi mereka

Pendapat ini yang lebih tepat

LS (Maha Luas), yakni: Maha Luas kanrnia-Ny4
l!-

memberikan karunia-Nya itu kepada para hamba-Nya yang

dikehendaki-Nya.

ry (Maha Mengetalrur) tentang siapa yang berhak dan

layak memegang kekuasaan itu.

Kata taabual mengikuti pola standar fa'lntt dari kata at-taub
yang artinya ar-rujuu'(kembali), kmena mereka kembali kepadanya
Yakni, bahwa tanda kerajaannya adalah dataognya tabut yang diarrbil
dari mereka, yakni kembalinya tabut kepada kalian, yaitu peti Taurat.

As-Sakiinah mengikuti pola standar fa'iilah yang diambil dari

kata sukuun yalrig berarti ketenangan dan ketentraman. Yakni, di
dalamnya terdapat ketentraman hati kalian mengenai perkara Thalut
yang kalian perselisihkan. Ibnu Athiyyah mengatakan, "Yang benar,

bahwa di dalam Tabut t€rdapat hal-hal yang utama dari peninggalan

para nabi dan jejak mereka, sehingga jiwa manusia merasa tentram

dan mantap." Ada perMaan pendapat mengemai peingertian as-

sakiinah sehingga menjadi beb€rapa pendapal iray Allah penjelasan

sebagiannya akan dipaparkan, begrtu juga perbedaan pendapat

mengenai baqiyyah (sisa peninggalan) dimaksud. Ada yang

mengatakan, batrwa yang dimaksud itu adalah tongkat Musa dan

pecalran kepingan-kepingan Taumt (alwaaD. Ada juga yang

mengatakan bukan itu. Pendapat lain mengatakan: bahwa yang

dimaksud dengan keluarga Musa dan Hanm adalah diri mereka

berdua, yakni peninggalan Musa dan Harun

,
Kata Jli (keluarga) adalah selipan (tambahan dalarn kalimat

itu) karena perkaranya besar. Ada juga yang mengatakan bahwa yang

dimaksud adalatr para nabi dari kettrunan Ya'qub, karena Musa dan

Harun dari keturunan Ya'qub, maka semua kerabatnya dan anak
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cucunya termasuk keluarga mereka berr&n
a

Makna ,W adalah kehra bersma mq&- Fwlnltu 'qr
syai'a fa infashala artinya aku nemmong sesrlrtu ralu sesudr itu
terpotong. Asal kata ini adalah naila'ddi (membmrtrkm obyek
penderita), contoh kalimat Fastulo dsulu (rndepnslrrn dirinyra),
kemudian digrmakan rmtuk kata k.tja ldn (tidak menrhrtrrhkmr
obyek) seperti infashala Ceeasrtertepas). Ada juga yeg mengarakan
bahwafashala bisa digunalen setnfanfir luim (kma terja yag tidak
membutuhkan obyek penderita) fu fi'I rmta'addi (ko kerja yang
membutnhkan obyek penderita), contoh katimat Fululo .@dl fulad
fushuulan (sama sekali terlepas dai nqprinya), dnfotula dsakt
fashl an (benar-benar melepaskan diri)-

Makna ibtiloa'-yakni poda kalimd f++- ujian-

An-nahar-yaknipadakalimat,,adaya.gmcngx',t nbahwa

itu terletah di antara Yordania dm palesnina Jrimh DcmbacmJ/a

t, dengaafathah pada h,ntria', meilra H.,-ai4 Mujahid da'

Al A'raj dengan hrakm suho, pada hrdia'-yakni
binobit*.

Yang dimaksud dengan ujim di dni d'trh ujia ter ng
ketaatan merek4 yakni: siapa ymg pffih mengen i air smgai ihr,
maka ia akan patuh pada ped@a laimya, dan si4a lug fid-L pffih
(mengenai air sungai itu) mau ,likelehlren oleh hawa naf-smyq maka
ia akan lebih maksiat (tidak pffih) paAa @
lainnya Lalu diberikan ruffishah &rgen sml cidrk'n g rmmk
menavvar sebagian derita haus dm menecahken gchlak jim sad itu
Dan temyata, satu cidukan tangm ifin bisa meirawahils mda ormg-
omng yang sabar terhadap gpmedEn,ra Lehidqpaq sehingga
memalingkan mereka dari kemegahil- IUalo ymg dilrqkqrd deNryan

firrran-Nya: '^a 3.; # Maka stuW di atoa korw neminmt
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airnya), yakni: Meneguknya secara berlebihan dan tidak cukup hanya

dengan satu cidukan tangan. Kata gr pada posisi mubtada'.

Adapun makna firman-Nya: ,a ,;,:6 (bukantah ia

pengilafi ku), yakni : Bukan satrabatku.

Contoh perkataan mereka: Fulaan min fulaan (secara harfiyah
artinya adalah fulan dari fulan [maksudnya fulan sa]rabat fulanl),
seolah-olah yang satu merupakan bagran dari yang lainnya karena
kebersamaan dan lamanya penyertaan. Dan ini cukup populer di
kalangan orang-orang Arab, di antaranya adalah ucapan penyair:

q'u''q'a ;y 6:; yi eujs; tiy,

Bila kau mendesak singa tuk melanggar janji,

malca alat buknn temanmu dan englmu buknn temanku.

Yakni: Tiada suatu hubungan apa pun antara diriku dan

dirimu.

'r5J;;- i ;S (dan Barangsiapa tiada meminumnya), tha'imtu

asy-syai'a artinya: Aku memakan sesuatu, ath'amtahu al maa'a
artinya engkau memberi makanan air padanya. Ini menunjukkan,
batrwa air pun bisa dikatakarttha'aam (makanan).

Al ightiraaf 4ai kata i$t- adalah mengambil sesuatu

dengan tangan atau alat. Al gharfah adalah satu kali pengambilan (satu

cidukan). Ada yang membacanya dengan harakat fathah pada ghain
:yakni gharfah- dan ada juga yang membacanya dengan dhammah
(yakni ghurfah). Bacaan dengan harakat fathah (yakni gharfah)
menunjukkan satu kali, sedangkan bacaan dengan harakat dhammah
(yakni ghurfah) adalah sebutan untuk sesuatu yang diciduk. Ada juga
yang mengatakan al gharfah adalah diciduk dengan satu tangan,

sedangkan al ghurfah adalah cidukan dengan dua tangan. Ada juga
yang mengatakan bahwa keduanya mengandung makna yang snma,

contohnya adalah perkataan seorang penyair:
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atl)u;9tr:rfi qu*to\ *:6 {rrY-v' Merelratidakmerrcelupkotbejou ke dalam air,

kcauli bmry ci&tkmt dui yotg bisa terbawa otehqru.

{+ ff Gccrnli sebagior kecitr,keterangan tgntaog jrrmtah

merekh aran aipryafran nanti. Kalimat ini dibca juga Jli f1 t+i
tidak ada landasanny4 kecuali dari pendryat yang menyatalcan bahwa
itu akibat pe,nyesuaian lata^kepada-"k"4 yalori ry 1 y-i(tidak
membrikannya kecuali sebagran kecil), ini menrmjukkaa mngat
minim-

i33( (E @t"*o kctiks dia tetah merynberoryiny), yakni:

Tatkala Thalut telah me,nyeberangi r,-gui it t

i4 ij;t; -z ,J1$ gm orangerang yang berin@t

bersamoryn). yaitu: Kelompok ymg sedikit yang mematuhinya
namrm mereka juga be,lteda kekuam keyakinannya sebagian mereka

mengatakan, (1 '236. { (f* da kcsangupot tr(gzli), dn 36

638- 4-5,1 wrs meyakini berkata), yakni:

meyakini: 6lij13 #1O**o mcreka akon nenenrui Attah).

Al fr'ol, a.lal"h kelompok, dm juga bcrarti potongan (bagi@)
dari kelompok Contoh kalimat Fa'qttura'salnt bis saT,artinya Aku
memotong lehernya dengm pedmg.

'li; 
Qnoju),yakni: b€rada di '-'rah lryang. J6tut.dahh rajs

'Amaliqah.

iJG 6oe*o berdoa), yaitr: Semua omng-oraog beriman

yang bersamaThahrt
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Al lfraagh 
-yakni 

pada kata 
al-mengandung 

arti banyak.

6;63 ;4; (dan kotrohkanlah pendirian Kami), rni

ungkapan tentang kekuatan dan tidak gentar. Contoh kalimat: Tsabata
qadam fulan 'ala kadza (fulan teguh pada sesuatu) bila ia tetap pada
sesuatu itu dan tidak beranjak darinya. Tsabata qadamuhu fil ftarb
ftokoh di medan perang) bila memperoleh kemenangan dan
pertolongan.

dtt'Ai ,.6i gr,;2.i1 (dan tolonglah Kami terhadap

orang-orang kafir), yaitu: Jalut dan bala tentaranya. Pengungkapan

kalimat definitif ini (yakni menggunakan alif laaf ta'rifpadakaa fii
dan <)?'1i[ ) pada posisi yang semestinya undefinitif adalah

untuk menunjukkan bahwa itu adalah alasan yang mengharuskan
datang pertolongan dalam menghadapi mereka, yaitu kekufiuan
mereka Disebutkannya an-nashr (yakni permohonan pertolongan)
setelah memohon keteguhan, karena yang kedua ini (pertolongan)
merupakan tujuan yang pertama (keteguhan).

itl **, Jjfr (mereka [tentara TIulutJ mengalahkan

tentara Jalut dengan izin Allah). N hazm adalah p@fr, dari
pengertian ini terbentuk kalimat saqaa' munhazim (tempat air minum
itu pecah), yakni karena menciut sebagiannya akibat kering (sehingga
pecatr karena terjadi gaya tarik menarik yang tidak seimbang antar
molekulnya). Contoh lainnya adalah zarvAm y"ng disebut hazamah
Jibril (akibat pemecatran Jibril [pada tanah]), yakni: Memecahkannya
(menghentaknya) dengan kakinya, lalu keluarlah air. Al hazm juga
berarti pecahan kayu kering. Perkiraan redaksinya adalah: Lalu Allah

menurunkan pertolongan kepada mereka, ifi :/t*
(merelra [tentara ThalutJ mengalahlmn tentara Jalut dengan izin
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Allah), yakni: Dengan perintah dan kehendak-Nya.

6JV ! it1, 'Jfj (dan [dalam peperangan ituJ Daud

r-nemlunuh Jalut), yaitu: Daud bin Isya, dengan harakat kasrah pada
huruf hamzah,lalu huruf ya'bertitik d,a di bawah dengan harakat
sulatn, kemudian huruf syin bertitik tiga. Dikatakan juga Daud bin
Takariya bin Basywa dari suku yahudza bin ya,qub,'amn t"ut
memadukan padanya suku para nabi dan para raja, yang mana
sebelurnnya ia seorang penggembala dan -"*puf*"-suua*a paling
muda (di antara saudara-saudaranya). Ia dipilih oleh Thalut untuk
melawan Jalut, lalu Daud berhasil membunuh Jalut.

Yaog dimaksud dengan hikmah di sini adalatr kenabian. Ada
juga yang mengatakan, bahwa yang dimalksud itu adalah dianugerahi-
Nya cara membuat perisai (baju besi uutuk berperang) dan mengerti
!,ahasa burung. Ada juga yang mengatakan, bah; itu adalah
dianugerahi-Nya silsilah (garis katurunan) seperti itu sehingga orang-
orang merujuk kepadanya.

"X4 Q f3; ( dan mengajukan kcpadanya apa yang

dikchendaki-Nya) Ada yang mengatakan: Fi'l mudhari'ftata kerja
untnk waktu sekarang) di sini menempati statusJt,/ madhi ftata kerja
yt* masa lampau), sedangkan fa'ir-nya (pelakunya) dari kata kerja
ini adalah Atlah Ta'ala. Ada juga yang mengatakan,bahwafa'rl-nya
adalah Daud. Nam,n konteksnya susunannya menrmj'kkan bahwa
AUah SWT yang mengajarinya apa-apa yang dikehendak_Nya. Adajuga yang mengatakan, bahwa di antaranya adalah diajarinya cara
membuat perisai (baju besi untuk peo"gl dan mengerti batrasa
burung.

* .iAi ,il6i ;ri 'e1{tr;@eandainya Auah tidak

menolak [kcganasanJ sebahagian umat monusio dengan sebagian

yang lain)' Jama'ah ulama membacanya, ;rir U'{,{3, sedangkan
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Nafi' membacmya g62 (pembelam). Keduan5,a (yakni: g5 am Erig
adalah mashdo dari ldil^ dafa'a (mencegah), de,mikim yang
dikarakan oteh Sibawaih-

Abu llatim meirgafakan: Dufa'o dan dofo'a uilalah sema,
sryefti tlroaqtu na'lii dat thauaqtu na'lii. Abu Ubaidah mernilih
caa membrcanya Jumhrr dan mengingkari bacaan *1lis", ia berkata,
*Karena Allah 'Am wa Jalla lidak bisa dikalahkan oleh siapa pun-"
Mat&i b€d@, *Abu Ubaidah tstah salah duga, bahwa kata ini
termasuk ketegori nrufaa'alah, @ahal tidak begitl karcna kedua

bacaan itu firakni d3 a"" g69 adalah mashdu, sedmghn noshdu

ditambahkan krydla faa? (Irelaku), yakni: ;"i'-1j'.{ 5i (seotdoiqru

Allah tidak nernlak [kcgutosut), llab;A-, @ebagio, ncreka)

adalah sebagai badol (kata pengganti) dari kata ar?naas (manusia).
Mereka itulah yang menjadi pe,micu langsung terjadinya kebunrkan
dan kerusakan tshadap sebagian yang lainnya, se,mentara sebagian
lainnya itulah yang mencegah mereka dari melakukan itr ,l"n
menge,mbalikm mereka dai itr

j:iI .23C5 @iscatr- rusaHah honi iA, r(aena

dominasi para penrsak te*aaapryra dm kil€na kejahatm yang merreka
tebarkan sehingga menrsal*an tmem-taneman dm s€mua lrmg

berketurunan (manusia dan bindmg). Disebutkamya llrta J*
dengan betuk kila nafurah(indefinitif ttanpa alif lan ta'rill) ;^^
rmtuk menuqiukkan betapa besanya

61 J-;17 1ap-aya Atlali, fitu: Perlrra-perlrra yang

dicaknp oleh kisah ini. Yang rlimaksud dengan '$dU,{*nS*, benu)
di sini adalah khabar yarrg shahih yang tidak ada keragrran di
dalamnya bagi Ahli Kitab dan bagi orang-orang Srang meircermati
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berita-berita alam.

<Ag$ -i 6t$ ( S e swtgguhnya kamu b e nar-b enar s at ah

seorang di antma nabi-nabi yang diutus), ini pemberitatruan dari
Allah swr, batrwa beliau termasuk para rasul Allah swr, hal ini
untuk menguatkan hatinya, serta mengokohkan dan meneguhkan
jiwanya.

Ibnu Jarir dan Ibnu AI Mrmdzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya: &#L-,* tr #i Jt- :3 dI (Apakah kamu

tidak memperhatilan pemuka-pemuka Bani Israit) Ia mengatakan: Itu
terjadi setelatr diangkatnya kenabian dan keluarnya para atrli iman,
sementara para penguasa mengeluarkan mereka dari kampung
halaman mereka dan memisahkan mereka dari anak-anak mereka.

3l4i i* 6 6 (Maka tatkala perans itu diwajibtran

atas mereka), yaitu: Ketika datangnya Tabut kepada mereka.
Sementara dari Israil terlahir dua suku bangs4 yaitu; Suku bangsa
kenabian dan suku bangsa penguas4 maka tidak ada yang menjadi
penguasa kecuali yang berasal dari suku penguasa dan tidak terlahir
kenabian kecuali dari suku kenabian. Kemudian nabi mereka berkat4
"Sesungguhnya Allah telah mengirimkan Thalut kepada kalian

sebagai raja:'Mereka berkata: ;U 6 i3 'Si i,L # ;{ 3Y,

'^r,4fiV31,9, w -ii,:It'i ik irl :-JGYa SltL wou i
merelra mengatakon kcpada mereka, "sesungguhnya Allah telah
menganglrat Thalut menjadi rajamu-" mereko menjmtab, "Bagaimana
Tholut memerintah Kami, Padolral Kami lebih berhak mengendalikan
p e m er int ahan dar ip adony a ").

iiEA 'iti ity JE (Nabi [merekal bertrata:

"Sesungguhnyo Allah telah memilih rajamu"). Narnun mereka
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menolak tunduk di bawatr kepemimpinannya sampai nabi mereka

berkata: 6 lt ,4" )j. Lj(ai 'Fy_ 6 -.*4 <u (,y

"q H; (Sesungguhnya tanda ia alan menjadi Raja, ialah

lrembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari
Tuhanmu dan sisa). Dan, ketika Musa melemparkan kepingan-
kepingan tulisan (alwaah), kepingan-kepingan itu pecah dan
sebagiannya diangkat, lalu sisanya dikumpulkan dan disimpan di
dalam Tabut. Sementara kelompok Imaqalatr telatr menahan Tabut.
Imaqal^ah adalah salah satu golongan dari kaum 'Ad yang tinggal di
Ariha2o. Latu malaikat datang membawakan Tabut di antara tangit aan
bumi, sementara mereka melihatnya, hingga Tabut itu diletakkan di
sisi Thalut. Setelatr melihat itu, mereka berkata, "Baiklah." Lalu
mereka pun tunduk kepadanya dan mengakui kepemimpinarurya.
Sementara itu, apabila para nabi mengikuti peperangan, mereka
mengutamakan Tabut di antara mereka, dan mereka mengatakan,
"Sesungguhnya Adam turun dari surga dengan Tabut itu, kemulian
dan tongkat Musa." Dan, telah sampai kepadaku, bahwa Tabut dan
tongkat Musa berada di danau Thabariyah, dan keduanya akan
dikeluarkan sebelum hari kiamat.

Telah diriwayatkan juga kisah yang semakna dengan ini baik
secara panjang lebar maupun seara ringkas dari sejumlatr salaf.
Namun di sini tidak perlu kami kemukakan panjang lebar.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur As-Suddi, dari Abu

Malik, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, 'i-ElIt fif;t (dan

menganugerahirrya), yaitu: kelebihan. *fii 4--,!t g Qlmu yang

Luas dan tubuh yang perkasa).labertubutr besar melebihi tubuh rata-

2o Ariha. Sebagian mereka meriwayatkannya dengan tlaa' [Arikha], dialek
Ibrani. Yaitu kotanya para tirani yang terletak di dataran rendah wilayah Yordan di
Syam. Jarak dari Baitul Maqdis adalah satu hari perjalan penunggang kuda yang
menempuh pegunungan yang sulit dilalui. Silakan merujuk Mu'jam Al Buldan
(r/r65).
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rata Bani Israil yang hanya selehernya."

Ia juga meriwayatkan dari Wahb bin Muhabbih mengenai

firman-Ny u, ,L)i O 'il;3. i:'bi (dan menganugerahinya ilmu

yang Luas dan tubuh yang perkasa): ia mengatakan: Ilmu perang.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya, bahwa ia pernatr

ditanya, "Apakatr Thalut seorang nabi?" Ia menjawab, "Bukan. Ia
tidak pernatr menerima wah5ru."

Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya:
Batrwa ia ditanya mengenai Tabut Musa, apa yang pernah ia dengan

mengenai itu? Ia menjawab, "Sekitar tiga hasta kali dua hasta."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu
Abbas, ia berkata, "As-Sakiinah adalah rahmat." Ibnu Abu Hatim dan

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan darinya, ia berkata, "As-Sakiinah
adalah ketentaman." Ibnu Al Mundzir dan Abu Hatim meriwayatkan
darinya, ia berkata, "As-Sakiinah adalah Binatang seukuran kucing
yang memiliki dua mata yang bersinar. Ketika bertemu dua pasukan,
ia mengeluarkan kedua tangannnya dan memandang ke aratr mereka,
maka pasukan itu pun melarikan diri karena takut."

Ath-Thabrani meriwayatkan dari Ali dengan sanad dha'if, ia
berkat4 "As-Sakiinah adalah angin topan yang berkepala dua."
Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, Abu Ubaid, Abd bin Humaid, Ibnu
Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, serta Al Hakim dan ia men-
shahih-kawrya, dari Ali, ia berkata, "As-Sakiinaft mempunyai wajah
seperti wajah manusi4 kemudian ia adalatr angin yang sangat

kencang."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi
di dalam Ad-Dalail meriwayatkan dari Mujahid, ia mengatd<an, "As-
Sakiinah berasal dari Allah yang berupa angin yang mempunyai wajah
seperti kucing, dua sayap dan berekor seperti ekor kucing."

Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: ? ?-; g;.
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pf; ,C @i dalamnya terdapat kctenangan dari Tuhanmu) ia

mengatakan, "Baskom dari surga yang terbuat dari emas, digunakan
untuk membasuh hati para nabi. Di sanalah ditetakkan kepingan-
kepingan (Taurat)."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari Wahb bin Munabbih, bahwa ia mengatakan: Yaitu
ruh dari Altah yang tidak dapat berbicara. Bila mereka berselisih
mengenai suafu perkara, ruh ifu berbicara dan memberitahukan
mereka dengan keterangan yang mereka inginkan.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan, ia mengatakan:
Yaifu sesuatu yang dapat menentramkan hati mereka.

ltb&trrazz.aqmeriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan : *-
"-^I-4" (di datamnya terdapat lcetenangan), yakni: ketentraman.

Aku (Asy-Syaukani) katakan: Penafsiran-penafsiran yang
saling bersilangan ini kemungkiruumya sampai kepada mereka dari
orang-orang yahudi, semoga Allah merendahkan mereka. Lalu mereka
mengemukakan hal-hal ini dengan maksud mempermainkan kaum
muslimin, semoga Allah meridhai mereka, dan menimbulkan
keraguan pada mereka. Lihatlah, bagaimana mereka yang kadang
menyatakannya sebagai seekor hewan, kadang sebagai suatu benda,
dan kadang sebagai sesuatu yang tidak berakal, seperti perkataan
Mujahid, '?ang berupa angin yang mempunyai wajatr seperti kucing,
dua sayap dan berekor seperti ekor kucing." Begitu pula semua
keterangan yang dinukil dari Bani Israil, saling bertolak belakang, dan
mayoritasnya mencakup sesuatu yang tidak berakal. Tentunya tidak
benar penafsiran-penafsiran yang saling bertolak belakang ini bila
dianggap berasal dari Nabi SAW, dan tidak mungkin hanya berupa
pandangan mereka yang mengatakannya itu, karena mereka sangat

berhati'hati dalam penafsiran dengan pendapat, apalagi untuk sesuatu
yang tidak memberikan ruang ijtihad.

Setelah masalah ini jelas demikian bagi anda, maka anda pun
tatru, bahwa dalam hal-hal seperti ini, semestinya kita kembali kepada
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makna as-sakiinah secara batrasa (etimologi), dan itu sudah tidak
asing, tidak perlu menyertakan hal-hal menyedihkan yang saling
kontradiktif itu, karena Allah telah membeirkan keleluasaan.
Seandainya ada riwayat valid dari Nabi SAW mengenai penafsiran as-
sakiinah, tentunya kita harus menerimanya dan berpendapat dengan
itu, namun ternyata tidak ada riwayat yang shatrih. Bahkan yang pasti,
bahwa keterangan-keterangan itu terlontar dari mulut para sahabat
ketika pembacaan Al Qur'an, sebagaimana yang dikemukakan di
dalam ShaAh Muslim, dari Al Bara', ia menuturkan, "seorang laki-
laki membaca surah Al Kahfi, saat itu kudanya sedang ditambat, lalu
ia dinaungi oleh sebuah awan yang kemudian berputar-putar dan
mendekat, lalu kudanya lari.

Keesokan paginya, ia menemui Nabi SAW lalu menceritakan

hal itu kepada beliau, beliau pun bersabda: 91'.j.cd.U1'e4,Ut 
|1,(hu

adalah as-sakiinah yang turun kareno Al Qur'an).2l Pada hadits ini,
tidak ada pengertian lain kecuali bahwa yang disebut sakiinah oleh
Rasulullatr SAW itu adalah awan yang mengitari pembawa Al Qur'an
itu. Wallahu a'lam.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya: - ,5j lt; 3r3 g;14; (dan sisa dari

peninggalon keluarga Musa), ia mengatakan: Tongkatnya dan
kepingan-kepingan. Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid dan Ibnu
Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Shalih, ia berkata, "Di dalam
Tabut itu terdapat tongkat Musq tongkat Harun, pakaian Musa,
pakaian Harun, dua kepingan dari Tawat, manno dan kalimat penawar

kedukaan : 'q:j #t ?t;;;sr L. i jlr ot;# ,i-ilit pjr Xi,r \ 4 l
4dt '*, y.|*Ar1 #t ,l'it (Tidak ada sesembahan yang haq

selain Allah yang Maha Mulia. Maha Suci Allah tuhan semua langit
yang tujuh dan Tuhan 'Arsy yang agtng. Dan segala puji bagi Allah,
Tuhan semesta alam)."

Abdwraztaqdan Abd bin Humaid meriwayatkan dari Qatadah

2t Munafaq aloih; AlBukhari, no. 501I dan Muslim, l/548 dari hadits Al Bara'.
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mengenai firman-Nya: 'lK;Sit X4 @ibawa malaikat), ia
mengatakan: Malaikat datang membawakannya hingga meletakkan di
rumah Thalut, sehingga Tabut itu berada di rumatrnya." Ibnu Abu

Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: A- [tL

'<{ 5+; (Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda), ia

mengatakan: 
-Yaifu- tanda.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya: ,fi. f4S 'ii 6y(Sesungguhnya Altah akan

menguji kamu dengan suatu sungai), ia mengatakan: -Yaitu-dengan rasa haus. Ketika mencapai sungai itu, yaitu sungai Urdun,
rala-rata mereka meneguk dan minum darinya, namun orang yang
minum darinya malatr bertambatr haus, sedairgkan orang yang hanya
menciduk dengan cidukan tanganny4 hausnya hilang.

Abd bin Humaid dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id

bin Jubair mengenai firnan-Nya, "&# Jy*iii ft.emudian

merela meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka), ia
mengatakan: Yang sebagian kecil itu adalah tiga ratus sekian belas
orang, sama dengan jumlah peserta perang Badar.

Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, A1 Bukhari, Ibnu Jarir,
Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi meriwayatkan dari
Al Bara', ia berkata "Kami para satrabat Muhammad saling bercerita
batrwa para peserta perang Badar jumlahnya sama dengan para
pengikut Thalut, yaitu mereka yang datang ke sungai bersamanya,
namun tidak ada yang mampu melewatinya kecuali orang yang benar-
benar beriman, yaitu tiga rafus sekian belas orang."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan:
Diceritakan kepada kami, bahwa ketika gerang lfu., Nabi SAW

mengatakan kepada para sahabatnya: ,4 ?r-'oib ?6&t :\'i1
ojE (Jumtah lalian sama dengan para sahabat Thalut saat

menghadapi Jalut)
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Ibnu Asakir meriwayatkan dari jalur Juwaibir, dari Adh-
Dhahhak, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Jumlah mereka adalah

303.313 (tiga ratus tiga ribu tiga ratus tiga belas) orang, lalu mereka

semua minum darinya kecuali tiga ratus tiba belas orang, jumlahnya

sama dengan para satrabat Nabi SAW dalam perang Badar. Lalu
Thalut mengembalikan mereka dan melanjutkan bersama tiga ratus

tiga belas orang."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi mengenai

firman-Ny ", -/,38- <r-fi (Mereka yang meyakini) iamengatakan:

-Yakni- mereka yang meyakini.

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, "Thalut adalah komandan
pasukan, lalu ia mengirim Daud bersama beberapa saudaranya. Daud

berkata kepada Thalut, 'Apa yang akan kudapat bila aku berhasil

membunuh Jalut?' Thalut menjawab, 'Sepertiga kerajaanku dan aku
nikahkan dengan putriku.' Lalu Daud mengambil kantong, kemudian
ia menempatkan tiga benda pelempar di dalamnya dan menamainya:
Ibratrim, Ishaq dan Ya'qub, kemudian ia memasukkan tangannya

sambil mengucapkan: '-:F;-t OOJ"lt etj.l ,i.q 'i, 4l lt *
(Dengan menyebut nama Allah Tuhanht dan Tuhan nenek moyanght;
Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub), dan ternyata yang keluar adalah yang

dinamainya Ibrahim, lalu ia menempatkannya pada alat pelemparnya,

kemudian melontarkannya kepada Jalut, lalu terlontarlah tiga puluh
tiga telur (batu/besi) mengenai kepalanya, dan membunuh tiga puluh
ribu orang yang di belakangnya." Para mufassir telah mengemukakan
banyak sekali kisah-kisah serupa im. Wallahu a'lam.

Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi di dalam Syu'ab Al Iman

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya:

,* ,i$ 6($ $eandainya Atlah tidak menolak [keganasanJ

sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain) ia mengatakan:
Allah melindungi orang yang tidak shalat dengan orang yang shalat,

orang yang tidak melaksanakan haji dengan orang yang melaksanakan
haji, dan orang yang tidak menunaikan zakat dengan orang yang

;'i'e1{tr'r'
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menunaikan zakat.

Ibnu Adi dan Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanad dho'if
dari Ibnu LJmar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: '{$ lu L1

.;frl :.tq 1 ? ,yi yy * {Ut *;f (sesungguhnya, dengan

seorang muslim yang shalih, Allah mencegah petaka dari seratus
penghuni rumah di antara para tetangganya)22 kemudian Ibnu Umar

membaca: ,i(Ii iti A1 { tr; geandainya Allah tidak menotak

fircganasanJ sebahagian umat monusia) al aayah."

Di dalam sanad-nya terdapat Yahya Ibnu Sa'id Al Aththar Al
Himshi, ia perawi yang sangat dha'if.

e-7x {;#c.e#65t!}siu'-
) -f .26- ...rirlr, 9n1i ;; fi ,fu t3*t;5'?;); Aa

U e;.+!'u-i,I i6iti';it( 
^a$I$Srt 

L;t,

*et'irlt; # ri:; ifi ,#t q, ib'J4 Y +:l

'^.,) Y fi4 "fi 
'#; iJGi tl f,J r.6 53fu

"Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian (dari) mereka atas
sebagian yang lain. di antara rmereka ada yang Allah berkata-kata

(langsung dengan dia) dan sebagiannya Allah meninggikannya
beberapa derajal dan Kami berikan kepada Isa putera Maryam

beberapa mukjizat serta Komi perkuat Dia dengan Ruhul Qudus.
dan kalau Allah menghendaki, niscaya fidaklah berbunuh-bunuhan
orangorang (yang datang) sesudah Rasul-rasul itu, sesudah datang

kepada mereka beberapa mocam keterangan, akan tetapi mereka
berselisih, Maha ada di antara mereka yang beriman dan ada (pula)

n Dha'i7 Ibnu Jarir, 4/4M.
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di antara mereka yang kalir. seandainya Allah menghendahi,
tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. akan tetapi Allah berbuat apa

yang dikehendaki-Ny*" (Qs. Al Baqarah [2]: 253)

',yili ,iSg $asul-rasul itu), ada yang mengatakan, bahwa ini

adalah isyarat yang menunjukkan semua rasul, sehingga hwuf alif
dan laam di sini berfungsi untuk mencakupkan. Ada juga yang
berpendapat bahwa kata ini mengisyaratkan kepada para nabi yang
disebutkan di dalam surah ini. Ada jugaytrLgberpendapat, bahwa kata
ini mengisyaratkan kepada para nabi yang ilmunya sampai kepada
Nabi SAW

Yang dimaksud dilebihkannya sebagian mereka atas sebagian
lainnya adalah: Bahwa Allah SWT memberikan kepada sebagian
mereka berupa kelebihan-kelebihan kesempurnaan yang melebihi
kelebihan-kelebihan pada sebagian lainnya" sehingga yang lebih
banyak kelebihannya itulah yang dilebihkan, sedangkan yang lainnya
adalah yang dilebihi oleh yang lainnya. Hal ini sebagaimana
ditunjukkan oleh ayat ini, bahwa sebagian nabi lebih utama daripada
sebagian lainnya.

Demikian juga yang ditunjukkan oleh ayat lainnya, yaitu

firman Allah Ta'ala: 6i;"i('f46 '6 & ',4( ,;r:,65 t{l @o"
sesungguhnya telah Kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas
sebagian [yang lainJ, dan Kami berikan Zabur kepada Daud). (Qs. Al
Israa' [7]: 55). Segolongan ulama tidak tepat dalam menyingkronkan
ayat ini dengan hadits yang terdapat di dalam Ash-Shahihain dad,

hadits Abu Hurairah secara marfu'dengan lafazh: :q\i e ,ii*1
(Janganlah kalian melebihkanht atas para nabi fiainnyafl." Dalam

lata;/n lainnya: :V'ti A. fibk | (Janganlah kalian melebihkan di

antara para nabi). Dalam lafazh lainnya: :qti c;. U:*ri I
(Janganlah kalian memilah-mitah di antara para nabi).z3

?3 Munafaq 'Alaih: Al Bukhari, no. 2412 dan Muslim 411845 dari hadits Abu
Sa'id.
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Segolongan lainnya mengatakan, bahwa perkataan tersebut
berasal dari Nabi SAW sebeltrm diwahyukannya tentang
dilebihkannya sebagian nabi, sehingga ayat Al Qur'an menghapus
larangan ini. Pendapat lainnya menyatakan, batrwa Nabi SAW
mengatakan ini sebagai ungkapan kerendatran hati beliau,

sebagaimana beliau pematr bersabda: e i',/i-'..4? 6 '6t;t 
SA- l

(Janganlah seseorang lcalian mengatakan bahwa aht ini lebih baik
daripada Yunus bin Matta).'4 Ini karena kerendatran hati beliau,
padahal beliau tahu bahwa beliau adalah nabi yang paling mulia

sebagaimana yang beliau sabdakan: ?si Jit 'l? 6 qn" adalah

pemulra anakAdam).zs

Pendapat lain menyatakan: Beliau melarang itu untuk
menghentikan perdebatan mengenai para nabi, sehingga ini
merupakan pengkhususan yang seperti itu, jadi tidak seperti perkara
yang statusnya aman. Pendapat lain menyatakan, bahwa larangan ini
hanya mengenai kenabian saj4 karena kenabian merupakan satu

kriteria, tidak ada yang saling melebihi, dan tidak ada larangan
melebihkan dengan tambahan kekhususan-kekhususan dan karomah-
karomatr. Pendapat lain menyatakan, batrwa yang dimaksud dengan
larang melebihkan adalah yaog dilandasi oleh kecenderungan dan

fanatisme. Semua pendapat ini lemah.

Menwutku (Asy-Syaukani), bahwa tidak ada kontradiksi
antara Al Qur'an dan As-Sunnah, karena Al Qur'an menunjukkan
bahwa Allah melebihkan sebagian para nabi-Nya atas sebagian

lainnya. Dan, ini tidak mesti diartikan bahwa kita boleh melebihkan
sebagian mereka atas sebagian lainnya, karena kelebihan-kelebihan
yang menjadi alasan dilebihkannya sebagian mereka berada dalam
pengetahuan Allah, dan tidak ada sesuatu pun yang luput dari
pengetahuan-Nyq namun hd itu tidak diketatrui oleh manusia. Ada
kalanya para pengilut seorang nabi tidak mengetahui kelebihan-
kelebihan dan kekhususan-kelfiususan nabinya dibanding nabi yang

'n Al Bukhari, no. 313 dan Muslim 4/1846, dari hadits Ibnu Abbas.
u Shohih: Muslim 411782, Ahmad 312 dan yang lainnya, dari hadits Abu

Hurailah.
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lainnya. Sedangkan melebihkan (sebagian atas sebagian lainnya) tidak

boleh dinyatakan kecuali berdasarkan ilmu dengan berpatokan pada

semua faktor yang menunjukkan bahwa yang ini lebih utama dan yang

ini hanya bernilai utama.

Jadi, tidak boleh hanya berdasarkan pengetahuan sebagiannya,

atau mayoritasnya atau sebagian kecilnya, karena jika demikian

berarti ini tindakan melebihkan berdasarkan ketidak tahuan dan berarti

pula menceburkan diri ke dalam perkara yang tidak diketahuinya, dan

hat ini terlarang. Kalau misalnya tidak ada keterangan lain selain dari

Al Qur'an yang menyatakan kepada kita bafuwa Allah telah

melebihkan sebagian nabi atas sebagian lainnya, maka ini tidak boleh

dijadikan dalil untuk membolehkan manusia melebihkan sebagian

nabi atas sebagian lainnya. Apalagi ada riwayat Sunnatr yang shahih

yang melaranglya? Jika anda mengerti hal ini, maka anda pun

mengerti bahwa tidak terjadi kontadiktif antara Al Qur'an dan As-

Sunnatr dengan alasan apa pun, karena Al Qur'an adalah berita dari

Allah yang menyatakan bahwa Allah telah melebihkan sebagian nabi

atas sebagi.an lainnya, sementara As-sunnah melarang para hamba-

Nya untuk melebihkan sebagian nabi atas sebagian lainnya.

Barangsiapa menyingkronkan keduanya (ayat ini dengan hadits-hadits

tersebut) lalu mengklain bahwa keduanya kontradiktif, maka jelas ia

keliru.

k ,X;; * (Di antara mereka ada yang Allah berkata-knta

(angsung dengan dia), yaint: Musa dan Nabi kita, semoga salam

Allah dilimpatrkan atas mereka. Telah diriwayatkan dari Nabi SAW,

bahwa beliau bersabda mengenai Adam: *A 4 (Sesungguhnya

beliau adatah seorang nabi yang diaiak bicara [oleh AllahJ). Tela]r

diriwayatkan juga secara pasti keterangan yang menunjukkan

demikian sebagaimana dicanflrmkan di dalam Shabiblbni Ubban da1j

hadits Abu Dzar.

'?+33 46. '{:: (Dan, sebagiannya Atlah meninggikannya

beberapa derajat),yang sebagtan ini mungkin maksudnya adalah para

nabi yang kedudukannya tirggi di sisi Allah, kemungkinan juga
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maksudnya adalah Nabi kita SAW karena banyak kelebihan-kelebihan
beliau yang menyebabkannya layak dilebihkan, kemungkinan juga
yang dimaksud itu adalatr Idris, karena Allah SWT mengabarkan
kepada kita batrwa Allah mengangkatnya pada kedudukan yang tinggi.
Ada yang berpendapat bahwa mereka itu adalatr Ulul Azmi, ada juga
yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah lbrahim.

Namun yang jelas, bahwa Allah SV/T tidak merincikan siapa

sebagian para nabi yang ditinggikan derajatnya itu, maka kita tidak
boleh menetapkannya sendiri kecuali berdasarkan petunjuk dari Allah
SWT atau dari para nabi-Nya 'alaimush shalatu was salam. Dan,

kenyataannya tidak ada keterangan yang menunjukkan hal ini, maka

menetapkan hal ini dalam menjelaskannya berarti penafsiran Al
Qur'anul Karim hanya berdasarkan pendapat semata. Sementara anda

pun tahu batrwa cara penafsiran seperti ifu mendapat ancaman yang

keras di samping mengandung arti melebihkan di antara para nabi
yang memang kita dilarang melakukannya. Banyak pakil tafsir yang

menyatakan bahwa yang dimaksud ini adalatr Nabi kita SAW dan

berpanjang lebar mengrrngkapkan argurnen serta berdalih dengan

muJizat-mu' jizai,- kelebihan-kelebihan kesempurnaan dan karakter-

karakter keutamaan yang Allatr lfiususkan bagi beliau.

Walaupun mereka menetapkan penafsiran ini dengan dalil,
rurmun itu tidak memmjukkan hal yang dimaksud sebenarnya,

sehingga dengan begitu mereka telah terjebak di antara dua bahaya

dan tetah melanggar dua larangan" yaitu: menafsirkan Al Qur'an
hanya berdasarkan pendapat belaka, dan memasuki kancatr

mengutamakan di antara para nabi, walaupun tidak secara langsung

melebihkan sebagian para nabi secara rrya[ namun secara jelas dan

pasti hal ini sudah mengarah ke situ, karena orang yang memastikan

bahwa sebagian para nabi yang ditinggikan derajatnya dalah nabi

Fulan, berarti ia telah beralih kepada mengutarnakan yang dilarang.

Allatr telatr mencukupkan Nabi kita Al Musthofa SAW dari hal

tersebut sehingga tidak memerlukan hal lainnya yang berpupa

dilebihkan dan diutamakan (oleh selain-Nya). Karena itu hendaknya

Anda tidakber+aqarrub kepada beliau SAW dengan cara memasuki

wilayatr yang justnr telah beliau larang, karena hal ini mengakibatkan

anda bermaksiat terhadapnya, merugikan diri anda sendiri, sementara

I

I

t
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anda malah mengira telah melalcukan ketaatan dan berbuat baik.

,;:;Ai ;i i;l ,fu lt{t;j (Dan, Kami berikan kepada Isa

putro Maryam beberapa mu'jizat), yakni: Bukti-bukti dan mu'jizat-
mu'jizat yang nyata berupa menghidupkan kembali orang-orang yang

telah mati, menyembuhkan orang-orang yang sakit dan sebagainya.

'o33, 
Ei-4 fr-33 (serta Kami perhtat dia dengan Ruhul

Qudus), yaitu: Jibril. Mengenai hal ini telah dipaparkan.

e* '4 'u-.i irAi v 'rti {6 ii (Dan, tratau Attah

menghendaki, niscaya tidaHah berbunuh-bunuhan orang-orang [yang
datangJ sesudah rasul-rasul itu), yakni: Setelah rasul-rasul itu. Ada
juga yang berpendapat, yaitu: Setelah Musa, Isa dan Muhammad,
karena yang kedua disebutkan secara jelas, sedangkan yang pertama

dan ketika tersirat dari firman-Nya: Zti { i * (Di antara mereka

ada yang Allah berkota-kata fiangsung dengan diaJ), yalari: jika
Allah menghendaki mereka tidak berbunuh-bunuhan, niscaya mereka

tidak akan berbunuh-bunuhan. Jadi obyek dari kata kerja "kehendak"

tidak ditampakkan sesuai kaidah. Dan, kalimx ijl;i ,SSj (akan

tetapi mereka berselisih) adalah istitsna' (pengecualian) dari jumlah
syarthiyah ftalimat bersyarat), artinya: akan tetapi berbunuh-bunuhan
itu muncul akibat pertentangan besar di kalangan mereka sehingga

menjadi beragam agama.

titt ;tA 53? J re; Gt; # ri:; (matra ada di antara

merel<a yang beriman dan ada [pulal di antara mereka yang kafir.
Dan, lralau Allah menghendaki) tidak terjadinya bunuh-bunuhan di

antara mereka setelah terjadinya pertentangan itu, niscaya iJSi 11

3i6 fr6-i1-tf-ij gidaHah mereka berbunuh-bunuhan. Akan tetapi .
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Allah berbuat qpa yang dikchendaki-Nya). Tidak ada yang dapat
menolak keputusan-Nya dan tidak ada yang dapat mengganti
ketetapan-Ny4 karena Allah melakukan apa yang dikehendaki-Nya
dan menetapkan apa yang dikehendaki-Nya.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadatr mengenai firman-

Nya: r;,1! iF &:;lTi, (Kami lebihknn sebagian [dariJ mereka atas

sebagian yang lam), ia mengatakan: Allatr telah menjadikan Ibratrim
sebagai kekasih, berbicara secrra langsung dengan Musa,

menciptakan Isa sebagaimana mencipatakan Adam, yaitu: 4,6L

iK! 3 $ 'JG'j y$ @ltah menciptatan Adam dari tanah,

lcemudian Allah berfirman kepadanya, 'Jadilah' (seorang manusia),

Maka jadilah Dia). (Qs. Aali 'Imraan [3]: 59). Jadi Isa adalah hamba

Allah, (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya dan (dengan tiupan) roh

dari-Nya. Allah juga telah memberikan Zabw kepada Daud,

memberikan kerajaan kepada Sulaiman yang tidak pemah diberikan

kepada seorang pun selainny4 serta telatr mengampuni Muhammad,

baik untuk kesatatran-kesalahan yang telah lalu maupun yang akan

datang.

AM bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi

meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Ny ",hi & ; # fo,

antara mereka ada yang Atlah berkata'kata flangsung dengan dial,
ia mengatakan: Allatr berbicara secara langsung kepada Musa dan

mengutus Mutrammad SAW kepada selunrh manusia.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Asy-Sya'bi mengenai

firman-Nya, 'g4; A6. {; (dan sebagiannva Atlah

meninggikannya beberapa deraiat), ia mengatakan: (Yaitu)

Muhammad SAW.

Abd Ibnu Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadatt

mengenai firman-Nya: ey. I, Ai,i iai ( 'rt( M tri (Dan,
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lcalau Allah menghendaki, niscaya tidaHah berbunuh-bunuhan orang-
orang fyang datangJ sesudah rasul-rasul itu), ia mengatakan: -Yaitu- yang setelah Musa dan Isa.

Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia menuturkan,
"Ketika aku sedang di sisi Nabi SAW, dan saat itu ada juga di sisi
beliau Abu Bakar, IJmar, Utsman dan Mu'awiyah, tiba-tiba Ali
datang, lalu Nabi SAW bertanya kepada Mu'awiyah,lry ''=r;fi qpa

englcau mencintai Ali?) Mu'alviyatr menjawab, 'Ya.' Beliau berkata

lagi: W 4'e i';<o 4y {S""ss"h, sebentar lagi akan terjadi

fitnah di antara kalian). Mu'awiyah bertanya, 'Lalu apa setelah itu
watrai Rasulullah?' Beliau menjawab, .'rtt*i: lr'iX (Pemaafan Altah

dan keridhaan-Nya). Ia pun lantas berkata, 'Kami rela dengan

ketetapan Allah.' Dan, saat itulah diturunkannya ayat ini: 'rti ;\7'tr|

ey U ei'i i3i V (Seandainya Allah menghendaki, tidaklah

merelra berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat apa yang
dilrehendaki-Nya)" As-Suyuthi mengatakan, "Sanad-rrya
dipertanyakan."

S ?;'6i S,y n W q:'6 b$ A$i (iY"

iA$i'i'tt$ru'rffi" is"rti i 5 *'ei
"Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah)
sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum

datang hari yang pada hari itu fidak ada lagi jual beli dan tidak ada
lagi syafa'at dan orang+rang kafr ltulah orang4rrang yang

zJtalim-" (Qs. Al Baqarah l2lz25a)

Konotasi perintatr dalam firman-Nya: tjzr;,i ltetaniakanlah [di

jalan AllaQ) mengindikasikan wajib. Sejumlatr mufassir
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mengartikannya sebagai sedekah wajib karena di akhir ayat ini
disebutkan ancaman yang keras. Ada juga yang berpendapat, batrwa
ayat ini memadukan zakat wajib dan sedekatr sunnatr. Ibnu Athiyyah
mengatakan, '6-psldapat- ini benar, tapi ayat-ayat sebelumnya
yang menyebutkan tentang pembunuhan dan bahwa Allatr mencegatr
orang-orang kafir melalui orang-orang beriman menunjukkan bahwa
perintalr (infak) ini sunnah, yaitu untuk kepentingan Ji sabilillah." Al
Qurthubi berkata, "Berdasarkan penakruilan ini, maka menafkahkan
harta kadang berhukum wajib dan kadang berhukum sunnah,

tergantung kondisi yang dituntut dalam jihad."

*t& $ U-iS fi ,y i @ebetum datang hari vang pada

hari itu tidak ada lagi jual beli), yakai: Berinfaklatr kalian selama

kalian mampu.

'6i 6 ,F i (sebelum datang)hal yang menyebabkan kalian

tidak dapat berinfak untuk itu, yaitu: *2'& S ?i-(hari yang pada

hari itu tidak ada lagi jual beli), yakai: Di hari itu manusia tidak lagi
dapat melalarkan perniagaan. Khullah adalah kecintaan yang mumi.
Kata ini diambil dari "Takhallala al asraar baina ash-shadiiqaini"
(saling menyimpan rahasia di antara dua orang yang bersahabat).

Allah SWT mengabarkari, bahwa persahabatan yang akrab tidak lagi
berguna pada hari kiamat nanti, dan tidak pula syafa'at kecuali yang

dizinkan oleh Allah. Ibnu Katsir dan Abu Amr membacanya dengan

nashab, yaitu: Laa bai'a, walaa l*ullata walaa syafaa'ata, tartpa

tarntin, sementara yang lainnya membacanya dengan rafa' dantanwin
(yalmi: I-aa bai'un, walaa Hrullatun walaa syafaa'atun). Kedua cara

membaca ini merupakan dua dialek yang populer di kalangan bangsa

Arab dan juga merupakan dua standar yang diakui oleh para ahli

natrwu (gramatikal bahasa fuab). Contoh bentuk redaksi bangsa Arab

dari cara yang pertama adalatr ucapan Hassan bin Tsabit:

i,6t J? f'5!tf'ty L-'G oi';r) ottL ri
Tidak ada penusukan dan tidak ada fudayang melompat,
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lcecuali hanya berlumpulnya kalian di area perapian.

Contoh bentuk redaksi bangsa Arab dari cara yang kedua
adalah ucapan Ar-Ra'i:

,F ri t* e ; iu,t ry *,F ea; u,,

Afu tidak bersikap kasar terhadapmu sampai kau mengucapkan
sumpah serapah,

Tidak ada unta betina dan tidak pula jantan padaku untuk hal ini.

Di selain Al Qur'an boleh membedakan rafa' dan nashab
sebagiannya sebagaimana yang dinyatakan dalam ilmu i'rab (ilmu
penguraian kata dalam kalimat Arab).

5r1t$i 'i iti;SKt (Dan, orang-orang kafir itulah orang-

orang yang zhalim) menunjukkan bahwa setiap orang kafu adalatr
zhalim terhadap dirinya sendiri. Di antara yang termasuk dalam
kategori keumuman ini adalah orang yang enggan berzakat yang
keengganannya itu menyebabkan kekufurannya karena tercakup oleh
konotasi perintatr untuk berinfak.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij

mengenai firman-Ny ", itl,,{5 tr't;,i,\rA; Cil (iJS- <n r orans-

orang yang beriman, belanjakanlah fdi jalan AllahJ sebagian dari
rezehi yang telah Komi berilmn kepadamu), ia mengatakan: Yaitu:
Berupa zakat dan sedekah.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Suffan, ia berkata, *Zakat

telatr menghapus semua sedekah dalam Al Qur'an, dan ftewajiban
puasa) Ramadhan menghapus semua puasa." Abd bin Humaid, Ibnu
Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadah
mengenai ayat ini, ia berkata, *Allah telah mengetahui, bahwa
manusia saling bersatrabat di dunia dan saling memberikan
pembelaan, adapun di hari kiamat nanti, tidak ada lagi persahabatan,
kecuali persahabatan orang-orang yang bertakwa."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Atha', ia
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berkata, "segala puji bagi Allah yang telatr berfirman: ii it!;$ft

1$fiii (Dan, orang-orang kafir itutah orang-orang yang zhalim),

dan tidak mengatakan, 'Dan, orang-orang zhalim ifulah orang-orang
yang kafir'."

i.(,'i,';; * ;"^;* iffi {" ifi 3:rt'; i y'"i is';'i

&1*iy,Sy!io& "ifr 
$ y'6<rt e6o.g;1ti

a,$y*,e 
E e,S&;r{3""#- Y5 + i i* ti

'i5W #A* ;is*g *taifr U-o;1M'
i$rf e;fi

l

1

I

I

I

I

I

t_

"Allnh, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia
yang hidup hekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya);

tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit
dan di buml tiada yang dapat memberi syafotat di sisi Allah tanpa
izin-Nya? Allah mengetahui apa-apayang di hadapan mereka dan

di belakang mereka, dan merekatidak mengetahui apa-apa dari
ilmu Allah melainkan apa yang dihehendoki-Nyu Kursi Allah

meliputi langit dan buml dan AAah fidak merasa berat memelihara
keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar ."

(Qs. Al Baqarah [2]: 255)

'i {t'6fS 'iti llttat, tidok ada llah melainkan Dia) yakni:

Tidak ada sesembahan yang haq selain Dia. Kalimat ini adalatr khabar

unttrk mubtada'.

''rj$ lfong Hidup t@kaD yakni: Yang kekal. Ada juga yang
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mengatakan: Yang tidak sirna dan tidak berganti. Ada juga yang

mengatakan: Yang mengatur segala urusan dan menetapkan segala

hal. Ath-Thabari meriwayatkan dari seseorang, yaitu: "Maha Hidup

sebagaimana yang disifatkan pada Dzat-Nyu, dan persisnya tidak

dirincikan." Kata ini adalah lchabar tsani (khabar kedua) atau

mubtada' yang khabar-nya mahdzuf.

'$irt (terus menerus mengurus [maHiluk-NyaJ) adalatr yang

mengurus setiap jiwa sesuai dengan yang diperbuatnya. Ada juga yang

mengatakan: Yang mengurus Dzat-Nya sendiri dan mengurusi yang

selain-Nya. Ada juga yang mengatakan: Yang mengurus semua

makhluk dan memeliharanya. Ada juga yang mengatakan: Yaitu yang

tidak pernatr tidur. Ada juga yang mengatakan: Yang tidak ada yang

menggantikan-Nya.

Asal kata ?:3 (qayyuum) adalah ?ttr (qaiwuum) yaitu

perpaduan huruf ya' dan wanvu, dimana salah satunya didatrului oleh

harakat suhtn sehingga yang pertama dimasukkan ke dalam yang

kedua setelah wowu-nya diubatr menjadiya'.

Ibnu Mas'ud, Alqamah, An-Nakha'i dan Al A'masy

membacanya: llJJl {s}t dengan }1,nxut alif. Yang demikian ini

diriwayatkan juga dari Umar. Tidak ada perbedaan di kalangan ahli

batrasa, bahwa kata al qowtm lebih populer di kalangan bangsa Arab,

lebih shahih formatnya dan lebih valid alasannya (ditilik dari segi

sharaf).

As-Sinah artinya kantuk menurut pendapat Jumhur. An-
Nu'aas adalah kondisi yang mendatrului tidur, yaitu berupa rasa malas

dan beratnya mata, bila hal ini sudatr sampai ke jantung, maka

berubah menjadi tidur. Al Mufadhdhal membedakan antara as-sinah,

an-nu'aas dan an-naum, ia mengatakan: As-Sinah dari kepala, an-

nu'aas pada mata darr an-naum pada jantung. Yang perlu digaris

bawalri mengenai perbedaan antara as-sinah dar. an-naum,bahwa as-

sinah (kantuk) tidak sampai kehilangan kesadaran, berbeda dengan

an-naurn (tidur), karena kondisinya adalah mengendurnya organ-

organ otak dari sirkulasi metabolisme sehingga menghilangkan
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kesadaran, bahkan disertai dengan hilangnya fungsi-fungsi indra.

Yang dimaksud di sini, bahwa Allah SWT tidak mengalami kedua hal

itu (as-s inaft [kantuk] dan. an-naun [tidur]).

Di dahulukannya penyebutan kata as-sinaft ftantuk) daripada

an-naum (tidur), karena as-sinah (kantuk) memang mendahului an-

naum (idur). Ar-Razi mengatakan di dalam Tafsir-nya, "As-Sinah
(kantuk) adalah yang mendahului an-naum (tidur). Jadi inti redaksinya

terletak pada pendahuluan naum (tidur). Bila dikatakan, 'Tidak
mengantuk menunjukkan bahwa Dia tidak tidur, sehingga penyebutan

kata an-naum (tidw) adalah pengulangan.' Maka kami katakan,

'Perkiraan ayat ini bahwa Allah tidak mengantuk apalagi tidur.

Wallahu a' lam tentang taksudnya'."

Aku (Asy-Syaukard) kalqkan: Argumen-argumen yang telah

dikemukakan menurutku tidak tepat, karena ada kalanya terjadi tidur

yang tidak didahului oleh kantuk. Bila datang ke dalam jantung dan

mata sekaligus, maka itu disebut naum (tidur) dan tidak disebut sinah

(kantuk), jadi ketiadaan kantuk tidak memastikan ketiadaan tidur. Dari

perkataan bangsa Arab sendiri ada yang mengindikasikan hal ini, di

antaranya perkataan Zrfianr :

Tidok pernah mengantuk s epanj ang mas a

dan tidak pula tidur, serta tidak ada urusan-Nya yang lmcau'

Maka tidak cukup hanya dengan menafikan kantuk. Lagi pula,

manusia bisa menghalau rasa kantuk dari dirinya, namun tidak dapat

menghalau tidw dari dirinya. Jadi manusia bisa tertidur tapi tidak

mengantuk lebih datrulu. Seandainya ada penyingkatan ungkapan Al

Qur'an yang menafikan kantuk, maka hal ini tidak otomatis menafikan

tidur. Demikian juga jika ada penyingkatan ungkapan yang menafikan

tidur, maka ini tidak otomatis menafikan kantuk, sebab, berapa banyak

orang yang mengantuk tapi tidak tidur. Diulangkan partikel penafi

(yakni kata laa) adalah untuk menyatakan cakupan penafian itu

terhadap masing-masing dari keduanya (kantuk dan tidw)'

i,-,l? .':at s?p o,,-'tt*:ff q.6:, rs-,!t
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.*iy,$L'!i+'* 
"5i 

6 $ lstapatrah yang dapat memberi

syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya), di sini terkandung kalimat tanya

yang mengisyaratkan pengingkaran terhadap orang yang menyatakan

bahwa ada seseorang di antara para hamba-Nya yang bisa

memberikan manfaat kepada orang lain dengan syafa'at atau lainnya,
juga terkandung celaan terhadapnya yang sangat mendalam. Di sini
juga terkandung sangkalan terhadap para penyembah kuburan serta

tamparan pada wajah mereka dan hantaman terhadap lengan mereka

yang tidak terkira dan tidak terukur hebatnya. Bahkan yang tersirat

dari sini jauh lebih kuat daripada yang tersirat dari firman-Nya: {i

{;f C=4t-6;iil- (Dory-l*rutca tiadd memberi syafa'at

melainlcan kepada orang yang diridhai Allah). (Qs. Al Anbiyaa' [21]:

28) dan firman-Nya: i;li'i i'i i I <r&-J (Meretra ndak

berlata-lrata, Icecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh

Tuhan yang Maha Pemurah). (Qs. An-Naba' [78]: 38). Banyak sekali

hadits-hadits shahih yang tennuat di dalam referensi-referensi Islam

yang menjelaskan tentang sifat syafa'at, untuk siapa syafa'at itu dan

siapa yang diberi hak untuk memintakan syafa'at.

WY; +i',XU,'13- (laon mengetahui opa-apa vang di

hadapan mereka dan apa-apa yang di belakang merekn), kedua

dhamir ftata ganti) yang disebutkan terkait dengan kalimat "di langif'
dan "di bumi" adalah didominasi oleh makhluk yang berakal daripada

selainnya, sedangkan redaksi "Apa-apa yang di hadapan mereka dan

apa-apayang di belakang mereka" merupakan ungkapan tentang yang

mendatrului mereka dan yang lebih belakang daripada merek4 atau

tentang dunia dan akhirat serta semua yang ada pada keduanya.

* i ,AitW-{j @"" merelca tidak mengetahui apa-

apa dari itmu Allah), makna al ifuaathah telatr dikemukakan. Adapun

maY,na al 'ilm di sini adalah al ma'luurn (yang diketahui), yakni
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mereka tidak mengetatrui apa-apadari yang diketahui oleh Allah.

UIA; (Kursi Allah metiputi) makna: kursi yang tampak

adalah benda sebagaimana yang disebutkan sifatnya oleh sejumlah
atsar sebagaimana yang akan dikemukakan nanti. Segolongan
kelompok Mu'tazilah menafikan keberadaannya, namun tentunya
dengan begitu mereka malah jelas-jelas salah dan sangat keliru.
Sebagian salaf mengatakan, bahwa kursi di sini adalatr ungkapan
tentang ilmu (yalad pengetahuan Allah). Mereka mengatakan,
"Contohnya, para ulama disebut al karaasii (bentuk jarnak dari al
kursiy). Al htrrasah (buku tulis/buku catatan) adalatr- krena
menghimpun itnu di dalamnya. Juga ucapan seorang penyair:

',; q )+\\'q'?
ta t, c I lc,. t . c ! Li...agt o3>.)l -A f.4e J;

1..

Terpancar pada mereka putihnya wajah-wajah dan semerbabtya

penge tahuan-pengetahuan tentang b erita-b erita s aat kemb ali."

Pendapat ini diunggulkan oleh Ibnu Jarir Ath-Thabari. Ada
juga yang berpendapat: Kursiyyuhu adalah kekuasaan-Nya dengannya
Allah memegang langit dan bumi, sebagaimana dikatakan, 'Ij'al
haadza al haaith htrsiyyan' (adikan dinding ini sebagai kursi), yakni
sesuatu yang memagarinya Ada juga yang berpendapat: Al Kursi
adahh Arasy. Ada juga yang berpendapat: Ini sebagai gambaran
tentang keagungan-Nya, tidak ada hakikatnya. Ada juga yang
berpendapat: Ini sebagai ungkapan tentang kerajaan. Yang benar
adalah pendapat pertam4 dan tidak ada landasan untuk beralih kepada
makna yang hakiki kecuali berdasarkan khayalan-khayalan yang
bertolak dari kejahilan dan kesesatan. Yang dimaksud mencakup
langit dan bumi adalatr, batrwa kursi Allatr itu berada di situ dan
mencakupnya, dan itu tidak menyempitkannya karena terbentang luas.

W f"A {; (Dan, Atlah tidak merasa berat memelihara

keduanya), maknanya: Tidak ada beban apa prm yang memberati-Nya.
Aadanii asy-syai'u artinya atsqalanii (sesuatu itu memberatiku).
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',itfi 1*tr*o berat), dhamir ftata ganti haa) di sini adahfr

Allah SWT. Bisa juga kursi, karena termasuk unsan Allah.

'r{--11 gona Tinggi), maksudnya adalatr tingginya kekuasaan

dan kedudukan. Ath-Thabrani meriwayatkan dari suatu kaum, mereka
mengatakan: Yaitu Allah Matra Tinggi daripada para makhluk-Nya
sesuai dengan ketinggian tempat-Nya daripada tempat-tempat para
makhluk-Nya. Ibnu Athiyyatr berkata, "Ini adalah pendapat-pendapat
orang-orang bodoh yang memvisualkan. Semestinya ini tidak
dicedtakan."

Perbedaan pendapat mengenai penetapan wilayah cukup
populer di kalangan salaf maupun kfialal dan perdebatan mengenai
hal ini masih terus berlangsung di antara mereka" sementara dalil-dalil
dari Al Kitab dan As-Sunnah sudatr cukup dikenal, rurmun akibatrya
ada aliran yang memandang yang lainnya telatr keluar dari syari'at
tanpa memperhatikan dan memerdulikan dalil-dalil yang
dikemukakannya. Padahal sebenarnya Al Kitab dan As-Sunnah adalah
standamy4 yang dengan itulah dapat diketahui mana yang haq dan
mana yang bathil, juga dapat dibedakan mana yang lurus dan mana

yang rusak En'|
lrebenaran itu menuruti hovta nafsu mereka, pasti binasalah langit
dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya). (Qs. Al Mu'minuun

[23J:71). Tidak diragukan lagi, batrwa latazh ini memaksudkan yang

memang benar-benar ad4 sebagaimana firman-Nya, A tt <;;iiL

*.:il (Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di

mulra bumi). (Qs. Al Qashash [28]: 4), dan ucapan seorang penyair:

3ffie:'3 i:6113^ 8r;; (Andaikata

tk' f.ik ik; '#ti-fl$rf*,1t
Tatlrala lrami telah meninggi don menduduki merelca,

lrami meninggallcan mereka terkapar jadi santapan burung dan
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n

binatang buas

Makna al 'azltiim adalatr agung perihal-Nya dan peran-Nya.
Disebutkan di dalam Al Kasysyaf: Kalimat pertama menjelaskan
bahwa Allah mengurus para makhluk dan batrwa Allah memelihara
mereka tanpa melengahkannya. Kalimat kedua menjelaskan bahwa
Allah merajai apa-apa yang diurus-Nya. Kalimat ketiga menjelaskan
tentang agungan perihal-Nya. Kalimat keempat menjelaskan cakupan
pengetahuan-Nya terhadap para makhluk dan ilmu-Nya terhadap yang
diridhai dari antara mereka yang menyebabkan syafa'at dan yang
tidak diridhai. Kalimat kelimat menjelaskan keluasan ilmu-Nya dan
keterkaitannya dengan semua pengetatruan, atau dengan keagungan
dan kebesaran kekuasaan-Nya.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan mengenai

firman-Nya: |fr (y""5 Hidup kcl@t), adalah yang hidup kekal dan

tidak pernatr mati, sedangkan "ifrii fterus menerus mengurus

[malhluk-NyaJ) adalah yang senantiasa mengurus para makhluk-Nya
dan tidak ada yang menggantikan-Nya.

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-Syaikh dan Al Baihaqi

meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: 'l:fi (terus

menerus mengurus [maffiluk-Nya), ia mengatakan: -Yakni- 
yang

mengurus segala sesuatu.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan, ia berkata,
"Yang terus menerus mengurus (makhluk-Nya) adalah yang pergeser

dari itu."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Ny ", 7i"4:,LU{
e

'$ {riaof mengantuk dan tidak pula tidur), ia mengatakan: As-Sinah

adalatr kantuk, sedangkan an-naum adalatr tidur. Mereka, selain Al
Baihaqi, juga meriwayatkan dari As-Suddi, ia berkata, "As-Sinah

adalah angin tidur yang menghembus pada wajatr sehingga
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menyebabkan seseorang mengantuk."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujatrid mengenai firman-Nya:

4;1 e 6 'S {euon mengetahui apa-apa yang di hadapan

mereka), ia mengatakan: (Yaitu) apa yang telatr berlalu dari kehidupan
L

dunia. Sedangkan 
1&# Yi @an apa-apa yang di belakang merelu),

adalah kehidupan akhirat.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya, ;-y-i irt 6 '$ {euon mengetahui apa-apa yang di

hadapan mereka), ia mengatakan: -Yaitu- arnal-amal yang telatr

mereka lakukan. Sedangkan W6i @an apa-apa yang di belakang

mereka), adalah amal-amal yang mereka sia-siakan.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu
Hatim dan Al Baihaqi dalam Al Asma'wa Ash-Shifat meriwayatkan

dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: UI Etf*rsi Allah

meliputi) ia mengatakan: -Yaitu- ilmu-Nya. Tidakkah engkau

perhatikan firman-Nya, W ';rA 1; (Dan, Allah tidak merasa

b er at memelihar a ke duanyo?)

Ad-Daraquthni di dalam Ash-Shifot dan Al Khathib di dalam

TariWt-nya meriwayatkan darinya (Ibnu Abbas) mengenai firman-

Nya: 'ljf 'gri {X*ti Allah melipttti) ia menuturkan: Rasulullatr

SAw ditanya mengenai firman Allah U! 'g,i fx"oi Altah

meliputi),beliau pun bersabda: br \irp'ttr-i'rltsti ,yi qV'+:;
hj ? (Kursi-Nya adotah tempat kaki-Nya, don 'Arasy-Nya tidak ada

yang mengetahui kadarnya kecuali Allah 'Azzawa Jalla\ Rirvayat ini
jugu aitA"rtf.an oleh Al Hakim dan ia men-shahih'kawrya-26

'u Shahih mauquf. Diriwaya&an oleh Al Hakim secara mauqufpada lbnu Abbas
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Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Abu Asy-Syaikh dan Al Baihaqi
juga meriwayatkan seperti dari Abu Musa Al Asy'ari secara mauquf,
Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari
Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Seandainya langit yang tujuh dan bumi
yang tujuh itu dibentangkan semuanya sehingga masing-masing saling

bersambung, maka (kesemuanya itu) tidak akan mencapai
keluasannya-yakni tidak akan mencapai keluasan kursi-Nya-kecuali
hanya seperti lingkaran pada areal yang luas."

Ibnu Jarir, Abu Asy-Syaikh di dalam Al Azhamah, Ibnu
Mardawaih dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Abu Dzar Al Ghifari:
Bahwa ia bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai kursi, maka

Rasulullatr SAW bersabaa: t"3ir * d, |>ri"3St ,; .:ry; o7ttgi'ltt
'r))t ,rb al';it S:zk ,,A, ,rv ;i,'P'oP 1$ f\\:e F ,l
iilAt 1Oe-i Dzat yang jtwaht berada di tangan-Nya. Tida&ah langit

yang tujuh rtu pada kursi tersebut, kecuali hanya bagoikan linglcoran

yang ditempatkan di dataran areal terbuka yang lapang, dan

sesungguhnya kelebihan 'Arasy terhadap htrsi adalah seperti
lrelebiian tanah lapang tersebut terhadap lingkaran itu).27

Abd bin Humaid, NBau-ar, Abu Ya'14 Ibnu Jarir, Abu Asy-
Syaikh, Ath-Thabrani dan Adh-Dhiya' Al Maqdisi di'dalam ,4/

Muklttarah meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia menuturkan: Seorang

wanita datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Berdoalah kepada

Allah agar Dia memasukkanku ke dalam surga." Maka beliau

mengagungkan Allah SWT dan bersabda: ,t\\ij ctr.iJ,Jit qi +-f 'ttt

y.q f-F h}, WV Wf i'ttyrlsrturgguhnya htrsi-Nya meliputi

langit dan bumi, don sesungguhrrya latrsi-Nya itu bersuara seperti

2/282. Riwayat ini dinilai shahih berdasarkan syarat lsy-Syaikhani sebagaimana

yang dikatakannya dan disepakati oleh Adz-Dzahabi, dan sebagaimana yang

dicantumkan di dalarn kitabnya Mukhtashar Al 'Uluw, h. 102. Al Albani berkata,

" Sanad-nya shahih dan semua perawtnya tsiqah."

" Shohih: Dikeluarkan oleh AI Baihaqi dalam Ash-Shrfat, hal. 405, ia
mengatakan, *Yahya bin Sa'id meriwayatkannya sendirian, namun ada penguatnya

yang diriwayatkan dengan sanad yariglebih shahih." Al Albani mencantumkannya

di dalam Shabihahll0g. Silalon merujuknya.
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suara kcberatan unta muda karena beratnya beban yang
dibmtanya)." Di dalam sanad-nya terdapat Abdullah bin Khalifah,
dan riwayat ini tidak masyhur, kemudian tentang mendengarnya ia
dari Ibnu Umar juga perlu ditinjau ulang, karena di antara para perawi
ada juga yang meriwayatkan ini secara mauqufpada Ibnu Umar.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Hurairah secara
marfir', bahwa (kursi) itu adalatr tempat kedua kaki-Nya. Di dalam
sanad-nya terdapat Al Hakam bin Zhahir Al Fazari Al Kufi, ia perawi
yang matruk (iwayafrrya ditinggalkan). Telatr diriwayatkan banyak
atsar dari sejumlah salaf generasi sahabat dan lainnya mengenai sifat
kursi tersebut, namun itu tidak perlu dipaparkan di sini. Abu Daud
meriwayatkansebuatr haditsdi dalarn {ltgb As-Sunnah dan Swtan-nya
dari hadits Jubair bin Muth'im mengenai sifat kursi.2e Demikian juga
Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Buraidah, Jabir dan yang lainnya.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya , W ';t;fl;
(Dan, Allah tidak merasa berat memelihora keduanya), ia
mengatakan: 

-Yakni- tidak terasa berat oleh-Nya.

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya, {j

',1t3- (Oo, Attah tidak merasa berat), ia mengatakan: -Yakni-
tidak membebani-Nya. Ibnu Jarir juga meriwayatkan darinya, ia
berkat4 "Yang Maha Agung adalah yang sempurna keagungan-Nya."

Perlu diketatrui, batrwa tentang keutamaan ayat ini telatr
diriwayatkan sejumlatr hadits, di antaranya: Diriwayatkan oleh Ahmad
dan Muslim --dengan lataz}aMuslim- cdari Ubay Ibnu Ka'b, batrwa

" Dho't| Dikeluarkan oleh Al Baihaqi di dalam Ash-Shifut, hal. 404. Di dalam
sanadnya terdapat Ammarah bin Umair. Al Albani mengatakan dr dalam Ash-
Shabibahll0g, "Tidak ada riwayat yang shahih tentang al hrsiy selainl- (maa as-
samaawaatu as-sab'u fi al kursiyy ... al hadits), yaitu hadits yang telah
dikemukakan. Adapun riwayat lainnya tentang sifat al htsiy sebagiannya jauh lebih
lemah dari yang lainnya."

" Silakan lihat yang sebelurnnya.
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Nabi SAW bertanya kepadanya: t'ehbl !, yY , Y '6t (Ayat apa

yang paling agung di dalam Kitabullah?) Ia menjawab, "Ayat kursi."

Beliau pun bersabda: /iit t3 S'!'clg, (Semoga l<au mempunyai

banyakilmuwahai Abu Al Mundzi).3o

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Abu Ya'la, Ibnu Hibban, Abu
Asy-Syaikh di dalam Al 'Azhamah, Ath-Thabrani, Al Hakim dan ia

men-shahih-kawtya, dari Ubai bin Ka'b: Bahwasanya ia mempunyai

sebuah gudang terdapat menyimpan kurma, saat ia memeriksanya

ternyata isinya telah berkurang, maka pada suatu malam ia pun

menjaganya, tiba-tiba ia mendapati seekor binatang yang menyerupai

anak yang sudah baligh. Ubay berkata, "Maka aku mengucapkan

salam, ia pun menjawabnya. Lalu aku berkata 'Siapa engkau, jin atau

manusia?' Ia menjawab, 'Jin.' Aku berkata lagi, 'Ulurkan tanganmu

kepadaku.' Ia pun mengulurkan tangannya kepadaku, ternyata

tangannya adalah tangan anjing dan rambutnya juga rambut anjing,

maka aku bertanya,'Apa memang begini bentuk jin?' Ia menjawab,

'Engkau sudah tatru, batrwa di antara bangsa jin ada yang lebih seram

daripada aku.' Aku bertanya lagi, 'Apa yang mendorongmu

melalarkan ini?' Ia menjawab, 'Telah sampai kepadaku, bahwa

engkau adalah oraog yang suka bersedekah, maka kami

menyambutnya untuk ikut serta mendapatkan makananmu.' Ubai

berkata, 'Apa yang bisa menghindarkan kami dari kalian?' la
menjawab, 'Ayat ini, ayat kursi yang terdapat di dalam stuatr Al
Baqarah. Barangsiapa yang mengucapkannya pada sore hari, maka ia

dihindarikan dari kami hingga pagi hari. Dan, barangsiapa yang

mengucapkannya pada pagi hari, maka ia akan dihindarikan dari kami

hingga sore hari.' Keesokan paginya Ubai menemui Rasulullah SAW

dan mengabarkan tentang hal itu, beliau pun bersabda: 'C^i+ir 'O:J-e (Si

buruk itu benar)."3r

Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalarn Tarikh-ny4 Ath-

'o Shahih'. Muslim l/556, Ahmad 5/58 dan Abu Daud, no. 1460.
,, Shrhih: Dikeluarkan oleh Al Hakim 11562 dan Ibnu Hibban 2179. Al Haitsami

mencantumkannya di dalam Maima' Az-Zawaid l0ll17, dan ia mengatakan,

"Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, dan para perawinya adalah tsiqah."
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Thabrani dan Abu Nu'aim dalarn Al Ma'rifah dengan sanad yang para
perawinya tsiqah semua, dari Ibnu Al Asqa' Al Balai: Batrwa Nabi
SAW mendatangi mereka bersama serombongan orang-orang
mujahirin, lalu seseorang bertanya kepada beliau, "Ayat apa yang

paling agung di dalam Al Qur'an?" Nabi SAW menjawab: ',,5y-{'iti

?i{|'Q iilu,{'ffii';;fr'; $y1,taon, tidak ada ltah metaintran

Dia Yang Hidup l@kal lagi terus menerus mengurus [makhluk-NyaJ;
tidak mengantuk dan tidakpula tidur) hingga al*rir ayat."32

Ahmad juga meriwaytkan serupa itu dari hadits Abu Dzar
secara marfu'. Al Khathib Al Baghdadi juga meriwayatkan serupa itu
di dalam Tarikh-ny4 dari Anas secara marfu'. Ad-Darimi juga
meriwayatkan serupa itu dari Aifa' bin Abdullah Al Kila'i. Al Bukhari
meriwayatkan dalam Shahtbnya dari hadits Abu Hurairah, ia
menuturkan: Rasulullah SAW menugasiku untuk menjaga harta zakat
Ramadhan. Lalu ada yang mendatangiku dengan mengendap-ngendap
..." lalu dikemukakan kisahnya, di bagian akhirnya disebutkan, bahwa
yang mendatanginya itu berkata kepada Abu Hurairah, *Biarkan aku
mengajarkan aku kepadarnu kalimat-kalimat yang dengannya Allah
akan memberikan manfaat kepadamu." Abu Hurairatr berkata, "Apa
itu?" Ia berkata" "Apabila engkau beranjak ke tempat tidurmu, maka
bacalatr ayat kursi, maka selama itu engkau akan tetap mendapat
pemeliharaan dari Allah dan engkau tidak akan didekati oleh syetan
hingga pagi hari." Kemudian Abu Hurairatr menyampaikan hal ini
kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda: 'P ,'*jk $i Uie i4 $l

fiT'a ti 6- +ei ;i (Dia memang telah berkota benar kepadamu

walaupun sebenarnya ia itu pendusta. Tahu engkau wahai Abu
Hurairah, siapa yang engkau ajak bicara itu?)la menjawab, "Tidak."

Beliau bersabda: $ io-Z'li qu adalah syetan anu).33 Diriwayatkan

32 Dicantnmkan oleh Al Haitsami di dalam Majma' Az-Zawaid 61321, dan ia
mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani. Di dalam sanadnya adalah seorang
perawi yang tidak disebutkan namanya, namun drnilai tsiqah, dan para perawi
Iainnyajuga tsiqah;'

33 shahih: Al Bukhari, no.3275,5010.
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juga serupa itu oleh Ahmad dari Abu Ayyub. Diriwayatkan juga
serupa itu oleh Ath-Thabrani, Al Hakim, Abu Nu'aim dan Al Baihaqi
dari Mu'adz bin Jabal secara marfu'.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dari Ibnu Mas'ud, bahwa
Nabi SAW bersabda, "Ayat yang paling agung di dalam Kitabullah

adalah: 'r:i|'';;rt 'j $t'6y'{ 'i,,i 1,lttrt, tidak ada ltah melainkan

Dia Yang Hidup l@l@l lagi terus menerus mengurus [makhluk-
NyaJ);'

Diriwayatkan juga serupa itu oleh Ahmad, Al Hakim dan ia
men-shahifr-kannya, serta Al Baihaqr dalam Asy-Syu'ab dai hadits
Abu Dzar secara marfu': Diriwayatkan juga serupa itu oleh Ahmad
dan Ath-Thabrani dari hadits Abu Umamah secara marfu'.
Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, Al Hakim dan Al Baihaqi di
dalam Asy-Syu'ab dari Abu Hurairah, batrwa Rasulullah SAW

bersabda: '{f :Jt"oW y 

" 
e'YF , ,9ry'rr ,st i:,*" z'i W apt iiV

eF 6 ,!* (Di datam surahAl Baqarah terdapat sebuah ayat yang

merupalran penghulu ryat-ayat Al Qur'an. Tidaklah cyat itu
dibacalran di dalam sebuah rumah yang di dalamnya terdapat syetan,

lrecuali syetan itu akan keluar dminya; yaitu ryat hrsi).-34

Al Hakim mengatakan, "Sanad-tya shahih, namun keduanya

[yakni: Al Bukhari dan Muslim] tidak mengeluarkannya." Al Hakim

meriwayatkan dart Zatdahsecara marfu','ar? u. r?, ?Ai ri(j, "r?',F.

sesuatu itu ada puncalorya, dan puncaknya Al Qur'an adalah surah Al
Baqarah. Di dalamnya terdapat sebuah ayat yang merupaknn
penghulunya ayat-ayat Al Qur'an, yaitu ayat htrsi), ia mengatakan:

-Hadits 
ini- gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur

Hakim bin Jubair. Syu'batr telatr membicarakannya dan menilainya
dha'if, ia juga dinilai dha'if oleh Ahmad, Yatrya bin Ma'in dan yang

3a Dha't|. Al Hakim 2t260 dan Al Baihaqi, no. 2389. Di dalam sanad-nya

terdapat Hakim bin Jubair. Ibnu Katsir mencantumkan riwayat ini di dalam Tafsir-
nya 1/306 dan menilainya dha'if.
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lainnya sementara Ibnu Matrdi meninggalkan riwayatnya dan As-
Sa' di menilainya pendusta.

Diriwayatkan oleh Abu Daud serta At-Tirmidzi dan ia men-
shahih-kanrry4 dari hadits Asma' binti yazid bin As-sakan, ia
berkata, ccfiku mendengar Rasulullatr sAw bersabda mengenai kedua

ayat ini: irl\i'6rt'i St ',6y-{ r;i pauan, tidak ada llah metaintran

Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus [makhtuk-Nyafi;

dan: 'j Jt'itYtt@ ;7t l,ltytaammiim. Altah, tidakadaTuhan

fyang berhak disemlahJ melainkan Dra,) (es. Aali .Imraan 
[3]: l-2),

.pti l, e 4.4 (Sesungguhnya pada trcduanya terdapat nama

Allah yang paling agtng).3s

Lain daripada ini, masih banyak hadits- hadits lainnya yang
menyebutkan tentang keutamaarurya. Telatr diriwayatkan oleh
sejumlatr hadits yang menyebutkan tentang keutamaan membacanya
setiap selesai shalat fardhu dan sebagainya. Telatr diriwayatkan juga
hadits-hadits yang menyebutkan tentang keutamaannya yang digabung
dengan yang lairurya Kemudian dari itu, banyak juga riwayat dari
pada salaf mengenai hd ini.

1t4 
":1"-Jl( 

c3t;i jSsll(a.;6;l
{ e5(,i{U€ffii)Sr 

^i 
bij g}fii

,#* rFr; O-{t !il,i,f @'* U {i'6"6 iqi
i,j-,fii'ifuf r;)to-iU rlri jy * tlhi|
" Hasan: At-Tirmidzi, no.3478, Abu Daud, no. 1469,Ad-Darimi, no. 33g9. Di-

hasan-kan oleh Al Albani 980 di dalam Shahih At Jami'.
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'16\ 4 4i +Llhi Syrfui G #;i
6'\tCCc&

"Tidak ada pahsaan untuk (memasuki) agama (Islam);

Sesungguhnya telah ielas ialan yang benar daripada ialan yang

sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162J

dan beriman kepada Allah, Maka sesungguhnya ia telah berpegang

kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidah akan putus. dan AAah

Maha mendengar lagi Maha mengetahul Allah pelindung orang-

orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan

(kehaJiran) kepada cahaya (iman). dan orang-orang yang kalir,
pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka

daripada cahaya kepada kegelapan (kekaftran). mereka itu adalah

penghuni nerakq mereka hekal di dalamny*"
(Qs. Al Baqarah Plz 256-257)

Para atrli ilmu berbeda pendapat mengenai firman-Nya: -ti

7)i C i$ygia"* ada paksaan untuk [memasukiJ agama [IstamJ)

menjadi beberapa pendapat;

Pertama: Bahwa ini dihapus, karena Rasulullatr SAW

memaksa orang-orang Arab untuk memeluk agama Islam dan

memerangi mereka serta tidak merelakan mereka kecuali memeluk

Islam. Yang menghapusnya adalah firman Allah Ta'ala" t4\ (:=G-

'44fi5 
"GUt 

;4 (Hai Nabi, beriihadlah [melawanJ orang-

orang kafir dan ordng-orang munafik rrz). (Qs. At-Taubah l9l:73, At'

rahriim [66]: e), firman-Nya I G #;i-oii w tFr; irii (u-

69!t'{';i'$ rF$'^I;t, {"lr31J; )C"Ai (Hai or ang-

orang yang berirnan, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar

lrami itu, dan hendaHah mereka rnenemui kekerasan daripadamu,
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dan l@tahuilah, bahwasanya Attah bersama orang-orang yang

bertalcwa). (Qs. At-Taubatr [9]: I23) dan firman-Ny", ;;, ly{r}i-'"
i'jq i frj -d *$ nU JJ {xo*u atran diajak untuk (memerangi)

kaum yang mempunyai kehtatan yang besar, rcamu arcan memerangi
mereka atau merelca menyerah [masuk Islam)- (es. Al-Fat! [ag]:
16). Banyak mufassir yang berpendapat demikian.

Pendapat kedua: Batrwa ayat ini tidak dihapus, akan tetapi
ayat ini diturunkan khusus berkenaan dengan ahli kitab, yaitu mereka
tidak boleh dipaksa untuk memeluk Islam bila mereka membayar
upeti. Adapun yang dipaksa adalatr kaum paganis (para penyembah
berhala), sehingga tidak ada alasan yang dapat diterima dari mereka
kecuali memeluk Islam atau diperangi. Demikian pendapat Asy-
Sya'bi, Al Hasan, Qatadah dan Adh-Dhahhak.

Pendopat ketiga: Bahwa ayat ini khusus berkenaan dengan
kaum Anshar. Penjelasannya riwayat mengenai har ini akan
dikemukakan nanti.

Pendapat keempat: Bahwa maknanya adalatr: Janganlah kalian
mengatakan tentang orang yang memeluk Islam di bawatr pedang,
bahwa ia dipaksa, karena tidak boleh ada pemaksaan dalam memeluk
agama.

Pendapat kelima: Ayat ini berkenaan dengan para tawanan
yang berasal dari ahli kitab, mereka tidak boteh dipaksa untuk
memeluk Islam. Ibnu Katsir mengatakan di dalam Tafsir-nyar "yakri,
janganlah kalian memaksa seseorang untuk memeluk Islam. Karena
bukti-bukti dan petunjuk-petunjuknya sudatr sangat jetas sekali, maka
kalian tidak perlu memaksa seseorang untuk memeluk Islam. sebab
barangsiapa yang Allah tunjukkan kepada Islam, dilapangkan dadanya
dan diterangi pandangannya, maka ia akan memeluk Islam dengan
nyata.

Sedangkan yang dibutakan hatinya oleh Allah serta dikunci
mati pendengruan dan penglihatannya, maka tidak ada gunanya
dipaksa dan dikerasi untuk memeluk agama ini." Pendapat ini bisa
dikategorikan sebagai pendapat keenam. Disebutkan di dalam r/
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Kasysyaf saat menafsirkan ayat ini, "Yakni Allah tidak mengaitkan
perintah beriman dengan pemaksaan dan kekerasan, tapi dengan
kemantapan dan kesadaran sendiri. Seperti halnya firman AlahTa'ala:

tiK i* ;ui63 e6',1;'#4 e:.ii ,t c; G9 ti::e tr;
@ -;;1, (Dan, Jitrnlau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman

semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Mala Apakah kamu

[hendakJ memaksa manusia supaya merelca menjadi orang-orang
yang beriman semuanya?) (Qs. Yuunus [0]: 99), yakni: Seandainya
Allah berkehendak, tentulah dapat memaksa mereka untuk beriman,
namun Allah tidak melakukan itu; jadi perkaranya berdasarkan
}53rgdg*g.ilihan) senliri hrbr11 qrgnjadi pendqpat ketujuh.

Yang _bisa dijadikan sandaran dan patokan adaldh: Bahwaayat
ini berkenaan dengan suatu sebab yang karenanya diturunkan untuk
suatu hikmah, jadi hukum ayat ini tidak dihapus. Sebabnya adalah

seorang wanita dari golongan Anshar yang tidak mempunyai anak
yang hidup, lalu ia bersumpah pada dirinya, bahwa bila ada anaknya
yang hidup, maka ia akan menjadikannya sebagai yahu{f,,Kclika
kaum yahudi Bani Nadhr ditaklukkaq, -temyata-di aritara mereka

terdapat-.anak-anak kaim'Anshar;-1alu mereka pun berkat4 "Kami
tidak akAn meninggalkan anak-anak kami." Lalu turunlatr ayat ini.

Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Hibban, Ibnu Mardawaih, Al
Baihaqi di dalam As-Sunan dan Adh-Dhiya' dalam Al Mukhtarah dai
Ibnu Abbas. Kisatr ini juga diriwayatkan dari berbagai jalur yang

intinya adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas

dengan tambahan-tambahan yang menyatakan, bahwa kaum Anshar
mengatakan, "Kami menjadikan mereka (anak-anak rtu) pada agama

mereka 
-yakni 

agama yahudi-, dan dulu kami memandang batrwa

agama mereka lebih utama daripada agama kami. Lalu setelah Allah
mendatangkan Islam kepada kami, maka kami akan memaksa mereka

(untuk memeluk Islam)."

Setelah diturunkannya ayat ini, Rasulullah SAW memberikan

hak memilih kepada anak-anak itu dan tidak memaksa mereka untuk

memeluk Islam. Ini menrurjukkan batrwa atrli kitab tidak boleh
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dipaksa untuk memeluk Isram bila mereka memilih untuk tetap
memeluk agama mereka dan membayar upeti. Adapun golongan yang
boleh diperangi, walaupun ayat ini mencakup mereka, karena
ungkapan kata nakiroh (undefinitif) pada redaksi penafian dan
ungkapan ma'rifah (definitif) pada kata agama, mengindikasikan
demikian, sedangkan penetapan hukumnya Lerdasarkan keumuman
lafazh bukan dengan kekhususan sebab, tapi keumuman ini telah
dikhususkan oleh ayat-ayat yang menyebutkan tentang pemaksaan
kaum kuffar yang boleh diperangi untuk memeluk Islam.

'4i c illi ,g -1, @esungguhnya tetah jetas jalan yang
benar daripada jalan yang salah), ar-rusyd di sini adalah keimanan,
sedangkan al gfayJ, adalalL kekufur4n,-yakiii yang_satunya bisa

+ib€dakrr dari-fang lainnya. Ini adalatr benttrk kalimaiiermulaan tapi
mencakup argumen kalimat sebelumnya. Thaguut adalatr rormat
fa'luut dari kata thaghaa-yathghaa dan yathghuu, yutu melewati
batas. sibawaih mengatakan, "Ini adalah ism mud)a*rar mufrad,
yakni ism jins (sebutan jenis) yang mencakup yang sedikit aan yaj

-banyak', \ _.
Abu Ali Al Fiiisi meryatakan, ltrd etalah seperti halnya kata

rahbuut dan jabruur, bisa digunakan untuk mikira iatu-(fturggal) dan
bisa juga untuk makna jarnak. Inm fi'l-nya diubatr menempati posisi
'ain, dan 'ain-nya menempati posisi lam, sepertihalnya jabadza dan

jadzaba, kemudian wa.uu-nya diubatr menjadi alif karena berharakat
dan karena huruf sebelumnya berharakat, sehingga menjadi
thaaghuut." Pendapat ini yang dipilih oleh An-Nuha.

Ada juga yang mengatakan, "Asal kata thaghut secara bahasa
diambil dari kata thughyaan yang memfungsikan maknanya tanpa
mengikuti kaidah perubahan dari kata dasar. Seperti halnya kata
la'aali'dari kata lu'lu'." Al Mubanid mengatakan, "Ini bentuk kata
jama'." Ibnu 'Athiyyah mengatakan, "pendapat ini tertolak.. Al
Jauhari mengatakan, "Thaghur adalatr dtrkun, syetan dan setiap
pemuka kesesatan. Ini bisa berarti satu (tunggal), seperti dalam firman

Allah ra'ata: .^\ffi_;IY;S i, o. j&ti Jyf#65 Srt-;
(Merelra hendak berhakim kepada thaghut, padahal merela telah
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diperintah mengingkari thaghut rrz,). (Qs. An-Nisaa' [a]: 60) dan bisa

juga bermakna jamak, seperti dalam firman Allah Ta'ala: #Qj
,t,jislri (merelra itu pelindung-pelindungnya ialah syetan) Bentuk

jamaknya adalah thawaaghiit. Artinya: Barangsiapa yang kufur
terhadap syetan, atau berhala-berhala" atau para pelaku perdukunan

atau para pemtrka kesesatan. Atau bisa juga bermakna mencakup
semua ini.

;{V J}ti (dan beriman lcepada Altah) Azza wa Jalla

setelatr jelas baginya mana yang lurus dari yang sesat, maka ia telah

beruntung dan berpegang dengan tali yang kuat. Para ahli tafsir
berbeda pandangan dalam menafsirkan kata *Al 'urwatul wutsqaa"

setelah adaqya $samaan pendapat bahwa ini termasuk bentuk
penyerupaan darr-perumpamaarfi-arena memang dapat diketatrui

dengan dalil dan naluri, sehingga perbedaannya adalah, ada yang

mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan 'urwah adalah keimanan.

Ada juga yang mengatakan, batrwa yang dimaksud adalah Islam. Dan,

ada juga yang berpendapat batrwa maksudnya adalah ka\imat "Laa
ilaaha illallaah-. Tidak ada halangan untuk mengartikan dengan

semua ini.

Al Infahaam adalah memecahkan tanpa penjelasan. Al
Jauhari mengatakan, "Fashm asy-syai'i adalatr memecahkan sesuatu

tanpa menjelaskan." Adapun al qashm, dengan qaaf, adalah

memecahkan dengan penjelasan. Sementara penulis Al Kasysyaf

mengartikan al infishaam dengan memutuskan.

tjlt; Otrti Ij 'flll Qeuan Pehndung orans-orans yans

beriman), al walii adalah format fo'iil yang bermakna faa'il, xtinya
adalatr naashir (penolong).

(Dia mengeluarkan mereka) adalah penafsiran dari

pertolongan tadi, atau sebagai kata keterangan dari dhamir (kata ganti)

pada kata wali, dan ini menunjukkan, bahwa yang dimaksud dengan
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firman-Nya: iji( <r-ii (orang-orang yang beriman) adalahorang-

orang yang menghendaki keimanan. Dan, juga, karena orang yang
telatr memperoleh keimanan berarti ia telatr keluar dari kegelapan
menuju kepada cahaya. Kecuali bila yang dimaksud dengan
mengeluarkan di sini adalah mengeluarkan mereka dari keraguan yang
mengusik keimanan, maka tidak perlu memperkirakan maknanya
menjadi menghendaki. Yang dimaksud dengan nuur (cahaya) pada

firman-Ny", \jsi jL *lili| 4.*(Dia mengetuartran mereta

dari kegelapan [kekafironJ kcpada cahaya [iman) adalah seruan
kepada agama yang dibawakan oleh para nabi Allah, karena hal itu
adalah cahaya untuk orang-orang kafir, mereka dikeluarkan oleh para
wali mereka dari catraya ini menuju gelapnya kekufrran, yaitu para
wali mereka menetapkan mereka di dalam kekufuran yang disebabkan
oleh pemahrgan m*eka <iari pa+nabi yang e$enyenr kepada Allah.

Ada juga yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan
"Dan, orang-orang yang kafir" di sini adalah orang-orang yang
kekufurannya telah ada dalam pengetatruan Allah Ta'ala, mereka itu
Cikeluarkan oleh para syetan, yakni para pemuka kesesatan, daxi
cahaya yang teiah difitrahkan oleh Allatr, 

-yaitu 
yang telah Allah

fitrahkan kepada manusia-, kepada gelapnya kekufuran, sehingga
mereka berada di dalam kegelapan itu karena dikeluarkan oleh para
syetan itu.

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu
Jarir, Ibnu Al Mun&ir dan Al Baihaqi dari Sa'id bin Jubair seperti
yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai sebab turwrnya firman

Allah Ta'ala: !--lt A ;ilyi gituk ada paksaan untuk [memasukiJ

agama [klamJ) dengan tambatran: Bahwa Nabi SAW memberikan
pilihan kepada anak-anak itu (anak-anak kaum Anshar).

Diriwayatkan juga serupa itu oleh Abd bin Humaid, Ibnu Jarir
dan Ibnu Al Mundzir dari Asy-Sya'bi, dan ia mengatakan, "Lalu
diterapkan kepada mereka." Yakni kepada Bani Nadhir yang belum
memeluk Islam, sedangkan yang telah memeluk Islam tetap dalam

108 TAFSIR FATHUL QADIR



keislarnan. Sa'id bin Manshur, AM bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid, ia
menuturkan, "Dulu orang-omng Anshar adalah sejumlah orang yang

lemalr di kalangan Bani Quraiznah, maka tetap dalam agatna mereka.
Ketika Islam datang keluarganya hendak memaksa mereka memeluk
Islam, lalu tunrnlah ayat ini." Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu
dari Al Hasan-

Ibnu Ishaq dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firrran-Nyar b)i A ;i$y{ €idak ada paksaan untuk

fmemasukiJ agarrur [Islan), ia mengatakan, '3-r{y3f ini-
diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki Anshar dari Bani
Salim bin Auf yang bernama Al Hushain, ia mempunyai dua anak
laki-laki yang memeluk agama nashrani, sedangkan ia sendiri
memeluk Islam, lalu ia berkata kepada Nabi SAW, 'Apa tidak
sebaiknya aku memaksa keduany4 karena keduanya menolak dan
akan tetap memeluk agama nashrani?' Lalu ftuunlah ayat ini."
Diriwayatkan juga serupa itu oleh AM bin Humaid dari Abdullah bin
Ubadah. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam

Nasikh-ny4lbnu Jarir dan Ibnu Al Mrmdzir dari As-Suddi.

AM bin Humai4 Abu Daud di dalam Nasikh-nya dan Ibnu
Juir meriwayatkan dari Qatadah, ia menuturkan" "Dulu onmg-orang
Arab tidak beragama, lalu mereka dipaksa memeluk agama dengan

@ang." Ia juga mengatakao, "Se,mentara orang-orang yahudi, orang-
orang nashrani dan orang-orang majusi tidak dipaksa bila mereka
menyerahkan upeti." Sa'id bin Manshrn juga meriwayatkan serupa itu
dari Al Hasan. Al Butilari meriwayakan dari Aslam, "Aku mendengar
Umar bin Khaththab mengatakan kepada seorang wanita tua yang

beragama nashrani, 'Masuklah Islam, niscaya engkau selamat.'
Namrm wanita tua itu me,nolak, Umar pun berkata, 'Ya Allah,

saksikanlah.' Kemudian ia membaca: 'CIi g ;iJy { fidak ada

paksam mnk [memasukiJ agorna [IslamJ)."

Sa'id bin Manshur, Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Al Mundzir dan

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya: Bahwa ia mengatakan kepada

Znbaq Ar-Rumi, budakny4 "Jika engkau memeluk Islam, aku akan
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meminta tolong kepadamu untuk perkara kaum muslimin." Namun ia

menolak, maka Umar berkata, }-lt C ;i$yi (ridak ada paksaan

untuk [memasukiJ agama [Islamfl."
Ibnu AI Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari

Sulaiman bin Musa mengenai firman-Nya, Ai A;$;7 (Tidak ada

pal<saan untuk [memasukiJ agama [Islamfi, ia mengatakan, "Ini telatr

dihapus oleh ayat: '4rtg5 
"(i,?-,iI 

* fauiihadlah [melawanJ

orang-orang knfir dan orang-or(mg munafik irz)." (Qs. At-Taubah

[9]: 73).

Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari Umar bin Khaththab, ia berkata" "Thaghut adalah

syetan." Ibnu Abu Hatim meriwaya&an dari Ikrimah, ia mengatakan,

"Thaghut adalah tukang tenung (dukun)." Ibnu Jarir meriwayatkan

dari Abu Al Aliyah, ia mengatakano "Thaghut adalah tukang sihir."
Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Malik bin Anas, ia berkata,

"Thaghut adalatr segala yang disembah selain Allah."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Al urwatul wutsqa

Ouhul tali yang amat kuat) adalah laa ilaaha illallaah (tidak ada

sesembatran yang haq selain All.h)." Ibnu Abu Syaibah dan Ibnu Abu
Hatim meriwayatkan dari Anas bin Malilq bahwa ia (al 'urwatul

wutsqa tbuhul tali yang amat kuatl) adalah Al Qur'an. Abd bin

Humaid, Ibnu Jarfu, Ibnu Al Mrurdzir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari Mujahid, bahwa ia (al 'urwatul wutsqa [buhul tali
yang arnat kuat]) adalatr keimanan. Sementara diriwayatkan dari

Sufuan, bahwa ia adalatr kalimat ikhlash. Diriwayakan secara pasti di

dalam Ash-Shahibain tentang penafsiran (al 'urwatul wutsqa [buhul
tali yang amat kuatl) yang sslein padz ayat ini sebagai Islarn secira

marfu', yaitu dalam ta'bir yang dikemukakan oleh Nabi SAW

mengenai mimpi Abdullah bin Salam.'u lbtt, Asakir meriwayatkan

" Mutto|og 'Alaih: Al Bukhari, no. 7014 dan Muslim 411931.

110 TAFSIR FATHUL QADIR



I

I

{

I
I
l
l

i

I
i

j

dari Abu Ad-Darda', ia berkm4 "Rasulullah SAW bersaMa: ,:#,.

'.rl;tui ry:l3i'5i, ,i:tt;;$ !t'F A$6 :,?i ft j: vy. qr"iiJu,

-q ?q, i €it ulit' !'a2'j,. 1runon kc&n or(mg setelahku, vaitu

Abu Bakar dan (Jnu, ksena kc&ruqn adalah tali Allah yang

dibentangkan. Barorysiqa Wrg berpegong teguh dengan keduanya,

maka ia telah berpegmg rcgh dengon bulrul tali Allah yang amat
hnt yang tidak akmt puus1fi7

Ibnu Al Mrmdzir meriurayarkan dari Ibnu Abbas, ia

me,ngatakan, "Bila (seseormd telah mengesakan Allah dan beriman
dengan taqdir, maka iulah buhul tali yang amat kuat."

Ibnu Al Mundzir dm Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari

Mu'adz: Bahwa ia ditmya t€ntang firman-Nya, $ 1A+i i lyong

tidak akan putus), ia prm mengatakan: Tidak akan terputus tanpa

memasuki surga

Ibnu Al Mundzir dm Ath-Thabrani meriwayatkan dari Ibnu

Abbas mengenai firmm-N5,a W( O-ii'{;'il (altah Pelindung

or(mg-orang 
',ong 

tertnoi al aornh, ia mengdakan: Mereka adalatr

tcaum yang berimm kcpada Isa lalu beriman kepada Muhammad

sAw. Kemndian t€ffis tum-Nyu 3,jrfr1'6gj Yi{ (-)ft
(Mt, or(mg-or@tg Wrg k$r, pelindug-peltutdmgrya ialah syetan)

ol aalnh, ia meng$akm: Mereka adalah kaum yang b€'riman kepada

Isa, lalu ketika Muhammad ditfiE merekamengingkarinya.

Ibnu Jarir meriwaydrm dari Adh-Dhabhak, ia berkata, *Adr-

Zhalurrrd (kegelapm) kehmuan, sdangkan on-rnttr (cahaya) adalah

keimanan.l' Abu Asy-S5railfi juga meriwayafkan s€eerti itu dari As-
Suddi.

" Shohih: Dikelurlon olch Ihu Asakir dan ada kelemahan pada sanad'nya,
namrtrt riwayat ini memprqrai bonyak syahid (riwaf.at lain yang menguatkannya

dari salrabat yang berbeda) yang dikemukakan oleh Al Albani di dalam Ash-

Sha@fuh no- 123. $ilakzn merujuknya, karena itu sangat bagus.

I

l

il
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iy4tJJl'ifi '^ir;'S . i; o.'d.L& 
" 

i,i Jy

Jn*$s -e 6 J6 qi .& -, fi a;,e.tLJ,6

{-er; rrU e#$ AVA,U::ti 5\: el.L
@ .i+ttii';ii.rt{ firl6 uii q ;#

"Apakah hamu fidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrulrim
tentang Tuhannya (Allah) karena AAah tulah memberikan hcyda
orang ilu pemerintahan (kekuasaan). kefiha Ibrahim mengdohan,

'Tuhanku ialah yang menghidapkan dan mematikan,' orang ifit
berkata, 'Saya dapat menghiduphan dan mematikan'. Ibrahim

berkata,''Sesungguhnya Allah mcnerbitkan motahari dari timw,
Maka terbithanbh Dia dari barat,t lalu terdiamlah orang kafv ifr.;

dan Alloh fidah memberi petunjak kepada orangorang yang
zhalim.'(Qs. Al Baqarah [2]: 258)

Ayat ini menguatkan apa yang telah dikemukakan, yaitu:
Bahwa para pendukung kelrufiran adalah thaghut. Hamzah istifiron
(hamzah partikcl tanya) di sini berfungsi untuk mengingkari penafian
dan mengakui yang dinafikan, yakni; Tidak sarnpaikatr ilmumU atau
pandanganmu terhadap orang yang melontarkan perdebatan ini? Al

Farra' mengatakan, *Makna: ,3 p1 (Apakah kamr tidak

memperhatiknn): Bagaimana menunrtuig yakni: Sagaimana
menurutmu tentang orang yang mendebat Ibrahim? Yaitu Namrudz
bin Kaus bin Kan'an bin Salm bin Nuh." Ada juga yang berpendapat:
Yaitu Namnrdz bin Falikh bin Amir bin Syalikh bin Arfakhasyad bin
Sam.

llhtt trti '^:j;t; J Q*r"no Allah telah memberikan kewda

orang itu pemerintahan ficelatasaanJ) yakni: Karena Allah telah
memberikan itu kepadanya. Atarl disebabkan Allah telatr memberikan
itu kepadanya. Ini bennakna: Bahwa pemberian kekuasaan itu telah

j3 
il1

tt2 TAFSIR FATHUT QADIR



menyebabkannya angkuh dan menjadikannya sombong, lalu kaena
itu ia mendebat. AtaU ia menempatkan pendebatan yang renpakan
sisi kekufuran paling buruk pada tempat yang semestinya benrya

kesyukuran. Seperti contoh kalimat Fngkau me,nyakitiku kil€na akl
berbuat baik kepadamtr, atau saat Allah me,mberinya kekuasaan

'e!;t Jti i! (Ketika Ibrahim mengdalo), ini arl*lah kalimat

keterangan kondisi untuk orang yang mendebat itrl Ada juga ymg

mengatakan ini adalah badal (pengganti kalimat): 6iAi'Ai tiV 6

(karena Atlah telah menberikon kcrydo orang itu Wrnerintolw,
firelansaan) yang diletakkan di affiir kalimat Tapi pendrya ini jauh

dari tepat.

L;-t -.;4 '-tii '6j lrutwu talah vu,g menghidrryk@,

dan mematitran) dengan harakat fathah pada kata 'RabbrP'- Ini bisa
juga dibaca dengan menghilangkan (fahah-nya).

-A [f tSo, do4 menghidryko), Junhrr ahli qtua'd

membacanya: Ano ubtii, dengm membumg huntr alif W sdelah
mtn Y,aretta kata 'Atw' yang bersmbtmg; s€m€ffia I.Id' dm Ibnu
Abu Uwais menetapkan huruf alif-rya. Ini scpcrti dalm Epm
seorang penyair:

t1tilt'drk's $*,!- $r"i4',cr6
Ahu adatah tetuaryn kclumgu nol@ hugailah ab

dengan sedikit lnrma\ kuena aht sudah berada d Prorcak

Yang dimaksud oleh Ibrahim AS: Bahwa Allah adalah yang

menciptakan kehidupan dan kematian pada fifiuh, sodmglm ymg

dimaksud oleh orang kafir itu: Bahwa ia bisa memaaftan pembrmuhan

sehingga dianggap menghidupkaq dan bisa me,merinEhkan

pembunuhan sehingga itu dianggap me,mdikm- Ini adalah jawaban

dungu yang tidak tayak dilontarkan gntuk mendebat argtmen Ibrahim,
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karena Ibratrim memaksudkan hd yang tidak dimaksud oleh orang
kafir. Bila Ibratrim mengatakan kepadanya, batrwa Tuhannya yang
menciptakan kehidupan dan kematian pada tubuh, apakah engkau bisa
melakukan itu? tentulah orang kafir itu akan terdiam sejak awal,
nzrmun Ibrahim beralih kepada argumen lainnya untuk membungkam
kecongkakannya dan menguraikan perdebatan itu, sehingga Ibrahim

mengatakan, yriii (rc ti 9E 9F O ".;A\ OV Ai Og
(sesungguhnya Allah menerbitkmr matahari dari timur, marra
terbitlcanlah dia dari barat)- Karena argumen ini tidak membuka
peluang untuk dialihkan maknanya dan tidak mudah bagi orang kafir
untuk keluar dari argrrmen ini dengan kesombongannya.

k ,siti 4 (lalu heron terdianlah orang traJir itu), buhita

ar-rajul, bahuta dan bahita, artinya: Terputus dan diam dalam
keadaan bingung. Ibnu Jarir berkata 'Diceritakan dari sebagian orang
Arab mengenai makna ini, yaitu bahda, dengan harakatfathah pada
huruf Da' dan ha'." Ibnu Jana berkat4 ..Haiwah membacanya:
fabahuta, dengan harakatfatluhpada hunrf 6a'dan harakat dhammah
pada huruf ha'." rni adalah dialek lainnya untuk kata bahita, dengan
harakat kasrah pada huruf ,ra'. Lebih jauh ia : Sementara
Ibnu As-Sumaifa' membacanya fabahaa, dengan hankat fathah pada
ba' dan ha'.Yangdemikian ini artinya Maka terdiamlah Ibratrim dan
orang kafir itu. kata 'Aaadzif pada posisi nashab. selanjutnya ia
mengatakan, "Bisa juga de,ngan mw-fohah-l<an bahata, ini adalatr
suatu dialek pada kata balruta."

Abu Al Hasan Al Aftfasy menceritakan suatu bacaan,
'Fabahita' dengan harakat kasral pada huruf ha',lalu ia mengatakan,
"Mayoritas ulrma (membacanya) dengan harakat fathah pada huruf
fta'." Ibnu Athiyyah mengarakan, "Ada omng yang menakwilkan
bacaan orang yang membacanya: 'fabaluta', bahwa ini bermakna
mencela dan menuduh, yaitu: Bahwa Namrudz mencela ketika
terhenti (perdebatannya) dan tidak dapat lagi berargumen."

u'fii 4 (lalu heran terdianlah orang kaJir itu)Allatr
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tidak mengatakan: Lalu te,rdiamlah orang ymg mendebat ifu. Hal ini
mengisyaratkan bahwa argumen tersebut adalah kekr,rfirran.

'o*y6li iiii ,s*.{ 'ii| (dor Allah tidok memberi petwriuk

lrcpada orang-orang yang zlrulim) ini tambahan keterangan yang
memastikan kandungan kalimat sebelumnya

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, bahwa
orang yang mendebat Ibrahim tentang Allah itu addah Namrudz bin
Kan'an. Ini dikeluarkan juga oleh Ibnu Jarir dari Mujahid, Qatadah,
Ar-Rabi' dan As-Suddi. AMurrazzaq, Ib,nu Jarir, Ibnu Al Mundzir,
Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh dalam Al 'Azlumah
meriwayatkan dari Zafl bin Aslam, bahwa penguasa sombong
pertama di bumi adalatr Namnrda dimana omng-orang keluar untuk
berbicara dengannya dan mendapatkan makanan darinya Saat itu,
Ibratrim pun keluar bersama orang-orang yang hendak berbicara
kepada Namrudz, bila ada oftlng yang datang kepadanya Namnrdz
bertany4 "Siapa tuhan kalian?" Mereka menjarvab, "Engkau." Lalu
giliran Ibrahim, Namnrdz bertanya, 'Sirya tuhaomu?" Ibrahim
menjawab, "-Tuhanku- adatah ymg menghidupkan dan
mematikan." Namnrdz berkat4 *Aku jrya +isa- menghi&rykm
dan mematikan." Ibrahim berkd4 *Sesrmgguhya Allah menerbitkan
matahari dari timur, makaterbitkmlah iadri bamd-" Ivlakaterdirnlah
orang kafir itu, lalu ia menolak Ib,rahim @a membacra makanan-

Lalu Ibrahim ke,mbali kepada keluagmya kemudian ia
melewati gundukan pasir hming lalu ia bergumam, "Mrmgkin
sebaiknya aku membawa ini kepada keluargaku-" Ketika Ib,rahim
datang, keluarganya merasa s€nang, lalu Ibrahim melaakkan barang
bawaannya kepada keluargany4 lalu ia prm tidrr. Kemudian Istrinya
menghampiri barang bawaan Ibrahim dan membukanny4 ternyata
didapatinya makanan yang berkwalitas sangat bagus yang pernah

dilihatnya, lalu ia pun membuatkan makanan dfri itu urtukny4 lalu
disuguhkannya, sementara Ibrahim sendfui be,rkeyakinan bahwa
keluarganya tidak mempunyai makanffi, maka ia prm bertanya, 'Dtri
mana ini?" Istrinya menjawab, "Da[i makrran yang engkau bawa-"
Maka tahulah Ibrahim, bahwa Allah telah menganugerahinya rezeki,
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maka ia pun memuji Allah.

Kemudian Allah mengutus malaikat kepada sang penguasa
sombong untuk menyampaikan, *Berimanlah engkau dan aku akan
membiarkanmu pada kerajaanmu." Namun Namrudz justru berkata,
"Memangnya ada tuhan selain diriku?" Kemudian untuk keduanya
kaliny4 malaikat itu mendatanginya dan menyampaikan hal itu, narnn
Namrudz tetap menolak. Dan, untuk ketiga kaliny4 malaikat itu
datang kepadanya, namun Namrudz tetap menolak, lalu malaikat ifu
berkat4 "Kalau begitu, kumpulkan balatentaramu dalam waktu tiga
hari." Maka raja sombong itu pun mengumpulkan pasukannya, lalu
Allah memerintahkan malaikat untuk membukakan sebuatr pintu
nyamuk, sehingga ketika matahari terbit pun mereka tidak dapat
melihatnya karena sangat banyaknya nyamuk, lalu Allatr mengirimkan
nyamuk-nyamuk itu kepada mereka sehingga memakan lemak mereka
dan menghirup daratr mereka, sehingga yang tersisa hanya d*g,
sementara sang raja sendiri tetap seperti semula, ia tidak terkena itu
sama sekali.

Setelah itu Allah mengirimkan seekor nyamuk yang kemudian
masuk ke dalarn kerongkongannya, lalu tetap tinggal di sana selama
empat ratus tahun, lalu Allah menyiksanya selama empat ratus tahun,
yaitu selama masa berkuasanya, kemudian Allah mematikannya.
Diatah raja yang telah membangm benteng yang menjulang ke langit:

rumah merekn dari pondasinya). (Qs. An-Nabl 116l: 26). Ibnu Al
Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini, ia
mengatakan, "la adalah Namrudz bin Kan'an, orang-orang
menyatakan bahwa dia adalah raja pertama di muka bumi. Ia pemah
mendatangkan dua orang laki-laki, lalu membunuh salah satunya dan

membiarkan hidup yang satunya lagi,lalu berkata, 'LJ5 -A C\

(Saya dapot menghidupkan dan mematikan)"

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari As-Suddin mengenai

firman-Nya: '4titi ijlt a*, { 'iiti @an Ailah tidak memberi

petunjuk lrepada orang-orang yang zhalim)" ia mengatakan, "-Yaifu
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tidak menunjuki- kepada keimanan."

,#-ii S Wii i*'x;rt e, y;J & :t

,\4 Gr, cri S J6 "r;- S; 5 e; :1 J6'L4

ltG iU ;.trt;o;333- I 4d; 46 ly SE
J'? l3+i Jr ;3;t; "*r3ttZv <i3a;
'ii "J'"L1 J6 A &6iig 1763 "i Cr*

@'r-i' ?'&:9e
nAtau firu*ol, ftamu ilth na nperhdihon) orot g yang rueWui

suotu ncgcriyang (tenbobtyt) telah ruboh nunutupi atapnyo- Dia
brkdo" 'BagoinonaAllolt nunghiduphott kartafi negeri ini

satelah hancur?'' MahtAllol, ntsttdi*tn oteag itu seralus tahan,
kemudfun mcnghidnpfunnya kernboll Alloh Manya, 'Berupakah
lananya kanu tinggal di sini?' ia nenjavzb, 'Saya finggal di sini
sehart atuu setengah harl' Allol, berfrnrun, 'Scbenarnya hamu

teloh tinggal di sini serdus tohaa lantnya; lihatlah kepada
mafunn dan minwnannu Wrg belwn logi beubah; don lihatlah
kepada kclcdai homu (yong tehl, nenjoditulang belalang); Kart
akan ncnjodihm konu tonda fuhuosaut Korri bogi monusia; dan

lihatlol, kcpada tulang blulong keledoi it t, kcmudian Kami
,neny us unnya kemb ali, kemdian Koni membalutny a den gan

daging.' Maka tathala tcloh nyota keponorrya (bagaimana Allah
menghidupkan yang telah ndi) diapru berhda, 'Saya yakin bahwa
Allah Moha Kuosa atos segala sesuottD (Qs. Al Baqarah l2lz 259)

5K5

J6 k J r;'rtV';,i'n(1r'w-,'&'rti t $
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,SilK;\ (Atau opakah [komu tidak memperlutikanJ or(mg-

orang yang), kata 1i berfungsi sebagai 'athf Qrurtikel penyambrmg)

sesuai maknany4 perkiraannya: Apakah tidak kamu perhatikan orang
yang mendebat, atau orang yang melalui suafu negeri? Demikian yang
dikatakan oleh AI Kisa'i dan Al Farra'.

Al Mubarrid mengatakan: Maknanya: Tidakkah kamu
perhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya ...?
Tidakkah kamu perhatikan orang yang seperti seseorang yang melalui
suatu negeri? lalu kalimat 'seseorang yang, dibuang (tidak
ditampakkan).

Segolongan ulama berpendapat bahwa huruf fdldi sini sebagai
tambahan, sedangkan yang lainnya menyatakan bahwa itu adalah ,sn.
Pendapat yang masyhur menyatakan bahwa negeri tersebuit adalah
Baitul Maqdis setelah penghancuran Bulfitanashar. Ada juga yang
mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan negeri adalah
penduduknya.

4;ii {&'f-:€ (yans [bangunan-bangunawryal teloh roboh

hingga menutupi [reruntuhonJ otapnya) yakni: Telah roboh
atapny4 yaitu atapnya telah roboh ds1 rtindingnya juga terah rcboh
menimpanya. Demikian yang dikatakan oleh As-Suddi ,tan dipilih
oleh Ibnu Jarir. Ada ju.ga yang mengatakan, bahwa maknanya adalah
sepi tidak dihuni manusia sedangkan rumah-nrmahnya masih ada

Asal makna khowaa'"dalah khalw (kosong), contoh kalimaL
'khawat ad-daar, khawiyat klwaa'a4 khauyaa kluwiltur,, yakni
rumah itu kosong. Ihawoa'juga berarti lupar, karena kosongnya perut
dari makanan. Yang benar adalah yang pertama dengan bukti firman-

NV" Qii {$ lt tngga menutupi [reruntuhonJ atapnya),yakni: Dari

kha,naa al bait (rumah itu telah roboh), atau dari khau,a at udtru
(tanah itu telah hancur). Kalimat ini menunjrrkkan keterangaq yakni
menerangkan bahwa kondisinya seperti demikian.
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ffi t$ 4- ifi (Bagoinonq Altah menghidupkon kembali

negeri ini), yakni: Kapan atau bagaimana Atlah menghidupkan
kembali negeri ini? Ini bentuk ungkapan yang menjauhkan dari
kemrmgkinan menghidupkannya kembali karena kondisinya sudah
seeerti itrf yaitu menyenrpai kondisi yang telah mati yang jauh
berbeda dari kondisi yang masih hidup. Didahulukannya penyebutan
obyek karena unsur anggaFm jauhnya kemungt<inan ditilik dari
obyekny4 bukan dri subyeknya Ketika omng yang melewatinya
mengatakan de,mikian di dalam dirinya sebagai rmgkapan yang
menjauhkan admya kemrmgf,inan rmtuk dihidupkannya kembali
negeri tersebut dengan pembangunan dan dihuni, maka Allah
me,mbuatkan perumpamaan baginya berkenaan dengan dirinya yang
justru kondisinya lebih besar daripada yang dipertanyakannya itu:

k iS +G,'-6V'iri'ji1f6 (Maka Auah mematikan orang itu seratus

tafu4 lrenrudian menghidrykomln kcmbali).

Ath-Thabari meriwayatkan dari sebagian mereka, bahwa ia
bcdrd4 'LJngkryan inr bentuk ke,raguan terhadap
kekuasam Allah untuk menghidupkan, karena itulah Allah membuat
p€nmpmaan dengm dirinya s€,ndiri." Ibnu 'Athiyyah berkat4
*Bukmyra meragukm tciltang kehnsaan Allah SWT rmt,k
menglidrykm kembali sudu negeri dengan me,nddmglan keramaian
k@mya akm tetaei tergambamya keraguan ihr ketika
memperhyakm t€Nrtang mengfuidupkan kembali setelah matinya."

'zAt21ora* tuIno) pada posisi -nashb sebagai kata

ketermgan 'aant adrzlah sutoh (tahun), asalnya sebagai mashdo
sqerti halnya 'ann- Ini sebagai sebutan rmtuk ukuran wakm.

b

irii @tenShiArykont o kcmbali) yakni: Menghidupkannya.

A; e J'6 @Aon bertaryo, "Berapa lona kamu tinggal di

sinrfl ini adalah rdaksi permulaan, seolah-olah ada penanya ymg
bertmya kepadmya, "Apa yang dikatakannya setelah

TAFSIR FATHUT QAI'IR l19



menghidupkannya kembali?" Dalam redaksi ini diperselisihkan

tentang subyek dari kata kerja "J6" (yang diterjematrkan: Bertanya.

Yakni siapa yang bertanya di sini). suatu pendapat menyatakan: yaitu
Allah Azza wo Jalla. Pendapat lain menyatakan: Salah ssevang nabi.

Pendapat lain menyatakan: Seseorang yang beriman di antara
kaumnya yang menjadi saksi bahwa Allah telah mematikannya dan
orang itu masih hidup hingga ketika Allah menghidupkannya kembali.
Pendapat pertarna lebih mengena karena tersirat dari redaksi ayat yang

berikutnya yaitu: 6jr;^3 jli2- ,6i Jl;:it (dan tihatrah

kepada tulang belulang kcledoi itq bagaimano Kami men)lwunnya
kcmbali). Ibnu Amir dan para ulama Kufah kecuali 'Ashim
membacanya: "Kam labittd' dengan meng-idgham-kat
(memasukkan) huruf fsa' ke dalam huruf ,a' karena kedekatan cara
pengucapannya, sementara yang lainnya membacanya dengan izhhar
(yakni: kam labitsta). Bacaan ini lebih tepat karena jauhnya matrttaj

/sa' dari mal:baj ta-. Kata

keterangan.

? pada posisi naslub sebagai

,;- ,A 5 Cl. gehoi otou setengah hari) qdalshjawaban

berdasarkan dugaanny4 jadi ini bukan kedustaan. Ini sama seperti

para penghuni g.n (ash-t obut kahfi): 'r; S; I 6i- q J,6

(Kita berada [di siniJ sehui dau setengah hari).- (Qs. Al Kahfi [lS]:
l9), juga seperti sabda Nabi SAW ketika menjawab pertanyaan Dzul
Yadain: ,rS li'#'f 6holffi),a tidak diqashar dan aht juga tidak
luw)." Ini yang menegaskan perkataan orang yang mengatakao,
"Kejujuran adalah yang sesuai dengan anggapan, 5sdangkan
kedustaan adalah yang menyelisihinya."

" Munalhq 'Alaih: Al Bukhari, no. tZ27 dan Muslim l/403, dari hadits Abu
Hurairah.
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GV Cli $ lsebenarny, komu telah tinggal di sini

seratus tahun lamanya). Ini kalimat permulaan juga seperti yang

sebelumnya, yakni: Sebenamya kamu tidak tinggal di sini sehari atau

setengatr hari, tapi kamu telah tinggal di sini selama seratus tatrun.

'^1"d-{ 4W;5+t [ 6ySG Qihattah trepada makanan

dan minumonmu yang belwn lagi berubah), Allah SWT
memerintahkannya untuk memperhatikan tanda besar di antara tanda-

tanda kekuasaan-Nyq yaitu tidak berubahnya kondisi makanan dan

minumannya padahal waktunya sudatr berlangsung selama itu.

Ibnu Mas'ud membacanya:'^?Jl- i'eLi)?t'elh;), tt;t (Dan,

ini makanan dan minumanmu belum lagi berubaft). Thalhatr bin

Musharrif membacanya, ,A yY. dlrr?i !fu. P,i (Dan, lihatlah

lrepada makanan dan minumanmu yang sudah seratus tahun).

Diriwayatkan dari Thalhah, bahwa ia juga membacanya: ',#- I
(belum berubah) dengan meng-idgham-kan (memasukkan) huruf ra'
ke dalam hunrf sin dan membuang huruf lra'.

Sementara Jurnhur a dengan menetapkan huruf fta'
dalam bacaan yang disambung dengan kalimat setelahnya Makna al-
tasannuh diambil dari kata as-sanah (tatrun), yakni tidak benrbah oleh
berlalunya tahun-tahrur. asalnya adalah sartoh atau samvah dai
sanahat an-naffiilah dar, tasannahat yang artinya: Pohon kurrra itu
telalr bertatrun-tahun. Nakhlah sanaa adalah pohon kurma yang telatr

berbuatr selama setahun sementara yang lainnya belum. Asnahtu 'inda

Bani Fulan: Aku tinggal di perkampungan Bani Fulan. Asalnya
yatasannaa, lalu alif-nya gugur karena suhn dan muncul ha'karena
berhenti. Ada juga yang mengatakan: Ini dari asanna al maa' (air itu
berubatr). Berdasarkan pendapat ini semestinya menjadi yata'assan,

dari firman-Nya: gf,,.i F e (Dmi lumpur hitam yang diberi

bentuk). (Qs. Al Hijr [5]: 26, 28, 33). Demikian pendapat yang

dikemukakan oleh Abu Amr Asy-Syaibad. Az-Z,aiaj berkat4 "Bukan

6
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begrtr, karena firman-Nya: orl*Oang diberi bentuk) bukan berarti

berubah, akan tetapi maknanya adalah yang dibentuk sesuai dengan
karakter tanah.

llG {l ItS (dan lihatlah l<epada keledai knmu (yang

telah menjadi tulang belulang) para mufassir berbeda pendapat
mengenai maknany4 mayoritas mereka berpendapat bahwa
maknanya: Lihatlah kepadanya bagaimana bagian-bagiannya telah
terpisah-pisah dan tulang belulangnya hancur, lalu Allah
menghidupkannya kembali, lalu keledai itu kembali menjadi seperti
semula. Adh-Dhahhak dan Watrb bin Munabbih berkata, "Lihatlah
kepada keledaimu yang berdiri di tempat tambatannya, ia tidak
terkena dampak apa pun setelah berlalunya seratus tahun." Pendapat

pertama dikuatkan oleh firman Allah Ta'ala: 4(Di Jl ;liot;

C:ri ,';i2- @an lihatlah kepada tulang belulang keledai itu,

bagaimana Kami men)/usunnya kcmbal), sedangkan pendapat kedua

dikuatkan oteh firnan-Nya:',33i { 4fri <+([ ly $6
(ihotlah kcpada maka nan dan mirutmanmu yang belum lagi berubah).

Allah menyebutkan tidak berubahnya kondisi makanan dan
minumannya setelatr memberitahunya batrwa ia telah tinggal selama
seratus tahun, padahal tidak berubatrnya kondisi makanan dan
minuman tidak bisa menjadi bukti telah berlalunya masa selama itu,
tapi justnr menjadi bukti bagi yang mengatakan baru sehari atau
setengatr hari, hal ini untuk menambahkan betapa besamya perkara
yang telatr dimatikan Allah selama masa tersebut. Sebab, bila ia
melihat makanan dan minuman tidak berubah, sementara ia sendiri
mengira baru tinggal di situ selama sehari atau setengah hari, maka
akan bertambahlah keheranannya dan semakin kuat keraguannya. Tapi
ketika melihat keledainya yang sudah berserakan menjadi tulang
belulang, maka nyatalah baginya batrwa hal ini adalah termasuk
kehendak Dzat yang kekuasaan-Nya tidak dapat dijangkau oleh akal.
Karena makanan dan minuman adalatr sesuafu yang cepat rusak, tapi
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selema ma.ql yang cukup panjang itu justru tidak mengalami
pen$ahan, sementara keledai yang bisa hidup lama justnr zudah

menjadi seperti ,*. '*ilfi'"4 {ii iIrG (Maka Matu Sucitah

Allah, Percipta Yang Paling BarU.(Qs. Al Mu'minuun l23l: ru)

>-LlltZt; CilZ'l; (Kami akon menjadikon kamu tanda

kehnsaan Koni bag, marusia) Al Farra' mengatakan,

"Dimasnkkannya huruf wawu pada kalimat 6t1$5 menunjukkan

bahwa ini adalah sytrth unhrkl7 (kata kerja) setelahnya Maknanya:
kami akan menjadikanmu sebagai tanda ftekuasaan Kami) bagi
manusia dan sebagai bukti adanya pembangkitan setelah kematian,
Kami akan menjadikannya begrtu Boleh juga anda menetapkan huruf
wctwu ini sebagai tambahan-"

Al A'masy berkata "Inti statusnya sebagai tanda adalah ketika
ia darang (ke kampung halamannya) dalam keadaan masih muda
s€eerti ketika ia dimatikan, lalu ia mendryati anak-anak dan cucrmya
sudah tua-"

6313 JJ- 
^Lji 

Jl-l31\; (dot tituttah kcwdo tulans

belulang keledoi itu, bagafunou Korri mstyusumya kcmbali)- Ulama
KufalL Ibnu Amir Ar-Razi dan yang lainnya membacanya dengan ra'
(yakni: Nurrsyirulrao). Aban meriwayatkan dari Ashim bahwa ia
me,mbacanya: Nonsywuhoo, dengan hflakal fulrah pdahtrnfi rutnt
p€rtama dan berharakat flhot pada huruf mm ydng kedua serta
harakat dhonnah pada hrrrf syin dnhunrf ra'. Diriwayatkan oleh Al
Hakim dan dishahihkannya dau;i T:lid bin Tsabit, bahwa Rasulullah
SAW : Kaifa rrunsyiaiua, dengan hwuf zay, maknanya
adalah (yakni: mnsyirulua) nnfa'uhao (mengangkatnya), (m-nos)rz

adalah bagan yang tinggi tanrlU yakni mengangkat sebagran di atas

sebagian lainnya

Adaprm makna bacaan dengan huruf ra' tanpa titik cukup
jelas, yaitu dari ansyuallaalru al moutaa (Allah membangkitkan
orang{rang yang telah mati), yakni: Menghidupkan mereka kembali.
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iA 1763 '$ {*.^uaio, Kami menutupnya kcmbali

dengan dastnd yakni: Kami menutupnya kembali sebagrimals
menutup tubuh dengan pakaian. Jadi di sini ada bentuk isti'ar
(peminjaman ungkapan) yang biasanya digunakan untuk pakaian
(kosaa-yaluuu adalah kata yang biasanya digunakan untuk makna:
memakaikan pakaian). Ini seperti peminjaman istilah yang digunakan
oleh An-Nabighah untuk kata Islam, ia mengatakan,

tq- f)tli ';r'.*t ;i *1 e!-'n r\y.i-ii
Segala puji bagi Allah, karena belum tiba ajalku,

aht telah mengenakan palcaian Islam.

A <33 t(6 lurfo tuilrata tetah rryata kcpadanya

[bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati) yakni: Tanda-
tanda yang telah disebutkan sebelumny4 yaitu yang diperlihatkan
Allah SWT kepadanya dan diperintahkan-Nya untuk memperhatikan
dan memikirkannya.

'r-* ,',3 :b $;'ii it *1 J6 <ai" 1nm berkna, *srya

yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesintu") yakni: Tidak
ada sesuatu pun yang Allah tidak kuasa. Ibnu Jarir mengatakan,

"Makna fnman-Nya: 5 <1.3 t1t 6,toto tatkala telah nyata

ktpadanya [bagaimana Allah menghidupkan yong telah mati) yakri
tatkala telah nyata baginy4 maka ia tidak kekuasaan

Allah yang sebelunmya ia ragukan.-'&1 J6 @io pun berkota, 'Saya

yakin') Abu Ali Al Farisi mengatakan, "Maknanya: Aku yakin bahwa
realita ini adalah ilmu yang sebelumnya aku tidak mengetahuinya"

Harrrzah dan Al Kisa'i berkat4 "Kalimat '*1 J6
bentuk ungkapan tentang sesuatu yang ditujtrkrn kepada dirinya
sendiri sebagai yang menyatakan bahwa segslrrmnya tidak ada"
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Diriwayatkan oleh Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu

Abu Hatim serta Al Hakim dan ia men'shahih-kanny4 dari Ali

mengenai firman-Nya, llj if 9 eiKl (Atuu apaknh [kamu tidak

memperhatikanJ orang-orang yang melalui suatu negeri), ia
mengatakan:lJzair Nabi Allah berangkat dari kotanya ketika ia masih

muda, lalu ia melewati sebuah negeri yang (bangunan-bangunannya)

telah roboh hingga menutupi Qeruntuhan) atapnya, lalu ia berguman,

k Jrt'{iv'3i'c1?\a; i:,'rti ,S *#$1 Tnogai^ono Auah

menghidupkon kcmbali negeri ini setelah hancur? Maka Allah
mematilran orang itu seratus tahun, kemudian menghidupkannya

lrembali). Yang pertama kali Allatl ciptakan adalah kedua matany4
sehingga ia bisa melihat tulang-tulangnya tersusun dan menyatu

kembali, lalu dibalut dengan dagng, lalu ditiupkan ruh padanya, lalu

dikatakan kepadany4 Cri ,t J6 "l;-,ii t 6i- e4 J6 4 ?
fG '*V (Berapa lama kamu tinggal di sini? Ia menimtab, "Sq)a

telah tinggal di sini sehari atau setengah hari." Allah berfirman,
"sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus talrun lammrya"). Lalu
ia kembali ke kotanya yang dulu ditinggalkannya dengan

meninggalkan tetangganya yang gagah lag mudq trxayata ia
mendapati tetangganya itu telah sangat tua.

Diriwayatkan dari sejumlah salaf, bahwa orang yang dimdikan
Allah itu adalah Uzzrb. Di antara yang menyatakan hal ini adalah Ibnu
Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Asakir; Abdullah
bin Salam yang diriwayatkan oleh Al Iftathib dan Ibnu Asakir;
Ikrimah, Qatadah, Sulaiman, Brnaidah, Adh-Dhahhak dan As-Suddi
yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Sementara diriwayatkan juga dari

sekelompok salaf lainnya, bahwa orang yang dimatikan Allah itu
adalah seorang nabi yang bernama Armeya', di antara yang

menyatakan ini adalah Abdullah bin Ubaid bin Umar yang

diriwayatkan oteh Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu
Hatim; dan Watrb bin Munabbih yarg diriwayatkan oleh Abdurrazzaq,,

Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh. Ibnu Ishaq juga meriwayatkan
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darinya bahwa orang tersebut adalatr Khidhir. Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari seorang laki-laki warga Syam, bahwa orang
tersebut adalatr Hazqil. Sementara Ibnu Katsir meriwayatkan dari
Mujahid, bahwa orang tersebut adalah seorang laki-laki dari Bani
Israil. Pendapat yang masyhur adalatr yang pertama.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya r '4tA Oang [bangunan-bangunannyal telah

roboh), ia mengatakan: 
-Yaitu- 

yang telah hancur.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan,
tt-2€ 

tyorg [bangunan-bangunannyal telah roboh)adalatr yang tidak

ada seorang pun di dalarnnya. Ia juga meriwayatkan dari Adh-

Dhahhak, ia mengatakan, Wii {i ftrn1go menutupi [reruntuhanJ

atapnya), yakni: Menutupi atapnya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-
Suddi, ia berkat4 'c-Yaitu- yang (bangrxran-bangunannya) telah
jatrh hingga menimpa atapnya." Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari

Qatadah, ia berkata, Ci$ $aya telah tinggal di sini sehmi),lalu ia

menoleh, kemudian ia melihat matahari dan berkata, )i-,fi 5 foto"
setengah lruri)." Yang demikian juga diriwayatkan darinya, ia
mengatakan: Makanan yang dibawanya saat itu adalah berupa
sekeranjang buah ti& dan minumanya seguci perasan sari buah. Ia
juga meriwayatkan senrya itu dari Mujatrid.

Abu Ya'la, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Ny u,'r33- { flo"S
belum logi berubah), ia mengatakan: Belum berubatr.

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud mengenai

finnan-Nya, ''{:3ir7- 
{ O""s belum lagi berubah), ia mengatakan,

"Belum membusuk."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud mengenai
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firman-Ny ", 
"--r,6 Z:; €tr1;i|; (Kami akan menjaditran komu

tanda lrelcuasaan Kami bagi manusia), sebagaimana yang

diriwayatkan dari Al A'masy yang telah dikemukakan. Seperti itu juga
yang diriwayatkannya dari Ikrimah.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenal \1jt;J ,t^'r'u (bagaimana Kami

menwsunnya kembali), ia mengatakan: Kami mengeluarkannya. Ibnu
Jarir meriwayatkan dari Z,ard bin Tsabit, ia mengataksq "-!4fu1i-
Kami menghidupkannya. "

L'i"li ie
b
-/ r/?. o,l / r/ 7 - /
cirt G\3 J"a 9)1-; ;- L,S;i;3

!ii; jA\G{;3i5Jvu
6.Y-!&r *(i # # $ ;p i1+i 

-;3,aiL

@ "&'hf';$1u1;,16@
oDan, (ingatlah) ketika lbrahim berhata,'Ya Trrtanhu,

perlihatkanlah hepadaku bagaimnna Enghau mcnghidupkan o?ang-

orang mati'. Allah berJirman, 'Belam yahinkah hamu?' Ibrahim
menjawab, 'Aku telah mcyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap

mantap (dengan imanka) Allah berlirman,'(Kalau demikian)
ambillah empat ekor burung,lalu cincanglah semuonya olehmu'.
(Allah berJirman),'Lalu laahkan diatas tiap-tiap satu bukit satu

bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka,
niscaya mereka datang kepadamu dengan segera'. dan ketahuilah

bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Biiaksana. " (Qs. AI
Baqarah [2lz 260)

(Dan, [ingatlahJ ketil@) adalatr zharf (kalimat keterangan)irz
4r
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pada posis i nashabyang disebabkan olehy' 'l mahdntfftata kerja yang
dibuang/tidak ditampakkan), yakni: ingatlatr ketika Ibrahim berkata.
Perintah untuk mengingat diarahkan kepada waktu bukan kepada apa
yang terjadi saat itu padahal yang dimaksud adalah peristiwanya, ini
adalatr bentuk ungkapan yang sangat dalam, karena mengaratrkan
untuk mengingat waktu tersebut otomatis mencakup peristiwa di
dalamnya. demikian juga pada semua ungkapan seperti ini yang
terdapat di dalarn Al Qur'an yang statusnya sebagai zharf sepertiiru.

$ (y" Tuhanh) ini langsung terlintas di benaknya lebih dulu

daripada selain-Ny4 karena ini merupakan kata hati yang
mengaralrkan doa yang diucapkan setelalrnya.

gj @r4*-tto"lah kepadah) Al Atfifasy mengatakan: Ia

tidak memaksudkan penglihatan hati, akan tetapi maksudnya adalah
penglihatan mata- Demikian juga yang dikatakan oleh yang lainnya.
Memang di sini tidak tepat diartikan dengan pandangan hati, karena
maksud Ibrahim adalah ingin menyaksikan prcses penghidupan
kembali agar hatinya semakin mantap. Huruf horu,ah yang masuk ke
dalam fi'l (katz kerja) ini adalah untuk menjadikannya muta'addi

fmuta'addi adalah kata kerja yang memerlukan obyek] yang
memerlukan obyek keduq obyek keduanya adalah kalimat

selanjutnya, yaitu: 6gt .# ,<":2- (bagaimana Engkau

menghidupkan orangqrang yang naA. -L';-(bagaimana) pada

posisi noslub yang menyenryai zltqrf (kata keterangan) atau haal
(keterangan kondisi), dan yang memfirngsikannya adalah kata kerja
yang setelahnya

'16 ?ti (Apakah engkau belum percaya?) adalah 'athf 'ala

muqaddar (sambungan terhadap kalimat yang diperkirakan), yaitu:
Apakatr engkau belum tahu dan belum percaya bahwa Aku Matra
Kuasa untuk menghidupkan sehingga engkau memintaku untuk
memperlihatkannya?
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i[. JG (Ibrahim menjawab, "saya telah percaya"), Aku tahu

dan aku percaya bahwa Engkau Maha Kuasa atas hal itu, akan tetapi
aku meminta itu agar hatiku lebih mantap dengan berpadunya bukti
yang terlihat dengan bukti-bukti keimanan.

Jumhur berpendapat, bahwa sesungguhnya Ibrahim sama
sekali tidak merasa ragu tentang kekuasaan Allah untuk
menghidupkan kembali, adapun ia meminta untuk diperlihatkan
adalah karena ia berjiwa manusia yang ingin melihat apa yang

diberitakan kepadanya. Karena itu Nabi SAW bersabda: Pt A
y"6g (Berita itu tidak seperti menyal<sikan)3e (yakni mendengar

berita tidak sama mantapnya dengan menyaksikan langsung). Ibnu
Jarir menceritakan dari segolongan ahli ilmu: Bahwa Ibrahim meminta
diperlihatkan karena ragu tentang kekuasaan Allah. Mereka berdalih
dengan riwayat yang shahih dari Nabi SAW yang dicantumkan di
dalam Ash-Shabikain danyang lainny a: .'p=yt 1.1 o1 "clltlurt6;t';; lXita
lebih berhak untuk ragu daripada lbrahim.-4o Juga berdasarkan atsar
yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, batrwa ia mengatakan, "Bagiku,
di dalam Al Qur'an,ini adalah ayatyangpding inspiratif." Riwayat ini
dikeluarkan darinya oleh Abdunazzaq, AM bin Humaid, Ibnu Jarir,
Ibnu Al Mundzir serta Al Hakim dan di-sftahih-kamtya. Ibnu Jarir
mengunggulkan pendapat ini setelah mengemukakannya.

Ibnu Athiyyah berkata, "Menurutku pendapat ini tertolak."
Maksudnya adalah pendapat segolongan ahli ilmu yang telah
disebutkan, kemudian ia mengatakan, "Adapun sabda Nabi SAW: 'fi

et}l o1',:litJurt6,f lXtta lebih berhak untuk ragu daripada lbrahim).

Maknanya adalah: Seandainya Ibrahim ragu, tentu kita akan lebih ragu
lagi. Padahal kita tidak ragu, maka Ibrahim lebih tidak ragu lagi. Jadi

" Shahih: Dicantumkan oleh Al Haitsami di dalam Majma' Az-Zawaid l/153,
dan ia berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam Al Ausath dan para
perawinya tsiqah;' Al Albani juga mencantumkannya di dalam Shahih Al Jami', no.
3735, dari hadits Anas.

ao Munafaq ',4taih: Al Bukhari, no.3372 dan Muslim 4/1839, dari hadits Abu
Huirairah.
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ini adalah hadits yang menafikan keraguan dari Ibrahim. Adapun
perkataan Ibnu Abbas, maknanya bahwa ini adalah ayat yang pali"g
inpiratif.

Walaupun ayat ini mengandrmg pemrintaan bukti dan
permintaan untuk menghidupkan kembali sewaktu di dunia, namun
tidak mengindikasikan Bisa juga kita katakaru bahwa ayat

ini yang paling ispiratif berdasarkan firman-Nya, 'rS pri Af"fon
engkau belum percaya?) bahwa keimanan saja sudah cukup tidak
perlu lagi disertai dengan penggalian dan pencarian." Lebih jauh ia
mengatakan, "Jadi, keraguan ifu sangat jauh menimpa orang yang
kakinya telah mantap berada di dalam keimanan, apalagi terhadap
orang yang derajatnya sebagai nabi dan kekasih Allah. Secara ijma,
dinyatakan bahwa para nabi itu terpelihara dari dosa-dosa besar dan
dosa-dosa kecil.

Bila Anda cermati pertanyaan Ibrahim AS dan sem,a lafazh di
dalam ayat ini, pasti akan Anda dapati batrwa itu tidak
mengindikasikan keraguan. Demikian ini, karena pertanyaan dengan

menggunakan b,ata,-fra(bagainou) adalah pertanyaan tentang

kondisi sesuatu yang pasti ada dan telah diakui oleh yang Manya dan
yang ditanya. Misalnya anda mengataka, "Bagaimana zaid tahu?
Bagaimana ia mengenakan pakaian?p dan sebagainya. Ketika anda
mengatakan, "Bagaimana pakaianmu? dan ..Bagaimana Z,atd?-
sebenamya ini pertanyaan tentang sebagian kondisinya. Adakalanya

kata ,;-i> (bagaimana) Hatus sebagai khabar tentang suatu

kondisi yang diungkapkan dengan partikel tanya "bagaimana", seperti
Anda mengatakan, "Bagaimana pun yang kau mau, maka silakan."
Juga seperti perkataan Al Bukhari, "Kaijb kaana bad'ur wahyi?"
(Bagaimana permulrannya wahyu). Katz- ,kaifa, di delam ayat ini
adalah kata tanya tentang bentuk menghidupkan kembali, sedangkan
menghidupkan kembali adalah pasti.

Namun ketika kita mendapatkan sebagian orang yang
mengingkari sesuatu mereka dengan redaksi yang
mempertanyakan kondisi hal tersebut padahal ia mengetahui bahwa
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yang demikian tidak sah. Contohnya adalatr seseorang mengatakan,

"Aku mengangkat gunung ini." Lalu orang yang mendustakannya

berkat4 "Perlihatkan kepadaku bagaimana engkau mengangkatnya?"

Ini bentuk ungkapan kiasan, artinya: Membebaskan perdebatan, jadi

seolah-olah ia mengatakan, "Mana mungkin engkau bisa

mengangkatrya."

Namun ungkapan Al Khalil Ibrahim merupakan gabungan

ungkapan kiasan yang telah dikhususkan Allah baginya dan

mengantarkannya kepada penjelasan akan hakikat kepadanya,

sehingga Allah mengatakan kepadanya, &. J'6 'ag ?i fnpo*"n

englrau belum percaya? Ibrahim meniawab, "Saya telah percaya")

maka sempurnalah perkaranya dan terlepas dari segala sesuatu,

kemudian Ibrahim AS mengungkapkan alasan permintaannya; agar

hatinya lebih mantap."

Al Qurthubi mengatakan, "Itulah yang dikatakan oleh Ibnu

Athiyyah dan itu sangat mendalam, karena para Nabi sAw tidak

boleh bersikap seperti itu, sebab yang demikian adalatr kekufuran,

sedangkan para nabi semganya sepakat mengimani pembangkitan

kembali." Allah SWT telatr mengabarkan, bahwa syetan tidak

mempunyai hak untuk memperdayai para nabi-Nya dan para wali-

Nya, Allatr berfirman: LLL # 6 A q1g\l (sesungwhnto

hamba-hamba-Ku, kamu tidak dapat berhtasa atas merefta). (Qs. Al

Israa' n7l: 65), dan syetan terlaknat mengatakan, '& n:tl+- {1

<4;)#1 (Kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara

mereka) (Qs. Al Hijr F5l: 40). Karena syetan tidak dapat menguasai

mereka, bagaimana mungkin syetan bisa membuat mereka diliputi
oleh keraguan? Yang diminta Ibrahim hanya ingin melihat bagaimana

penggabungan anggota-anggota tubuh yang telah mati yang sebelum

tercerai berai, jadi ucapanny a: ,<"i'<- ,127 @erlihatkonlah kepadaht

bagaimana) adalatr permintaan untuk menyaksikan bagaimana

prosesnya.
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AI Mawardi mengatakan, "Alif pada kalimar Ui.lri (Apakah

engkau belum percaya?) bukan alif isti/ham Oukan partikel tanya),
tapi alifpemastian dan pengakuan" seperti ucapan Jarir:

,1, oh.;aa,,stj;fs 6:Lir .4,,y'b'il|
Bulrankah kalian adalah orang-orang terbafk yang menyambangi

daerah4aerah

dan orang-orang pengembara yang paling terkcnal di lembah-
lembah."

Huruf wawu-nya adalah wowu hal (yang menunjukkan

keterangan kondisi). Makna: crf; @ercWal adalah keimanan yang

mutlak sehingga termasuk di dalarnnya tentang menghidupkan
kembali yang telatr mal. Ath-thuma'ninah adalah ketenangan dan

ketentraman. Ibnu Jarir mengatakan, "Makna: I '4. 
@gar

bertambah tetap hati scya) adalah agar bertambah yakin.,

#i G '26:1 :i; ([Katau demikianJ ambiltah empat ekor

burung), huruf fa' adalah jawab syoth mahdzhuf (penimpal Jika'
yang tidak ditampakkan), yakni: Jika engkau mau itu, maka ambillah.
Ath-Thair adalah ism jamak dari thoa'ir,seperti rakb yarrymerupakan
benttrk jamak danraakib, atau bentuk jamak atau mashdar. Dalam hal
ini dikhususkan dengan burung. Ada juga yang mengatakan: Karena
burung adalah jenis binatang yang paling dekat kepada manusia.

Ada juga yang mengatakan, bahwa kesukaan burung adalatl
terbang di udar4 sementara Al Khalil Ibrahim kesukaannya naik ke
atas. Ada juga yang mengatakan sebab-sebab lainnya sehingga yang
ditetapkan di sini adalah burung. Semua ini tidak dapat memastikan
mengapa yang diperintahkan adalah mengarnbil burung, dan semua
pandangan ini tidak menghilangkan dahaga kecuali hanya dari
pemahaman belaka, sedangkan apa yang terlintas di benak tidak bisa
dijadikan landasan terhadap Kal,m Allah dan tidak bisa dijadikan

{

TAFSIR FATHUL QADIR132



alasan untuk menakwilkan Kalam-Nya.

Demikianlah, ada juga yang mengatakan: Apa maksud
mengkhususkan j'rmlah tersebut, karena kemantapan hati itu cukup
dengan menghidupkan kembali satu ekor? Ini dijawab: Karena
Ibmhim meminta satu dalam hitungan hamba, lalu diberi empat dalam
kadar Tuhan. Ada juga yang mengatakan: Jumlatr burung yang empat
sebagai isyarat tentang keempat anggota inti tubuhnya yang dengan
itu tersusunlah bagian-bagan binatang. Dan tanggapan-tanggapan
lainnya yang serupa

,{iL 'L$rit (lalu cincanglah burung-burung itu olehmu),

dibaca dhammah dan juga dengan knsrah pada huruf shaad
(fashurhunna dala fashirhunna), artinya kumpulkan semua itu
kepadamu. Contoh kalimat: Rajulun ashu,ar, yaitu orang pundaknya
miring. Shaara ary-syai'u yashuuruhz, yakni sesuatu itu miring dan

memiringkan sesuatu. Seorang penyair mengatakan:

)? t t:r* Jl.9r9ti7
Allah mengetahui balm,a kami selalu menoleh-noleh

Wdo hoi perpisalwa koena kani condong kcpada pfra tetangga
kami

Ada juga yang mengatakan: Maknanya adalah mencincangnya.
Contoh kalimat Shooa asysyai'u yashutruha, yakni sesuatu itu
terpotong, dan memotong sesuatu. Contohnya adalah perkataan
Taubah bin Al Himyar:

6):A,t*, ok ii #,W & lti,tri d.ut1
Engkau mendekatkon fafuor-faloornya s ehingga aht menc apainya

dengan kebangkitonht, padahal seluruh kchtatanht telah
mencincangnya.

Berdasarkan pengertian ini, maka kalimat 6J | @lehmu)terkait

V e.(t'&?i

r33TAFSIR FATHUT QADIR



dengan kalimat j;is (ambitlah).

Gl*,y $ S i14'* (kcnrudion tetat*ntlahdi otas

masing-masirg orat satu bagian). Ini perintah untuk memisah-misah,
karena perintah untuk meletakkan setiap bagan di atas setiap bukit
mengharuskan didahului oleh perintah memisah-misahkan-

Az-7-ajaj berkata, "Maknanya: Kemudian letakkan satu bagian
di atas setiap bukit dari setiap burung ittr" Al hz'uadalah arnashiib
(bagian).

6*3- (niscaya dia akan datang kcryda kanu) pada posisi

jazm (sulan) yang statusnya sebagai jawabul azr (penimpal perintah),
namun kalimat ini mambn (tidak berubah hanokat akhirnya) kar€na
adanya nurm jamak muafirats.

E

l'{" (dengan segera), maksudnya adalah segera dengm

terbang atau berjalan.

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Sfikh &n At
'Azhamah, dari Ibnu Abbas, ia m€ngafiakm, Bahwa Ibrahim
melewati mayat seorang laki-laki yang diklaim sebagai orang Irabasyi
yang tergolek di sebuah pantai. Lalu ia melihat binatang air keluar dan
memakan dari mayat itu, lalu datang pula binatang buas daat lalu
memakan darinya, dan datang pula bunmg yang juga memakm
darinya saat itulah lbrahim berkata, 'wahai ruhanku, binffiog air ini
memakan dari mayat itq lalu binatang buas drat itu juga memakan
darinya dan juga bunrng, kemudian (kelak) Fngkau mematikan
(binatang-binatang) itu hingga hanc,r luluh, lalu Engkau
menghidupkanya kembali. Tunjukkanlah kepadakrl hgaimana

Engkau menghidupkan kembali yang relah mati?' '-'6 -{ri jG

(Apakah engkau belum percaya) wahai Ibrahim bahwa Aku dapat

menghidupkan kembali yang telah mati? j[ Jtt @rahim menjawab,
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'Saya telah percayo") wahai Tuhanku, +'A-S-.15 @kan tetapi

agar bertambah tetap hati saya). Dan, ia pun mengatakan, 'Agar aku
dapat melihat tanda-tanda kekuasaan-Mu dan mengetahui batrwa
Engkau telatr menyahutku.' Maka Allah berfirman, 'Ambillah empat
ekor burung, lalu perbuatlah seperti itu.' Burung yang diambil oleh
Ibrahim adalah: Bebek, angsa, ayam dan burung dara, lalu ia
mengambil potongan-potongan yang berbeda, lalu mendatangi empat
buah bukit dan meletakkan potongan-potongan lainnya pada tiap-tiap

bukiL itulah fimran-Ny u, (i !,# ,F ,tr {Y ,trd:'* (kemudian

letakJanlah di atas masing-masing bukit satu bagian). Kemudian
Ibrahim meletakkan kepala-kepala burung-burung itu di bawah kedua
kakinya" lalu memanggil dengan menyebut nama Allah yang paling
agung, maka potong-potongan (yang di atas tiap bukit) pun datang
kepada potongan tubuh lainnya (yang berada di bukit lainnya), dan
setiap bulu pun kembali kepada burungnya, lalu tubuh-tubuh burung
tanpa kepala itu terbang menuju ke arah bawah kaki Ibrahim untuk
menggapai kepala dan leherny4 maka Ibrahim prm mengangkat
kakinya lalu menempatkan setiap burung pada kepalmyq maka
burrmg-bunrng itu pun kembali seperti semula." AM bin Humaid dan
Ibnru Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari Qatadah. Abd bin
Humaid don Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan s€,nrya itu dari Al
Hasan-

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, bahwa yang dilihat
oleh Ibrahim (di pantai) itu adalah bangkai seekor keledai. Ibnu Jarir,
Ibnu Al Mrmdzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi meriwayatkan dari

Ibnu Abbas mengenai fimran-Ny u, '1 '#. S-St @kan tetapi

ago bertambah tetap hati saya), ia mengatakan: 
-Yaitrr- agar aku

tahu bahwa Engkau menjawabku ketika aku menyeru-Mu dan
memberiku ketika aku meminta kepada-Mu.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya, #i G e:'51 tii (-xolau demikian- ambillah empat

ekor burung), ia mengatakan: -Yaitu- angs4 bunrng dara, ayam

I

I

lL
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dan burung merpati."

Abd bio Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Ar Mundzir dan Ibnu Ab. u
Hatim meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, "Batrwa keempat
burung itu adalah: Ayam jantan, burung dara, burung bangau dan
burung merpati."

Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya: -Liji (alu cincanglah burung-burung itu), ia
mengatakan: Potong-potonglah burung-burung itu.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya, ia
berkata, "Yaitu: dengan batrasa Nabathi adalah memisahkannya."

Keduanya juga meriwayatkan darinya, bahwa ia mengatakan, '#J5
yakni mengikatnya. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya, ia
berkata, "Ia meletakkan burung-burung itu di atas tujuh bukit dan
memegangi kepala masing-masing dengan tanganny4 lalu setiap
tetesan menyafu dengan tetesan lainnya dan setiap bulu menyatu
dengan bulu lainnya sehingga semrmnya menjadi hidup tanpa kepal4
lalu mendatangr kepala mssing-masing kemudian menyatu kembali.-

el',Gft.
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fr6A 6*i1;jti{rfiv
et;"1 [K,Xfr7$ i, aij i\, t g{ ;,16\ r.u,

{G 5,3 S,-< ?^* i4i bS,b{s 4G *{"
J:irr@ {r;,K {;;i e #,-f';gffr ',- g 

: o
A W; 6( +.4i {4fr i4 ;.1 <,i,* rji
6U d6 :y3 t1,6 r;.i,$ JAS ;.;i
ii ij:Jl q{i,G"3JL L6 W_ i ry -4j+

,.si?6;,itrg\

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarhan oleh) orang-orong yang
menatkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir
benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus

bijl Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia
kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha

mengetahul orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan
Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinaJkahkannya

itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak
menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di
sisi ruhan mereka. tidak ada hekhawotiran terhadap mereka dan

tidak (pula) mereka bersedih hatl perkataan yang baik don
pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan

sesuatu yang menyahitkan (perasaan si penerima). Allah Maha
Kaya lagi Maha Penyantun. Hai otang-orang yang beriman,

janganlah kamu menghilangkan (pahata) sedekahmu dengan
menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti

orang yilng menatkahkan hartanya karena riya hepada manusia
dan Dia tidak beriman hepada Allah dan hari kemudian. Maka

TAFSIR FATHUL QADIR 137



perumpamaon orang itu seperti batu licin yang di atosnya ada
tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat,lalu menjodilah Dio
bersih Aidoh bertanah). mereka fidah menguasai sesuitupun dari
apa yang mcreka usohokan; dan Allah fidak memberi petunjuk

kepada otangerang yang koJit. Dan, perumpamt an orang4rrang
yang membelanjahan hartanya harena mencari keridhaan Allah

dan untuk heteguhan jiwa mcreka, seperti sebuah kebun yang
terletah di dataran Tinggi yang disiran oleh hujan lebat, Maka

kebun itu menghasilkan buahnya dua kati lipat jika hujan lebat
fidak menyiraminya, Maka hajon gerimis (pui memadai). dan Altah
Maha melihat apa yang kamu perbaalD (es. AI Baqarah l2lz 261-

26s)

# ,ff (serupa dengan sebutir benih) kalimat ini tidak

tepat dianggap sebagai khabar untuk kalimat: |jJ;- 'u-ii ).-
rH

(Perumpamaan [noJkah yang dikcrumrran otehJ orang-orang yang
menaflrahlmn) lorena keduanya berbed4 maka perlu diperkirakan hal
yang tidak ditampakkan, baik pada kalimat pertam4 yaitu:
Perumparnaan nafkah orang-orang yang menafl<ahkan, maupun pada
kalimat kedu4 yaitu: seperti halnya seorang penarulm benih. yang
dimaksud dengan tujuh bulir adalah yang keluar dari satu tangkai, lal;
tumbuh beberapa cabang, dan pada setiap cabang itu tumbuh bulir.
Habbah adalah sebutan untuk setiap yang ditanam oleh manusia,
contohnya adalah ucapan Al Mtrtalammis:

irj-.t tjr €'rec_',$t, iAl Vllr artst'*, i;fr
Aht bersumpah tidok akan memfu benrh lrak sepaniang m($a

ksena benih di Od.deiriandimakan ulat.

Yaog dimaksud dengan bulir di sini adarah bulir padi-padilan,
karena jumlah bulirnya sebanyak itu. Al eurthubi berkat4 ..Bulir
padi-padian, pada satu tangkainya ada yang dua kali lebih banyak dari
jumlatr ini bahkan lebih. Ini sebagaimana yang karni saksikan.,, Ibnu
Athiyyah berkata, *Bulir gandum ada yang terdiri dari seratus biji.
Adapun biji-bijian lainnya ada yang lebih banyak lagi. Nam,n

138
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perumpamaan ini hanya sebatas jumlatr tersebrrt."

Ath-Thabrani mengatakan, "Firman-Ny 
", 

1#1iU jLL $ a
(pada tiapliap bulir: seratus biji) artinya: Jika ada yang sebanyak itu,
tapi jika tidak maka sezuatu dengan yang ditetapkan.'{l

".q 
A 3r{f-K6 Qtuon mefipat gandakan [ganiaranJ bagi

siapa yang Dia kchendah) kemungkinan yang dimaksud dengan

melipat-gandakan sebanyak ini adalah bagi yang dikehendaki-Nya
atau melipat-gandakan jumlah ini, sehingga ditarnbahkan lagi hingga
berlipat-lipat bagi yang dikehendaki-Nya. Inilah pendapat yang paling
mengena berdasarkan dalil yang akan dikemukakan. Telah disebutkan
di dalam Al Qur'an, bahwa satu kebaikan diganjar dengan sepuluh
kali lipatnya, sementara ayat ini menyatakan bahwa kebaikan nafkah
jihad diganjar dengan tujuh ratus kali lipat, maka yang umum
dilandaskan kepada yang khusus, dan ini berdasarkan anggapan

batrwa sabilullah adalah jihad saja. Tapi bila yang dimaksud dengan

sabilullah adalah semua bentuk kebajikan, maka pelipat gandaan ini
dikhususkan hingga tujuh ratus kali lipat dengan patrala nafkatr,

sementara ganjaran yang sepuluh kali lipat adalah ganjaran lainnya.

;tI ,E 4'A;\ 6j$- uji g'r*rrp*rr""" [nalkoh yang

dikcluarkan olehJ or(mg-orang yang meno/kohkan hutanya di jalan
Allah) kalimat ini penjelasan tentang bagaimana

berinfak, seperti yang telah disinggrrng sebehrm kalimat ini, yaitu
infaknya orang-orang yang berinfak, tidak dis€fiai dengan menyebut-
nyebut pemberiannya dan tidak pada menyakiti perasaen si penerima.

Al Mann adalah nyebut nikmat secara berulang-
ulang. Ada juga yang mengatakan: Al Mann adalah menceritakan apa
yang telah diberikan sampai terdengar oleh'orang yang menerimanya

sehingga menyakiti perasaannya. Al Mann tennasuk perbuatan yang

mengakibatkan dosa besar, sebagaimana diriwayatkan di dalam

Shabib Muslim dan yang lainnya: Bahwa tiga golongan manusia yang

ar Dicantumkan oleh AI Qurthubi di dalam Tafsirnya 3R04.
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Allah tidak akan memandang kepada merek4 tidak menyrcikan
mereka dan bagi mereka adzab yang pedih.a? Ar Adzsa adalah celaan,
umpatan dan keluhan.

Di dalam Al Kasysyof disebutkan: Makna i adalah

menampakkan selisih antara berinfak dengan tidak menyebut-nyebut
pemberian dan tidak menyakiti perasaan si penerim4 demikian juga
meninggalkannya (yakni tidak menyebut-nyebutnya dan tidak
menyakiti peftNaan si penerima) adalatr lebih baik dari infak itu
sendiri. Hal ini sebagaimana ditetapkannya konsisien di dalam
keimanan lebih baik daripada saat memasukinya, berdasarkan firman-

Nya: L511i 1,3 {Xr*"dian merekn meneguhkan pendirian merekn).

(Qs. Fushshilat [al]: 30)o' Didahulukannya penyebutan mann
(menyebut-nyebut pemberian) daripada adzaa (menyakiti perasaan si
penerima), karena yang pertama lebih banyak terjadi. Adanya kata

! di tengatr kedua kata ini (antara tnann dan adma) wrtuk

menunjukkan cakupan larangan.

#; 'ry @f sisi Tuhan merekn) sebagai penegasan dan

penghormatan.

4i6 36 75 (Tidok ada kclhawatiran terhadop meretra)

konteksnya menafikan kekhawatiran dari mereka di drmia dan akhirat,
hal ini tersirat dari bentuk kata nakirah (indefinitif; tanpa ald lam
pada kata fi*aufl yang terdapat padra rCIdaksi penafian yang

menyeluruh, begitu juga kalimat, 33'; I 7j @on tidak tWlal
mereka bersedih frari) menunjukkan abadinya penafian kesedihan hati
dari mereka.

o'Shahih: Muslim l/102, At-Tirmidzi, no. l2ll, Ibnu Majatr, no.2207 dan yang
lainnya.

ot Silakan lihat Al Kasysyaf l/3lt,3tZ.
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ig; S;i tj <putotaan yang baik dan pemberian maafl

ada yang berpendapat, bahwa khabar-nya mahdzuf, yaitu (bila

ditampal<kan Hrabar-nya adalah): Lebih utama dan lebih baik.

Demikian yang dikatakan oleh An-Nuhas. Ia juga mengatakan, "Boleh
jrya sebagai khabar dari mubtada' mahdzuf, yakni (bila

ditarnpakkan): Hal yang perintahkan kepada orang-orang adalah

yang baik."

ig;(dan pemberian maafl adalah mubtada' dar- Htabar-nya

adalah kalimat: 'r-1L, n ";i @bih baik dari sedelah). Ada juga

y^ng mengatakan, bahwa kalimat: "i;lteOit baik) adalah lchabar

untuk kalimat: 3;; lj gert ataan yang baik) dankalimat: i;5
(dan pemberian maafl, dan mubatada' boleh dengan dua kalimat
nakirah (undefinitifltanpa alif lam ta'rifl, karena yang pertama

dikhususkan dengan kriteria sedangkan yang kedua dengan

penyambrmgannya Maknanya: Batrwa perkataan yang baik adalatr

dari diminta kepada yang meminta. Ini adalah sebagai bentuk

rmglapan kelembutan dan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah,

dan menolak dengan halus adalah lebih baik daripada memberi

sedekah yang disertai dengan menyakiti perasaan si penerima. Telatr

disebutkan di dalam shabih Muslim dari Nabi sAw, 'ua'#t :{J(ii

(Perkataon yang baik adalahsedekah). aztt'lei # "of 
!\:jat'q'o,

,jrS 15"*"ggrrhrry" di antara perbuatan baik anda engkau berjumpa
-saudoamu 

dengan wajah berseri).M Bagus juga apa yang telatr

* Aku katakan: Ini bukan merupakan satu hadits tersendiri di dalam riwayat

Muslim maupun yang lainnya, akan tetapi merupakan dua hadits yang dikeduanya

keluakan oleh Muslim dan yang lainnya. Muslim. meriwayatkannya pada

pembahasan tentang zzkat2t6gg dengan lafazh: W 
-:i* ,Yi ,b'*'afur'a.5i6

fu *Yt.f ,s-ili '4;t ,?a fi.l,ir, 4(Perkataan yang baik adalah sedekah,

sdiap langkah yong engkau ayunkon menuiu shalat adalah sedekah, dan engkau

t
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dikatakan oleh Ibnu Duraid:

Y't* oi Ol'!-,^t ;?$ ,Iy ni:;* ttL.'s,t

r';U oj ol3):p;6 {:n
o . 9. o -n -1-b) tJ r4"a; )

Janganlah engkant dirasuki oleh kcgalauan peminta

sungguh, sebaik-baik masamu odalah engkau tompak dimintai.

Janganlah menghadopi dengan menolak wojah orang yang berhuap

Karena kclangsungan kcmuliaanru adalah engkau selalu
dihuapkot

Yang dimaksud dengan maghfual, adatah menutupi keb'tuhan
dan buruknya kondisi orang yang membufuhkan, serta memaafkan si
peminta bila terlontar darinya 'ngkatrran desakan yang menyinggrrng
perasaan yang dimintai. Ada juga )rang berpendapat, bahwa

adalah: Bahwa pemberian maaf dari pihak yang memint4
karena bila ia ditolak dengan cara )rang baik, maka ia bisa me,lrerima
penolakan itu

Ada juga yang berpeNdae4 bahwa maksudnya adalah:
Perbuatan yang meirgantarkan kqnda pemaafan adalah lebih hik
daripada sedekah, yakni: Pemaafan Allah lebih baik daripada sedekah
kalian. Kalimat ini adalah kalimat pemulaan yang diperkirakan rmtuk
tidak menyebut-nyebut pemberian dm tidak menyakiti perasaan si
penerima

vi*t; ,{U {yi7 iJ* { iiir; n$t GV- (Hai ormg-

orumg Wng berimon, jangmlal konu menghilongkot tpolu@
sedekalmu dengan meryebut-nyehnryn dot menyakiti [perasaan si

m etryingfirlran g@tgguo, dari j alotot adoloh juga srdierrch).
Kemudian dicartumkan pada pembahasan bertatti dan bersilaturahmi 4DA6,

dari hadits Abu Dzar dengan lafazh: ,iL o- t-Jlei ;inil'1J;i ,* J'it;"1, ultWi
(Janganlah sekali-koli engkou -oiraoii*i pbuaan bak seii*itpn, ia.rp""
itu hwrya berupa menanpak*an wajah fusui saa berjumpa dengan squdor@nu."
(Wallalru a'lam).

t
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penerimaJ). Menghilangkan pahala sedekatr adalatr menghilangkan

dampaknya dan merusak manfaatny4 yakni: Janganlatr kalian

menghilangkannya dengan mengungkit-ungkitnya dan menyakiti

peras&rn si penerima, atau dengan salah satunya.

1>
c|ilg @eperti orang yang) yakni menggugurkan, seperti

pengguguran yang dilakukan oleh orang yang.... Kalimat ini sebagai

na't untuk mashdar yang mahdzuf. Bisa juga sebagai haal

(menerangkan kondisi), yakni: Janganlah kalian menggugurkan

sehingga menyerupai orang yang menafkahkan hartanya dengan riya

terhadap manusia. Nashab-nya kata riya' karena sebagai 'illah

(alasan) untuk kalimat fif 1*r"aftrahknn), yakni: Karena riya'.

Atau sebagai haal (menerangkan kondisi), yakni: Menginfakkan

dalam keadaan riya', yang dengan infak itu tidak mengharapkan wajah

Allah dan ganjaran akhirat, akan tetapi melakukannya dalam keadaan

riya agar terlihat oleh manusia untuk mendapatkan pujian mereka

terhadap dirinya. Ada juga yang berpendapat, bahwa yang dimaksud

.adalah orang munafik, ini berdasarkan firman-Nya: ,;AS ;t{n3-1;

"1$i go" dia tidak beriman kcpoda Atlah dan hari kemudian)'

{r;i JF IiiS (Maka perumpamaan orang itu seperti batu

licin), shafwaan adalatr batu besar yang licin. Al Akhfasy

mengatakan, "shafwaan adalah bentuk ju*ak da1 shafwaanah." Al
Kisaii mengatakan, "shafwaan adalatr bentuk tunggal, sedangkan

bentuk jamaknya shafaa dat ashfoa." Namun ini diingkari oleh Al
Mubarrid. An-Nuhas mengatakan, "Boleh sebagai jarrak dan boleh

juga sebagai kata tunggal, namun ini (dianggap tunggal) lebih tepat

karena diisyaratkan oleh firman-Nyat |jy |i6, 4G *{" @ang di

atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat). Waabil

adalah hujan lebat. Allah SWT membuat perumpamaan orang yang

berinfak itu dengan batu licin yang di atasnya ada tanah sehingga

diduga orang bahwa itu adalah dataran tanah murni yang baik, namun

t
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ketika terkena hujan leba! hujan tersebut dapat menghilangkan t^nah

di atasnya, sehingga tinggallah batu yang tidak lagi bertanah-

Demikian juga orang yang riya', karena pemberian infaknya tidak
berguna baginya, sebagaimana halnya hujan yang menimpa bafir licin
yang terdapat tanah di atasnya.

a

it+ 4 ;6' 8; 6t3+i- i (uereto tidak menguosai

sesuatu pun dari aW yang mereka usahakon), yakni: Mereka tidak
memperoleh manfaat dari apa yang mereka lalarkan karena riya, dan

mereka pun tidak pahala Ini redaksi permulaon, seolah-olah

dikatakan (sebelumnya): Bagaimana kondisi mereka saat itu? Ialu
dikatakan: Mereka tidak menguasai dst. Kedua dhamir (pada kedua

fr'l di sini) adalatr untuk maushul,yakni KaWadzii (seperti oftIng yang)

berdasarkan maknanya, sebagaimana datarn firman-Nya, /.3t -€t

Yll4 (Dan, kamu mempercakapkan [hat yan7 batilJ sebagaimana

mereko mempercakapkonnya). (Qs. At-Taubah [9]: 69), yakni:

Sebagai jenis, atau kt:npulan, atau kelompok.

i 6-F; 6t e4i ,6fr'fr91 <,H i-ii |ti'
# (Dan, perumpanaon orangerang wrg membelotiakan

hartanya kuena mencoi kcridhoan Allah dm utuk kcteguhot iiwa

mereka). Suatu pendapat menyatakan: Bahwa kalirnat: -"6J.; i6i:

$(*nrena riencari keridlqqr Allat) adalah naful-lah (obyek tujuan)

dan kalimat: 6 ii: (untuk ketegutun) adalah ma'tlruf 'alaih (yang

di:athaf-Y'an kepadanya) dan juga maful-lah, yakni: Berinfak demi

mencari keridhaan Allah dan keteguhan. Demikian yang dikatakan

oleh Makki di dalam Al Mtsykil.

Ibnu'Athiyyah mengatakan,'?e,lrdapat tersebut tertolalq

karena tidak tepat memposisikan kalimat t+;S; funtuk keteguhar)
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sebagai maful li ajlih (obyek sasaran), sebab berinfak bukan untuk

keteguhan." Lebih jauh ia mengatakan, "Kalimat: i6;i (karena

mencari) pada posisi nashab sebagai mashdar ftata kerja yang
dibendakan) pada posisi haal (menerangkan kondisi), tampak sebab
nashab-nya adalah karena sebagai maful min ajlih (obyek target),
namun yang benar adalah nashab pada mashdar karcna faktor di-
'athaf-kawtya mashdar, yang mana mashdar itu adalah tatsbiitan
(peneguhan)."

'l.aru?t maknanya adalah mencari. ->4i adalah (bentuk

jamak dan mardhoah) mashdar dauii radhiya-yatdhaa. (a-1$@ntuk

keteguhan), bahwa mereka meneguhkan jiwa dengan mengeluarkan
harta atas dasar keimanan, dan semua bentuk ibadah adalah pelatihan
jiwa. Atau bisa juga tatsbiit ini bermakna tashdiiq (pembenaran),
yakni pembenaran terhadap Islam yang terlahir dari jiwa mereka. Para
salaf berbeda pendapat mengenai makna kata ini, Al Hasan dan

Mujahid mengatakan, "Maknanya, bahwa mereka menjadi teguh saat

mereka menyalurkan sedekah mereka."

Ada juga yang mengatakan, "Maknanya adalah pembenaran

dan keyakinan." Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ada juga
yang mengatakan, o'Maknanya adalatr mengharapkan patrala untuk diri
mereka." Demikian yang dikatakan oleh Qatadah.

Ada juga yang mengatakan, "Maknanya, bahwa jiwa mereka

akan memiliki pandangan, dan itu meneguhkan mereka untuk berinfak
dalam rangka menaati Allah sebagai aplikasi keteguhan." Demikian
yang dikatakan oleh Asy-Sya'bi, As-Suddi, Ibnu Zud dan Abu Shalih.

Pendapat ini lebih tepat daripada yang sebelumnya. Dikatakan,
o'Tsabbattu 

fulaanan fi haadzal amr - atsbattuhu tatsbiitan", yakni
aku meluruskan keteguhan si fulan dalam perkara ini.

a6 6.'6 $a i.4 ;!{ lt"perti sebuah tr.ebun vang

terletak di dataran tinggi yang disiram oleh huian lebat). Al Jannah
adalah al bustaan ftebrur), yaitu tanatr yang ditumbuhi pepohonan
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sehingga menutupinya. Kata ini diambil dari kata al jinn dan al janiin,
karena unsur yang menutupinya. Ar-Rabwah adalah tempat yang agak
tinggi. Dikhususkannya rabwah karena tumbuhannya lebih bagus
daripada tempat lainnya, lagi pula biasanya tidak rontok oleh cuaca
dingin yang menghembuskan angin padanya. Ath-Thabari
mengatakan, "Yaifu taman-taman Hazn yang sering disebut-sebut oleh
orang-orang Arab." Namun Ibnu Athiyah menyanggahnya, ia
mengatakan, "Tamar-taman Hazn dinisbatkan kepada Najd karena
tanahnya lebih bagus daripada taman-taman Tahamah dan tanaman-
tanaman Najd lebih segar, udaranya lebih sejuk dan lebih lembut.
Najd disebut juga Haz:rr, namun yang disebutkan di sini (pada ayat ini)
bukan itu."

Lafazh rabwah diambil dari kata rabaa-yarbuu yang artinya
bertambatr. Al Khalil mengatakan, "Ar-Rabwah adalah tanah yang
meninggi lagi bagus." Al Waabil adalatr hujan deras sebagaimana
yang telatr dikemukakan. Dikatakan "Wabalat as-samaa' tabal,
(langit mencurahkan hujan lebat) dan ',ardh maubuulah,, (tanah
becek). Demikian yang dikatakan oleh Al Akhfasy. contoh makna

kalimat dalam firman Allah Ta'ala: L3 taA (Dengan sil<saan yang

berat) (Qs. Al Muzzammil [73]: 16), yakni berat. Dharb wabiil
(pukulan berat), adzaab wabiil (siksaan berat).

\iU 4\f @a*a kebun itu menghasilkan buahnyal dengan

harakat dhammah pada huruf hamzah (yakni pada kata ulcul) artinya

buah-buahan yang biasa dimakan, seperti pada firman-Nya: dj
* kqU (Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim).

(Qs. Ibraahiim fig: 25). Di-idhafah-kannya kepada kata jannah
(kebun) adalah merupakan idhafah ikhtishash (perangkaian karakter
khusus), seperti kata saraj al faras (pelana kuda) dan baab ad-daar
(pintu rumah). Nafi', Ibnu Katsir dan Abu Amr membacanya:
uHuhaa, dengan harakat dhammah pada huruf hamzah dan harakat
suhtn pada huruf kaf, sementara Ashim, Ibnu Amir, Hamzah dan Al
Kisa'i membacanya dengan dhammah pada huruf knf 

-.yaliuri
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uhtlulua-

-n4 (&n kali tipat), yakni dua kali tipat dari yang dapat

ditumbuhkan oleh hujan lebat. Yang dimaksud dengan adh-dhif
adalah al mitsl (serupa). Ada juga yang berpendapat empat kali lipat.
Kalimat ini pada posisi nashb sebagai haal Seterangan kondisD dari
kata ulailuhaa (buahannya), yakni dilipatkan gandakan.

'\frtp,6#- i ,g' (Jitra huian lebat tidak menyiraminya,

malra hujan gerimis [pun memadai) yak'm: Bahwa hujan gerimis saja

sudah memadai, yaitu hujan yang tidak deras yang hanya berupa

rintik-rintik. Al Mubarrid dan yang lainnya mengatakan,

"Perkiraannya: Maka hujan gerimis pun memadainya." Az-Zajaj
berkata, "Perkiraannya: maka yang menyiraminya adalah hujan

gerimis. Maksudnya, bahwa hujan gerimis bisa juga berfungsi seperti

halnya hujan lebat dalam hal mengeluarkan buah-buahan hingga dua

kali lipat."

Ada juga yang mehgatakan, *Ath-Thall adalatr embun."

Disebutkan di dalam Ash-Shahhab: ath-thall adalah hujan yang paling

tipis. Bentuk jamaknya athlaal. Al Mawardi mengatakan, "Tumbuhan
yang disirami dengan hujan gerimis lebih lemah daripada tumbuhan

yang disirami dengan hujan biasa." Makna ayat ini: Batrwa nafkah-

nafkah mereka itu akan ttunbuh berkembang di sisi Allah, tidak hilang

oleh kondisi apa pun, walaupun waktunya berselang-selang.

Allah menjelaskan tentang kebun yang dijanjikan itu dengan

ilustrasi kebun yang disirami dengan hujan, baik hujan yang besar

maupun yang kecil, yakni masing-masing dari keduanya jenis hujan

ini mampu melipat gandakan buahnya. Demikian juga nafkah mereka,

baik banyak maupun sedikit, yaitu nafl<ah yang dikeluarkan karena

mengharap wajatr Allatr, nafkatr itu akan tumbuh berkembang dan

bertambatr pada ganjaran mereka.

U't#C",ffi1o"", Altah Maha Metihat apa yang *amu

perbuat). Az-Zrfiimembacanya dengat yaa' bertitik dua di bawah -
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yakni: Ya'maluun-, sementara Jumhur membacanya dengan huruf
ra' bertitik dua di atas 

-yakni: 
Tq'maluun-. Ayat ini mengandung

dorongan bagi mereka untuk ikhlas dan memperingatkan dari riya dan
serupanya, jadi ini merupakan janji dan ancaman.

Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim meriwayatkan mengenai firman-

Nya: .i.ta, '€1, ;r5'*3 ,# @datah serupa dengan sebutir benih

yang menumbuhknn tujuh bulir) dari Ar-Rabi', ia mengatakan, "Bagi
yang berbai'at kepada Nabi SAW untuk berhijrah dan tetap tinggal di
Madinah serta tidak keluar kecuali dengan seizin beliau, maka baginya
kebaikan tujuh ratus kali lipat, sedangkan bagi yang berbai'at unhrk
memeluk Islam maka baginya sepuluh kali kebaikan yang serupa."45

Ahmad, An-Nasa'i, Al Hakim dan Al Baihaqi meriwayatkan
dari Abu Mas'ud, bahwa seorang laki-laki bersedekah unta bertali
kendali Tar'f keperluan fi sabilillah, lalu Rasulullah SAW bersabda:-eij,k; 

W lu yV e yqt ?"t- e U (Dengan [untal ini, pada hari

kiamat nanti, bagimu adalah tujuh ratus ekor unta yang lresemuanya
bertali kendali).a6

Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi dan ia meng-&asan-
kannya, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Al Hakim dan ia men-shahih-
kannya, serta Al Baihaqi di dalam Asy-Syt'ab, darI, Khuraim bin
Fatik, ia berkata, "Rasulullatr SAW bersabda: )t ,E e eftl Et V

* ,!9 'i ';l (Barangsiapa mena/kahkan suatu naJtcah fi
sabilillah, maka dituliskan baginya tujuh ratus kali lipat).47 Hadits ini
dikeluarkan juga oleh Al Bukhari di dalam l<rtab Tarikh-nya dari
hadits Anas. Dikeluarkan juga oleh Ahmad dari hadits Abu Ubaidah
dengan tambatran: .q.Ai f|dO ," ,),'rrb \1 *it :,ri ,ro Et Vt
(Dan, barangsiapa memberi na/kah untuk dirinya dan keluarganya

as Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir di dalam Tafsir-nya3/4A.
ou Shahih: Muslim 3/1505, Ahmad 4/121, An-Nasa'i 6/49,41 Hakim 2/90 dan Al

Baihaqi di dalam Asy-Syu'ab 4l3l dari hadits Ibnu Mas'ud.
a' Shahih: Ahmad l/195, At-Tirmidzi, no. 1625, An-Nasa,i 6/49, Ibnu Hibban

714628, Al Baihaqi dalarn Asy-Syu'ab, no.4268, Al Hakim Zl87 dan di-shohih-kart
oleh Al Albani di dalam Shaftifu Al Jami', no. 6 l 1 0.
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atau menjenghrt orang sakit, maka [basurya] kcbaikan sepuluh kali
lipatnya).

Diriwayatkan juga serupa itu oleh An-Nasa'i pada kitab Puasa.

Ibnu Majatr dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari hadits Imran bin
Hushain, Ali, Abu Darda', Abu Hurairah, Abu Umamah, Abdutlah bin

Amr dan Jabir, semuanya menceritakan dari Rasulutlah SAW: ,!-")ib'

^r*.V ii,S\1!9!9,it,fi: Eu:r. e?'6?t!'W ey,
f',: lt,!* yq,?i fr: Eiti us yt e dU t1' W e.

(Barangsiapa mengirimkan nalkah untuk kcperluan fi sabilillah
sementaro ia sendiri tetap tinggal di rumahnya, maka baginya pada
hari kiamat nanti bagtnya dari setiap satu dirham adalah tuiuh ratus
dirham. Dan, barangsiapa berperang dengan dirinyafi sabilillah dan

berinfak untuk kcperluan tersebut, maka bagirrya pada hari kiamat
nanti dari setiap satu dirlam adalah tujuh ratus ribu dirham).

Kemudian beliau membacakan ayat ini: T,q A 3$- Kl| (Altah

melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kchendabi.4s

Hadits ini diriwaya&an juga oleh Ibnu Majah dari hadits Al Hasan bin
Ati.

Ahmad meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, ia berkata"

"Rasulullah sAw bersabda: 4q91, 1t'1'tz-at',)btbi-iii lr P ,F
:,*til tfi d.|ty ?;dt lr ,l' ih ,b, ia t 4* W (setiap

perbuatan manusia dilipatgandakan [balasanJ kebaikannya dengan

sepuluh kali lipanya hingga tuiuh ratus lali lipat hingga yang

dilrchendaki Allah. Allah berfirman, "Kecuali Intasa, karena

sesungguhnya puoso itu adalah untuk-Ku, dan Alu sendiri yang

membalasnya'." Ini diriwayatkan juga oleh Muslim.ae

Ath-Thabrani meriwayatkan dari hadits Mu'adz bin Jabal,

bahwa Rasulutlah SAW bersabd4 U i, ,b d :*/' e'tt'{ei'
o' Dha'i1 Ibnu Majatr, no. 2761. Di dalam sanad'nya terdapat Khalil bin

Abdullah. Adz-Dzahabi berkata, "[a tidak dikenal." Ia juga dinilai dha'if oleh Al
Albani di dalam Dha'if lbn Maiah.

ne Shahih: Muslim 21807, Ahmad 21343,503 dan Ibnu Majah, no. 1638.
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let 6* V'* y ,y 4;#,* Js 'i'oy ,!' fi
(Keberuntunganlah bagi siapa yang memperbanyak dzilatllah dalam
jihadfi sabilillah, lcarena sesungguhnya dengan setiap kalimat [dzikir
ituJ baginya adalah tujuh puluh ribu kcbaikan, dan setiap kebaikan
darinya [dibalasJ dengan sepuluh kali lipatnya)."50

Telah dikemukakan penyebutan sebagian hadits-hadits yang
menyatakan tentang dilipatgandakannya kebaikan-kebaikan pada

penafsiran firman Allah Ta'ata: Ji*a63lt?;fi ,?rt rs!fr $ ;
1& 66 ii giapakah yang mau memberi pinjaman trcpada

Allah, pinjaman yang baik [mena/kahkon hmtanya di jalan AllahJ,
Malra Allah akan mempetlipat gandakan pembayaran kcpadanya
dengan lipat ganda yang banyak). (Qs. Al Baqarah l2l: Za\ Telatr
diriwayatkan juga sejumlatr hadits shahih yang menyebutkan tentang
pahala orypg yang mempersiapkan diri untuk berperang Ui
sabilittah).sl

Diriwaya&an oleh Abu Daud serta Al Hakim dan ia
menshatrihkannya, dari SahI bin Mu'adz, dari ayalrnya, ia berkat4
"Rasulullah SAW bersabda: e 9, & 'ebt i'ilti fliari a:fiat b1

* y*, ,iirr ,E (sesungguhnya shalat, puasa dan dzikir
dilipatgandakan [balasannyal dari naflrah fi sabitittah dengan tujuh
ratus lrali lipat.)"s2

Diriwayatkan oleh Ahmad, Ath-Thabrani di dalam Al Ausath
dan Al Baihaqi di dalarn Sunarmy4 dari Buraidah, ia berkata,
"Rasulullalr SAW bersabda: iw.e". lt W e Pg '4ir ,gt 

'aiAt

(Mengeluarkan na/koh untuk haji adalah seperti mengeluarkan

s0 Dicantumkan oleh Al Haitsami di dalam Majma' Az-zawaid 5/2g2, dan ia
mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani. Di dalam sanad-nya terdapat
seorang perawi yang tidak disebutkan namanya."

" Muttafaq 'Alaih: Al Bulfiari, no. 2843 dan Muslim 3/lso7, dari hadits Zaid
bin Khalid.

t' Dhr'i| Abu Daud, no.249B,Al Hakim, no.2/7t. Di dalam sanadnya terdapat
Zaban bin Faid- Al Hafizb mengatakan, bahwa haditsnya dha,if.
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naltuh untukfi sabilittah dengan tujuh ratus kati tipat)-s3

Ibnu Abu Hatim meriwaVatkln dari Al Hasan, bahwa tentang

penafsiran firman Allah ra'ab: $ 1 o4- U llht A V
"ii
6,t1(lrcmudian merelca tidak mengiringi apa yang dinaflrahkannya itu

dengan menyebut-nyebut pemberiannyo dan dengan tidak menyakiti

[perasaan si penerima), ia mengatakan: Ada sejumlah kaum yang
mengirimkan orang dari mereka untuk fi sabilillah atau menafkahi
seseorang atau memberinya nafkah kemudian menyebut-nyebut
pemberian itu dan menyakiti (perasaannya). Inilah sebab turunnya.
Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari

Qatadah. Banyak sekali hadits-hadits shahih yang menyebutkan
tentang larangan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti perasaan

si penerimany4 juga tentang keutamaan berinfak fi sabilillah,
terhadap kerabat dan untuk amal-amal kebaikan lainnya. Untuk ini
tidak pertu berpanjang lebar disinggung di sini karena cukup dikenal
dan mudah ditemukan pada bidangrrya.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Amr bin Dinar, ia berkata,

"Telah sarnpai berita kepada kami, batrwa Nabi SAW bersabda: 'U 6

?i,{ruT};ii ,i6s }'iii il:.s p ,:d, )T q !, A\Vt lb
,s\1 *- lO i (Tidak ada sedekah yang lebih dicintai Altah

daripada perlataan yang lwq. Tidoklwh engkau mendengar firman
Alloh Ta'ala, "Perkataan yang baik dan pemberian maof lebih baik
dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitknn

[perasaan si penerima| ").'os4

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Adh-Dhahhak mengenai

t'Ahmad 5/355. Dicantumkan oleh Al Haitsami di dalam Maima' Az-Zawaid
3/208, dan ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan Ahmad. Dan di

dalam sanad-nya terdapat Abu Zuhair."
5a Mursal: Disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalan Tafsir-nya 1/318, dan ia

menyandarkannya kepada Ibnu Abu Hatim. Di dalam sanad'nya terdapat Ma'qil bin

Abdullah, ia sering keliru.
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firman-Nya: 3;; Tj, (pu*o*o" yang baik), ia mengatakan: -
Yakni- menjawab dengan baik, -yaitu- engkau berkata, "Semoga
Allah merahmatimu," (atau) "Semoga Allah menganugerahimu
rezeki," tanpa menghardiknya dan tidak berkata keras kepadanya.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata,
"Tidak akan masuk surga orang yang suka menyebut-nyebut

pemberiannya. Itulatr yang disinggung di dalam Kitabullah, \J8 $

U;$b "4\ 
#*31 (Janganlah kamu menghilangkan [pahataJ

sedel<ahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti [perasaan si
penerimaJ)."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dfii Ibnu Abbas tentang firman-Nya:61'2L."(batu

licin), ia mengatakan: Batu. Dan, tentang firman-Nya: 11.i1. L4i
(lalu menjadilah dia bersih [tidak bertanahJ," ia mengatakan, "Tidak
ada sesuatu pun di atasnya."

Abd bin Humaid dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari
Ikrimah, ia berkata, *Al Waabil adalah hujan." Keduanya juga
meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, "Al Waabil adalah hujan
deras." Lebih jauh ia berkata, "Ini adalah penrmpamarm yang

dikemukakan Allah mengenai amal perbuatan orang-orang kafir pada

hari kiamat nanti: ir+ Q ,l; $e 5i# J @teretra ttdak

menguasai sesuatu pun dari apa yang mereks usahakan) di atas hari
itu, sebagaimana hujan yang menyebabkan pada batu itu tidak ada

apa-apa dan menghilangkan apa yang pemah ada padanya."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai
b

firman-Nya: t1$-. i4i (alu menjadilah dia bersih ftidak

bertanahJ), ia mengatakan: -Yaitu- menjadi kering kerontang tidak
ditumbuhi sesuatu pun.
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Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ar-Rabi' mengenai

nrman-Nya: ;'( +t4,,; i6fi gtf, <r;4- i-$i 3t' (Dan,

perumpamaan orang-orang yang membelanjokan hartanya lcarena

mencari lreridhaan Allah), ia mengatakan: Ini adalah perumpamaan

yang diungkapkan Allah mengenai amal perbuatan orang beriman.

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Asy-Sya'bi

mengenai firman-Nya: e-X 
'i W; (dan untuk kcteguhan iiwa

mereka), ia mengatakan: Unhrk membenarkan dan meyakinkan. Ibnu
Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari Abu Shalih.

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir mengatakan, (6-Yaitu-

memantapkan tentang kemana mereka menyalurkan harta mereka."

Keduanya juga meriwayatkan dari Al Hasan, ia berkata, "Apabila
seseorang hendak bersedekah, maka ia mencermati, bila ternyata itu
untuk Allah, maka ia melaksanakannya, namun bila ternyata disisipi
dengan riya maka ia menahan diri."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Qatadah mengenai

firman-Nya: €t;3; funnk keteguhan), ia mengatakan: -Yaitu-
niat. Al Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan ia men-shahih-

kannya, bahwa Ibnu Abbas mengatakan dengan ar-rabwah (dataran

tinggi), "Yaitu bagran yang menonjol dari tanatl." Ibnu Jarir

meriwayatkan dari Mujatrid, ia mengatakan, "Ar-Rabwah adalafi

dataran yang tinggi." Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan

dari Ibnu Abbas, ia berkata (3-Yaitu- tempat tinggi yang tidak

dialiri oleh sungai." Ibnu Jarir meriwayatkan darinya mengenai
L4,

firman-Nya: \gt @aka hujan gerimis [pun memadaiJ), ia

mengatakan: -Yaitu- 
huj an gerimis.

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Adh-

Dhahhak, ia mengatakat, "Ath-Thall adalah hujan rintik-rintik, yaitu

hujan yang ringan (gerimis)." Keduanya juga. meriwayatkan dari

Qatadah, ia berkata, "Ini adalah perumpamaan yang dikemukakan

Allah mengenai amal perbuatan orang beriman, yakni: Kebaikannya
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tidak meninggalkan keburukan apa pun, sebagaimana bagusnya
kondisi kebun itu sehingga tidak ada keburukan apa pun, bagaimana
pun kondisinya, baik kebun itu ditimpa hujan deras maupun hujan
gerimis."

"_;s"65,#;"*fr SKSe'"fr ':6
'K)ixfr ,;;!i:PuQ.,:i3q:"i(t65u
A-iK 6fi '3u *: 3GLaCA *;L"4j, 5;

5;fifri{s*SiHtlitq.
"Apakah ada salah seorang di antaramuyang ingin mempunyai
hebun kurma dan anggur yang mengahr di bawahnya sungai-
sungai; Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-

buahan, kemudion datanglah mosa tua pada orang itu sedang Dia
mempunyai keturunan yang mosih kecihkecil Maka kebun itu

ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah.
Demikianlah Allah mcnerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu

supaya kamu memikirkannya.r, (Qs. At Baqarah [2lz 266,5

Al lVudd adalah mencintai sesuai dan mengangankannya.
hamzah yang masuk pada kata kerja ini berfrrngsi untuk mengingkari
terjadinya hal itu. Jannah bisa berarti tanah yang ditumbuhi
pepohonan dan bisa juga berati pepohonan. Arti yang pertama 

-yaknitanah yang ditumbuhi pepohonan- lebih tepat untuk makna dalam

ayat ini karena pada kalimat selanjutrya disebutkan, (* U ,s;

3r;;*i Oang mengalir di bawahnya sungai-sungai) dengan

mengembalikan dhamir ini kepada kata pepohonan, tanpa
memerlukan mudhaf mahdzuf (perangkai yang tidak ditampakkan).
Adapun bila diartikan dengan arti kedua 

-yakni: 
pepohonan-, maka

pemalanaannya harus diperkirakan, yaitu: Dari bawatr pepohonannya.
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Demikian juga kalimat: k;;t (atu terbakarlarz) tidak memerlukan

kata yang dirangkaikan kepadanya berdasarkan makna pertama.
Adapun bila dimaknai dengan makna kedua, maka perlu diperkirakan,
yakni: Lalu terbakarlah pepohonannya. Dikhususkannya penyebutan

kurma dan anggur, walaupun pada ayatini juga disebutkan, eli| :i

9#i :tL (dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-

buahan), ini karena keduanya merupakan pohon yang paling utama,
dan redaksi pada kalimat-kalimat ini menggambarkan tentang karakter
kebun.

Huruf wawu pada kalimat ';SJI'ilA| (kemudian datanglah

masa tua pada orang itu), ada yang mengatakan, batrwa ia berfirngsi
sebagai 'athf (part*el penyambung) yang menyambungkan kalimat

setelahnya dengan kalimat: 5K Oang), yaitu menggabtng$anfi'l

madhi (yang telah berlalu) dengany''l mustaqbal (yang akan datang).
Ada juga yang mengatakan, bahwa wctwu tersebut meng-'athaf-kan

dengan katimat 'lrfi @sn). Ada juga yang mengatakan, bahwa huruf

wowu ini diartikan dengan makna kandungan redaksi kalimat karena
bermakna koanat (menjadi). Ada juga yang mengatakan, batrwa itu
adalah wowul haal (wawu yang menerangkan kondisi), yakni: Dan,
telah datang masa tua pada orang itu. Pendapat ini lebih mengena.

Tuanya usia mengindikasikan besanrya kebutuhan karena orangnya
mengalami kelematran sehingga tidak lagi mampu memenuhi tuntutan
berbagai fhktor.

{6A''$r:i; @edang dia mempunyai keturunan yang masih

Irecil-keci|) statusnya sebagai haal (menerangkan kondisi) dari dhamir

ftata ganti) pada kalimat XILV (remudian datanglah padanya),

yakni: Kondisinya, bahwa orang itu mempunyai keturunan yang

masih kecil-kecil. Sementara orang yang sudatr tua dan mempunyai

t_
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anak-anak yang masih kecil, maka ia akan sangat kesulitan untuk
mengelola kebun. Al I'shaar adalah angin kencang yang berhembus
dari tanah ke arah langit seperti tiang (tornado), yaitu angin yang biasa
disebut zauba aft. Demikian yang dikatakan oleh Az-Zajaj. Al Jauhari
mengatakan, "Zantba'ah adalah salah safu tefua bangsa jin, dari situ
i'shaar (tornado) disebut zauba'ah. Ummu zauba'ah adalah angin
yang menghempaskan debu dan membawanya ke aratr langit seperti
tiang." Ada juga yang mengatakan, bahwa i'shaar adalah angin yang
menggiring awan yang mengandung guruh dan petir.

t- 2zz-tz€.ij-ti (lalu terbakarlah) di-'athaf-kan kepada kalimat

'i6 (kemudian datanglah [masa tual pada orang itu). Ayat ini
merupakan gambaran tentang orang yang melakukan kebaikan lalu ia
ditimpa oleh sesuatu yang menyia-nyiakannya, sehingga pada hari
kiamat ia dalam kondisi sangat membutuhkan, namun apa yang telah
diusahakannya itu sama sekali tidak berguna baginya, yaitu seperti
kondisi kebun yang diceritakan pada ayat ini, jadi kondisi orang itu (di
hari kiamat) seperti itu.

Al Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas,
ia menuturkan, "Pada suafu hari, Umar bertanya kepada para sahabat
Nabi SAW, 'Menurut kalian, berkenaan dengan apa diturunkannya

ayat ini; 'rA :i 3K 6 ?fr4!$ gparan ada satah seorang di

antaramu yang ingrn mempunyai kzbun?)' Mereka menjawab,
'Mungkin kami tahu atau mungkin tidak tahu.' Lalu Ibnu Abbas
berkata, 'Ada sesuatu di benakku wahai Amirul Mukminin.' Umar
pun menimpali, 'Wahai putra saudaraku, katakanlah, dan jangan
menghinakan dirimu.' Ibnu Abbas berkata 'Itu adalah penrmpamaan
suatu amal.' IJmar bertanya, 'Amal apa?' Ibnu Abbas berkata, 'Untuk
seorang kaya yang beramal dengan menaati Allah, kemudian Allah
mengirimkan syetan kepadany4 lalu ia pun melakukan kemaksiatan
sehingga melenyapkan amalnya'." Ibnu Jarir meriwayatkan dari
Umar, ia berkata, "Ini adalatr perumpamaan tentang seseorang yang
melakukan amal shalih, lalu di akhir usianya malah ia banyak
melakukan perbuatan buruk. "
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Diriwayatkan oleh Abd bin Hurnai4 Ibnu Al Mundzir serta Al
Hakim dan ia menshatrihkannyq dari berbagai jalur, dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nya: !6 x: St<;y@ngin keras yang mengandung

api), ia mengatakan: -Yaifu- angin panas yang berhembus sangat
kencang.

-t1,i: 3e (, q4t brli$ Yfi( 0-,fi1 qft-

F5s;43 14 qi i # {5:i-ii'n & q;3
f*5 4& rt3 rg;r'"r*-t# fi i y **g

3 Utnl r'1Gsru, rLtr,'Fs'{A t:ry;i
J ila;i ;; @,+ ae {ili"ffi5 Qiii

Y1:(&Ga;ii,'tiLofrS-$-b1:r"53.3_

5*fre ,!fiiu3 #*fijlt$y'i>:x

\i,j;3 ob "',Ct1.+ *s isiit!*ot @ -,*4
i rli';fi:" H3'E # iffir, \1,;;i;

ES{-.'i'Q'i'$"ptug"
"Hai orangerang yang beriman, natkahkanlah (diialan Allah)

sebagian dari hasil usahamuyang baik-baik dan sebagian dari apa

yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu
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memilih yang buruk-buruh lalu hamu menatkahkan daripadanya,
Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainhan dengan

memincingkan mata terhadapnya dan ketahuilah, bahwa Allah
Maha Kaya lagi Maha Terpujl Syailan menianiikan (menakut-

nakuti) hamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat
kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan
daripada-Nya dan karunia danAllah Maha Luas (karania-Nya)

lagi Maha Mengetahul Allah menganugerahkan Al Hikmah
(kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada

siapa yang dihehendaki-Nyu dan Barangsiapa yang dianugerahi
hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak.

dan hanya orang-orang yang berahallah yang dapat mengambil
pelajaran (dariftrman Allah). Apa saja yang kamu naJhahkan atau

apa saja yang kamu naztrkan, Maha Sesungguhnya Allah
mengetahuiny* orang-orang yang berbuat z.halim tidak ada

seorang penolongpun baginya jika kamu fuIenampakkan
sedekah(mu), Maha itu adalah baik sekall dan iika kamu

menyembunyikannya dan kanu berikan hepada orang-orang fakir,
Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu dan Allah ahan

men gh ap us kan dari kamu sebagian kesalahan-kes alah anmu ; dan
Allah mengetahui apa yang kamu kerjahan. " (Qs. Al Baqarah [2]:

267.27D

3b 11 4 62gebagian dari hasil usahamu yang

baik-baik) yakni: Dari usahamu yang baik-baik dan pilihan. Demikian
yang dikatakan oleh Jumhur. Sementara jama'ah mengatakan, bahwa

makna thayyibaat di sini adalatr halal. Tidak ada halangan untuk
mengartikan dengan kedua makna ini, karena usaha yang baik lagi
pilihan seringkali digunakan untuk menyebut yang halal oleh para

ulama syari'at, walaupun para ahli bahasa menyatakan batrwa yang

dianggap baik oleh seseorang bisa saja halal dan bisa juga haram.

Namun hakikat syari'yah lebi didatrulukan daripada makna bahasa.

lreluarlran dari bumi

qA $: @an sebagian dari apa yang Kami

untuk kamu) yakni: Yang baik-baik yang kami

|;j*i'i F
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I

t_

keluarkan dari btrmi untuk kalian. Tidak ditampakkannya kalimat ini
(yakni: Kalimat thoyyibat) untuk menunjukkan kepada yang

sebelumnya pada kalimat ini, yaitu: tanam-tanaman, barang-barang
tambang dan barang-barang tertimbun.

AiJi i# {1 (pon, janganlah lcamu memilih yang buruk-

buruk) yakni: Janganlah kalian mengejar harta yang buruk. Jumhur
membacanya dengan fathah pada kata mudhari' dan tanpa harakat

tasydid pada hurufya'(Vakni tayammamnz). Ibnu Katsir membacanya

dengan memberi harakat tasydid pada huruf ya'. Ibnu Mas'ud
membacanya 'ta'ammamuu', lni memang salah safu benfuk dialek.

Sementara Abu Muslim bin Khabbab membacanya dengan harakat

dhammah pada huruf ta' dan harakat lasrah pada huruf mim. Abu

Amr menceritakan, bahwa Ibnu Mas'ud membacanya 'Walaa

tu'ummamuu' dengat huruf hamzah setelatr harakat dhammah. Ayat

ini mengandung perintatr untuk menginfakkan harta yang baik dan

larangan menginfakkan harta yang buruk. Segolongan salaf

berpendapat, bahwa ayat ini berkenaan dengan zakat wajib, sementara

yang lainnya berpendapat bahwa ini mencaktp zakat wajib dan

sedekatr sunnatr. Pendapat kedua ini yang benar, dalil-dalil yang

menguatkannya akan dikemukakan nanti.

Didatrulukannya zharf ftata keterangan) pada katimat '4

'b3* (alu kamu nafkahlan dari padanya) mengandung arti

mengkhususkan, yakni: Janganlatr kalian mengkhususkan yang buruk

untuk diinfakkan. Kalimat ini pada posisi nashab sebagai haal

(menerangkan kondisi), yakni: Janganlah kalian mengusahakan harta

yang buruk yang dikfiususkan untuk diinfakkan karena tidak mampu

berinfak.

)rbg{r@adahal pamu sendiri tidak rnau mengambilnya),

yakni: Padahal kondisinya, batrwa kalian pun tidak mau

mengarnbilnya dalam mu'amalah kalian. Demikian Jumhur

menjelaskan maknanya. Ada juga yang mengatakan, bahwa
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maknanya: Padahal kalian pun tidak mau mengambilnya walaupun itu
kalian temukan dijual di pasar.

"r* |# 01 7l @etainlcan dengan memicingkan mata

terhadapnya) kata ini berasal darr aghmadha ar-rajul fi al amr, yakni:
Orang itu merelakan sebagian haknya sambil melewatkan dan
menutup pandangan terhadapnya. Contohnya ucapan seorang penyair:

j3 e:rtl:r'.5 w'&t 4i +i*l €it jl
Sr*r, berapa banyak dan berapa banyak hal darimu yang

membingungkanht

yang aku harus menutup mata terhadapnya, padahal aht tidak buta
terludaytya.

Az-Zrrhi membacanya dengan harakat fothah pada huruf ra'
dan harakat lasrah pada huruf mim tarrpa tasydid. Diriwayatkan juga
darinya, batrwa ia membacanya dengan harakat dhammah pada huruf
ta', hankat fathah pada ghain dan kasrah pada mim disertai tasydid.
Demikian juga bacaannya Qatadah. Maknanya berdasarkat qira'ah
(cara membaca) yang pertama dari kedua qira'ah ini: Melainkan
dengan merendahkan tawaran kalian kepada penjual. Sedangkan
maknanya berdasarkan qira'atr kedua: Melainkan kalian
mengambilnya dengan kurang. Ibnu Athiyyah mengatakan: Makna
qira'ah jumhur adalah keluar dari batas, atau memicingkan mata,
karena aghmadha setara dengan ghamadha yang bermak,na hatta
(sehingga), yakni sehingga kalian datang dengan memicingkan mata
karena lama memikirkan dan mempertimbangkan untuk
mengambilnya.

'rrIfi ';{A Mi (Syetan menjanjiknn [menalrut-natutiJ

lramu dengan kemiskinan), makna syetan dan asal muasal katanya

telatr dipaparkan. Makna';{3;- (menjanjitran [menalatt-nahtti):
Menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, yakni takut miskin agar
kalian tidak berinfak. Maka ayat ini bersambung dengan ayat
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sebelumnya. Dibaca juga'Al fuqr, dengan dhammah pada faa., iru
dialek lain. Al Jauhari mengatakan, *Al Fuqr adalah dialek lain pada
kata al foqr, adh-dhuTdail qdh-dha'f" Al Fakluyaa'adalah karakter
keji, yakni kemaksiatan, yaitu (syetan membujuk agar) menggunakan
harta untuk kemaksiatan dan pelit dalam berinfak untuk ketaatan.
Dalam Al Kasysyaf disebutkan, "Dalam pengertian bangsa Arab, al
faakhisy adalah al baliliil (orang pelig."s5 contohnya ucapan Tharfah
bin Al Abd:

'!Ar fd, )6 ry,*;i itft ts_u?t,s)i
Alat melihat kcmatian mengubur orang dermawan,

sementara hartanya jatuh pada orang yang sangat pelit.

Walaupun orang-orang Arab biasa menggunakan sebagai
sebutan bagi orang pelit, hal ini tidak menafikannya untuk digunakan
pada bentuk kemaksiatan lainnya, dan itu banyak terdapat pada
perkataan mereka.

(sedang Allah menjanjikan

untulsnu ampuncm daripada-Nya dan karunia), kata al wa'd dalam
perkataan Arab yang dikemukakan secara mutlak (tanpa embel-embel)
maka berarti janji mengenai kebaikan, namun ada kalanya dibatasi
(diembel-embeli atau dikaitkan) dengan kata yang memaksudkan
kebaikan dan kadang dengan kata yang memaksudkan keburukan.

Contohnya dalam firman Allah Ta'ala: 'U5< aJi ',fi C';, ',A
(Yartu neralra, Allah telah mengancamkannya kepada orang-orang
yang lrafir). (Qs. el Hajj l22l: 72), dalam ayat ini (yang tengah
dibahas) juga termasuk kategori yang dibatasi, yaitu janji syetan
dikaitkan dengan kekafiran, dan janji Allah dikaitkan dengan
ampnnan. Al Maghrifah adalah menutupi dosa-dosa para hamba-Nya
di dunia dan akhirat dan menebusnya, sedangkan al fadhl adalah
memberi ganti kepada mereka dengan yang lebih baik dari apa yang
mereka infakkan, yaitu dilapangkan rezeki mereka dan di akhirat

!I-ir', '4 €;]i 
€A- fnt;

s5 Al Kasysyaf ll3l4.
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kelak dianugerahi nikmat yang jauh lebih baik, lebih banyak lebih
indah dan lebih bernilai.

iAil JJ_ QqUan menganugerahkan at hibnah) yairu:

Ilmu. Ada juga yang berpendapat: kefahaman. Ada juga yang
berpendapat: Perkataan yang tepat. Tidak ada halangan untuk
mengartikan dengan semuanya ini atau sebagai badal-nya (pengganti
kata-kata itu). Ada juga yang berpendapat: Kenabian. Ada juga yang
berpendapat: akal. Pendapat lain menyatakan: Rasa takut, dan ada
juga yang berpendapat: Keshalihan. Asal makna hikmah adalah yang
menghalangi kedunguan, yaitu: Setiap kejelekan. Makna ayat ini:
Bahwa siapa yang diberi hikmah oleh Allah berarti ia telah diberi
kebaikan yang banyak, yakni yang besar nilainya lagi mulia. Az-zvhi

dan Ya'qub membacany a: 'ti-Lv\l 3i_ ni dengan status mabni lil
faa'il (diberi hikmah oleh Allatr), sedangkan Jumhur dengan status
mabni lil maful (Allah berikan hikmah kepadanya). At Atbaab adalah
al 'uquul (akal), yaitu bentuk jamak dan rubb, pembatrasannya telah
dikemukakan.

'# A SSti Qlpo saja yang rramu naJtahknn), r-1 adalah

syarthiyyah (partikel jika-maka) dan boleh juga sebaga- maushulah
(kata penyambung seperti: Alladzii, allatii, man, maa, aW),
sedangkan a'id-nya mahdzuf (kata tempat kembalinya ,maa, ini tidak
ditampakkan), yakni: Apa saja yang karian nafkahkan. Ini keterangan
tentang hukum umum yang mencakup setiap sedekah, baik yang
diterima maupun yang tidak diterima, dan setiap nadzar baik yanl
diterima maupun yang tidak diterima.

a

'a^5'5- rt 5F (maka sesungguhnya Ailah mengetahuinya)

mengandung makna janji bagi yang berinfak atau bernadzar dengan
cara yang dapat diterima, serta mengandung ancaman bagi yang
melahrkan sebaliknya. Disebutkannya dhamir (yakni: lr"f sicuri
tunggal padatral tempat kembalinya berbilang dua, yaitu nafkah dan
nadza4 ini karena perkiraannya adalah: Nafkah apa saja yang kalian
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nafkahkan, maka Allah mengetahuinya, dan nadzar apa saja yang

kalian nadzarkan maka Allah mengetahuinya. Kemudian salah

satunya dibuang (tidak ditampakkan dalam penyebutannya) karena
sudah cukup dengan menyebutkan yang lainnya.. Demikian pendapat
An-Nuhas.

Ada juga yang berpendapat: Bahwa moa di sini di-'athaf-kan
pada kalimat, atan seperti perkataan Anda: Zud atatpun IJmar, maka
aku menghormatinya. Ini tidak dikatakan, 'Aku menghormati
keduanya'." Yang lebih tepat adalah, bahwa bila 'athf-nya dengan

kata 'ai maka boleh dengan keduanya (yakni boleh
'menghormatinya' dan boleh juga 'menghormati keduanya').
Ditunggalkannya penyebutan dhamir pada ayat ini adalah seperti

halnya pada firman-Nya: 6yVTl6J'{G-tiL6t: (Dan, apabila

merelra melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk

menuju kepadanya). (Qs.Al Jumu'ah 162): 11) dan firman-Nya: Jat

6-j. -* ;i-'3 G1 I 'tY, +-fr (Dan, Barangsiapa vang

mengerjalran kpsalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada

orang yang tidak bersalah). (Qs. An-Nisaa' pl: 112). Sedangfl<an bila
dhamirnya disebutkan dengan tatsniyah (berbilang dua), maka seperti

pada firman-Ny a: lle $5 KE W i W & oL Qit@ ia traya

ataupun miskin, maka Altah tebii tahu kemaslahatannya). (Qs. An-
Nisaa' [a]: 135). Contoh yang pertama tentang 'athf dengan w6wu

adalah perkataan Imru' Al Qais:

)*t q'1,:.*'u iLJ a q:,L, -i;- tir4v L/i
Matra j e I a s kn'nl ah, t*r m o b a c aanny a t i dak j e I a s tul i s anny a

Itu karena httipan dari selatan dan utara-

Contoh lainnya adalatr ucapan seorang penyair:

'-ilU ,si1ti jbt)'!:rb olz .zzc .t /. /
t^r ..}.il; UIt L^r ',2.-;

.,
Kami rela dengan aryyang ada pada kami, dan kamu dengan apa
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yangadapadamu

sementara berbeda.

Contoh lainnya adalah firman-Nya, {;:1i 6;rK_ 6-ii3
,; U$1 'zlilS (Dan, orang-orang yang menyimpan emas dan

perak dan tidak menaflrahkannya). (Qs. At-Taubatr [9]: 3a) Pendapat
lain menyatakan: Bila dhamir-nya disebutkan tunggal setelatr
menyebutkan dua hal atau lebih, maka itu merupakan penakwilan
yang telatr disebutkan, artinya: Maka sesungguhnya Allah mengetatrui
hal tersebut. Demikian yasg ditggrskan oleh Ibnu Athiyyatr dan
diunggulkan oleh Al Qurthubi. Mal<rra ayat ini juga disebutkan oleh
para atrli nahwu di dalam karya-karya mereka.

)14 b 4-Gl.6j lorang-orang yang berbuat zhalim

tidak ada seorang penolong pun baginya) yakni: Tidak ada seorang
penolong pun bagi orang-orang zhalim itu dari dosa yang mereka
lala*an karena menyelisihi perintah Allah untuk berinfak pada jalan-
jalan kebaiiian, tidak ada seorang pun yang dapat menolong mereka
untuk mencegah mereka dari siksaan Allah karena mereka telah
menzhalimi diri mereka sendiri. Pengertian yang lebih tepat adalah
membawanya pada pengertian umum tanpa mengkhususkannya
sebagaimana yang tersirat dari konteksaya, yakni: Tidak seorang pun
penolong bagi orang-orang zhalim karena kezhaliman apa pun.

"'C 45 +.tSi lr!* oL (Jika tramu menampatctran

sedelrah[muJ, maka itu adalah baik sekali) dibaca dengan harakat

fathah pada huruf nuun dan harakat kasrah pada huruf 'ain (yakrri:
Na'immaa), dengan harakat kasrah pada keduanya (yakni: Ni'immaa),
dengan harakat lmsrah pada huruf nuun danharakat suhtn pada huruf
'ain (ydr,m: Ni'maal dan dengan harakat kasrah pada huruf nuun darr
menyamarkan harakat 'ain (yakni: Ni'maa, secara samar). Para atrli
natrwu (ahli gramatikal bahasa Arab) mengemukakan empat dialek
untuk kata 'Ni'imma', yaifu sebagaimana cara-cara membaca yang
baru disebutkan tadi. Pada kalimat ini terkandung bentuk perincian
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ii

mengenai bentuk global pada syarthWah (ungkapan jika-maka) yang
lalu, yakni: Jika kalian menampakkan sedekah-sedekah -kalian-,maka baik sekali menampakkan itu, dan jika kalian
menyembunyikannya dan tepat mengenai sasaran penyalurannya,
yaitu kalangan orang-orang fbkir, maka menyembunyikan itu adalah
lebih baik bagi kalian.

Jumhur mufassir berpendapat, bahwa ayat ini berkenaan
dengan sedekah sunnal5 bukan z,akat wajib, sehingga tidak ada
keutamaan menyembunyikannya, bahkan dikatakan, bahwa
menampakkannya (z,akat wajib) adalah lebih utama. Segolongan ahli
tafsir mengatakan, batrwa menyembunyikannya adalah lebih baik,
baik pada zakatwajib maupun sedekatr sunnatr.

L.)- 
-t.t -/ .

P.? 4 rur 'KS (Dan, Altah akan

menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmz) Abu
Amr, Ibnu Katsir, Ashim dalam riwayat Abu Bakar, Qatadah dan Ibnu
Ishaq membacanya'Nukafirz' dengan hwuf nun dan rafa'.Ibnu Amir
dan Ashim dalam riwayat Hafsh membacanya dengan huruf ya'dan
rafa'. Al A'masy, Nafi', Hamzah dan Al Kisa'i membacanya dengan

huruf nun dat jazm (yal<n: Nutrafir). Ibnu AUbas membacanya

dengan huruf ra'bertitik dua di atas, harakat fathah pada huruf/a'dan
jazm (sulatn pada huruf akhir: tukafir). Al Husain bin Ali Al Ju'fi
membacanya dengan huruf nun dan nashab pada huruf ra' (yakni:

nulrafira) karena dianggap sebagai ma'thuf (yang di-'athaf-kan)
kepada posisi kalimat yang berstatus sebagai jawaab (pada posisi
penimpal dalam ungkapan jika-maka) setelah huruf /a' (setelah

'maka'), atau karena dianggap sebagai khabar untuk mubtada'
mahdzuf (sebagai lihabar untuk mubtada' yang tidak ditampakkan).

Yang membacanya jazm berarti sebagai ma'thuf pada huruf fa' dan
yang setelahnya. Yang membacanya dengan nashab adalah

berdasarkan perkiraan " an" .

Sibawaih mengatakan, "Membacanya dengu rafa' di sini
adalah cara yang bagus, dan boleh juga dengan iazm yang diartikan:
Dan, jika kalian menyembunyikannya; Maka penyembunyian itu
adalah baik bagi kalian dan menghapuskan." Pendapat Al Khalil juga
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seperti yang dikemukakan oleh Sibawaih.

Kata ;r, dalam kalimat "pjeg gi gebagian kesqlahan-

kesalahanmz) berfungsi menunjukkan sebagian, yakni sebagian dari
kesalahan-kesalahanmu. Ath-Thabrani menceritakan dari Furqah,

batrwa kata ini sebagai tambahan, dan ini sama dengan pendapat Al
Akhfasy. Sementara Ibnu Athiyyah mengatakan, "ftu pendapat yang

salah dari mereka."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib mengenai

firman-Ny a: '-!17-Lt1, 
";4, brl3nJ'gc0-$i (i$- Gni orans-

orang yang beriman, nafkahkanlah [di jalan AllahJ sebagian dari
hasil usahamu yang baik-baik), ia mengatakan: -Yaitu- berupa

emas dan perak. |i-r'it G F Ci; -€,jgo" sebagian dari apa

yang Kami keluarlan dari bumi untuk lcamu), yakni: Berupa biji-bijian
dan buah-buahan serta semua yang terkenazakat.

Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir dan Ibnu Abu Hatim serta Al Baihaqi di dalam kitab Sunan-

nya meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: o, \fuJ

3b 11 c;), fuaJtrahkanlah [di ialan AllahJ sebagian dari hasil

usahamu yang baik-baik), ia mengatakan: -Yaitu- dari perniagaan.

Dan, mengenai frman-Ny 
", 

"4{;t 'n F q;3 -17{: 
@an sebagian

dari apayang Kami kcluarkan dari bumi untukkamu), ia mengatakan:

-Yaitu- dari buatl-buahan.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibatr, Abd bin Humaid, At-
Tirmidzi dan ia men-shahih-kanny4 Ibnu Majah, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Mardawaih, Al Hakim dan ia men-

shahih-kawrya, serta Al Baihaqi dalam Sunan-nya. dari Al Bara' bin

Azib mengenai firman-Nya: 'b3* '^, ArrJi l# {j 1oon,

janganlah lamu memilih yang buruk'buruk lalu kamu naflrnhkan dari
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padanya), ia mengatakan: 
-Ayat 

ini- diturunkan berkenaan dengan
kami sekalian kaum Anshar. Dulu kami adalah para pengelola kebun
kurma, dimana seseorang membawakan hasilnya berdasarkan banyak
dan sedikitnya (hasil panen), jadi ada orang yang membawakan satu
dan dua tangkai lalu digantungkan di masjid. Sementara ahlu shuffah
(para penghuni emperan masjid) tidak mempunyai makanan, sehingga
apabila di antara mereka ada yang merasa lapar maka ia mendatangi
tangkai kurma yang digantungkan itu lalu memukulnya dengan
tongkat, dengan begitu berjatuhanlatr kurma muda dan kurma matang,
lalu ia pun memakannya. Sementara itu di antara orang-orang itu
(yakni kaum Anshar ito), ada orang yang tidak menghendaki
kebaikan, sehingga ia membawakan tangkai kurma yang buruk dan
kering serta tangkai yang telah pecah lalu digantungkan (di masjid),

maka Allah menurunkan: )3ibti €;4, urlj$rgcl-$i (;u

"1 

-{r r,-bgQi'b}*'4 qi i # {i$ii G F eF -rt;'
G. tt ,t

)+ lr:h;3 (Hai orang-orang yang beriman, na/kahkanlah [di jalan

AUaW sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari
apa yang Kami kcluarkan dari bumi untuk kamu. Dan, janganlah
lramu memilih yang buruk-buruk lalu kamu naflahkan dari padanya,
padahal lramu sendiri tidak mau mengambilnya melainlan dengan
memicinglron mata terhadapnya). Allah menyatakan: Seandainya
seseorang dari kalian diberi hadiah seperti yang ia berikan itu, tentulatr
ia tidak akan menerimanya kecuali dengan memicingkan mata
terhadapnya dan dengan rasa malu. setelah itu, setiap kami
membawakan hasil terbaik yang diperolehnya.

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Qatadah, ia menuturkan,
"Diceritakan kepada karni, bahwa ada seseorang yang memiliki dua

kebun, lalu ia melihat kepada kurma yang paling buruk kemudian
menyedahkannya dan dicampurkannya dengan kurma yang buruk,
maka turunlah ayat ini, yang mana Allah mencela perbuatan mereka
itu dan melarang perbuatan tersebut."

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad
dari ayahnya, ia menuturkan, "Ketika Rasulullah SAW
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memerintahkan untuk mengeluarkan zakatfitratr, ada seorang laki-laki
yang membawakan kurma buruk, maka Nabi sAW memerintahkan
orang yang menerka kebun kurma agar tidak membolehkan (hal itu),
lalu Allatr menurunkan ayat ini."

Abd bin Humaid, Abu Daud, An-Nasa,i, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani, Ad-Daraquthni, Al Hakim
dan Al Baihaqi di dalam kitab sunan-nya meriwayatkan dari SahI bin
Hunail ia menuturkan, "Rasulullatr sAw memerintahkan
mengeluarkan zakat, lalu ada seorang laki-laki yang membawakan
keranjang berisi kurma buruk, lalu ia meletakkannya. Ketika
Rasulullatr SAW keluar, beliau bertanya: W4t ie: ';,, (Stapa yang
membavtakan fnf?) sementara setiap orang yang membawakan sesuatu

telah ditandai padanya, maka turunlah ayat ini: Sj ir'J; j*ji
(Dan, janganlah kamu memilih yang buruk-buruk). Al aayah.
Rasulullah sAw juga melarang dua jenis kunna untuk dikeluarkan
sebagai sedekah, yaitu ju'rur dan launl hubaiq (dua jenis kurma yang
buruk).'56

Ibnu Abu Hatim, Ibnu Mardawaih dan Adh-Dhiya' di dalamAt
Muliltarah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, o'para sahabat
Rasulullah sAw pernatr membeli makanan yang murah lalu

bersedekatr, maka Allah menurunkan: Yfit1 i$i $fr, (Hai orang-

orang yang beriman) al aayah."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari 'Abdiah As-Salmani, ia berkata,
cer{ku perna}r bertanya kepada Ali bin Abu Thalib mengenai firman

Allah Ta'ala: \HYjit|.|-ifi q& (Hai orang-orang yang beriman,

naflrahlranlah [di jalan Allah) al aayah, ia pun berkata, .Ayat ini
diturunkan berkenaan dengan zakat wajib, dimana seseorang
mendatangi kebun kurma lalu memetik yq kemudian memisahkan
yang baiknya. Kemudian ketika pemungut zakat datang, ia

tu Shohth: Abu Daud, no. 1607, Ad-Daraquthni 2/130, Al Hakim ll4}2, di-
s hahih-kan oleh Al Albani di dalam Shabi h Ab i Daud, no. I 4 I 7.
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memberikan kurma yang buruk'."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: "^:Lrii aX

Ttq $ gnan menganugerahkan at hitonah kepoda siapa yang

dilrehendaki-Nya), ia mengatakan: -Yaitu- mengetahui Al Qur'an
berkenaan dengan nasikh (yang menghapus) dan mansukh-nya (yang

dihapusnya) , muhkam (elas) dalrr mutasyabih-nya (mengandung lebih
dari satu makna), yang didahulukan dan dibelakangkan, halal dan

haramnya, dan sebagainya." Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya,
batrwa maksudnya adalah Al Qur'an, yakni penafsirannya. Ibnu Al
Mundzir meriwayatkan darinya, bahwa yang dimaksud adalah
kenabian. Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya, ia
mengatakan, "Ifu adalah pemahaman mengenai Al Qur'an."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Ad-Darda' mengenai

firman-Nya: i,:4;l J.l- @Uan menganugerahkan al hilcrnah), ia

mengatakan: -Yaitu- membaca Al Qur'an dan memikirkannya.
Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Al Aliyatr, ia berkata, "Yaitu Al
Kitab dan pemahaman mengenainya." lajuga meriwayatkan serupa

itu dari An-Nakha'i. Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan
dari Mujatrid, ia mengatakan, *Yaitu Al Kitab. Allah memberikan
ketepatan dalam memahami kepada siapa yang dikehendaki-Nya."
Abd bin Humaid meriwayatkan darinya, ia mengatakan, "Yaitu tepat

dalam perkataan." Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Al Aliyah,
ia mengatakan, "Yaitu Takut terhadap Allah." Ia juga meriwayatkan
seperti itu dari Mathar Al Warraq. Ibnu Al Mundzir juga

meriwayatkan seperti itu dari Sa'id bin Jubair.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: ?^fS- frt 59
(malra sesungguhnya Allah mengetahuinya), ia mengatakan: -Yaitu- mengetatruinya secara detail. Telatr diriwayatkan secara pasti

dari Nabi SAW mengenai nadzar untuk melakukan ketaatan dan

kemaksiatan, di dalam Ash-Shabihdan yang lainnya telatr disebutkan,
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di antaranya: .h z;i; e ;u t (Tidak boteh bernadzar untuk

bermalrsiat terhadap Allah).s1 Juga sabdanya: ,:+L::,6 3' i:F ttl ,X V
,*;tri'ry"'of )$'Ut (Barangsiapa bernadzar untuk menaati Altah

maka hendaklah ia menaati-Nya, dan barangsiapa bernadzar untuk
bermalrsiat terhadap-Nya maka janganlah ia bermaksiat terhadap-
Nyo).t' serta sabdanya: lt +i l; &., 6')iili (Nadzar adalah sesuatu

untuk mendapatkan keridhaan Allah).se Telah diriwayatkan juga dari
beliau hadits-hadits yang cukup terkenal mengenai kaffarah (tebusan)
nadzar.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, i:'*-3 ir!,

"Atl; *ui$ft Qika kamu menampakkon sedekah[muJ, malca itu

adalah baik sekali), al aayah, ia mengatakan: -Allah- menetapkan
bahwa menyembunyikan amalan sunnah lebih utama daripada terang-
terangan dengan kelebihan tujuh puluh kali, dan (Allah) menetapkan
sedekah wajib secara terang-terangan lebih baik daripada sembunyi-
sembunyi dengan kelebihan dua puluh kali lipat. Begitu juga semua
kewajiban dan semua amalan sunnah dalam segala sesuatu.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya: ,?ri$i itl* dr! (Jil(o kamu menampakkan

sedelrnh[muJ) al aayah, ia mengatakan, "Ini berlaku sebelum
difurunkannya surah Bara'ah, kemudian setelatr difurunkannya surah
Bara'ah mengenai kewajiban sedekah (zakat) beserca perinciannya,
maka patokan sedekatr beralih padanya." Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: it!* i,L

*5ijJf, Qitra knmu menampakkan sedetrah[muJ), al aayah, ia

57 Shahih: Muslim 3/1263,At-Tirmidzi 1525 dan Ahmad2/207.
ss Shahih: Al Bukhari, no. 6700, dari hadits Aisyah RA.t' Hasan: Abu Daud, no.Zl9l,Ahmad 2/185, dan di-hasan-kanoleh At Albani.
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mengatakan: Ini telah dihapus 
-hukumnya-.

Dan, mengenai firman-Nya: @ ,;;fV ,[p @ 
,r]:, "{-

(Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedio bagian tertentu,
bagi orong [miskinJ yang meminta dan orang yang tidak mempunyai
apa-apa [yang tidak mau memintaJ). (es. Al Ma,aarij [70]:24-25), ia
mengatakan; Ini telatr dihapus (hukumnya). semua ayat di dalam Al
Qur'an yang mengenai sedekah telatr dihapus oleh ayat yang terdapat

di dalam surah At-Taubah (Bara'ah): ,f;a-$ UiAl 6y
(sesungguhnya zaknt-zalmt rtu, hanyalah untuk orang-orang fakir)
(Qs. At-Taubatr [9]: 60). Mengenai keutamaan sedekah telah
diriwayatkan sejumlatr hadits shahih yang marfu '.60

\1""M-j,s *iifi !hl5 ;ja.'i 6& ..4
.rll

'.1ri $ t3 -# \ii"?;f.$ f bij#
{ "{3 fiy1i * irtS+36i'Ai )a

Ar )+a,'; bG <2 5i {j3t@ s$li
H-4-G*r J(fr6;Sr_{
{W,r*; i^ta-i}Sbuaii

60 Muttafaq 'Alaih: Al Bukhari, no. 660, Muslim 2/715, darihadits Abu Hurairah
dengan lafazh yang diawali: * e h' *ry '"^4 lfriul, golongan yang Alah

naungi di dalam naungan-Nya...), dan di dalamnya terdapat redaksi: OG h;l
... at*(i r!*.r<o* seorang laki-laki yang menyedekohkan suatu sedekah raru ia
m erryembunyikannya) al hadits.
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rt6y4bwwW4L4txi6!6-
t4ti5,fi\ -fr tfr OH. OJi @ 4 . *,
37 { -t #,s 5'2 ;$4 ;i!, za*; C=

,z,36al{54
oo B ukanlah kew ajib anmu menjadikan mere ka mendapat petunj uk,

okan tetapi Allah-lah yang membert petunjuk (rnemberi tauftq)
siapa yang dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang

kamu natkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu
sendir L dan j anganlah kamu memb elanj akan ses uata melainkan

karena mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang baik yang
kamu naJkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan
cukup sedang kamu sedikitpun fidak akan dianiaya (dirugikan).

(Berinffi-qiaii *epadaore&g-orangfakir yang terikat (oleh jihad) di
jatan Altah; mereka tidak dapat (berusaha) di bami; orang yang

tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri
dari minta-minta. kamu henal mereka dengan melihat sifat-sifatnya,
mereka tidak meminta kepada otang secara mendesak. dan apa saja

harta yang baik yang kamu naJkahkan (di jalan Allah), Maka
S es ang g uhnya Alloh Maha Mengetahul oran g-orang yang
menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara

tersembunyi dan terang-terangan, Maka mereka mendapat pahala
di sisi Tuhannya- fidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan

tidak (pula) mereka bersedih hafi.'(Qs. Al Baqarah l2ll272-27a)

A'i 6& fi 6"*o"lah trewajibanmu menjadikan merekn

mendapat petunjuk), yakni: Bukanlah kewajibanmu untuk menjadikan
mereka mendapat petunjuk lagi menerima apa yang diperintahkan
kepada mereka dan apa yang mereka dilarang darinya.

'M--J ,s,-;.-.nrtlg$ (atran tetapi Atlah yang memberi
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petunjuk [memberi tauJiqJ siapa yong dikchendaki-Nya), petunjuk
yang mengantarkannya kepada yang diminta. Ini bentuk kalimat
mu'taridhah dar mengandung iltifat (pemalingan), alasannya akan
dijelaskan pada keterangan tentang sebab turunnya ayat ini.

Yang dimaksud dengan f lr.ftarta yang baik) adalah setiap

yang bisa disebut baik, apapun adanya. Kalimat ini terkait dengan kata
yang mahdzuf (yang dibuang/tidak disebutkan), yakni (bila
disebutkan): Apapun yang kalian infakkan, maka itu termasuk
kebaikan. Kemudian Allah menjelaskan batrwa nafkatr yang dapat
diterima adalah yang dimaksudkan karena mengharap wajah Allatr
SWT.

?{L 3i {nttroyo kamu akan diberi pahalanya dengan

cuhry) yakni: Ganjaran dan patralanya dilipatgandakan sebagaimana
yang telatr dipaparkan.

-a2 t.

,'Ui-i ([BerinfaWahJ kepada orang-orang fakir) terkait

dengan kalimat: f e.ljrri Y': (Oan apa saja harta yang baik

yang kamu naflahlrnn), atau dengan kata yang mahdzuf (yang

dibuang/tidak disebutkan), yakni: Infak kalian untuk orang-orang

miskin yang tertahan di jalan Allah karena perang atau jihad. Pendap-at

lain menyatakan: Terhalangi untuk mencapai nafkah karena

kelemahan (atau ketidak mampuan). Yaitu i(:ab 6j#J-S
/. 

'ujJYf (mereka tidak dapat [berusahal di bumi) untuk mencari

nafkah dengan berniag4 bercocok tanam atau lainnya karena

kelemahan mereka. Pendapat lain menyatakan: Mereka adalah kaum

fakir yang tinggal di serambi masjid. Pendapat lain menyatakan:

Setiap yang menyandang kriteria fhkir. Kemudian Allah SWT
menyebutkan tentang kondisi orang-orang fakir itu dan sikap belas

kasihan yang harus diberikan kepada mereka. demikian ini karena

mereka sangat memelihara did dari meminta-minta dan menampakkan
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kemiskinan, sehingga orang yang tidak akan menyangka sebagai

orang kaya (berkecukupan).

At-Ta'affqf (memelihara diri dari minta-minta) adalah bentuk
mubalaghaft (ungkapan yang menunjukkan sangat) dari kata 'affa 'an

syai'in (menahan dari sesuatu), yakni menahan dari dari sesuafu dan

menjauhkan dari memintanya. Ada dua dialek pada kalimat: H-4-
(menyanglm mereka), yaitu: Dibaca dengan harakat fathah [yakni:

Yahsabu) pada siin dan dengan kasrah (yakni: Yahsibu). Abu Ali Al
Farisi mengatakan, "Dibaca dengan harakat fathah lebih sesuai

dengan standar polanya, karena 'ainul fi'l pada /il' madhi-nya
berharakat lasrah, maka pola perubahan pada fi'l mudhari'-nya
berharakat fathah (yakni: flasiba-yafosabu). Maka qira'ah dengan

lcasrah (yakni: Yafosibu) tetap baik walaupun j *rfd 
.'_*^, J pada

kdipcat- :jA 'A $rirrno memelih:ara diri dari minta-minta)

berfungsi sebagai permulaan tujuan. Ada juga yang mengatakan untuk

menjelaskan jenis.

(14, f*; (Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-

sifatnya) yakni: Dengan compang-campingnya pakaian mereka dan

lemalrnya tubuh mereka serta hal-hal yang mengesankan fakir dan

membuthkan. Khithab ini bisa jadi ditujukan kepada Rasulullah SAW,

dan terjuga kepada setiap yang bisa dituju oleh khithab ini.

As-Siimaa adalah al 'alaamaft (tanda), bisa diucapkan pendek

dan bisa juga dengan madd.

At Ilfiaaf adalatr mendesak dalam meminta. Kata ini
merupakan isytiqaq (derivasi; turunan/bentukan dari kata) libaaf
(selimut). Disebut demikian karena mencakup semta bentuk meminta

seperti halnya selimut yang dapat meliputi (tubuh) saat diselimutkan.

\r<rl, -4,13Ji 615- { (mereka tidak meminta lcepada

orang secara mendesak), bahwa mereka sama sekali tidak, meminta

dam tidaknya. Demikian yang dikatakan oleh Ath-Thabari dan Az-
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Zajaj, dan demikian pula pandangan mayoritas mufassir. Alasannya,
karena ta'affuf (memelihara diri dari meminta-minta) adalah karakter
mereka yang tidak terpisah dari mereka, padahal bila melakukan
minta-minta maka tidak lagi memiliki karakter ini. Ada juga yang
mengatakan, bahwa maksudnya: Bila meminta, maka mereka akan
meminta dengan santun, tidak mendesak dalam meminta. Demikanlah,
walaupun hal itu yang lebih jelas menerangkan adanya penafian yang
mengarah kepada batasan rurmun tanpa ada pembatasnya, walaupun
namun karakter ta'affuf menafikan pemaknaan ini. Lagi pula, orang
yang disangka kaya (berkecukupan) oleh yang tidak tahu akan
kondisiny4 tidak akan dialami kecuali oleh orang yang tidak pernah
meminta sama sekali.

)413 ,fi\ <0, malam dan di siang hari),mengindikasikan

tambahan kecenderungan mereka untuk berinfak dan antuasiasme

mereka, sampai-sampai mereka tidak meninggalkan amal ini, baik
malam maupun siang, dan mereka melaksanakannya baik secara

sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan saat tampak pada

mereka kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, di semua waktu
dan kondisi. Masuknya huruf/4' pada Hrabar maushul, yakni pada

kalimat: ;134 ||fi lmaka mereka mendapat pahala) menunjukkan

bahwa kalimat sebelumnya merupakan sebab untuk kalimat yang

setelahnya. Ada juga yang berpendapat: Partikel ini berfungsi sebagai
'athf, sedangkan Htabar maushul-nya mahdzuf (dibuang/tidak

ditampakkan), yakni: Dan, di antara mereka ada yang menginfakkan.

Diriwayatkan oleh Abd bin Humaid, An-Nasa'i, Al Bazzar,
Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani, Al
Hakim dan ia men-shahih-kannya, Al Baihaqi di dalam kitab Sunan-

nya serta Adh-Dhiya' di dalam Al Mukhtarah, dari Ibnu Abbas, ia
mengatakan, "Dulu mereka dimakruhkan untuk memberikan sebagian

harta kepada keturunan mereka yang musyrik, lalu turunlah ayat ini:

A'i 64; j$ |a"U"lah kewajibanmu meniadikan mereka

mendapat petunjuk)hingga O;iJif i-$ gedang kamu sedikit pun
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tidak alan dianiaya), maka mereka pun diberi rukhshah."

Ibnu Abu Hatim, Ibnu Mardawaih dan Adh-Dhiya'
meriwaya&an darinya, ia mengatakan, "Sesungguhnya Nabi SAW
memerintahkan kami agar tidak bersedekah kecuali kepada orang
Islam hingga turunnya ayat ini, lalu setelah itu beliau memerintahkan
untuk bersedekah kepada setiap orang yang meminta dari pemeluk
agama apa pun." Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkdn
serupa itu dari Sa'id bin Jubair. Ibnu Abu Syaibah juga meriwayatkan
serupa itu dari Ibnu Al Hanafiyatr.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan,
"Ada sejumlah kaum Anshar yang mempunyai garis keturunan
kerabat dari Bani Quraizhah dan Bani Nadhir, sementara kaum Anshar
tersebut menghindad untuk bersedekah kepada mereka dan

menginginkan agar mereka memeluk Islam, sampai turunnya ayat:

A'i 6& ji1 6ut*"lah kewajibanmu menjadikan mereka

mendapat petunjuk), al aryah?'

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Amr Al Hilali, ia
menuturkan, *Nabi SAW pernatr ditanya, 'Apa boleh kami bersedekah

kepada orang-orang miskin dari ahli kitab?' Lalu Allah menurunkan

ayat: ilt'i 6& fi gAro"lah kewaiibanmu meniadikan mereka

mendapat petunjuk,' al aryah."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Atha' Al Khurasani

mengenai firman-Nya, 7i #.t ',17fi $yO# 6 @o"
janganlah lramu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari
treridhaan Allah), ia mengatakan: Bila engkau memberi karena

mengharapkan wajah Allah, maka tidak ada dosa atasmu, apa pun
yang telah dilakukannya (oleh si penerima).

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari jalur Al Kalbi, dari Abu

Shalih, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya: <i$i ;Gfit

fi +4 j ItG (BerinfaHahJ kepada orang-orang fakir
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yang teriknt [oleh jihadJ di jalan Allah), ia mengatakan: Mereka itu
adalah para penghuni shuffah (emperan masjid Nabawi). Ibnu Sa'd
juga meriwayatkan serupa itu dmi Muhammad bin Ka'b Al Qarazhi.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu
Hatim meriwayatkan dari Mujahid, ia mengatakan, "Mereka adalah
Kaum Muhajirin Quraisy di Madinatr yang bersama Nabi SAW,
orang-orang diperintahkan untuk bersedekatr kepada mereka."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ar-Rabi' mengenai firman-Nya:

il +-ni i-li-rll <25i oans teritrat [oteh jihadJ di jalan

Allah), ia mengatakan: Mereka terikat fi sabilillaft untuk berperang
sehingga tidak dapat melakukan pemiagaan. Abd bin Humaid, Ibnu Al
Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia
berkata, "Mereka adalah orang-orang yang mengalami luka-luka saat

berperang fi sabilillah sehingga menyebabkan mereka kesulitan
mencari nafkah, maka ditetapkanlatr bahwa mereka mempunyai hak
pada harta kaum muslimin."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Raja' bin Haiwah

mengenai firman-Nya, Jjii j (;a;. 6iJ3- { lmeretra

tidak dapat (berusaha) di bumi), ia mengatakan: Mereka tidak dapat

melalarkan perniagaan. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim juga
meriwayatkan serupa itu dari As-Suddi.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan mengenai

firman-Nya: :15 b,a;t H4 (orang yang tidak tahu

menyangka mereka orang laya), ia mengatakan: Allah menunjukkan
orang-orang beriman kepada mereka, dan menetapkan nafkah orang-

orang beriman unfuk orang-orang tersebut, serta memerintahkan agar

menyalurkan nafl<ah orang-orang beriman itu kepada mereka dan

Allah meridhai mereka. Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir
dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-

Nya: W ,*; (Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-

sifatnya), ia mengatakan: -Yaitu- keklusyuan. Ibnu Jarir dan Ibnu
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Abu Hatim meriwayatkan dari Ar-Rabi', bahwa maknanya adalah:
Kamu mengenali adanya tanda kebutuhan pada wajah mereka."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Taid mengenai firman-Nya:

W, ,*; (Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifutnya),

ia mengatakan: -Yaitu- dari Kelusuhan pakaian mereka. Telah
disebutkan di dalam Ash-Shahibain dan yang lainnya dari hadits Abu

Hurairah, ia mengatakan, *Rasulullah SAW bersabda: r.riir &s:^ir ;i
'Jk-,{iit i;(-*Jrr u,ly,yr;,;st6'e;,;isri )6$,ii:pr eifl furoir miskin

itu bulranlah orang yang ditolok fimrena memintal sebutir dan dua
butir larma atau sesuap dan dua suap makanan, akan tetapi orang
miskin adalah orong yang menjaga ltarga diri [dari meminta-minta

dan dari yang haramJ)lJka kalian'mau, silakan mambaca ayat: {
"665y-3t$l 6$t-(mereka tidak meminta kepada orang secara

mendesak)61 Tentang haramnya meminta-minta telah diriwayatkan
banyak hadits, kecuali kepada penguasa (yang memiliki baitul ma[)
ataupun untuk perkara yang tidak ada jalan lainnya.

Ibnu Sa'd, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Adi, Ath-
Thabrani dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Abdullah bin 'Arib
Al Maliki, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, beliau

bersabda: .Pt ?*ir r1t ,:6b Pu,i*stitt'4-riii'r,-Ii :yUf
(Diturunlrannya ayat ini: Orang-orang yang menaflrahkan hartanya di
malam dan di siang hari,' yaloti para pemitik tada).62

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Asakir juga
meriwayatkan serupa itu dari Abu Umamah Al Bahili, ia mengatakan,
"Berkenaan dengan orang yang tidak mengikat kudanya karena tidak
sombong, tidak riya dan tidak sum'ah." Ibnu Jarir juga meriwayatkan

" Muttafiaq 'Alaih: Al Bukhari, no. 1480 dan Muslim 21319 dan hadits Abu
Hurairah.

" Dha'i| Dicantumkan oleh Al Haitsami di dalam Majma' Az-Zau'aid 6/324,
dan ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam Al Kabir dan Al
Ausath. Yazid bin Abdullah dan ayahnya tidak dikenal."
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serupa itu dari Abu Ad-Darda'. Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir
dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Hanasy Ash-Shan'ani, bahwa
ia mendengar Ibnu Abbas mengatakan tentang ayat ini, "Mereka
adalah orang-orang yang mengikat kudanya (untuk) fi sabilillah."

Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu A1 Mundzir,
Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari
jalur Abdul Wahhab bin Mujahid, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas
mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Diturunkan berkenaan dengan Ali
bin Abu Thalib. Ia pernatr memiliki empat dirham, lalu ia
menafkahkan satu dirham pada malam hari, satu dirham pada siang
hari, satu dirham secara sembunyi-sembunyi dan satu dirham lagi
secara terang-terangan." Abdul Wahhab adalah perawi yang dha'if,
namun Ibnu Mardawaih meriwayatkannya dari jalur lain dari Ibnu
Abbas.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir
meriwayatkan dari Qatadatr mengenai ayat ini, ia mengatakan,
"mereka adalah orang-orang yang berinfak / sabilillah tanpa
memberatkan mereka, tidak berlebihan, tidak pelit, dan tabdzir dan
tidak pula menimbulkan kerusakan." Ibnu Al Mundzir meriwayatkan
dari Sa'id bin Al Musayyab, ia mengatakan, "Ayat ini diturunkan
berkenaan dengan Abdurratrman bin Auf dan Utsman bin Affan yang
memberikan nafkah unfuk pasukan pada masa sulit."

LWr- r iri ij3_ 6 $ y|,;fi1 Wi slJu o_l,i
'i-Yr\;li b'd, 6yrJ,6 eV A',',#i A'd: 5i
v,{ti $:6 -y; i"^U;,:'$,;3\$i ;;:t'€$i 6(

63ai g $ts;c :;,7( JL,rSs 6E
*'nti5 *" iAi,#, t$i fi #- 6ALfU;
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#5 fr ',iAi $ti',!i6i ii,t*5, r,4fi,

"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan

lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian
itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang

telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus
berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya
(terserah) kepada AAah. orang yang kembali (mengambil riba),

Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di
dalamnya. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah.

dan Allah tidak menyukai Setiap ordng yang tetap dalam kekaftran,
dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yilng beriman,
mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat,
mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran
terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (Qs. AI

Baqarah [2]:275-277)
Secara etimologi, ar-ribaa berarti tambahan. Dikatakan rabaa

asy-syai'u - yarbuu adalah bila sesuatu itu bertambah. Menurut
terminologi syari'at, riba mengandung dua arti, yaitlu riba fadhl
(tambahan kelebihan) dan riba nasiah (tambahan karena unsur
penangguhan) sebagaimana yang dipaparkan pada kitab-kitab furu'.
Yang biasa dilalarkan oleh kaum jahiliyah, bila telah tiba waktu
pembayaran utang (yakni: Jatuh tempo), maka si pemilik utang
mengatakan kepada orang yang berutang, "Engkau mau membayar -sekarang- atau menambahkan?" Bila tidak membayarnya saat itu
maka ditambahkan pada utangnya dan pembayarannya ditangguhkan

);"c.

\M; tjir; a;f3r @ #,.K g 4;,

#{ie.ftg;{;g;
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lagi hingga waktu tertentu. Ini disepakati haram. Qiyas penulisan rrlr

dengan huruf ya'karena huruf awalnya berharakat kasrah, sedangkan

di dalam mushaf ditulis dengan huruf wcrwu tl-r:li Disebutkan di

dalam Al Kasysyaf, -Ini- berdasarkan dialek taJkhim,63 seperti
halnya penulisan 6y.4jl dan 6tfjjl dan ditambatrkan tnxuf atif
setelahnya menyerupai waawu jamak.

Aku (Asy-Syaukani) katakan: Ini hanya sekadar istilatr, tidak
mesti dijadikan patokan, karena cara penulisan ini merupakan perkara
istilah sehingga yang seperti itu tidak perlu memperpanjang
perdebatan, kecuali untuk penggantian huruf yang sebelum ada pada
kata asalnya dan serupanya, ini sebagaimana yang dipaparkan pada
pembahasan-pembahasan tentang tulisan dan ilmu sharaf. Namun
yang pasti, bentuk kalimat dan format tulisannya sesuai dengan
tuntutan melafalkannya adalah yang lebih utama. Maka, pengucapan

huruf alif pada kata 6)LeJt, 66jll dan lainnya, yang lebih baik adalah

mencantumk an alif padra bentuk tulisannya.

Adapun asal alif in adalah wawu atau ya', maka hal ini tidak
luput dari pengetahun orang-orang yang mengerti ilmu sharaf.
Bentuk-bentuk tulisan ini hanya sekadar untuk memahamkan lafal
yang menunjukkan bagaimana pengucapannya, bukan untuk
menunjukkan bahwa asal katanya demikian, walaupun cara
membacanya tidak demikian. Ketatruilah hal ini dan janganlatr
disibukkan oleh hal-hal yang dipermasalatrkan oleh para ulama
mengenai bentuk tulisan, dimana mereka menetapkan untuk diri
mereka dan mencela orang yang menyelisihi, karena hal ini termas[k
perdebatan mengenai perkara-perkara istilah yang tidak semestinya
seseorang harus membatasinya.

Karena itu, silakan anda menuliskan bentuk tulisan ini sesuai
dengan cara lafalnya saat dibaca. Sebab hal yang diminta adalah
menempatkannya dengan kerendahan hati, jadi yang diminta itu bukan

" Y*g dimaksud dengan at-tffiim di sini adalah denganfathah. Kebalikannya
adalalr at-tarqiq dengan alif, yutl imalah. Dengan kedua cara inilah kalimat itu
dibaca. (Catatan ini diambilkan dari catatan pinggir naskah aslinya).
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untuk menunjukkan asal katanya padahal tidak berlaku pada
pengucapannya. Untuk itu, sebaiknya anda tidak terkecoh dengan apa
yang diriwayatkan dari Sibawaih dan para pakar nahwu Bashrah untuk
menuliskannya trJt dsngan huruf wctwtt, karena ia mengatakan bahwa

untuk bentuk tatsniyah-nya (berbilang dua) adalatr rabwaani. Ulama
Kufah mengatakan, "Dituliskan dengan huruf ya', dan bentuk
tatsniyah-nya adalah rabyaani." Az-Zajaj mengatakan, "Aku belum
pernah melihat kesalahan yang lebih buruk dan lebih parah daripada
ini. Mereka tidak saja salah dalam penulisan, tapi juga salah dalam
menetapkan bentuk tatsniyah-nya, padahal mereka telah membaca:

$i't*- t';-t(, q6i )jeGag; AfivV (Dan sesuatu riba

(tambahan) yang kamu beriknn agar dia bertombah pada harta
manusia, maka riba itu tidak bertambah pada sisi Allah.' (Qs. Ar-
Ruum [30]:39)."

Yans dimaksud dengan firman-Nya, 6)i |j:*U C-$i
(Orang-orang yang maknn [mengambilJ riba), bukan mengkhususkan
ancaman bagi yang memakannya (mengambilnya), akan tetapi bersifat
umum bagi setiap yang melakukan praktik riba lalu mengambil dan
memberikannya. Adapun disebutkanny a kata'memakan' secara khusus
di sini adalah untuk menunjukkan betapa buruknya orang yang
melakukannyq dan karena biasanya memang itu tujuan utamanya,
karena orang yang mengambil riba adalah untuk dimakan. Firman-

Nya: 1;di 6iaa* dapat berdiri), yakni pada hari kiamat, hal ini

sebagaimana ditunjukkan oleh qira'ah Ibnu Mas'ud: 6 $yi;Al

Vt e U;!,t'W- -ii i-il f,,ao* dapat berdiri metainkan

seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan)
penyakit gila pada hari kiamar). Demikian riwayat yang dikeluarkan
oleh Abd bin Humaid dan Ibnu Abu Hatim.

Berdasarkan inilah Jumhur menafsirkan demikian, mereka
mengatakan, "Bahwa kelak ia (pemakan riba) akan dibangkitkan
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seperti orang gila sebagai hukurnan dan hinaan baginya di kalangan
para penghuni padang mahsyar." Pendapat lain menyatakan, bahwa
yang dimaksud adalah penyerupaan orang yang arnbisius dalam
perniagaannya lalu mengumpulkan hartanya secara riba dengan
berdirinya orang yang gila. Sebagaimana halnya orang yang tergesa-
gesa jalannya dan gerakannya meleok-leok disebut 'telah gila'.
Contohnya adalah ucapan Al A'sya mengenai untanya:

ait 4t,$.vrAr.Jt '{kr6)rt+U'#,
Ia menjadi tidak terkcndali, seolah-olah

i a ke s aki t an kar e na s e kc I ompo k j in yan g mer as uki.

Sehingga ia tergesa-gesa jalannya seperti orang gila. Firman-

Nya: "Ai A 'd:'$i fW- r$i i;ii 6 Jy(metaintran seperti

berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran [tekananJ penyakit
gtla), yakni: Melainkan seperti berdirinya orang yang kerasvkan. Al
Khabth adalatr pukulan yang tidak telak, seperti pukulan dalam
kegelapan, artinya: Kerasukan. Al Moss adalah al junuun ftegilaan),
al ams adalah al majnun (yang gila), demikian juga aulaq. Redaksi

kalimat ini terkait dengan kalimal 5;A (berdiri), yalari: Mereka

tidak dapat berdiri lantaran tekanan penyakit gila pada mereka, C $y

Vi 'n ';:i:i 't{i- r$i i-;4 (metaintmn seperti berdirinva

orang yang lcemasukan syetan lantaran [tekananJ penyadt gila). Atau

terkait dengan kalimat i-fi @erdtr\.

Ayat tersebut menunjukkan rusaknya perkataan orang yang
menyatakan, batrwa kerasukan itu tidak terjadi karena jin, dan

menyatakan batrwa ini adalatr fenomena alam. Ia juga mengatakan,
"Sesungguhnya ayat ini mengarah juga kepada asumsi orang-orang
Arab yang menyatakan batrwa syetan dapat merasuki manusia,
padahal itu tidak benar, karena syetan tidak dapat menembus manusia
dan tidak bisa merasuki." Padahal Nabi SAW pernatr memohon
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perlindungan kepada Allah agar tidak dirasuki syetan sebagaimana
yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan yang lainnya.il

G$1 lXeaaaan mereka yang demikian itu), ini mengisyaratkan

kepada apa yang telatr disebutkan, yaitu kondisi dan hukuman mereka

yang disebabkan oleh ucapan mereka, l$i 'J, '$ (ty

(sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba), yakni: Mereka
menganggap jual beli dan riba adalah sama. Mereka menyerupakan
jual beli dengan riba yang berlebihan, yaitu menyatakan bahwa riba
adalah pokoknya sedangkan jual beli adalah cabangnya, yakni: Bahwa
jual beli itu yang tidak disertai tambatran saat jatuh tempo adalah sama
dengan jual beli yang disertai tambahan saat jatuh tempo. lni karena
orang-orang Arab dahulu tidak mengenal riba kecuali seperti itu, maka

Allah menyanggah mereka dengan firman-Nya: ifr 'Ai'itt 'iV

\5Sf fuoaohal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

riba), yakni: bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan salah satu bentukny4 yaitu jual beli yang
mengandung riba. Al Bai' adalah mashdar dan baa'a-yabii'u, yakri:
Menyerahkan penukar dan mengambil yang ditukar. Redaksi ini
sebagai kalimat keterangan yang tidak ada statusnya dalam i'rab.

-{,-, i "zU; f'E ;} (orang-orang yang telah sampai

kepadanya larangan dari Tuhannya), yaksi: Barangsiapa yang telah
sampai kepadanya nasihat dari Allah di antara nasihat-nasihat yang
mengandung perintah dan larangan, di antaranya yang ada di sini
adalah larangan melakukan riba.

$r:E (lalu terus berhenti [dari mengambil riba), yakni: Lalu

melaksanakan larangan yang datang kepadanya sehingga berhenti
pada apa yang dilarang itu. Ini kalimat ma'thuf, yakni bahwa kalimat:

* Shahih: Ahmad 31427, Abu Daud, no. 1552, An-Nasa'i 8/282, dan di-shahih-
kan oleh Al Albani dari hadits Abu Al Yusr.
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#6 !ot" terus berhenti [dori mengambil ribaJ) dt''athaf-l<an

kepada kalimat: iiV (teUn sampai kcpadanya). Sementara kalimat:

4rj i (dari Tuhannya) terkut dengan kalimat: il$ (taon sampai

kepadanya), atau dengan kalimat mahdzd (kalimat yang tidak
ditampakkan) yang memerankan karakter nasihat, yaitu yang datang

33 Y If' 6i6 -ij i (dari Tuhannya, lalu terus berhenti [dari
mengambil ribaJ, maka bagrnya apa yang telah diambilnya dahulu

[sebelum datang laranganJ), yaitu: Riba yang telah diambilnya, maka

ia tidak dikenai huknrnan, karena ia melakukannya sebelum sampai

kepadanya pengharaman ribq atau sebelum diturunkanny a ayat riba.

7t lyrlf$ (dan urusannya [terserahJ lcepada Atlah), ada

yang berpendapat, batrwa dhamir-nya (yakni i) kembali kepada riba.

Yakni: Dan urusan riba terserah kepada Allah dalam pengharamannya

bagi para hamba-Nya, juga kelangsungan pengharamarulya. Pendapat

lain menyatakan: Dhomir-nyakembati kepada kalimat 3Y'Y lopo

yang telah diambilnya dahulu), yakni: Urusannya terseratr kepada

Allah datam hat memaafkan dan menggugurkan hal-hal yang

menyertainya.

Pendapat lain menyatakan: Dhamir-nya kembali kepada

pelaku riba, yakni: Urusan orang yang melakukan riba terseratr kepada

Allah dalam hal mengukuhkannya untuk berhenti (yakni

meninggalkan riba) atau kembali melakukan kemaksiatan.

3G -5: (Orang yang mengulangi) kembali memakan riba

dan melakukan praktik naa, 6ALgA.;L;6i# qft @atra

merelra itu adalah penghuni-penghuni nerafta; mereka l@lnl di
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dalamnya). Kata penunjuk (yakni eEi'glil kembali kepada kalimat:
,

"G 
-5: (Orang yang mengulangi [mengambil riba). Bentuk jamak

' ' - 'ikata u-*l adalatr berdasarkan makna kata ,1. Pendapat lain

menyatakan, bahwa makna 
"G 

-5: (Orang yang mengulang)

adalah yang kembali kepada pernyataan, ii.)i J+ '$ 6y
(sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba), dan bahwa ia menjadi
kafir karena itu, sehingga berhak kekal (di neraka). Berdasarkan
makna pertama, maka kata Htuluud (kekal) adalatr ungkapan pinjaman
yang bermakna sangat, sebagaimana or.mg-orang Arab biasa
mengatakan, "Raja abadi', maksudnya adalah sangat lama.
Pemaknaan harus begitu berdasarkan hadits-hadits mutawatir yang
menetapkan akan dikeluarkannya para mrmahhid (yang mengesakan
Allatr) dari neraka.

Wi 5i ',;:J- @llah memusnahtan riba), yakni

menghilangkan keberkatrannya di dunia, walaupun banyak yang tidak
akan bertahan di tangan pemiliknya. Pendapat lain menyatakan: Allah
memusnahkan keberkahannya di akhirat.

*Ai o,i, fao" menyuburkan sedekah), yakni:

Menambahkan pada harta yang dikeluarkan sedekahnya. pendapat lain
menyatakan: Allatr memberkahi patrala sedekah dan melipat
gandakannya serta menambalrkan patrala orang yang bersedekah.
Tidak ada halangan untuk mengartikannya dengan kedua pemaknaan
ini.

J -r,K g en- 7 'ntii (Dan Atlah tidak menyukai setiap

orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa), yakni:
Allah tidak ridha, karena kecintaan dikhususkan bagi orang-orang
yang bertaubat. Di sini terkandung kecaman dan ancaman terhadap
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pelaku riba karena Allah menghukuminya kafir dan menyandangkan
kata 'atsim' (berbuat dosa) dengan benhrk ungkapan mubalagluh
(menunjukkan sangat). Kemungkinan juga bahwa yang dimaksud

dengan katimat: )6K $ 6triop orqng yang tetap dalam kckafiran)

adalatr orang yang mempunyai karakter yang menjadikannya kaft.
Kaitannya dengan status ini adalah bahwa orang-orang yang

mengatakan batrwa jual beli itu sama dengan riba, adalah kafir.

penafsiran ayat: gCyi$\J13 tjtt; 4.5i 'l'y (sesungguhnya

orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shalih) hingga akhir
ayat, telah dikemukakan.

Abu Ya'la meriwayatkan dari jalur A1 Kalbi, dari Abu Shalih,

dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, 'o;-i;-i Wi $;LLU- O-r(

W'n U:iti'W- -jtt i;r;6 $yror""s-orans yans makan

fmengambilJ riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya
or(mg yang kcmasulan syetan lantman ftekananJ Wnyakit gila), ia
mengatakan: Hal itu akan diketahui pada mereka di hari kiamat nanti,
mereka tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang kerasukan yang

1.,
mesapmes4p. li1)i b 'g-Ii, Gt66 #\ctyl 1x""aorn mereka

yang demikian itu, adalah disebabkon mereko berkata (berpendapat),

sesungguhnya jual beli itu sana dengan riba) daa berdusta atas nama

Altah,lSJrig;'g'ii'dYt@adatulAllahtelahmenghalalkaniual
beli dan mengharamkon riba). Barangsiapa yang kembali lalu

memakan ;aa, 6!r*A.#;6i,r4 qft @aka mereka itu

adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kckal di dalawrya).

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan darinya mengenai ayat ini, ia mengatakan, '?ada hari

kiamat nanti, pemakan riba akan dibangkitkao dalam keadaan gila lagi

megap-megap."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarfu dan Ibnu Al Mundzir

IL
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meriwayatkan dari jalur lainnya darinya juga mengenai firman-Nya: T

'o;A $idak dapat berdiri) ia mengatakan, "Yaitu saat dibangkitkan

dari kubumya." Al Ashbahani di dalam kitab Targhib-tya
meriwayatkan dari Anas, ia mengatakan, *Rasulullah SAW bersabda:

y 'A- W !q, * tS, ,f ,* gada hari kiamat nanti,

pemalran riba akan datang dalam kcadaan rusak akalnya dan hidup
dalam htbangan sari tubuh dan nanah para penghuni neraka, sambil

menyeret lcedua bibirnya). Kemudian beliau membacakan ayat: 'i
'*;i e'A:i:t'W- -i'i ifr- 6 Jy6jfrgidak dapat berdiri

melainlan seperti berdirinya or(mg yang kcmasukan syetan lantaran
[te kananJ penyakit gl a)-6s

Banyak sekali hadits-hadits yang menyebutkan tentang
besarnya dosa riba" di antaranya adalah hadits Abdullah Ibnu Mas'ud
yang diriwayatkan oleh At Hakim dau. di-shahih-kawrya serta Al
Baihaqi, dari Nabi SAW, beliau bersabda: e U;: ,t;.1;.ipi"r'rts ,f.1;

,i....ir J*}r ,f * rl.St 6rf 
'oyt ,:ll &jt f-if 6ao njuh putuh tiga

pintu riba, yang paling ringan adalah seperti [dosal seseorang yong
menikahi ibunya [sendiriJ, dan riba yang paling buruk adalah

[merus akJ kchormatan se orang muslim).66

Hadits Abu Hurairah secara morfu'yang diriwayatkan oleh

Ibnu Majatr dan Al Baihaqi dengan lafazh: ti)i. oW (Tujuh puluh

pintu).6' Hadits semakna dengan perbedaan bilangannya juga
diriwayatkan dari Abdullah bin Salam, Ka'b, Ibnu Abbas dan Anas.

65 Disebutkan juga oleh Al Mundziri di dalan At-Targhib 3/lO dan
disandarkannya kepada Al Ashbahani namun tidak mengomentarinya.

6 Shahth: Al Hakim 2/37, Al Baihaqi di dalam Asy-Syt'ab, no. 5519, dan di-
shahih-kan oleh Al Albani di dalam ShaAhAl Jami', no. 3539.

" Shahih: Ibnu Majah, no. 2274 dengan latazh li (dosa) bukan t6.. lt ttuut
adalah al itsm (dosa). Dicantumkan juga oleh AI Baihaqi di dalam Asy-Syu'ab 5520,
dari hadits Abu Hurairah, dan di-shahili-kan oleh Al Albani.
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Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ar-Rabi' mengenai ayat ini, ia
mengatakan, "Pada hari kiamat nanti, mereka akan dibangkitkan
dalam keadaan akal mereka terganggu syetan. Pada sebagian qira'ah

ayat ini adalah: yqt ?i i'ii6- 1 @ada hari kiamat nanti merel<a

tidak dapot berdiri)" Maksudnya bahwa ini adalah bacaannya Ibnu
Mas'ud yang telah disebutkan tadi.

Di dalam Ash-Shabihain dar yang lainnya disebutkan riwayat
dari hadits Aisyah, ia menuturkan, 'oKetika diturunkannya ayat-ayat
dari akhir suratr Al Baqarah yang mengenai riba, Rasulullah SAW
keluar ke masjid, lalu membacakannya kepada orang-orang, kemudian
beliau mengharamkan perdagangan khamer."68 Ibnu Jarir dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Umar bin Khaththab, bahwa Umar

berkhutbah lalu mengatakan, "sesungguhnya di antara (ayat-ayat) Al
Qur'an yang paling akhir diturunkan adalah ayat riba, dan

sesungguhnya ketika Rasulullatr SAW meninggal, beliau belum

menjelaskannya kepada kita. Karena itu, tinggalkanlah apa yang

membuat kalian ragu dan beralih kepada apa yang tidak membuat

kalian ragu." Al Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, bahwa ia berkata, *Ayat terakhir yang diturunkan Allatl
kepada Rasut-Nya adalatr ayat riba-"5e At Buihaqi juga meriwayatkan

seperti itu dari Umar di dalam Ad-Dala'il.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujatrid mengenai riba yang

telatr ditarang Allah, ia berkata, "Pada'masa jahiliyah, bila seseorang

berutang pada orang lain, maka orang yang berutang mengatakan

(kepada yang memberi utang), 'Untukmu sekian dan sekian dan

engkau menangguhkan pembayaranku.' Lalu si pemberi utang pun

menangguhkan penagihan darinya." Ia juga meriwayatkan serupa itu
dari Qatadah. Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan serupa itu dari

Sa'id bin Jubair dengan tambahan penafsiran tentang firman-Nya: #

.f) n ''^E; i'& lorong-orang yang telah sampai kepadanya

6 Munafaq 'Alaih: Al Bulfiari, no. 459 dan Muslim 3/1206, dari hadits Abu

Hurairah.
un Shahih: Al Bukhari, no.4544, dari hadits lbnu Abbas.
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larangan dari Tuhannya) ia berkata, "Yakni ini sebagai penjelasan
yang terdapat di dalam Al Qur'an mengenai pengharaman riba,

sehingga dengan begitu riba dilarang. ,''.i6.V ,liti (mako baginya apa

yang telah diambilnya dahulu fsebelum datang loranganfl, yakni:
Maka baginya riba yang telatr dimakan sebelum adanya pengharaman.

7 Jy':5y (dan urusannya [terserahJ kepada Allah),yakni: Setelah

pengharaman itu dan setelah ia meninggalkannya, bila berkehendak
maka, Allah memeliharanya dari itu, dan bila berkehendak, maka

Allah tidak akan memeliharanya. iG -5: (Orang yang mengulangi

[mengambil ribafi, yakni: Mengulangi melakukan riba setelah

pengharamannya lalu menghalalkannya dengan mengatakan, '€ti Gy

\Slt b (Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba), qfr

6i^* A #'-r.tiSt 44t @aka mereka itu adalah penghuni-

penghuni neraka; mereka kckal di dolamnya), yakni: Mereka tidak
akan pernah mati.,

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari jalur Ibnu

Juraij, dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, li;Ji',Ai #- @llah

memusnahlan riba), ia mengatakan: Allatr mengurangi riba, Ort

..tiAi @an menyuburkan sedekah), yakni: Menambahkan

padanya. Telatr disebutkan secara pasti di dalam Ash-Shaftifuain dan

yang lainnya dari hadits Abu Hurairah secara marfu', )\O:#',i
s yu;#:;i ^*&1lr lri ,*\tto' Ja lj,* f q:;
,y.at e ok ,p e1i Vl6li jj- @*ongsiapa Dersedekah senilai

sebutir htrma dari penghasilan yang baik, dan Allah tidak menerima
lrccuali yang baih maka sesungguhnya Allah menerimanya dengan
tangan lranan-Nya, kcmudion mengembangkannya untuk pemililotya
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sebagaimana seseorang kalian mengembangkan anak htdanya hingga
menjadi seperti gunung).1o Al Bazzat, Ibnu Jarir, Ibnu Hibban dan

Ath-Thabrani juga meriwayatkan serupa itu dari hadits Aisyah. Al
Hakim, At-Tirmidzi didalam Nawadir Al Ushul juga meriwayatkan
serupa itu dari Ibnu Umar secara marfu'.

Di dalam hadits Aisyatr dan Ibnu Umar disebutkan: Bahwa
setelalr dikemukakannya hadits itu, Rasulullah membacakan ayat:

UiAi ";, Wi 'iti A:i @uah memusnahtran riba dan

menyuburkan sedeknh).

Ath-Thabrani meriwayatkan dari Abu Barzah Al Aslami, ia

berkata, *Rasulullah SAW bersabda: .ir fb xi..,i a:t:,Ara b:rb{ #r'ttt

9t e it*# ,p (Sesungguh*o ,rororr io oo *rggrrh bersedekab

dengan sepotong fhtrmal yang terus tumbuh di sisi Allah hingga
menjadi seperti Uhud)qr Hadits-hadits ini menjelaskan tentang makna

ayat tersebut.

tEY

<r;rii{', 5i g. I H!4,);4 4 "#

Tt;, i3 6; i;A $f,J{,1 i& i 6tu;:@
i,.6;:-. i (I;Fr'@ SiLi' ;* 6L'" 4

70 Munafaq 'Alaih: Al Bukhari, no. 1410 dan Muslim 2/702, dari hadits Abu

Hurairatr.
7' Dha'i| Dicantumkan oleh Al Haitsami di dalam Al Majma'31111, dan ia

mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam Al Kabir. Di dalam sanad-

nya terdapat Siwar bin Mush'ab, ia perawi yang dha'if dan dinilai dha'if oleh Al
Albani di dalam Dha'if Al Jami', no. 1501.

* : lfr ;'i e 
"41ji;t 

iJK 
d uy
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@ 5A8{Ai.4be ,f, k3:""i7rit
uHai orangerang yang beriman, bertalcwalah kepada Allah dan

tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-ordng
yang beriman. Maka jika hamu tidak mengerjakan (meninggalkan

sisa riba), Maka ketahuilah, bahwaAllah dan Rasul-Nya akan
memerangimu. dan jiha kamu bertaubat (dari pengambilan riba),
Maka bagimu pokok hartamul kamu tidak Menganiaya dan tidak

(pula) dianiay* Dan jika (orang yang berutang itu) dalam
kesukaran, Maha berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan

menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu,lebih baik
bagimu, jika kamu mengetahul Dan peliharalah dirimu dari (azab

yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua
dikembalikan kepada AAah. kemudian masing-masing diri diberi
Balasan yang sempurna terhadap apa yang telah diherjakannya,
sedang mereka sedikitpun tidah dianiaya (dirugikan). " (Qs. Al

Baqarah l2l:278-281)

6i \;3 (bertakwalah kcpada Allah), yakni: Peliharalah diri

kalian dari siksa-Nya dan tinggalkanlah sisa riba yang masih ada pada
kalian. Konteksnya menunjukkan bahwa Allatl membatalkan riba
yang belum diterima.

'4r3 3 ;rLfiilu kamu orang-orang yang beriman), ada

yang berpendapat: Ini kalimat syarth majazi (ungkapan kiasan jika-
maka) dalam bentuk redaksi yang sangat mendalam. Pendapat lain

menyatakan: Kata ol, (ika) pada ayat ini bermakna ti\ (apabila).

Ibnu 'Athiyyah berkata, "Pendapat ini tertolak, karena tidak dikenal
dalam bahasa. Yang tampak, bahwa maknanya: Jika kalian beriman
dengan sebenamya, maka itu melazimkan untuk mengaplikasikan
perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya."

{ o$ (ua*a it*a kamu tidak mengerjakan

sisa ribaJ), yakni: Apa yang diperintahkan kepada

a ta..

u,"nt

[meninggalkan
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kalian, yaitu bertalona dan meninggalkan riba, ;ri '6,

!4jf: @aka kctahuitah bahwa Allah dan Rasul-Nya alcan

memerangimu), yakai: Maka ketatruilah itu. Kalimat ini dari adzina bi
asy-syai'i yang artinya: Mengetahui sesuafu. Pendapat lain
menyatakan: Ini dari al idzn bi asy-syai'f, yaitu mendengarkan, karena
hal ini termasuk jalannya ilmu (cara untuk mengetahui).

Abu Bakar meriwayatkan qira'atr dari 'Ashim dan Hamzah:

\j{ft @afa ketahuilah) yang bermakna: Maka beritahulah orang lain

bahwa kalian hendak memerangi mereka. Makna ini pun sudah tersirat
sebelumnya, bahwa memakan riba dan melakukan praktik riba
termasuk perbuatan yang beroda besar, dan mengenai ini tidak ada

perbedaan pendapat. Penyebutan kata*harb" (perang) secara nakirah
(undefinitif; Tanpa alif laam ta'rifl untuk menunjukkan besarnya

perkara ini, dan bertambah besar lagi karena dinisbatkan kepada nama

Allah yang paling agung dan kepada Rasul-Nya yang merupakan

makhlukpaling mulia.

';3 
"b 

(Daniika kamu bertaubat (dari pengambilan riba)),

yakni: Dari mengambil riba: ;A!t^ iii # (maka bagimu

polrok hartamu) yang boleh kamu ambil. 6# ti ftnmu tidak

menganiaya) orang-orang yang berutang kepada kalian dengan

mengambil tambatran, 6:5ii{3 fa"" tidak [pulal dianiaya) oleh

mereka karena penangguhan dan kurangnya pembayaran. Ini kalimat
yang menerangkan kondisi atau sebagai kalimat permulaan. Ini
menunjukkan bahwa harta mereka yang tidak disertai taubat

dihatalkan untuk diambil oleh bagi para imam (pemimpin) atau yang

mewakili mereka.

iF f 6( oS (Dan iika forang berutang rtuJ dalam

kesukaran), Setelatr Allah SWT menetapkan hukum bagi para pelaku

o/ ll<krJ r*, l.rrb
}J,
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riba yang hanya boleh mengambil pokok hartanya pada para
pengutang yang memiliki harta lalu Allah menetapkan ketentuan bagi
yang kesulitan, yaitu diberi tangguh hingga berkelapangan. Al ,(Jsrah

adalah kesempitan kondisi karena tidak ada harta. contohnya adalah:
Jaisy al 'usrah (entara masa sulit). An-Nozhirah adalah
penangguhan/penundaan. Al Maisarah adalatr mashdar dat'. al yusr

(mudah). Rda'-nya kata -9'5 oleh kata 6( yang sempurna yang

bermakna berada. Demikian yang dikatakan oleh sibawaih, Abu Ali
Al Farisi dan yang lainnya. Sibawaih menyenandungkan syair:

L^el4tf )! ?; t:rs riy G, t:- ot;,.-.j Ti C oL
Tebuslah untuk Bani Dzuhl bin Syaibah rohoi p"*u;

kettka hari terang benderang dan berav,an.

Di dalam mushhaf Ubay dicantumkan: ;,& i 5( ;ry
(Dan jilra forang berutang ituJ dalam kcsukaran) yang bermakna:
Bila orang yang dituntut (membayar utang) itu daram kesukaran. Al
A'masy membacanya: t:rli t:k bf: (Dan jika [orang berutang ituJ
orang yang kesukaran). Abu Amr Ad-Dani mengatakan, dari Ahmad
bin Musa, "Demikian juga di dalarn mushhaf Ubay bin Ka,b.,, Al
Mu'tamir meriwayatkan dari Hajjaj Al wanaq, ia mengatakan, bahwa
di dalam mushhaf Utsman dicantumkan: i')i.? ti o,& 'ob (Dan jika
[orang berutang ituJ dalam keadaan kesurraran). An-Nuhas, Makki
dan An-Naqqasy mengatakan: Berdasarkan ini, ayat ini dikhususkan

bagi para pelaku riba. Adapun yang membacanya '-9'5' maka berarti

umum bagi siapa saja yang berutang. Demikian pendapat Jumhur.

Jama' ah membacanya, i' F (maka b er il ah tangguh), dengan harakat

lrasrah pada hwuf zha'. Mujatrid, Abu Raja' dan Al Hasan
membacanya dengan harakat suhm (yakni: Fanazhrah), ini dialek
Bani rarrrim. Nafi' membacanya 'Muyassarah' dengan harakat
dhammah pada huruf sfn, sementara Jumhur membacanya dengan
harakat fathah (yakni: Maisarah) yang bermakna yasaar
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(lapang/mudah).

\:ti# {ti 1O"" menyedekahlcon [sebagian atau semua utangJ

itu) dengar membuang salah satu dari kedua taa'nya. Dibaca juga
dengan men-tasydid-kan shaad (yakni: tashshaddaquu), artinya: dan
menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu kepada para
pengutang kalian yang kesulitan dengan membebaskan utang itu maka
itu lebih baik bagi kalian. Ini mengandung anjuran bagi mereka untuk
menyedekahkan pokok harta mereka terhadap pengutang yang
kesulitan, dan menetapkan sikap ini lebih baik daripada
menangguhkan. Demikian yang dikatakan oleh As-Suddi, Ibnu Zaid
dan Adh-Dhahhak. Ath-Thabari berkata, "Yang lainnya mengatakan:
Makna ayat ini: Dan menyedekahkan kepada yang kaya maupun yang
miskin adalatr lebih baik bagi kalian." Yang benar adalah pemaknaan
yang pertam4 karena ini tidak ada indikasi bersedekah kepada yang

kaya.

6j$ *!K o$i*o komu mengetahui), jawab-nya mahdzuf

(yakni penimpal kalimat ini tidak ditampakkan. Yakni dalam
ungkapan jika-maka), yaitu -bila ditampakkan-: Jika kamu
mengetatrui batrwa itu lebih baik bagi kalian, niscaya kalian
melalorkannya.

'tliYt (Dan peliharalah dirimu dari [adzab yang terjadi

pada| hari yang pada waldu itu), yaitu hari kiamat. Disebutkannya
kata'hari' secrua nakirah (undefinitif) berfrrngsi untuk penegasan yang

menakutkan. Kata ini pada posisi nashab sebagai maful Drft (obyek),
bukan sebagai zharf $ara keterangan).

b

,ifi Jy*.aj4i Qramu semua dikembatitan kepada Altah)

adalatr kalimat yang menyifati kata 'hari' sebelumnya. Abu Amr
membacanya dengan haralat fathah pada huruf t a' dan harakat kas r ah
pada huruf jiiz (yakni: Tarji'uuna), sedangkan yang lainnya
membacanya dengan harakat dhammah pada huruf ta' dan harakat

fathah pada huruf jim $alKnr: Turja'uuna). Ada yang berpendapat

Vg
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bahwa hari yang disebutkan itu adalah hari kematian, sementara
Jumhur berpendapat, bahwa itu adalah hari kiamat sebagaimana yang
telah dikemukakan.

b

51rl JL$epada Allah), pada kalimat ini ada mudhaf mahdzuf

(kata terkait yang tidak ditampa}&an), perkiraannya adalah: Kepada
hukum ftetentuan) Allah.

,# k-;;'i3 (Kemudtan masing-masing diri diberi balasan

yang sempurna), yaitu: Semua jiwa yang mukallaf (yang mempunyai
kewajiban syari'at).

'Aa'- G $erhadap apa yang telah dikerjatrannya), yakni:

Berupa balasan atas apa yang telah diperbuatnya, yang baik maupun
yang buruk.

SjJg;- { #i (sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya)

statusnya sebagai hal (keterangan kondisi). Dikemukakan dalam
bentuk jarnak karena lebih seirama dengan kondisi pembalasan,
sebagaimana bentuk tunggal yang lebih seirama dengan kondisi
perbuatan. Ayat ini mengandung wejangan-wejangan yang baik bagi
manusia.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari As-Suddi mengenai firman-Ny a: 'Si( 6-51q,Y_

V)i e -Jj 11, V1n 6i Wi (Hai orang-orans yang beriman,

bertalwalah kepada Allah dan tinggalksn sisa riba [yang belum
dipungutJ), ia mengatakan: 

-Ayat ini- diturunkan berkenaan
dengan Al Abbas dan seorang laki-laki dari Bani Al Mughirah,
keduanya berserikat pada masa jatriliyah dalam meminjamkan riba
kepada orang-orang dari Tsaqif. Lalu datanglah Islam, sementara
mereka telatr memiliki harta yang banyak dalam praktek riba,
kemudian Allah menurunkan ayat ini. Ibnu Jarir meriwayatkan dari
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Ibnu Juraij, ia menuttrkan, "orang-olang Tsaqif telatr mengadakan

perjanjian damai dengan Nabi SAW dengan ketentuan bahwa harta

riba mereka berada dalam tanggUngan orang-orang lain sedangkan

harta orang lain yang ada dalam tanggungan mereka digugwkan.

Setelatr penaklukan Makkah, Attab bin Usaid ditugaskan pemimpin

Makkah, sementara Bani Amr bin Auf mengambil riba dari Bani Al
Mughiratr, sedangkan Bani Al Mughirah melakukan riba pada mereka

di masa jahiliyah sehingga setelah Islam datang mereka menanggung

beban harta yang banyak, lalu Bani Amr menuntut riba mereka namun

Bani Al Mughirah menolak menyerahkannya setelah Islam, maka

mereka pun mengadukan hal ini kepada Attab bin Usaid, lalu Attab

mengirim surat kepada Rasulullatr SAW, lalu turunlah ayat: q;\f-

V)i e '4. ti li:):i 6i 'titi Wf <rii (Hai orang-orans vans

beriman, bertaharulah kcpada Allah dan tinggalknn sisa riba [yang
belum dipungutfl,' maka dengan itu Rasulullah SAW membalas surah

Attab, dan beliau bersabda, 74'i4ib\b ,t*:\ (hu bila mereka

rela, tapi bila tidah mala nyataknnlah perang pada mereka)'

Ibnu Jarir, Ibnu At Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: gh \iilY

(Matra l@tahuilah bahwa [Atlah dan Rasul-Nyal aknn metnerangimu),

ia mengatakan: Barangsiapa yang pernah melakukan riba dan tidak

mau melepaskan diri darinya, maka adalah hak pemimpin kaum

muslimin untuk memerintatrkannya bertaubat. Bila ia mau melepaskan

diri (maka itu yang diharapkan), bila tidak maka dipenggal lehernya'

Mereka juga meriwayatkan darinya mengenai frrman-Ny ", ,gfrt!'E
(Matra ketahuilah bahwa [Atlah dan Rasul-Nyal akan memerangimu),

ia mengatakan: Yakinilah dengan pemerangan.

Para penyusun kitab-kitab Sunan dan yang lainnya

meriwayatkan dari Amr bin Al Ahwash: Bahwa ia turut serta dalam

haji wada, bersama Rasulutlah SAW, Ialu beliau bersabda, \ f 'Onf

L*V 6.: Ji:1j .otlrtt tii* 1 ,ilr;l;ti:t € 'L*V *q' e
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q6t U., (Ketahuilah, sesungguhnya setiap riba pada maso jahiliyah

digugurlran. BaSt lcalian adalah polcok harta kalian, lmlian tidak
menzhalimi dan tidak pula dizhalimi. Dan riba pertama yang
digugurlran adalah ribanya Al Abbas).1z

Ibnu Manduh meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan,
"Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Rabi'ah bin Amr dan teman-

temannya: H:j ,i;.3 H';r3 ,* (Dan jitra tmmu bertaubat

[dari pengambilan ribaJ, maka bagimu polak hartamu)"

Sa'id bin Manshw, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim

i 5(g5meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya:

i# (Dan jitw [orang berutang ituJ dalam kesukaran), ia

mengatakan: -Ini- diturunkan berkenaan dengan riba. Abdurrazzaq,
Sa'id bin Manshur dan Abd bin Humaid juga meriwayatkan serupa itu
dari Syuraih.

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Adh-
Dhahhak mengenai ayat ini, ia berkata, "Demikian juga setiap utang
pada seorang muslim." Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan serupa itu
dari Sa'id bin Jubair. Banyak sekali hadits-hadits shatrih yang terdapat
di dalam Ash-Shabibain dan yang lainnya mengenai anjuran bagi
orang yang mempunyai utang dalam tanggungan orang lain yang
kesulitan untuk menangguhk awry a.73

Abu Ubaid, Abd bin Humaid, An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ath-Thabrani, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ayat Al Qur'an yang

terakhir kali diturunkan kepada Nabi SAW adalah: <r;:-i(,i1#\S

Il JL y. (Dan peliharalah dirimu dari [adzab yang terjadi pada|

hari yang padawaldu itu lamu semua dikembalikan kepada Allah)

" Shahih: Abu Daud, no.3334, Ibnu Majah, no. 3055, At-Tirmidzi, no. 30g7,
dan di-shahih-kan oleh Al Albani.

" Shahih: Diriwayatkan oleh Muslim, no. 2301, dari hadits Abu yusr.
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Ibnu Abu Syaibah juga meriwayatkan seperti itu dari As-Suddi

dan 'Athiyyah Al 'Ufi. Ibnu Al Anbari juga meriwayatkan seperti itu
dari Abu Shalih dan Sa'id bin Jubair. Abd bin Humaid, Ibnu Al
Mundzir dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Al Kalbi, dari Abu Shalih,

dari Ibnu Abbas: Bahwa ayat ini adalatr ayat terakhir yang diturunkan.

Dan jarak waktu antara turunnya ayat ini dengan wafatnya Nabi SAW
adalah delapan puluh satu (81) hari." Ibnu Abu Hatim meriwayatkan

dari Sa'id bin Jubair, batrwa Nabi SAW masih hidup selama sembilan

malam setelatr turunnya ayat ini, kemudian beliau meninggal.

&,,f: 6y i* F::; riySsr. 6-1i q{6-

,J *F eU{tizru, U)e "# e1V*'s
'{;fi *yc,s irt u$; : iU*';l lt C2- (.!<

Us *4L,s tfi 
:o( 

o$"ri1 i, ;-r5-{ i i!.6i ;;45

w

6riy$"$i 4r-7;

5K S,7y?ic;1$1-&:J''

6K d t|'4.q u $-q l;efrrr\.L^,
'i-i S ;"*iliei';;i &9t4ti/v33.'3 ,-6

"s?\r:trzyHiiQct

&t -^fi {y6*,-x W t#K J i-'23 7 1i}l
{ifuti;friyt+ffi

S1 U1 X4; ;:*$ 4 q4$ {'"-{ift
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*; qtic*t*;iaq riy-lj3nfi;

'arfi(r"A,$;3fry j\;xatji,+1,

K "gs @'4 rifr h',1i'i3"N'i iL:yLs
6 ig'^:rii,3;, tlYiuq ?3# e

E

1'r,^rr'i'i #5 i6'#1 c$i;gLAK.
'o$..i, efr$ r*"er,iJg (%3- ;; 7 i$i

@ry
"Hai orang-orang yang beriman, apabib kamu bermutamatah tidak

secara tunai untuk wakta yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannyu dan hendaklah seotang penutis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penutis enggan
menulis kannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaktah ia

bertalewa kepada Allah ruhannya, dan janganrah ia mengurangi
sedikitpun daripada utangnya jika yang berutang itu orang yang
lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidah

mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan
dengan jajur. dan persaksihanlah dengan dua orang saksi dari
orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki,

Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-
saksi yang kamu ridhai, sapaya jiko seorang lupa Maha yflng
s eoran g mengingatkannya janganlah s aksi-saksi itu en ggan

(memberi keterangon) apabila mereko dipanggil; dan janganlah
kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai
batas waktu membayarnya yang demikian itu,lebih adil di sisi
Allah dan lebih menguatkan persaksian dan tebih dekat kepada
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tidak (me nimb ulhan) heraguanmu (Tulislah mu, amalahmu it u),
kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan
di antara kamu,lllaka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak

menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan
janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jiko kamu

lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu
kefasikan pada dirimu dan bertakwalah kepadaAllah; Altah

mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu- Jika
kamu dalam perjalanan (dan bermutanalah tidak secara tunai)

sedang kamu tidak memperolch seorang penulis, Maka hendaklah
ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).

akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,
Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya

(utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya;
dan janganlah kamu (para sahsi) Menyembunyikan persahsian. dan

B aran g s iap a y an g me nyemb anyikannya, Maka S e s un g g uh ny a ia
adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui

apa yang kamu kerjahan.'(Qs. At Baqarah l2l:282-283)
Ini memasuki penjelasan tentang utang piutang yang terjadi di

antara manusia setelah sebelumnya menjelaskan tentang perkara riba.
Yakni: Bila sebagian kalian berutang kepada sebagian lainnya dan
berfransaksi demikian. Disebutkannya utang setelah menyebutkan hal
yang mencukupi tentang utang piutang, adalatr sebagai penegasan,

seperti juga firman-Nya: ,;E*- ?*{; (Dan tidak pula burung-

burung yang terbang dengan kcdua sayapnya." (Qs. Al An'aam [6]:
38) (karena terbangnya burung tentu dengan kedua sayapnya, nirmun
disebutkannya kata 'kedua sayap' adalatr sebagai penegasan). Ada
yang berpendapat: Ini disebutkan agar dhamir-nya kembali

kepadanya, yaitu dhamir pada kalimat: 7*'*U, (hendaklah komu

menuliskannya). Bila diungkapkan dengan kata 'Faktubuu ad-dain'
(hendaklah kamu menulis utang), tentu tidak akan seirama dengan

redaksi kalimat: i:+ fi33 $l @pabila kamu bermu'amalah tidak

secara tunai). Ad-dain adalah sebutan untuk setiap tansaksi dimana
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salatr satu pihak yang bertukar menyerahkan secara tunai sementara
pihak lainnya dalam tanggungan s@ara tempo, karena yang
diistilatrkan 'ain (barang) oleh orang-orang Arab adalah yang
barangnya memang ada di tempat sedangkan dain (utartg) adalah
yang tidak ada di tempat (atau tidak ada saat transaksi). Seorang
penyair mengatakan,

o. ,o'-',a .l'.. , t'

u; ? ),L3 nyt: t)\b tia,L'.r* t:f-w)

Ongl*,i*iikan kepada Lmi dirha* t**i rntut'pr*Oayaran cat

dan daging bakar secara tunai dan tidak diutang.

Penyair lainnya mengatakan:

u-t'* tk'c,?r'!ri t:b4 $e rri'ri Y tiy
' 

,rro mereka menyalalan api dan kayu balwr

maka itulah kematian tunai yang tidak terutang.

Allah menjelaskan makna ini dengan firman-Nya, Fi dt

&, funtuk waldu yang ditentukon), ini sebagai dalil batrwa waktu

yang tidak diketahui (tidak ditentukan) adalah tidak boleh, lebih-lebih
lagi waktu pemesanan. Telah disebutkan secara pasti dalam lsft-
shahihdariNabi sAW: is ft 4ifu F e'4 f e'&i,i
(Barangsiapa bertransalcsi salaf pada htrma, maka hendaHah men-
salaf dalam talaran yang ditentukan hingga walcu yang ditentukan).14

Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Jumhur, dan mereka
mensyaratkan penenfuan waktu berdasarkan hari, bulan atau tatrun.

Lebih jauh mereka mengatakan, "Dan tidak boleh penentuan hingga
masa panen, masa penggilingan, masa kembalinya kafilatt atau yang
lainnya." Namun penentuan batasan waktu seperti ini dibolehkan oleh
Malik.

'n Muttafaq 'Alaih; AI Bulhari, no. 2239 dan Muslim 3/1226, dari hadits lbnu
Abbas.
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Zp'U (hendaHah kamu

Menuliskan utang beserta waktunya, karena hal ini lebih bisa

mencegah perselisihan dan percekcokan.

tb\L '# *Kli (Dan hendaHah seorang penulis di

antara lramu menulisknnnya), ini penjelasan tentang cara penulisan

yang diperintahkan tersebut. Konteks perintatr menunjukkan wajib.
Demikian yang dikatakan oleh Atha', Asy-Sya'bi dan yang lainnya.
Karena itu, mereka mewajibkan juru tulis untuk menuliskannya bila ia
diminta untuk itu dan tidak ada lagi yang dapat menuliskannya selain

dia. Pendapat lain menyatakan, bahwa perintah ini bersifat anjuran

(bukan wajib).

if;t" (dengan benar) berkaitan 'dengan kalimat yang

mahdzuf (tidak ditampakkan) mengenai sifat penulis (uru tulis), yakni
(bila ditampakkan menjadi): Penulis yang berkarakter adil, dalam arti

menuliskan apa adanya, tidak menarrbatrkan dan tidak mengurangi

serta tidak condong kepada salah satu pihak. Ini adalah perintah bagi

yang berutang piutang, yaitu memilih penulis (uru tulis) yang

memiliki sifat ini, yaitu yang tidak ada kecondongan di dalam hatinya

atau penanya kepada salah satu pihak yang bertransaksi, tapi yang

benar-benar menjaga kebenaran dan keadilan di antara mereka.

*y 4Y'- {5 (Dan janganlah penulis enggan), bentuk kata

nakirah (undefinitif) pada ungkapan penafian mengindikasikan

keumuman, artinya: Janganlatr seorang juru tulis mana pun menolak

untuk menuliskan transaksi utang piutang sebagaimana yang telah

Allah ajarkan kepadanya, yakni dengan cara penulisan yang telah

diajarkan Allah kepadanya, yaitu sebagaimana yang telah diajarkan

dengan firman-Ny ", iilit{arngan benar). Firman-Nyu, ,s$l }t1i3

U:t *f" (hendaHah orang yang berutang itu mengimlakkan [apa

yang alran ditulis itu), ada dua dialek untuk V,ata al imlaa', pertama

menuliskannya), yakni:
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dialek penduduk Hijaz dan Bani Asad, kedua dialek Bani Tamim.
Ayat ini berdasarkan dialek yang pertama, adapun yang berdasarkan

dialek yang kedua adalah firman Allah Ta'ala: ',34 r* 83 ijg
i*t (Malra dibacal@nlah dongengan itu kepadanya setiap pagi

dan petang). (Qs. Al Furqaan [25]: 5). Kemudian, firman-Nya: ,sfil

'Ai ,* @rang yang berutang) adalatr orang yang mempunyai

utang, Allah memerintahkannya untuk mengimlakkan (mendiktekan),
karena kesaksian hanya berlaku terhadap pengakuannya mengenai
kebenaran adanya utang dalam tanggungannya. Dan, Allah pun
memerintahkannya untuk bertakwa mengenai apa yang didiktekannya
kepada juru tuIis, dan ini sangat ditegaskan karena tersirat dari
ungkapan yang memadukan antara nama dan sifat (Allah dan Tuhan),

yaitu: ff i;t 413 @an hendaHah ia bertalova kepada Altah

Tulnnnya). Allatr juga melarangnya mengurangi.

Pendapat lain menyatakan, bahwa itu addah larangan bagi juru
tulis. Pendapat pertama lebih tepat, karena omng yang menanggung
hak (mempunyai utang) adalah yang memungkinkan untuk melalarkan
pengurangan. Seandainya ini larangan bagi juru tulis, maka
larangannya tidak hanya larangan mengurangi, karena ada
kemungkinan juga untuk menambahkan sebagaimana ada peluang
untuk mengurangi. As-Safiih (orang bodoh) adalatr yang tidak
mempunyai pandai dalam pengelolaan hart4 sehingga tidak bagus
dalam mengambil atau memberi. Kadang omng bodoh diserupakan
dengan pakaian, yaitu tenunannya jarang-jarang. Kadang orang-orang
Arab mengistilalrkan as-safah sebagai sebutan untuk orang yang
kurang akal (idiot), dan kadang juga sebagai sebutan untuk orang yang
fisiknya lematr. Contoh yang pertama adalah ucapan seorang penyair:

#,;-i' e )Ut'W) di1Ll'o:;;'ol JA
Kami Htmvatir angan-angan kami melemah

dan lrami tidak lagi mengenal maso karena bersama yang bodoh.
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Contoh dari penggunaan makna kedua adalah ucapan Dzu Ar-
Rumah:

ftlt SCJ:'; ta;;t :-i'*s Ltt -fii ri.{ ';:r;

Merelra berjalan laksana melenggolorya anak panah yang lentur

pucuknya mengihtti gelombang anginyang berhembus pelan.

Secara umurn, as-saJiih adalah yang mubadzir (bersikap

tabdzir), baik karena ketidak tahunnya tentang penggunaan harta
ataupun karena menghambur-hamburkan harta walaupun ia
mengetatrui yang benar. Adh-dha'if adalah orang yang sudah lanjut
usia atau anak kecil. Ahti bahasa mengatakan, "Adh-dhuf, dengan

harakat dhammah, adalah kelematran pada fisik, sedangkan dengan

fathah (Va]rni: adh-dha fl adalatr kelematran pada pandangan (akal)."
Yang tidak mampu mengimlakkan adalatr orang gagu, yaitu orang
yang tidak dapat mengungkapkan sebagaimana mestinya. Pendapat

lain menyatakar Adh-dha'iif adalah orang yang kurang akal, kurang

pandai dan kurang mampu mengimlakkan. Sedangkan orang yang

tidak mampu mengimlakkan adalah anak kecil.

\.-Cft, 4; :# (maka hendaHah walinva mengimlakkan

dengan jujur), dhamir ftata ganti pada kalimat: As [walinya])

kembali kepada orang yang menanggung hak (orang yang berutang),

maka hendaklah wali orang yang berutang itu mewakilinya setelah

terlebih dahulu mencekal penggunaan hartanya. Demikian juga anak

kecil hendaknya diwakilkan oleh penerima wasiat atau walinya.

Demikian juga hendaknya ada yang mewakili orang lemah yang tidak
mampu mengimlakkan karena kelematran walinya, karena ia pun

termasuk dalam kategori hukum anak kecil, atau diwakili oleh imam

ataupun hakim. Orang yang wakilnya juga tidak dapat mengimlakkan,

bila akalnya sehat namun lidatrnya sedang sakit sehingga tidak dapat

mengungkapkan, maka hendaknya diwakili juga sebagaimana

mestinya. Ath-Thabari mengatakan, bahwa dhamir pada kalim ut 'i$i,
kembali kepada hak (utang), namun pendapat ini sangat lematr.
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Al Qurthubi mengatakan dalam Tafsir-nya: Transaksi orang

bodoh yang dicekal (dicekal bertransaksi atau menggunakan hartanya)

tanpa sepengetahuan walinya adalah transaksi yang rusak, dan ini
telah disepakati oleh para ulama, sehingga transaksi itu digugurkan,
tidak sah dan tidak berdampak apa-apa. Adapun transaksi orang bodoh
yang tidak dicekal, masih terdapat perbedaan pendapat mengenai hal
ini.7s

"?)E u i:+* La';ili3 (Dan persat<sitrnntah dengan

dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu), al istisyhaad

adalah meminta kesaksian. Allah menyebutnya dua orang saksi untuk

kesaksian ini berdasarkan kiasan yang pertam4 yaitu berdasarkan apa

yang bisa mencukupi untuk urusan mereka berdua (pengutang dan

pemberi utang) dalam hal kesaksian. Kalimat: 'p)6; U @ari

orang-orang telai di antoramz) terkait dengan kalimat: it3#V
(Dan persalrsikanlah), atau terkait dengan kalimat yarry mahdzuf

ftalimat yang tidak ditampakkan) yang menyebutkan tentang sifat

kedua saksi, yakni kedua saksi itu berasal dari orang-orang lelaki di

antaramu, yakni kaum muslimin, bukan dari kalangan orang-orang

kafu. Dalam hal ini tidak ada indikasi yang mengecualikan hamba

sahaya, karena para hamba sahaya pun bila muslim maka termasuk

kategori 'orang-orang lelaki muslim'. Demikian pendapat yang

dikemukakan oleh Syuraih, Utsman Al Batti, Ahmad bin Hanbal,

Ishaq bin Ratrawaih dan Abu Tsaur.

Sementara Abu Hanifah, Malik, Asy-Syaf i dan jumhur ulama

berkata "Kesaksian hamba satraya tidak berlaku karena dipengaruhi

oleh kekurangan yang disebabkan oleh statusnya sebagai hamba

sahaya." Asy-Sya'bi dan An-Naktra'i berkata, "Kesaksiannya berlaku

untuk nilai yang sedikit, tapi tidak untuk yang bemilai banyak."

Mengenai tidak berlakunya kesaksian hamba sahaya ini, Jumhur

berdalih, bahwa khithab dalam ayat ini berkenaan dengan orang-orang

yang bertransaksi secara tidak fimai (bertransaksi dengan utang

" Al qurthubi3l3$g.
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piutang), sedangkan hamba satraya tidak memiliki apa-apa yang bisa
digunakan dalam mu'amalatr ini.

Pendapat tersebut disanggah, batrwa penetapannya berdasarkan
keumuman lafazh, bukan berdasarkan kekhususan sebab. Lagi pula,
hamba sahaya pun sah melakukan transaksi utang piutang dan
mu'alamah lainnya bila majikannya mengizinkan. Kemudian para
ulama berbeda pendapat: apakatr mempersaksikan ini wajib atau
sunnatr? Abu Musa Al Asy'ari, Ibnu Umar, Adh-Dhahhak, Atha',
Sa'id bin Al Musayyab, Jabir binZnd,, Mujahid, Daud bin Ali Aztr-
Zhahin dan analanya berpendapat batrwa mempersaksikan ini
hukumnya wajib, dan pendapat ini diunggulkan oleh Ibnu Jarir Ath-
Thabari. Sementara Asy-Sya'bi, Al Hasan, Malik, Asy-Syaf i dan
Abu Hanifah beserta para sahabatnya berpendapat sunnah.

Perbedaan pendapat mereka adalah mengenai wajibnya
mempersaksikan jual beli. Kalangan yang menganggap wajib berdalih

dengan firman Allah Ta'ala: ';AC ril l5'-\.;$ (Dan

persalrsilranlah apabila kamu berjual beli), dala ini tidak berbeda

dengan: ltiAtli (Dan persaksiknnlah), maka kalangan yang

menyatakan wajibnya mempersaksikan dalam jual beli semestinya
juga menyatakan wajibnya mempersaksikan dalam utang piutang.

W d tf Qifa tuk ada),yakni jika tidak ada dua saksi yang

berupa gl4ft3!.r1 41!r 6"o orang lelaki, maka [bolehJ seorang

lelaki dan dua orang perempuan), yakni: Maka persaksikanlah dengan
seorang lelaki dan dua orang perempuan. Atau: Maka seorang lelaki
dan dua orang perempuan pun sudah mencukupi.

;'^3i 'u it;;j il-; @ari saksi-saksi yang kamu ridhai)

terkait dengan kalimat yang mahdzuf (yang tidak ditampakkan)
mengenai sifat seorang lelaki dan dua orang perempuan tersebut,
yakni (bila ditampakkan) mereka adalatr orang-orang yang kalian
ridhai untuk menjadi saksi. Yang dimaksud dengan 'kamu ridhai'
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adalah tentang agama dan keadilan mereka. Demikian ini, karena dua

orang perempuan dalam masalah kesaksian setera dengan seorang

laki-laki, dan tidak dibolehkan kesaksian para wanita saja tanpa
disertai kesaksian laki-laki, melainkan dalam hal yang tidak dapat

diketahui kecuali oleh para wanita.

Para ulama berbeda pendapat: Apa boleh menetapkan
keputusan berdasarkan kesaksian dua orang wanita yang disertai

sumpah pendakwa sebagaimana dibolehkannya penetapan keputusan

berdasarkan kesaksian seorang laki-laki yang disertai sumpah
pendakwa? Malik dan Asy-Syaf i membolehkannya, karena Allah
SWT telah menetapkan (kesaksian) dua orang wanita setara dengan
(kesaksian) seorang laki-laki di dalam ayat ini. Sementara Abu
Hanifah dan para sahabatnya tidak membolehkannya. Perbedaan

pendapat ini kembali kepada perbedaan pendapat mengenai penetapan

keputusan berdasarkan kesaksian safu orang saksi yang disertai

sumpah pendakrva. Yang benar adalah boleh berdasarkan dalil yang

menunjukkannya. Jadi ini adalah tambatran yang tidak menyelisihi apa

yang ada di dalam Kitabullah yang mulia sehingga bisa diterima.

Kami telah menjelaskannya di dalam kitab syaratr kami pada

kttab Al Muntaqa (yakni: Dalam Nail Al Authar) dan buku-buku kami
lainnya. Bagi yang telatr mengerti tentu sudah memahami batrwa di
dalam ayat ini tidak ada hal yang bertolak belakang dengan penetapan

Rasulullatr SAW mengenai satu orang saksi yang disertai sumpah.

Mereka yang menolak ini tidak menyangkalnya kecuali dengan kaidah

yang berada di tepi jurang, yaitu kaidah mereka: Bahwa tambatran

terhadap nash adalatr penghapusan, ini klaim yang batil, bahwa

tambahan terhadap nash adalah syari'at yang tetap yang telah

dilakukan oleh orang yang lebih dulu membawakannya kepada kita.

Dan juga" mereka menetapkan untuk tidak memutuskan berdasarkan

keengganan terdakwa (untuk bersumpah) dan tidak pula berdasarkan

sumpah yang dikembatikan kepada pendakwa, namun mereka telah

memutuskan dengan keduanya. Jawabannya adalah szrma.

"gt\l ($';tHii 4Atj4 J @upaya iitrn seorans

lupa mala seorang lagi mengingatkannya). Abu Ubaid mengatakan,

"Makna tadhill adalatr tansaa (lupa). Adh-dhalaa 'an asy-syahaadah
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adalatr lupa akan sebagian kesaksian dan ingat akan sebagian lainnya."
Hamzatr membacanya;'In tadhilla' dengan harakat kasrah pada huruf
hamzah.

,)z
J*4. )i, (mengingatkan) sebagai jmoab-nya (penimpalnya

[yakni: Dalam kaidah wrgkapan jika-maka]) berdasarkan qira'ah ini
(qira'atr Hamzah). Adapun mengacu pada qira'ah Jrmrhur, maka

kalimat ini menjadi manshub kareka di-'athaf-kan' kepada kata

'Tadhill (sarna-sama marchub tapi berbeda sebabnya). Adapun yang

membacanya rafa' (yalr:iti: Fatudzakkiru) maka dianggap sebagai

permulaan kalimat. Ibnu Katsir dan Abu Amr membacanya dengan

meringankan huruf dol darl kaf yang artinya menambatrrya lebih
ingat.

Sementara itu jama'ah membacanya dengan harakat ta$rdid
yang artinya mengingatkannya ketika lengah dan lupa. Ayat ini
sebagai alasan diperhitungkannya jumlal, pada kalangan wanita, yakni

artinya: Hendaklah seorang laki-laki bersaksi dan hendaklah dua

orang perempuan bersaksi sebagai ganti seorang laki-laki lairmya, hal

ini agar wanita yang seorang mengingatkan yang seorang lagi bila ia
lupa. Berdasarkan ini, maka pada redaksi tersebut ada kalimat yang

mahdzuf (dibuang/tidak ditampakkan), yaitu: Pertanyaan penanya

tentang alasan diterimanya (kesaksian) dua orang wanita sebagai ganti

ftesaksian) satu orang laki-laki, lalu dikatakan: Alasannya adalah

apabila salah satunya lupa maka yang satunya mengingatkannya.

Alasan yang sebenarnya adalah untuk mengingatkan, namun karena

faktor lupa itu yang menjadi sebab utamanya, maka dikemukakan kata

'lupa' yang menempati posisi 'untuk mengingatkan'. Tidak
dipastikannya fa'il (pelaku) dari kata ke1a tadhill dan tudzakdr
(dalam redaksi kalimat ini), yang demikian itu karena masing-masing

dari keduanya bisa berlalnr hal ini. Jadi maknanya: Bila yang ini lupa

maka yang itu mengingatkan, dan bila yang itu lupa maka yang ini
mengingatkan, tanpa memastikan, yakni: Bila salatr seorang dari

kedua wanita itu lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya.

Berlakunya'mengingatkan' pada masing-masing dari keduanya adalah

karena unsur kelematran pada wanita yang memang berbeda dengan

laki-laki. Bisa jadi juga alasan tidak dipastikanrryafa'i/ dalam redaksi
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ini adalah karena yang dimaknrd itn adalah'lupa'dan'mengingatkan'
yang bisa terjadi pada keduanya secara timbal balik, sehingga boleh
jadi yang ini lupa tentang suatu hal, sementara yang itu juga lupa
tentang suatu hal lainnya, maka masing-masing mereka saling
mengingatkan (sehingga saling melengkapi).

Su8an bin Uyainatr berkat4 "Makna firman-Nya: 3gli

t Si 6ir!t (maka seorang lagi mengingatkannya) adalah

menjadikannya laki-laki, yakni batrwa gabungan kesaksian dua orang
wanita seperti kesaksian satu orang laki-laki." Diriwayatkan juga
menyerupai pendapat ini dari Abu Amr bin Al Ala'. Namun ini jelas

batil karena tidak ditunjukkan oleh syari'at dan tidak pula diisyaratkan
oleh bahasa maupun logika.

E

i&:, C 6y,i1t$i.it i; (Joryantah saksi-salcsi itu enggan

[memberi kcteranganJ rybila mereka dipanggit), yakni: Dipanggil
untuk memberikan kesaksian yang memang ada pada mereka.
Pendapat lain menyatakan: Yaitu apabila mereka dipanggrl untuk
mengemukakan kesaksian. Mereka disebut para saksi adalatl
ungkapan kiasan sebagaimana yang telah dikemukakan, sementara Al
Hasan mengartikannya dengan dua makra ftiasan dan hakiki).
Konteks larangan ini, bahwa keengganan memberikan kesaksian
adalah haram.

l#33 i i|A {3 @ot jansantah komu jemu memtlis utang

r'rz), makna tas'amuu adalah jemu/bosan. Al Akhfasy mengatakan,

"Dikatakan sa'imtu-as'anu-sa'aamah dan sa'aonan. Contohnya
ucapan seorang penyair:

?*-u r-J y f ;A:; *--;::;GJr '-b)tEJ tj;,
Arat bosan dengan O"Oon-trOon kchidupaa ,ro* ro* teUn ntaup

selama delapan pulfi talrun pastilah ia merasa jemu.

Yakni: Janganlah kalian jemu untuk menuliskanny4 yaitu
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menuliskan utang apabila kalian berutang piutang. Pendapat lain
mengatakan: Hak. Pendapat lain menyatakan: Saksi. Pendapat lain
menyatakan: juru tulis. Allatr SWT melarang itu (melarang jemu
menuliskannya), karena mungkin saja mereka bosan untuk
mencatatkan, karena banyaknya utang piutang. Kemudian Allah lebih

menegaskannya lagi dengan mengatakan: f+X W @aik kecil

maupun besar), ini sebagai kalimat yang menerangkan kondisi apa
yang dituliskan (dicatatkan), baik kecil maupun besar. Artinya:
Janganlah kalian bosan dalarn kondisi apa pun, baik utang itu kecil
maupun besar.

Pendapat lain menyatakan: Sebenarnya ini adalatr ungkapan
kiasan tentang kemalasan yang diungkapkan dengan kata Jemu'.
Pendapat pertama lebih tepat. Didatrulukannya penyebutan'yang kecil'
daripada'yang besar' di sini adalah untuk lebih diperhatikan, hal ini
untuk mencegah kemungkinan dikatakan, "Ini kan cuma uang kecil",
yakni: Ini kan cuma sedikit, jadi tidak perlu ditulis.

{,5!t <f*S demikian iA mengisyaratkan kepada 'yang

ditulis'yang disebutkan di dalam dhamir kalimat l#SJ i fuenutts

utang itu).

Ufr lebih adil) makaarrya adalah a'dal (lebih adil), yakni

lebih benar dan lebih te4aga.

,.r\4i65 fa"" kbih dapat menguatkan persalaian), yakni:

Lebih dapat membantu untuk melangsungkan kesaksian dan lebih
meneguhkannya. Kata aqwam adalatr mabni dari kata aqaama,

demikian juga kata aqsath mabni dari kata kerjanya, yaitu dari

aqsatha. Sibawaih menyatakan bahwa ini adalah qiyasi, yakni format

dari af al tafdhil (bentuk superlatif).

?ig; $1 '6:ii (dan lebih dekat trepada tidak (menimbutkan)

keraguanmu), maknanya adalah lebih dekat kepada menafikan
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keraguan di dalam mu'amalah kalian. Demikian ini karena jr:nr hrlis
yang menuliskannya bisa menghalaukan keraguan dari mereka, opo
pun kondisinya.

'H,$ qi-$ i?-t ',F*- 6K i,i -$y{7ruu'rot,

mu'amalahmu ituJ, kecuali jilm mu'amalah itu perdagangan tunai

yang lramu jalanlcan di antara komu). Kil" j pada posis i nashab

sebagai istitsnaa'(pengecualian). Demikian yang dikatakan oleh Al

Akhfasy, sedangkan 'kaana' (yakni: OKI berfungsi sempurna.

Artinya: kecuali bila terjadi perdagangan, atau kecuali bila ada

perdagangan. Pengecualian ini terputus, artinya: Akan tetapi waktu
transaksi atau perdagangan kalian itu dihadiri oleh kedua belah pihak.

Ht$ qi-$ Oang kamu ialantran di antara kamu) secara

tunai. Al ldaarah adalah seratr terim4 yang maksudnya, bahwa jual
beli yang dilakukan secara tunai, maka tidak mengapa kalian tidak
mencatatnya. Kalimat ini juga dibaca dengan me-nashab-kan kata

ap:; yang disebabkan oleh kata cJ yaog dianggap kurang (tidak

sempurna), yakni: kecuali bila perdagangan itu adalah perdagangan
yang dihadiri (oleh kedua belah pihak).

";X-13 ril l5!.,qi3 (Dan persaksikantah apabila komu

berjual beli), ada yang berpendapat, bahwa maknanya: Dan
persaksikanlah apabila kalian melalarkan jual beli dengan cara jual
beli yang disebutkan di sini, yaitu jtral beli yang dihadiri (oleh kedua

belah pihak), karena dengan mempersaksikannya, maka itu sudah

cukup. Pendapat lain menyatakan, bahwa maknanya: Yakni apabila
kalian melakuan jual beli, baik jual beli yang dihadiri (oleh kedua

belatr pihak) ataupun tidak, karena hal ini lebih dapat menghindarkan

dari unsur perselisihan dan lebih dapat memutuskan unsur

percekcokan. Perbedaan pendapat tentang wajib atau dianjurkannya

"mempersaksikan'ini bartr dikemukakan di atas tadi.
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3,*1" 73 U( tt:i 73 @o, ianganlah penulis dan sal<si

saling sulit-menyulitkan), kemungkinan mabni lil faa'il (dianggap

sebagai kata kerja transitif) atau mabni lil maful (dianggap sebagai

kata kerja intransitif). Berdasarkan anggapan pertama, maka

maknanya: Juru tulis dan saksi hendaknya tidak menyulitkan orang
yang meminta itu dari keduanya (yakni meminta dicatatkan dan

meminta dipersaksikan), baik dengan tidak dipenuhinya panggilan

atau dengan mengubah, mengganti, menambatrkan atau mengurangi

dalam pencatatannya. Ini ditunjukkan oleh qira'atr Umar bin Al
Khaththab, Ibnu Abbas dan Ibnu Ishaq: uWalaa yudhaariru" dengan

harakat kasrah pada huruf raa' pertama. Sedangkan berdasarkan

anggapan kedua, maknanya adalah: Hendaknya juru tulis dan saksi

tidak saling menyulitkan, yaitu ketika keduanya dipanggil, sementara

keduanya sedang sibuk dengan urusan masing-masing sehingga

kesulitan untuk memenuhi panggilan, sehingga hal itu menyebabkan

ketertundaan jika terjadi demikian dari keduanya. Atau keduanya

diminta datang dari tempat yang jauh. Pengertian ini ditunjukkan oleh

qira'ah Ibnu Mas'ud , "Wala yudhaararz" dengan harukat fathah pada

huruf ra' pertama. Bentuk redaksi mencakup kedua pemaknaan ini,

dan penafsirannya telatr dikemukakan ketika membahas ayat: 3ia*S

l65t,er45 (Dan janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan

larena analvtya) (Qs. Al Baqaratr [2]: 233), jika anda merujuknya

kembali, maka insya Allah akan lebih menambahkan pengetahuan.

lJi-fr a$ 1li*a kamu lahtkan (yong demikian))' yakni:

Melakukan larangan tersebut, yaitu saling sulit menyulitkan.

fr$ {*rt" sesungguhnya hal itu),yakst: Perbuatan kalian itu:

'iLr,r'61 
@dalah suatu lcefasikan pada dirimu),yaitu: Keluar dari

ketaatan menuju kepada kemaksiatan.

'ffr 
'tj3ft (Dan bertakwalah kepada Atlah) dalam
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melaksanakan apa-apa yang diperintahkan kepada kalian dan
meninggalkan apa-apa yang dilarangkan kepada kalian.

;Ai 
i'r+W (Ailah mengajarmu) ilmu yang kalian

butuhkan. Disini terkandung janji bagi yang bertakwa kepadanya,

yaitu Allah mengajarinya ilmu, di antaranya adalah firman-Nya: 0!

ffj -&3 
J1r-il tfJ lttto tramu bertataya kepada Ailah, Kami atran

memberikan kepadamu Furqaan) (Qs.Al Anfaal [8]: 29).

# & ,lK t$ Uitro kamu dalam perjalanan (dan

bermu'i*oun fidak secara tunai)setelah Allah SWT menyebutkan
pensyari'atan pencatatan (utang piutang) dan mempersaksikan
transaksinya untuk memelihara harta dan menghalau keraguan, Allah
menyusulnya dengan menyebutkan udzur tidak adanya juru tulis,
dalam hal ini disebutkan kondisi dalam perjalanan, karena kondisi ini
termasuk udzur yang syar'i, dalam hal ini tercakup juga udzur-udzur
lainnya yang serupa itu. Allah menjadikan gadaian yang diseratrkan
(oleh pemberi utang) sebagai ganti pencatatan. Artinya: Apabila kamu
sedang dalam perjalanan (dan bemru'amalah tidak secara tunai)

Ay b!^4 {5 @edang kamu tidak memperoleh seorang

penulis) dalam perjalananmu, maka hendaklah ada barang tanggungan
yang dipegang (oleh yang berpiutang). Para ulama mengatakan:
Gadaian dalam perjalanan ditetapkan oleh nash w&yu, sedangkan
dalam kondisi hadir (tidak dalam perjalanan) ditetapkan oleh
perbuatan Rasulullah sAw. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di
dalam Ash-Shabifusin, bahwa Rasulullatr SAW menggadaikan baju
besinya kepada seorang yahudi.76

Jumhur ulama membacanya, Q( gseorang penulrs). Ibnu Al

'u Mrttoiaq 'Alaih: Al Bul*rari, no. 2389 dan Muslim 3fiZZZ6, dari hadits
Aisyah.
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"Semua yang meriwayatkan
seorang penyair:

sy'#:ri3L'fr

Anbari berkata, "Mujahid menafsirkannya, ia mengatakan: Maknanya;
Sedangkan kamu tidak menemukan juru tulis, yakni: di dalam
perjalanan." Abu Amr dan Ibnu Katsir membacanya; 'Faruhunun'
dengan harakat dhammah pada huruf ra' dar, fta'. Diriwayatkan juga
qira'ah dari keduanya dengan meringankan huruf ha' yang berarti
jamak dari rihaan Demikian yang dikatakan oleh Al Farra', Az-Zajaj
dan Ibnu Jarir Ath-Thabari. Ashim bin Abu An-Najud membacanya,
'Farahnun' dengan harakat fathah pada huruf ra' dan harakat sulatn
pada huruf fta'. Jumhur membacanya'Rihaanun'. Az-Zajaj berkata,
"Dikatakan mengenai rahn: Rahantu dan arhantu." Demikian juga
yang dikatakan oleh Ibnu Al A'rabi dan Al Akhfasy. Abu Ali Al
Farisi mengatakan,"Arhantu dalam hal mu'arnalah, sedangkan dalam
hal pinjaman dan jual beli dikatakan marhantu." Tsa'lab mengatakan,

sama-sama berpatokan pada ucapan

'i?nii#a"
Kala aku mengkhawatirknn latlablaiil mereka

aku dapat selamat dengan mempertaruhkan sang raja.t'

Ini menunjukkan batrwa kata 'Arhantuhum' bisa berarti
'Rahantuhu' dan 'Arhantuhu', kecuali Al Asma'i, ia meriwayatkan,
"Arhanahum sebagai 'athf padafi'l mustaqbal ftata kerja yang akan
datang), bukan padafi'l madhi ftata kerja yang telatr lalu), ini serupa

dengan ungkapan: Qumtu wa ashuklu wajhahu (aku berdiri dan

merurmpar wajahnya)." Ibnu As-Sakit mengatakan, "Arhantu pada
keduanya (yakni baik yang di-'athaf-kan kepada fi'l mustaqbal
maupnn yang di-'athaf-kan kepada fi'l madhi) bermakna
meminjamkarr." Al Murtahin adalatr orang yang mengambil gadaian,

barang yang digadaikan disebut rahiin. Raahantu fulaanan 'alaa
lradzaa muraahanatan (aku menggadaikan sesuatu kepada fulan
sebagai gadaian [iaminan]). Jumhur berpendapat dianggapnya unsur
' qabdh' (yakni diterimanya/dipegangnya barang gadaian oleh pemberi
pinjaman) sebagaimana yang dinyatakan oleh Al Qur'an. Sementara

Malik berpendapat bahwa penggadaian sah dengan ijab dan qabul

tanpa harus terjadi serah terima barang yang digadaikan.
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ilirr1 {}s( ,sfiiii$ LAi g6 '6 ig (Atran tetapi iitco

sebagian lramu memperccryai sebagian yang lain, maka hendaklah
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya [utangnyaJ), yakni: Bila
orang yang berutang itu orang yang dapat dipercaya oleh pemberi

utang berdasarkan dugaannya bahwa pengutang itu baik dan

terpercaya serta merasa cukup dengan amanatrnya sehingga tidak

perlu gadaiarr: in1it|'olSi 
"i{;*t 

(maka hendaHah yang dipercayai

itu menunaiknn), yaitu orang yang berutang: i^131 (amanatnya)

yakni: Utangnya. Al Amaanah adalah mashdar, ini sebutan untuk

sesuatu yang ada dalam tanggungan. Kata ini di-idhafah-kan
(disandangkan) kepada orang yang berutang, karena ia terkait
dengannya. Ayat ini dibaca juga 'Iitaman' dengan mengubatr huruf
hamzah menjadi hurufya', dan dibaca juga dengan meng-idgham-katr
(memasukkan) huruf ya' pada huruf ./a', namun qira'ah ini salah,

karena perubahan dari hamzah tidak boleh di-idgham-kan, sebab

masih dalam kategori hamzah.

t
lr?.., 61 i41 O"" hendaHah ia bertalcwa kepada Allah

Tuhannya) untuk tidak menyembunyikan hak sedikit pun.

lil<Si l# {" @an ianganlah kamu [para sal<siJ

menyembunyilan persaksian) iru larangan bagi para saksi, yakni: Agar
mereka tidak menyembunyikan persaksian yang mereka ketahui. Ini

sama dengan penafsiran firman-Nya: 4( t6- 15 "@an 
iangantah

penulis [dan saksi soling sulit-J menytlitkan), yakni drbaca'Laa
yadhaariru' dengan harakat kasrah pada huruf ra' yang pertama

menurut salah satu penafsiran yang telah dikemukakan.

"',e ?y. ,ai| qSZi- {e 1oa, barangsiapa yang

menyembunyikannya, malca sesungguhrrya ia adalah orang yang

berdosa hatinya) dikhususkannya penyebutan 'hati', karena
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menyembunyikan merupakan perbuatan hati, lagi pula hati merupakan
komandannya anggota tubuh lainnya" yaitu segumpal daging yang
apabila ia baik maka baiklah seluruh tubuhnya dan bila ia rusak maka
rusaklah seluruh tubuhnya. Rafa'-nya kata 'qalb' di sini karena
sebagai fa'il (pelah) atau mubtada' Gubye$ dan'aastim' sebagai
khabarnya sebagaimana yang dinyatakan dalam ilmu nahwu. Bisa
juga kata 'qalb' di sini sebagai badal (pengganti) dari 'aatsim' yang
statusnya badlul ba'dhi minal fulli (pengganti sebagian dari
keseluruhan). Bisa juga sebagu badal dar:. dhamir pada aatsim yang
kembali kepada kata'man'. Dibaca juga'Qalbahu' dengan nashab

sebagaimana pada firman-Nya: ,'*1i1 4 J J1 luaoi"knn orang

yang memperbodoh dirinya sendiri) (Qs. AI Baqarah [2]: 130).

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Ny ", 45i $k

i:+ Y)13 $yY!i(' (Hai orang-orang yang beriman, apabila lmmu

bermu'amalah tidak secara tunai), ia mengatakan, '3-Ay4f ini-
diturunkan berkenaan dengan pemesanan (barang) dalam jumlah
timbangan tertentu hingga waktu tertentu." Asy-Syafi'i, Abdurrazzaq,
Abd bin Humaid, Al Bulfiari dan yang lairurya meriwayatkan darinya,
ia berkata "r{ku bersaksi, bahwa pemesanan yang dijamin hingga
waktu tertentu itu Altah-lah yang menetapkan waktunya." Lalu ia
membacakan ayat ini. Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu
Hatim meriwayatkan darinya mengenai ayat ini, ia berkata" "-
Allah- memerintahkan untuk mempersaksikan ketika berpiutang
agar tidak tedadi penyangkalan dan tidak lupa. Barangsiapa yang

tidak mempersaksikan maka ia telah bermaksiat.

itat+li {rY'- {; (Janganlah saksi-salcsi itu enggan fmemberi

keteranganJ),' yakni batrwa orang yang diperlukan oleh kaum
muslimin untuk menyaksikan suatu kesaksian, atau yang mempunyai
kesaksian, maka tidak halat baginya untuk enggan (memberikan

keterangan) apabila ia dipanggrl. Kemudian setelatr itu Allah
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berfirman: I,-4"{3 UttLij (Danianganlah penulis dan saksi

saling sulit-menyulitkan), yang menimbulkan kesulitan adalah
seseorang mengatakan kepada orang lain padahal ia tidak
membutuhkannya. Sesungguhnya Allah telatr memerintahkan anda
untuk tidak enggan (memberikan keterangan) bila anda dipanggil.
Sehingga dengan begitu anda telah menyulitkannya karena ia telah
dicukupi oleh yang lainnya, maka Allah melarang hal itu dan

berfirman: "4,t'6# frS 1i11.:f" ;;$ {titra trnmu tatairan fyang

demikianJ, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kcfasikan pada
dirimu), yakni: Suatu kemaksiatan." Lebih jauh ia mengatakan, "Di
antara dosa-dosa besar adalah menyembunyikan kesaksian, karena

Allah Ta'ala telah berfirman, ir*.5 "Cy. #9 q:-a;- o13 @on

barangsiapa yang menyembunyikannya, malca sesungguhnya ia
adalah orang yang berdosa hotinya)"

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu

Hatim meriwayatkan mengenai firman-Nya: *,y 4Y $ fOr"
janganlah penulis enggan), ia mengatakan: Adalah wajib bagi juru
tulis untuk menuliskan. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Adh-Dhatrhak, ia

berkata, "Dulu pencatatan diwajibkan, lalu dihapus oleh a1at {673

341 '{3 $2( go, janganlah penulis dan saksi saling sulir
menyulitkan)"

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid

mengenai firman Nya: W bX ;* "iS 
it( o$ Qi*a yang

berutang itu orang yang lemah akolnya), ia mengatakan: Yaitu orang

yang bodoh. Kemudian tentang firman-Nya: C*; I @tou lemah

fircadaannyaJ), ia mengatakan: Yaitu orang yang dungu.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Adh-Dhahhak dan As-Suddi
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mengenai firman-Nya: ti,i7' @rang yang lemah akalnya), keduanya

mengatakan: Yaitu anak kecil,

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Athiyyatr Al Ufi dari Ibnu

Abbas mengenai firman-Nya: |.-Cft" 4; :# @ala hendaHah

walinya mengimlakkan), ia mengatakan: -Yakni- pemilik utang.

Abd bin Humaid dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan, ia
mengatakan: -Yaitu- wali anak yatim. Ibnu Jarir meriwayatkan dari

Adh-Dhahhak, ia mengatakan: -Yaitu- wali orang yang lemah

akalnya atau lemah keadaannya.

Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Abu
Hatim, Ibnu Al Mundzir dan Al Baihaq meriwayatkan dari Mujahid

mengenai firman-Nya: 
tpl.€; 

U @ari orang-orang lelaki di

antaramu), ia mengatakan: Dari kaum laki-laki yang merdeka. Ibnu

Jarir meriwayatkan dari Ar-Rabi' mengenai firman-Nya, A6#j &

;":3( @ari satrsi-saksi yang kamu ridhoi), ia mengatak

Yaitu- orang-orang yang adil. Asy-Syaf i dan Al Baihaqi

meriwayatkan dari Mujatrid, ia berkata 3'-!aifir- dua orang muslim
yang merdeka."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai

firrran-Nya: Qa;t 'L?1 o1 $upaya iika seorang lupa), ia

mengatakan: -Yaitu- 
bila salah seorang dari kedua wanita itu lupa.

tifuf 4'"4Hf, (maka seorang lagi mengingatkannya),

yakni: Mengingatkan wanita yang lupa akan kesaksiannya.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya, {1t$1 Ai- 7j llanganlah saksi-salcsi itu enggan

[memberi keteranganJ), ia mengatakan: -Yaitu- bila mereka

memang mempunyai kesaksian. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim
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meriwayatkan dari Ar'Rabi', ia mengatakan, "Ada seseorang yang

berkeliling kepada orang-orang menyerukan agar mereka mau

bersaksi namun tidak seorang pun dari mereka yang mengikutinya,

lalu Allah menurunkan, {1;Si 4Y, {; (Janganlah saksi-sal<si rtu

enggan (memberi lreterangan)." Abd Ibnu Humaid dan Ibnu Jarir juga

meriwayatkan serupa itu dari Qatadah.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Aisyatr mengenai firman-

Nya: ifi 4 6 @bih adil di sisi Atlah), ia mengatakan, '(-
Yaitu- lebih adil."

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi di dalam
kitab Sunan-nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-

Nyu, 1"-91,{; +gt675 @an janganlah penulis dan sal<si saling

sulit-menyulitkan), ia mengatakan: Seseorang mendatang dua orang

lainnya lalu meminta keduanya agr mencatat dan bersaksi, tapi
keduanya mengatakan, 'Kami sedang ada keperluan.' Lalu orang
pertama berkata, 'Sesungguhnya kalian berdua telatr diperintahkan
untuk memenuhi.' Namun demikian orang pertama ini tidak boleh
menyulitkan kedua orang tersebut." Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur

Thawus, ia mengatakan , \gl:i {3 @an janganlah penulis saling

sulit-menlrulrtkan) sehingga menuliskan apa yang tidak diimlakkan

(didiktekan) kepadanya *'{i @o, [tidak putal saksi)sehingga

ia memberikan kesaksian tentang apa yang tidak disaksikannya.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Adh-Dhahhak mengenai firman-

Nya: f iF ;X b{t gika kamu dalam perjalanan [dan

bermu'amalah tidak secara tunaiJ)" al aayah, ia mengatakan:
Barangsiapa yang sedang dalam perjalanan lalu melakukan suatu

transaksi perniagaan hingga waktu tertenfu, namun saat itu ia tidak
menemukan penulis (uru tulis), maka diberikan rukhshah baginya
untuk meminta barang gadaian yang bisa diterimakan. Tapi bila ia
menemukan juru tulis maka ia tidak berhak untuk meminta gadaian.
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Abd bin Humaid dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari
Mujatrid, ia mengatakan, "Gadaian ihr hanya dibolehkan untuk kondisi
dalam perjalanan." Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu
Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia mengatakan, "Tidak ada

gadaian kecuali yang diterimakan." Diriwayatkan oleh Al Bukhari di
dalam kitab Tariklmy4 Abu Daud, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu
Abu Hatim, Ibnu Majalu Abu Nu'aim dan Al Baihaqi dari Abu Sa'id

Al Khudri, bahwa ia membaca ayat ini: iii;::StiyYii{, <rirt$1f-
(Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak

secara tunai),hingga: LAT. F; 'e\ ig @kan tetapi jika sebagian

lramu mempercayai sebagian yang lain), lalu ia berkata, "Ini telatl
dihapuskan oleh yang sebelumnya."

Aku (Asy'syaukani) katakan: Semoga Allah meridhai sahabat

yang mulia ini. Sebenarnya ini tidak termasuk kategori nasakh
(penghapusan), tapi ini merupakan pembatasan rasa kepercayaan. Jadi

redaksi ayat yang sebelumnya adalah tetap berlaku dan tidak dihapus,

yaitu: Apabila tidak ada rasa kepercayailn. Ibnu Jarir meriwayatkan

dari As-Suddi mengenai finnan-Nya, ,'rlilJ!. {orong yang berdosa

hatirrya), ia mengatakan: Orang yang hatinya jahat. Ibnu Jarir

meriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab dengan sanad slwhih,telah
sampai kepadanya bahwa ayat Al Qur'an yang paling baru pada Arsy
adalah ayat tentang utang piutang. Diriwayatkan oleh Abu Ubaid

dalam krtab Fadhail-nya dari Ibnu Syihab, ia mengatakan, "Ayat Al
Qtr'an yang terakhir pada Arsy adalah ayat riba dan ayat tentang

utang piutang."

if; sC t;* bb A.1 Ovi efri eY ;$

't6 i 433 {c4 A',#$,rt, {?r6:rt#
@3l3#iP{Pti'ri

zzL

/.
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"Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi.
Dan, jika kamu melahirhan apa yang ada di dalam hatimu atau

kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan rnembuat
perhitungan dengan kamu tentang perbuatanntu itu Maka Altah

mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang
dikehendahi-Nya; dan Alloh Maha Kuasa atas segala sesuatu.r, (es.

AI Baqarahl2l:28a)

',?-:.ii 0,63 ggl eY ;t (Kepunyaan Altah-tah segata apa

yang ada di langit dan di bumi),penafsirannya telah dikemukakan.

;-Llit 4{, Vlf ofi @an jika kamu melahirtran apa yang

ada di dalam hatimu) hirgga akhir ayat, konteksnya menentukan
bahwa Allah membuat perhitungan terhadap para hamba mengenai
apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan
dalam hal-hal yang diperhitungkan, lalu Allatr mengampuni bagi siapa
yang dikehendaki-Nya di antara hal-hal itu dan menyiksa siapa yang
dikehendak-Nya dari apa yang mereka sembunyikan atau mereka
nyatakan. Inilah makna ayat berdasarkan konotasi bahasa Arab.

Para ahli ilmu berbeda pendapat mengenar ayat ini menjadi
beberapa pendapat;

Pertama: Walaupun ayat ini bersifat urnun, nam.n ayat ini
dikhususkan oleh penyembunyian kesaksian, dan bahwa orang yang
menyembunyikan kesaksian akan diperhitungkan atas
penyembunyiannya, baik orang lain mengetahui batrwa ia
menyembunyikan kesaksian ataupun tidak diketahui oleh orang lain.
Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ikrimah, Asy-Sya'bi dan
Mujahid. Namun pendapat ini tertolak oleh keumuman rafazh pada
ayat ini juga, karena tidak tepat mendahulukan ,larangan

menyembunyikan kesaksian' pada ayat ini lalu dianggap sebagai
faktor yang mengkhususkannya.

Kedua: Batrwa pada ayat ini ada hal-hal yang dikhususkan
pada jiwa yang berada di antara ragu dan yakin. Demikian pendapat
Mujahid. Pendapat ini juga berarti menganggap pengkhususan namun
tidak ada fbktor yang semra riil mengkhususkannya.
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Ketiga: Batrwa ayat ini bersifat umum, ftrmun adzab terhadap
perbuatan jiwa dikhususkan bagi orang-orang kafir dan orang-orang
munafik. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Ath-Thabari
dari suafu kaum. Pendapat ini juga berarti menganggap pengkhususan
namun tidak ada faktor yang secara riil mengkhususkannya, karena

kalimat: TC;- 6 4i?ri {q A r# (Matra Atrah mengampuni

siapa yang dikchendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-
Nya) tidak dikhususkan oleh sebagian tertentu kecuali harus
berdasarkan dalil.

Keempat: Bahwa hukum ayat ini dihapus. Demikian pendapat
Ibnu Mas'ud, Aisyah, Abu Hurairah, Asy-Sya'bi, 'Atha', Muhammad
bin Sirin, Muhammad bin Ka'b dan Musa bin ubaidah. pendapat ini
diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, sejumlah sahabat lainnya dan
sejumlatr tabi'in. Inilah pendapat yang benar berdasarkan dalil-dalil
yang menyatakan penghapusan hukumnya yang nanti akan
dikemukakan, dan juga berdasarkan riwayat yang valid dari Nabi
SAW: 6t y. $tt; t !\i :g. * h, o1 6esungsuhnya Ailah
mengamryni umat ,r!! mengenai apa yang terbesit pada jiwa
[hati/pikiran] mer eka) .77

'ffr * fuA-(niscaya Allah akan membuat perhitungan

dengan kamu tentang perbuatanmu itu), didahulukannya jar darr

mairur (yaitu kalimat 1r) terhadap fa'il (yartu''Iriy Uern rrgsi untuk

lebih menonjolkannya, dan untuk mendahulukan yang ditampakkan
daripada yang disembunyikan, karena asal perkara-perkila yang
diperhitungkan ad4lah perbuatan-perubatan yang tampak.

Adapun penyembunyian dalam firman Altah SWT: i# ot,$

'rt ifi- :# 5 'Pyaf O C (Katakanlah, *Jilu tramu

" Shohih: AI Bukhari, no.6664 dan Muslim l/116 dengan lafazh 2163, dai
hadits Abu Hurairatr.
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menyembunyilun apa yang ada dalam hatimu atau kamu
melahirkannya, pasti Allah Mengetahui") (Qs. Aali Imraan l3l:29),
karena 'mengetahui' yang terkait dengan perbuatan-perubatan yang
tersembunyi dan yang nyata adalah s,rma saja. Kemudian
didahulukannya penyebutan'Ampunan' daripada penyebutan kalimat
'Siksaan' adalah rahmat Allah mendatrului kemurkaan-Nya.

Redaksi kalimat: XAr 6 4133116- Aj;$ (Maka Attah

mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang
dilrehendaki-Nya) adalatr redaksi kalimat permulaan, yakni: Maka Dia
mengampuni. Redaksi ini mengandung perincian tentang apa yang

masih global pada kalimat: 'ifr A fuq (niscaya Atlah akan

membuat perhitungan dengdn kamu tentang perbuatanmu rtu).
Demikian pemaknaannya berdasarkan qira'an Ibnu Amir dan 'Ashim.
Adapun berdasarkan qira'ah Ibnu Katsir, Nafi', Abu Amr, Hamzatr
dan Al Kisa'i yang membacanya dengan men-jazm-kan ra'dan huruf
ba' (yakni: Fayaghfir limay yasyaa' wa yu'addzib man yasyaa\,
maka huruf fo'-nyu berarti 'athf vrfitk kalimat setelahnya, karena
kalimat yang sebelumnya majzuum sebagai jmtab syarth (sebagai

penimpal jika), yaitu kalimat: 'ifr 4 &q (niscaya Allah akan

membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu).
Sementara Ibnu Abbas, Al A'raj, Abu Al Aliyah dan Ashim Al
Jahdari membacanya dengan me-nashab-kan huruf ra' dan huruf Da'

pada kata: X, (Maka Altah mengampunr) dan kata: ,l{i$ @an

menyiksa) berdasarkan anggakan idhmar (tidak menampakkan)
a

partikel ol yang meng-'athaf-kan pada maknanya. Sedangkan

Thalhah bin Musharrif membacanya'Yaghfir' tanpa huruf/a' sebagai
badal. Demikian juga qira'ahnya Al Ju'fi dan Khallad.

Ahmad, Muslim, Abu Daud di dalam Nasikh-nya, Ibnu Jarir,
Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dad Abu

Hurairah, ia menuturkan, "Ketika diturunkannya ayat: gfi| gY ;$

TAFSIR FATHUT QADIR



p4it O( i:,l.3 oV'eJli Ot6't (Kepunyaan Attah-tah segata

apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika lamu melahirkan apa
yang ada di dalam hatimu) kepada Rasulullatr sAw, har ini dirasa
berat oleh para sahabat Rasulullah SAW, maka mereka pun
menghadap Rasulullatr sAw, lalu mereka berlutut, kemudian berkata,
'wahai Rasulullah, kami telah dibebani berbagai amal yang tidak
sanggup kami pikul yang berupa shalat, puasa, jihad dan sedekah,
sedangkan Allah telah menurunkan ayat ini kepadamu dan kami tidak
sanggup memikulnya.' Maka Rasulullatr SAW bersabda: b( or#
t*bi ry |# i ,Fq, #f j,t s ,jr" (Apatrah rratan ingn
mengatalran sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli dua kitab
sebelum lralian, 'Kami mendengar dan kami bermaksiar?) Namun

mereka mengatakan: ifii 65fi Gj A(i11fi3 q" (Kami

dengar dan Kami taat.' [mereka berdoaJ,'Ampunilah Kami ya Tuhan
Kami dan kepada Engkaulah tempat kcmbali). (es. Al Baqaratr [2]:
285). setelah orang-orang membacakannya dan terbiasa dengan lidah

merek4 selanjutnya Allah menurunkan: u ALSi-L,3;!li 6t;
.9;3{n^A tehh beriman kepado Al eur'an yang diturunkan

lcepadanya dari Tulunnyo). Al aayah. Kemudian tatkala mereka telatr

melakukan itu, Alhh pun menurwrkan, Wj $9.; frl 3k {
(Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
lrcsanggupanrrya) dan seterusnya hingga akhir ayat (es. Al Baqarah
f2l 286)"78 Ahma{ Muslim, At-Tirmidzi, An-tlasa,i, Ibnu Majatr,
Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Al Hakim dan Al Baihaqi juga
meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Abbas secara marfu' dengan

tambatran: "Lalu A[ah menurunkan r'frCt 6W oi6aiS{ GJ
(Ya Tuhan lrami, janganlah Engkau huhtm kami jika kami lupa atau
lrami tersalah)." (Qs. Al Baqarah [2]: 286) Allah berfirman, *r{ku

'8 Shahih: Muslim 1/189, dari hadits Abu Hurairah.
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telah melakukannya." 6ji & ,a^az u3 (-J,L-4L J-fr{;(i
8. .z
t# e (Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami

beban yang berat sebagaimana Engkou bebankan kepada orang-
orang sebelum knmi), Allah berfirman, rer{ku telah melakukannya."

i*,6'iV, { 11 Ci53 {; q (Ya Tuhan kami, janganlah Engkau

pifullran kepada lcami apa yang tak sanggup kami memihtlnya), Allah

Berfirman, "rqku telatr melakukanny u.- Y€;li6 #rt(L ,3X: @err

maaflah lami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami). Allatl
berfirman, *Aku telah mela}ukannya."7e Kisatr ini diriwayatkan dari
Ibnu Abbas dari berbagai jalur.

Al Btrkhari dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Marwan Al
Ashgar, dari seorang laki-laki satrabat Nabi SAW yang aku duga

adalatr Ibnu Umar, mengenai firman-Nya, 5 ?=fr e1l;t:s ofi

lfii (Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu

atau lramu menyembunyikanruya), ia mengatakan, "Dihapus oleh ayat
yang setelahnya." Abd bin Humaid dan At-Tirmidzi juga
meriwayatkan serupa itu dari Ali. Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir dan

Ath-Thabrani juga meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Mas'ud. Ibnu
Jarir juga meriwayatkan.serupa itu dari Aisyah.

Berdasarkan semua riwayat tadi tampaklah bagi Anda
kelemahannya riwayat yang dikeluarkan oleh Sa'id bin Manshur, Ibnu
Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim yang berasal dari Ibnu
Abbas mengenai ayat ini, yaitu ia berkata, "-Ayat ini- diturunkan
berkenaan dengan penyembunyian kesaksian." Sebab jika memang
demikian, tentu hal itu tidak akan dirasa berat oleh para sahabat.
Namun yang pasti, setelah dikemukakan hadits-hadits yang
menyatakan dengan penghapusan, tidak ada lagi ruang untuk
menyelisihinya, di antara yang menegaskan hal ini adalah riwayat

n Shahih: Muslim l/l16, dari hadits lbnu Abbas.
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valid yang terdapat di dalam Ash-Shabibafn dan As-Sunan yang empat

dari hadits Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: ?lr L1

.:,fuii rylk-p G ,tiitt 1c}:r, o,it ,f 4)jks (Sesunggutryo

Allah memaa/kan untul<ku pada umatlcu mengenai apa yang terdetik di
dalam benak mereka selama mereka tidak mengatakannya atau
melalcukannya)-&0 Ibnu Jarir meriwayatkan dari Aisyatr, ia berkata,
"Setiap hamba yang hendak melalarkan suatu keburukan dan
kemaksiatan dan telatr terdetik di dalam hatinya, maka Allah
menghukumnya sewaktu di dunia sehingga ia merasa takut dan sedih,
dan kedukruumya itu semakin berat namun tidak menimbulkan dosa

apa pun sebagaimana ia telah berkehendak untuk melakukan
keburukan namun tidak melakukannya sedikit pun." Sa'id bin
Manshur dan Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu darinya. Namun
hadits-hadits yang dikemukakan sebelumnya yang menyatakan
penghapusannya menyangkal ini. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu
Abbas, ia berkata" "Sesungguhnyapada hari kiamat nanti Allah akan
mengatakan, 'Sesungguhnya para juru tulis-Ku tidak mencatatkan

amal perbuatan kalian kecuali yang tampak darinya, adapun yang

kalian sembunyikan di dalam hati kalian, maka Akulah yang akan

memperhitungkannya pada hari ini, maka Aku memaafkan siapa yang

Aku kehendaki dan aku menyiksa siapa yang Aku kehendaki'."
Namun riwayat ini pun tertolak oleh riwayat-riwayat sebelumnya.

itiiSY,

\# i # 6't${ -rg';S';{4;i
{ @D Gi 55t3 q -a$fi!fii6"1J6:

E,' i.3K ri W iLKti \i1 iffi S yLn xi

kZay:v -S c ityX;A-vrSjfli'rtt;

to Takhri;nya telah dikemukakan pada

Allah mengampuni untuk umat ini ..).
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-ti {LJ#*i6?:9,;\1}
{ t, 6W {i g.3W,t 6-5i'J;,iK \K 6;L

eri;a'g;;61F1Gi;ro
4ee4itA&6;*"r"9

"Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunhan kepadanya
dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman.

semuanya beriman hepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-
kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya (mereha mengatakan), tKami tidak
membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari

rasul-rasul-Nyat, dan mcreka mengatahan, ,Kami dengar dan Kami
taatt. (mereka berdoa), Ampunilah Kami Ya Tuhan Kami dan
kepada Engkaulah tempat kembali,. Allah fidah membebani

seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat
pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa
(dari kejahatan) yang dikerjakannya (mereka berdoa), ,,ya Tuhan
Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami
tersalah. Ya Tuhan Komi, janganlah Engkau bebankan kepada
Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada
orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Enghau
pikulkan kepada Kami apa ydng tak sanggup Kami memikulnya.

beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami.
Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap haum

yang kaJir." (Qs. Al Baqarah l2lz 235-256)

1 ,t AyX;3\L, {treraaa apa yang diturunkan kepadanya

dari Tuhannya), yakni: Semua yang diturunkan Allah. Kalimat

Z;-:ff (demikian pula orang-orang yang beriman) di-,athaf-karr

kepada t<ata l;i,l;i 1Rasul1.

u;6+${GS

o-n6"rs\E
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2t
,f (Semuanya), yakni dari Rasul dan orang-orang yang

beriman ;ti '$Y, (bertman kcpada Atlah). Bisa juga kalimat:

ZAySf (demikian pula orang-orang yang beriman) sebagai

mubtada' (subyek) dan kalimat '$ |Sr*ronyol sebagai mubtada'

fsanf (subyek kedua), sedangkan kalimat ;o\ iiY. (beriman kepada

Allah) sebagai khabar mubtada' tsani Qredikat untuk subyek kedua).
Lalu mubtada' tsani dengan khabar-nya sebagai khabar untuk

mubtada'pertama. Redaksi kata tunggal pada kalimat: 1\, 'iiY,

(beriman kepada Allah) padatral kembalinya kepada semua orang
beriman (yakni kepada jarnak) adalah karena yang dimaksud adalah
berimannya masing-masing pribadi merek4 tidak mendasarkan pada

unsur jamaknya seperti pada firman-Nya: Ui'i;Fl '|Ht (Oo"

semua merelrn datang menghadap-Nya dengan merendahknn dir)
(Qs. An-N ani- l27l: 87). [Dalam redaksi ini, kata '"JL dimaknai

jarnak yang tampak dari kata ifi Pada ayat yang tengah dibatras

dimaknai tnnggd yang tampak dari kata ';l; l. Az-Zajaj

mengatakan, "Di dalam surah ini, setelah Allah SWT menyebutkan
tentang kewajiban shalat, zakat, penjelasan hukum-hukum haji,
hukum haid, talak, ila', kisah-kisatr para nabi dan penjelasan tentang
hukum riba, Allatr menyebu&an pengagungan-Nya dengan firman-

Nya: .2,-r$( e63 gfi1 eY fi (Kepunyaan Allah-lah segala apa

yang ada di langit dan apa yang ada di bumi). (Qs. Al Baqarah [2]:
284). Kemudian menyebutkan pembenaran Nabi-Nya SAW, lalu
menyebutkan pembenaran orang-orang mtrkmin mengenai itu semua,

yaitu Allatr berfirman: -$ u A3$43iSi'St? (Rasul tetah
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beriman kepada apa yang diturunkan kcpadanya dari ruhannya),
yakni: Rasul membenarkan (beriman/percaya) semua hal yang telah
disebutkan ifu, dan demikian juga orang-orang yang beriman
semuanya membenarkan Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya
dan para rasul-Nya." Ada yang mengatakan, bahwa sebab turunnya
ayat ini adalah ayat yang sebelumnya, dan penjelasan tentang hal ini
sudah dikemukakan.

.;jgSi (malailcot-malaikat-Nya), yakni: Karena mereka

adalalr para hamba yang mulia, yang menjadi perantara antara Allah
dengan para nabi-Nya dalam menwunkan kitab-kitab-Nya.

-#, (Arot-kltab-Nya), karena mencakup syari,at-syari,at

yang menjadi pedoman ibadah parahamba-Nya.

-+lljtlaan rasul-rasut-Nya), karena mereka adalah para

penyampai kepada para hamba-Nya apa yang diturunkan kepada
mereka. Nafr', Ibnu Katsir, 'Ashim dalam riwayat Abu Bakar dan

Ibnu Amir membacanyu, -gK, ftltab-krtab-Nya)dengan bentuk jamak,

sementara dalam surah At-Tahriim mereka membacany a'wakitaabihi,
(dengan bentuk tunggal). Di sini Ibnu Abbas membacanya,
"Wakitaabihi", demikian juga qira'atr Hamzatr dan A1 Kisa.i.
Diriwayatkan juga darinya, bahwa ia mengatakarr, "Al Kitaab lebih
banyak daripada al laiub." Penulis Al Kasysyaf menjelaskannya, ia
pun mengatakan, "Karena bila yang dimaksud adalah satu jenis, maka
jenis itu mencakup semua karakter tercakup oleh jenisnya, tidak ada
yang luput darinya. Adapun bentuk jamak, maka yang tercakup
olehnya harrya karakter jenis dalam bentuk jamak.', Bagi yang ingin
lebih memperdalaminya silakan merujuk syarh At-Tallihish Al
Muthantwal 'inda Qaul shahib At-Talkhisft. pengungkapan dengan

bentnk tunggd lebih luas cakupannya. Jumhur membacanya: 4:.i
(dan rasul-rasul-Nya) dengan harakat dhammah pada huruf sin.
Sementara Abu Amr membacanya dengan meringankan huruf sin.
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Jumhnr membacanya 'r;;n{ (Kami tidak membeda-bedakan) dengan

huruf nun. IN.dalr;leinya: Mereka mengatakan, "kami tidak membeda-
bedakan." Sementara Sa'id Ibnu Jubair, Yahya bin Ya'mur, Abu
Ztx'ah, Ibnu Umar, Ibnu Jarir dan Ya'qub membacanya, 'Iaa
ytfaniqu' denganyaa'bertitik dua di bawatr.

Firman-Nya: # <; (antara seorang pun fdengan yang

lain), di sini Allatl tidak menyebutkan "Baina aafoaad' (aaftaad
bentuk jarnak dan afoad), katena afoad mencakup satu dan jamak

sebagaimana dalam firman-Ny a: a-v--i*l*i 4 & 113 "Maka

selrali-lali tidak ada seorang Wn dmi kamu yang dapat menghalangi
(Kami), dari pemotongan urat nadi l'fir." (Qs. Al Haaqqat 169): 47),

Allah menyifati kata 'ahad dengan kah4at U* karena kata

'ahad mengandung makna jarnak. Redaksi ini bisa pada posisi

nashab karena sebagai hal fmenerangkan kondisil, dan bisa juga

sebagai Hrabarterakhir untuk t lltu k fSrmuanya).

:r# i @ori rasul-rasul-Nya)untuk menghindarkan dugaan

tercakupnya para malaikat ke dalam kategori ini, atau memfokuskan

alasan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Firman-Nya, 1J6t

'GiS5lU" (dan merela mengatakan, 'I{ami dengar dan lcami taat. )

di-'atluf-kankepada kepada lrata: '{11 (beriman), walaupun ini kata

tunggal tapi bisa unhrk jamak karena dari segi makna memang

dibolehkan. Artinya: Kami mengetahuinya dengan pendengaran kami,

dan kami mematraminya serta menaati apa yang ada di dalamnya.

Pendapat lain menyatakan: Makna 'Sami'naa' adalah kami

menyambut seruan-Mu.
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6i$L (Ampunitah kami) adalatr mashdar manshub yang

disebabkan oleh fi'l muqaddar (kata kerja yang diperkirakan), yakni
(bila ditampakkan): Ighfi, ghufroanakn (ampunilah dengan
pengampunanmu). Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Az-
Zajaj dan yang lainnya. Didatrulukannya kata 'mendengar' dan'ta'at'
daripada permohonan ampunan, karena sarana semestinya
didahulukan daripada sasarannya.

'rt;l {1 Cn {iti -& $ @aon fidak membebani

seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya), at-takliif
adalah perintatr yang mengandung kesulitan dan beban. Al Wus'u
adalah kekuatan, al wus'z adalah yang mampu dikerjakan manusia
dan tidak memberatinya. Ini kalimat yang berdiri sendiri setelah

kalimat: ;-UjfiaC,lt# ;:$ (Daniitra kamu melahirkan apa yang

ada di dalam hatimu). (Qs. Al Baqarah l2l: 2Sg untuk mengupurs
kedukaan kaum muslimin dan menghalau rasa beban pada jiwa
mereka karena taklif yang dibebankan kepada mereka. Ini seperti

halnya ayat: jJdt'A Lj13 Ai'P,,'ni (Auah menghendaki

kcmudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu) (Qs.
Al Baqarah [2]: 185).

Kemudian firman-Nya, 't3K t1 W 63 6 6 @
mendapat pahala [dari kebajikanJ yang diusahakannya dan mendapat
sil<sa [dari kejahatanJ yang dikerjakannya), mengandung anjuran dan
ancaman, yakni: baginya patrala atas kebaikan yang telah
dilakukannya, dan baginya dosa atas keburukan yang telah
dilakukannya.

Didahulukannya kata l{ (ia mendapat patrala) daripada kata

te;t (ia mendapat siksa) pada kedua fi'l gatakerja) tadi adalah

untuk,menunjukkan bahwa patrala itu adalah untukny4 bukan untuk
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selainnya, dan dosa itu pun menjadi tanggungannya bukan menjadi
tanggungan selainnya. Ini cuktrp jelas, karena kata' Kasaba'digunakan
untuk mengungkapan perbuatan baik saja, sedangkan 'Ildasaba'untuk
perbuatan buruk saja. Demikian sebagaimana yang dikemukakan oleh
penulis Al Kasysyafdan yang lainnya Pendapat lainnya menyatakan:
Masing-masing dari kedua fr'l (kata kerja) ini bisa digunakan untuk
kedua maknany4 adaprm pengulangan fi'l dengan menggunakan
redaksi kata yang berbeda adalah untuk keindatran susunannya,

sebagaimana pada firman-Nya: A'# t-Fi| ,*i (Karena itu beri

tangguhlah orang-orang kafir itu, yaitu beri tangguhlah merekn itu
barang sebentar). (Qs. Ath-Thaariq [86]: l7). Kemudian firrran-Nya:

'GG 5W oy-64(${ G5 (Ya Tuhan kami, jangantah Engtrau

hulatm lrami jika kami lupa atau kami bercalah), yakni: Janganlatr
Engkau hukum kami karena dosa yang karni lakukan dari kedua
perkara ini. Doa ini sempat menyulitkan segolongan mufassir dan
yang lafumya, yang mana mereka mengatakan, bahwa kesalahan dan
kelupaan diampuni, tidak dihulom, lalu apa arti doa ini, memohonkan
sesuatu yang sudah pasti? Jawabannya: Bahwa yang dimaksud adalah
memohon agar tidak dihulom atas hal-hal yang mereka lakukan
sehingga menyebabkan lupa, bersalah dan tidak perduli, bukan atas

lupa dan bersalatrnya itu, karena memang lupa dan bersalatr tidaklah

dihukum. Hat ini sebagaimana dinyatakan oleh sabda Nabi SAW: gfi

L#$ {W,:r r;il g gena [pencatat amau diangtrat dari umatht

lrarena tersalah dan lupa).tl Takhri3nya akan dikemukakan nanti.
Pendapat lain menyatakan: Seseorang boleh berdoa untuk memohon
sesuatu yang sudatr pasti sebelum dimohonkan untuk maksud
kesinambungannya

Pendapat lainnya menyatakan: Walaupun secara syar'i telah
dipastikan tidak dihukun karena keduanya Qupa dan bersalah), namun

" Shohih: Ibnu MajalL no. 2M3, dicantumkan oleh Al Haisami di dalam Al
Majma'61250 dengmlatazh'$:, dan dishahihkan oleh Al Albani di dalam Shahih

Al Jami', no. 3515.
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secara logika tidak ada halangan untuk dihukum karena keduanya.

Pendapat lairurya menyatakan: Karena mereka pada segi
ketakwaan yang agung, yaitu tidak terjadi dosa dari mereka yang

disengaja, tapi hanya terjadi karena bersalah atau lupa. Dengan doa ini
seolah-olah Allah menyifati mereka tentang kesucian mereka dari apa

yang mungkin akan dihukumkan, jadi seolah-olah dikatakan: Jika
faktor lupa dan bersalah menyebabkan dihukum, maka tidak ada yang

menyebabkan mereka dihukum kecuali karena bersalah dan lupa.

Al Qurthubi berkat4 "Tidak ada perbedaan pendapat, bahwa
dosanya diampuni, akan tetapi yung diperdebatkan adalatr hukum-
hukum yang terkait dengannya, apakah dihapuskan juga dan tidak
mengharuskan apa pun, ataukah mengharuskan semuanya? Ini
diperdebatkan. Pendapat yang benar, bahwa hal ini tergantung
kejadiannya, ada yang disepakati tidak gugur, seperti utang karena
mendamaikan antar manusi4 diyat dan denda-dendayang ditetapkan.
Ada juga yang disepakati gugrr seperti qishash dan mengucapkan
kalimat kufur. Ada juga yang diperdebatkan, misalnya orang yang
makan pada siang bulan Ramadhan karena lupa padahal orang yang

sepertinya biasanya tidak lupa atau keliru. Semua ini dapat diketahui
di dalam kitab-kitab firru'."

"# n 6-ri ({- '.^:K v{ (iy-ri {L j4s5 6 (vo

Tuhan lrami, janganlah Engknu bebankan kepada knmi beban yang
berat sebagaimana Englau bebanlcan kepada orang-orang yang
sebelum lmmi) Ini di-'athaf-kan kepada kalimat yang sebelumnya.
Pengulangan kata seruan adalatr unfirk menambahkan ketundukan dan

rasa ketergantungan kepada Allah SWT. Al Ishr adalah beban berat
yang membebani pemikulnya yakni membuatnya tertahan di tempat
karena tidak kuat mengemban beratnya. Maksudnya di sini adalah
tugas-tugas syari'at yang susatr dan perintah yang sulit. Pendapat lain
menyatakan: Al Ishr adalatr beratnya amal dan ketentuan-ketentuan
yang pernatr ditetapkan atas Bani Israil, yaitu berupa membunuh diri
sendiri dan memotong bagian tubuh yang terkena najis. Contoh
kalimat dengan pemaknaan ini adalah ucapan An-Nabighah:
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tgV C*;'e ;">i ;,r;ri frt?,;rJi't:i r*st e(, \
Wahai pencegah kcsalahan, kau tutupi rahasia mereka

dan kau menjadi penanggung beban berat mereka setelah mereka

tenggelam.

Pendapat lain menyatakan: Al Ishr adalah perubahan wujud
menjadi kera dan babi. Pendapat lain menyatakan: yaitu perjanjian,

contohnya adalah firman Allah Ta'ala: 64'$!s iF |i:S (Dan

menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?) (Qs. Aali
,Imraan [3]: 8l). Perbedaan pendapat ini kembali kepada rincian

penjelasan al ishr yang pernatr dialami oleh umat-umat sebelum kita,

bukan kepada makna al ishr berdasarkan pengertian bahasanya orang-

orang Arab, karena pengertiarurya secara bahasa telah dikemukakan,

aan itu tidak ada perselisihan pendapat. Al Ishaar adalah tali yang

mengikat barang bawaan dan serupanya. Dikatakaq "ashara-ya'shiru-
ishran, artinya menahan. Al ishr dengan harakat kasrah pada huruf
hamzah berasal dari kata ini. Al Jauhari mengatakan, "Sebutan tempat

ma'shar, bentuk jamaknya ma'aashir, dan umumnya orang

mengatakan mo'aashir.- Makna ayat ini: Mereka memohon kepada

Allah SWT agar tidak membebankan kepada mereka beban-beban

yang berat yang tidak kuat diemban oleh umat-umat sebelum mereka.

,!rK (S ltrbogoimana Englau bebankan) adalah sifat

untuk mashdar yang mahdzuf, yaitu (bila ditampakkan): sebagaimana

beban yang Engkau bebankan kepada orang-orang yarLg sebelum

kami. Atau bisa juga sebagai sifat dari kata fiylteOan yang berat),

artinya: Beban berat seperti beban yang Engkau bebankan kepada

orang-orang yang sebelum kami.

i*,6'-^1\)t 7 11 6# {i q (Ya Tuhan *ami, janganlah

Engknu pihtlkan kcpada kami aW yang tak sanggup kami

memihtlnya), kalimat ini juga di-'athaf-kan kepada yang sebelunnya.

PengUlaan kalimat seruan berttrjuan sama seperti yang sebelum ini.
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Maknanya: Janganlatr engkau pikulkan kepada kami amal-amal yang

tidak sanggup kami memikulnya. Pendapat lain menyatakan: Ini
ungkapan tentang penurunan hukuman, seolatr-olatr ia berkata,
"Janganlah Engkau turunkan hukuman kepada kami karena

ketidakmampuan kami dalam memelihara tugas-tugas berat yang tidak
mampu kami emban." Pendapat lain menyatakan: Maksudnya adalah

kesulitan tugas yang hampir tidak dapat dilaksanakan. Dikatakan di

dalam At Kasysyaf.Ini adalah pengakuan berdasarkan kalimat: {5

L;1,-U& J4 ganganlah Engkau bebankan kcpada lcami beban

yang berat).

(5 ,7;ft ((Beri maaflah kami), yakni dari dosa-dosa kami.

Dikatakan "'Afauta 'an dzanbiftf' (engkau memaafl<an dosanya)

adalatr bila engkau membiarkannya dan tidak menghukumnya karena

itu.

6 ry'*t1(ampunilah kami), yakni: Tutupilatr dosa-dosa kami.

Al Ghafr adalatr menutupi.

Yg;C(dan rahmatilah kami), yalni: Curahkanlatr rahmat

dari-Mu kepada kami.

(,1; €llOngkoulah Penolong kami),yakni: Petindung dan

penolong kami. Ini bentuk pengajaran tentang bagaimana cara berdoa.

Ada yang mengatakan: Maknanya adalah Engkaulah tuan kami dan

kami budak-Mu.

Q-1LI( ,;X U6;:;6 (maka tolonglah kami terhadap

lcaum yang l@fir), karena di antara hak maula adatatr menolong

budakny4 dan yang dimaksud di sini adalah umunnya kekufuran. Ini
mengisyaratkan tentang tingginya kalimat Allah dalam jihad di jalan-

Nya. Telatr kami kemukakan pada penjelasan tentang ayat yang
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sebelum ini, yaitu ayat: iL=!fr O C l# bI; (Dan jika kamu

melahirkan apa yang ada di dalam hatimu) dst. (Qs. Al Baqaratr [2]:
284), bahwa telah diriwayatkan secara pasti di dalam Ash-Shabihdari
Nabi SAW, bahwa setiap kali diucapkan satu doa dari doa-doa ini
Allah mengatakan, "Aku telatr melakukannya." Ini menunjukkan
bahwa Allah SWT sama sekali tidak menghukum mereka karena
tersalatr atau lupa, tidak membebankan kepada mereka beban seperti
yang pemah dibebankan kepada umat-umat sebelum mereka, serta
tidak memikulkan kepada mereka beban yang tidak sanggup mereka
memikulnya. Allatr juga memaafkan merek4 mengampuni mereka,
merahmati mereka serta menolong mereka terhadap kaum yang kafir.
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan: {

:r# n # 6 t$ (Kami tidak membeda-bedokan antara

seorang pun (dengan yong lain) dari rasul-rasul-Nya), (yakni) kami
tidak mengrngkari apa yang dibawakan oleh para rasul, kami tidak
membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan tidak
mendustakannya.

(6" lJ6; (dan mereka mengatakan, "Kami dengar") Al

Qur'an yang datang dari Allah.

't1i3i (dan kami taat), mereka menyatakan kepada Allah

bahwa mereka menaati-Nya dan segala perintah dan larangan-Nya."

Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu

Abbas mengenai finnan-Ny a: (75 4i$L (Ampunilah kami ya Tuhan

kami), bahwa Allah berfirman, *Aku telatr mengampuni kalian."

#i 65l1(dan kcpada Engkaulah tempat kembali), yaitu:

Kepada-Mulah tempat kembali pada saat hari penghitungan amal.
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Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari Hakim bin Jabir, ia menuhrkan, "Ketika

ditnrunkannya ayat: \F)l';l( Tnasul telah beriman), al aayah, Jibil
mengatakan kepada Nabi SAW, 'Sesungguhnya Allah telah
menyatakan pujian kepadamu dan umatnru, karena itu mohonlah

niscaya engkau diberi.' Lalu Allatr berfirman: $tL-n frtl 3g) {

'riA" @ttah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan

lre s an ggupannya), bingga akhir surah ini."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mwrdzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: fii 3& {

\fr $$-.n @lbh tidak membebani seseorang melainkan sesuai

dengan kesanggupannya), ia mengatakan, "Mereka adalah orang-

orang yang beriman, Allah melapangkan perkara agama mereka, maka

Allah berfirnan g A yli ,i tK* 'Jr46 (Dia setrati-troli trdak

menjadilran untuk kamu dalam agama suatu kesempitan). (Qs. Al Haii

p2l:ll),juga berfinnan: jAi'4, Lj73 Ai ?,'iti L;
(Altah menghendaki lremudahan bagimu, dan tidak menghendaki

lresulcaran bagimu). (Qs. Al Baqarafr [2]: 185) dan berfirm *r, 'ifr\iii$

' Y (Maka bertalcwalah lcamu kepada Allah menurut
I
ke sanggupanmu). (Qs. At-Taghaabun [64] : I 6)."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya:

'tSK t, W i33U' (1<n mendapat whata [dari kcbaiikanJ

yang diusalulannya dan mendapat siksa [dui kciahatanJ yang

dilrcrj akannya), iamengatakan, "-yaihr- berupa amal perbuatan."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai
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firman-Nya: 

"*;l 
$y fuetainlmn sesuai dengan kesanggupannya),

ia mengatakan, ((-]2i1s- melainkan sesuafu dengan

kesanggupannya." Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan serupa itu dari
Adh-Dhahhak. Ibnu Majah, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Hibban dalam
kitab Shabift-nya, Ath-Thabrani, Ad-Daraquthni, Al Hakim dan Al
Baihaqi di dalam kitab Sunan-nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas:

Bahwa Rasulullah SAW bersabda: Vi o#b "iW.lt ,;il * ::e"S ht bt

* ,:hgt (Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatht

firesalahan larenal kckcliruan, lupa dan yang dipaksaknn).82 Hadits
diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dari hadits Abu Dzar secara

marfu', oleh Ath-Thabrani dari hadits Tsauban, hadits Ibnu Umar dan

dari hadits Uqbah bin Amir. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi dari
haditsnya. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Adi di dalam Al Kamil dan
Abu Nu'aim dari hadits Abu Bakratr. Dikeluarkan juga oleh Ibnu Abu
Hatim dari hadits Ummu Ad-Darda'. Diriwayatkan juga oleh Sa'id bin
Manshur dan Abd bin Humaid dari hadits Al Hasan secara mursal.
Diriwayatkan juga oleh Abd bin Humaid dari hadits Asy-Sya'bi
secara mursal. Sanad hadits-hadits ini semuanya masih
diperbincangkan, namun sebagiannya menguatkan sebagian lainnya
sehingga derajatnya tidak kurang dari lwsan lighairihi.

Telatr dikemukakan juga hadits: .tjti :f 'jd trr 0!

(Sesungguhnya Allah telah mengatakan, e Aht telqh melalatkonnya")
Ini hadits yang terdapat dalarn Ash-Shabihyang menjadi syahid untuk
hadits-hadits tadi.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: fiyltrto,
yang berat), ia mengatakan, '(-Yaitu- perjanjian." Abd bin Humaid
juga meriwayatkan seperti itu dari Mujahid. Ibnu Jarir juga
meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Juraij. Ia juga meriwayatkan dari

t2 Takhri;nya telah dikemukakan, yaitu dikeluarkan oleh AI Hakim 2/198, Ibnu
Hibban, no.7175 dan Al Albani, no. l73l di dalam ShahihAl Jami'.
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Atha' bin Abu Rabah mengenai frman-Nya: QL-14; J# {;
(dan janganlah Englcau bebanlcan kppada kami beban yang berat), ia
mengatakan: Janganlatr Engkau ubatr kami menjadi kera dan babi."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Zard mengenai ayat

tersebut: Batrwa al ishr adalah dosa yang tidak ada taubatnya dan

tidak ada kaffarat-nya (tebusannya). Ibnu Abu Hatim meriwayatkan

dari Al Fadhl mengenai ayat ini, ia berkata, "Apabila seseorang dari

Bani Israil melakukan dosq maka dikatakan kepadanya, 'Taubatnu
adalah engkau membunuh dirimu sendiri.' Lalu ia pun bunuh diri, lalu
beban pun dienyahkan dari umat tersebut." Abd bin Humaid

meriwayatkan dari Atha', ia berkat4 "Ketika diturunkannya ayat'ayat

i*: -6i(j { G5 (Ya Tuhan kami, janganlah Engkau huhtm kami)

dst, setiap kali Jibril mengucapkannya kepada beliau, Nabi SAW

menyahut; Aamin ya rabbal 'aalamiin." Abu Ubaid meriwayatkan

dari Maisarah: Bahwa Jibril pemah menuntunkan bacaan aamiin pada

penutup surah Al Baqarah kepada Nabi SAW. Abu Ubaid, Ibnu Abu

Syaibah, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Mu'adz

bin Jabal: Apabila ia selesai membaca surah ini, ia mengucapkan

aamiin." Abu Ubaid meriwaya&an dari Jubair bin Nufair, bafiwa ia

mengucapkan, "Aamiin, oamiin." Abd bin Humaid meriwayatkan dari

Abu Dzar, ia mengatakan: Itu adalatr k*rusus untuk Nabi SAW. Ibnu

Jarir meriwayatkan dari Adh-Dhahhak mengenai ayat ini, ia

mengatakan: Itu dimohonkan oleh Nabiyullah kepada Tuhannya, lalu

diberikan-Nya kepada'beliau, sehingga itu adalah khusus untuk Nabi

SAW.

Telah diriwayatkan secara pasti oleh Asy-Syaikhani (Al
Bukfiari dan Muslim), pilB penyusun kitab-kitab Sunan dan yang

lainnya dari Abu Mas'ud, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
'f; 

V
,ri, y e. a.rt, :;* f 'q ,f.1ri (Barangsiapa membaca dua avat

teraHtir dari surah Al Baqarah pada suat malam, maka lceduanya

mencuhtpinyals3 Diriwayatkan oleh Abu Ubaid, Ad-Darimi, At-

"t Muua|aq 'Alaih: Al Bukhari, no. 4008 dan Muslim l/555, dari hadits Abu
Mas'ud Al Badri.
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Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Hibbffi, A Hakim dan ia me*shahih-
kannya, serta Al Baihaqi, dari An-Nu'man bin Basyir, bahwa

Rasulullah SAW bersabda, ,yt\i: oGn!)t ',*;"'oi e 6Y |-S fu'01

q.fr 
),1 

o$ 1i e)T6ri1$tityg,e 4 *.'Jj6,*?\
lU# (Sesungguhnya Allah menuliskan sebuah kitab dua ribu tahun

sebelum menciptakan langtt dan bumi. Lalu dari itu Allah
menurunlrnn dua ayat yang menutup surah Al Baqarah. Tidaklah
lreduanya dibaca di dalam suatu rumah selama tiga malam flreculi
tidak akanJ didetrati oleh syetan).84

Diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, Ath-Thabrani, Ibnu
Mardawaih dan Al Baihaqi di dalam Asy-Syu'ab dengan sanad shahih,

dari Hudzaifah, bahwa Nabi SAW bersabda: iI q:u-1i :f L+t
,#A @- f l#t I q f lagt attL (Aku dianugerahi ayat-

ayat dari akhir surah Al Baqarah ini dari perbedaharaan di bawah
'Arasy. Tidak ada seorang nabi pun sebelumlat yang diberinya\'-8s

Ahmad dan Al Baaihaqi juga meriwayatkan serupa itu dari Abu Dzar
secara marfu'. Abu Ubaid, Ahmad dan Muhammad bin Nashr
meriwayatkan dari Uqbatr bin Amir, "Aku mendengar Rasulullah

SAw bersabda: dl <Jr/' i/T) :{f$ arr! f: q ;Eti i:a t]7t

.rit7i t4; jlrbr iur lf ,Wy (Bacalah kcdua ayat ini dari akhir surah

Al Baqarah: 'Rasul telah beriman' hingga akhir. Karena
sesungguhnya Allah telah memilihknnnya untuk Muhammad) Sanad-

rya hasan.86 Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia menuturkan,

"Ketika Rasulullah SAW diperjalankan pada malam hari, beliau
mencapai sidratul muntaha dan diberi tiga hal: Beliau diberi shalat

8n Shahih: Ad-Darimi, no. 3387, At-Tirmidzi, no. 2882, An-Nasa'i di dalam
'Amal Al Yaumwa Al-Lailah, no. 536, Al Hakim 2n60, Al Baihaqi, no. 2401 dan Al
Albani di dalam Shabih At-Tirmidzi 314.

" Shrhih: Ahmad 5/151, l8l, dicantumkan oleh Al Haitsami di dalam Al
Majma' 6/324, Al Baihaqi di dalam Asy-Syu'ab 2/461 dan di-shahih-kan oleh Al
Albani di dalam Ash-Shabibah, no. 1482.

86 Sanadnya jayyid: Ahmad 4/158, dicantumkan oleh Al Haitsami 6/312, dan

Adz-Dz,ahabi mengatakan di dalam Mukhtashar Al 'Uln'v, no. 89, "Sanad-nya
hasan;'Dan juga dtnilai jayyid oleh Al Albani.
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yang lima wakhr, ayat-ayat penutup surah Al Baqarah, dan ampunan
bagi yang tidak mempersekutukan Allah dari umatrya yang tidak
melakukan dosa-dosa besar."87

Diriwayatkan oleh Al Hakim dan ia men-shahih-kannya serta
Al Baihaqi di dalam Asy-Syu'ab, dari Abu Dzar, bahwa Rasulullah

sAw bersabda: 'us elt :f q q.*t rtifrt iiV g ?u'o1

.ioii "otjt ;jb qf ,V;c.?, ';;u, *:nvi t:"Ltt6 ,,#,
(Sesungguhnya Allah menutup surah Al Baqarah dengan dua ayat
yang dianugerahkannya kepadalru dari perbendaharaan-Nya yang
berada di bowah 'Arasy. Karean itu pelajarilah keduanya dan
ajarlranlah kepada kaum wanita dan anak-anak kalian, sesungguhnya
keduanya adalah shalat, Qur'an dan permohonan).88

Ad-Dailami meriwayatkan dari Abu Hurairatr, ia berkata"

"Rasulullah SAw bersabda: ,irr r;,i|; t 6Lj r.r(fi (jslij ri* oujr

.a:;:)t yI 1 g[;.-ni (Ada dua hal yang keduanya adalah eur'an dan

lceduanya adalah penyembuh, serta keduarrya itu termasuk yang
dicintai Allah, yaitu dua ayat dari aWtir surah Al Baqarah)*Ee

Ath-Thabrani meriwayatkan dengan sanad bagts dari Syaddad

bin Aus, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: 'ot # tf S 3ir't:t

!Ti_t: ,a:;ltirrt ryre f, : JJ16 ,7o $t e:\ii ?t#t',tv;-
ttlp q.Fi )q ,r'.^t 

)rt e (Sesungguhnya Atlah menuliskan sebuah

Htab dua ribu tahun sebelum menciptakan langrt dan bumi. Lalu dari
rtu Allah menurunlmn dua ayat yang menutup surah Al Baqarah.
Tidaklah lreduanya dibaca di dalam suatu rumah selama tiga malam

[trccuti tidak atranJ didekati oleh syetan)"eo

Ibnu Adi meriwayatkan dari Abu Mas'ud Al Anshari, bahwa

Rasulullah SAW bersabda: o*.',#!jt tSi ,'ri;J ;B n ;6f ?tt Spt

8' Shahih: Muslim I/157 dan Ahmad tl37,danhadits lbnu Mas'ud.
88 Dha'i| Al Hakim l/562, Al Baihaqi di dalam AsySyu'ab 2403, dan dinilai

dha'if oleh Al Albani di dalam Dha'if Al Jami' 1601, dari hadits Abu Dzar.

" Dho'i| karena Ad-Dailami meriwayatkannya sendirian.
n Takh, ii -tyatelah dikemukakan.
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./"u' # 7 |u?91 :f1i :Yt ,t;;. r:,iti i ,?'e\'dclr,'r#'ol +P

(Allah menurunlmn dua ayat dari perbendaharaan surga, keduanya
ditulislran oleh Dzat Yang Maha Pemurah dengan tangan-Nya dua
ribu tahun sebelum menciptakan alam ciptaan. Barangsiopa membaca
keduanyo setelah shalat Isya yang akhir, mal<a l<eduanya

menculatpinya dari shalat malam). Ibnu Mardawaih meriwayatkan
dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Adalah Rasulullah SAW, apabila
beliau membaca akhir surah Al Baqaratr, atau ayat kursi, beliau

tertawa, dan beliau bersabda: ,/iSt'*; f q 4! (sesungguhnya

keduanya dari perbendaharaan di bovah 'Arasy) Ibnu Mardawaih
meriwayatkan dari Ma'qal bin Yasar, ia berkata, "Rasulullah SAW

bersabda: l?, f 1iA, ,.1? qrVi y$,ry'+l Pu*
diberi pembuka Al Kitab dan penutup surah Al Baqarah dari bawah
Arasy)"

Diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa'i dengan lataz}l,

darinya, dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Ketika kami bersama

Rasulullatr SAW, dan saat itu ada Jibril di sisinya, tiba-tiba terdengar

suara pintu dibuka, maka Jibril menengadatrkan pandangannya lalu
berkata, 'Pintu ini telatr dibuka dari langit, dimana sebelumnya ia
tidak pernah dibuka.' Lalu dari pintu itu turunlah seorang malaikat
yang kemudian menghampiri Nabi SAW lalu berkata, 'Bergembirlatr
dengan dua cahaya yang telatr dianugerahkan kepadamu yang belum
pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumnya, yaitu
Fatihatul Kitab dan ayat-ayat penutup surah Al Baqarah. Tidaklah
engkau membacanya satu huruf dari keduanya, kecuali engkau
diberinya'."

Itulah ketiga belas hadits mengenai keutamaan kedua ayat ini
yang kesemuanya marfu'hingga kepada Nabi SAW. Selain itu telah

diriwayatkan pula riwayat-riwayat yang tidak marfu' dari Umar, Ali,
Ibnu Mas'ud, Abu Mas'ud, Ka'b Al Ahbar, Al Hasan dan Abu

Qilabah. Namun dengan adanya sabda Nabi SAW, maka tidak perlu
lagi kepada yang lainnya.
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TAFSIR SURAH AALI'IMRAAN

Ini surah madaniyah. Al Qurthubi mengatakan: Bahwa ini
sudah tJma'. Di antaxa yang menunjukkannya, batrwa sebanyak
delapan puluh tiga ayat dari permulaan surah ini diturunkan berkenaan
dengan para utusan Najran, mereka datang ke Madinah pada tahun
sembilan Hijriyah. Al Baihaqi meriwayatkan di dalam Ad-Dala'il dali
sejumlah jalur, dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Surah Aali 'Imraan
diturunkan di Madinah." Pada pembahasan tentang ayat-ayat
permulaan surah Al Baqaratr juga telah dikemukakan hadits-hadits
yang menyebutkan tentang keutamaannya beserta suratr ini, dan telah
dikemukakan juga pada hadits yang menyebutkan tentang tujuh surah
yang panjang. Ath-Thabrani meriwayatkan dengan sanad dha'if dari

Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda: it:|5, t; V
.]-3r'4,"'#t * !, & *I' ?i- i',t Lli €';rt-,1'
(Barangsiapa membaca surah yang di dalamnya disebutkan tentang
lreluarga Imran pada hari Jum'at, maka Allah dan para malaikat
bershalw at untul*tya hingga terbenamnya matahari)."r

Sa'id bin Manshur dan Al Baihaqi di dalam Asy-Syu'ab
meriwayatkan dari Umar bin Klnththab, ia berkata, "Barangsiapa
membaca Al Baqaratr, Aali Imraan dan An-Nisaa', maka ia dicatat di
sisi Allah termasuk orang-orang yang bljak." Ad-Dailami,
Muhammad Ibnu Nashr dan Al Baihaqr di dalam Asy-Syu'ab
meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud: Barangsiapa membaca Aali 'Imraan
maka ia menjadi kaya. Ad-Darimi, Abd bin Humaid dan Al Baihaqi
meriwayatkan darinya, ia mengatakan, "Sebaik-baik perbendaharaan

yang fakir adalah Aali 'Imraan, dimana seseorang melakukan shalat
malam dengan membacanya di akhir malam." Sa'id bin Manshur
meriwayatkan dari Abu 'athof, ia mengatakan, "Nama Aali 'Imraan

fteluarga Imran) dicantumkan dengan baik dalam Taurat." Ibnu Abu

I Oha'6 Dicantumkan oleh Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawaid,21168, dan
ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Ausath dan Al Kabir. Di
dalam sanad-nya terdapat Ibnu Zaid Ar-Raqi, ia perawi yang dha'if"
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Syaibah meriwayatkan dari Abdul Malik bin Umair, ia menuturkan,
"Seorang laki-laki membaca (surah) Al Baqarah dan Aali 'Imran, lalu
Ka'b berkata, 'Ia telah membaca dua surah yang sesungguhnya di
dalam keduanya terdapat nama (Allah) apabila diseru dengannya,
maka Allah memperkenankan."

,SN

$y'i:i{x$ G:i

Arffi;;U
14fi -agii @ iLfr at i sy'iy{6i @ ;ir

"E"i:6 

i;rfi d;v ni 6. cr-6 t3, dt
{6G ;I ;,i,?rq W e.$ Syze$i r;v*E ii
01- 15; e{'i'i i4@,,@i },hiX:,|L1

,6-it 4 ;as#-,s ii';^ @ Xrzti o{ ; 6Ji
)44 r.;r,';

"Alif laam miim. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah)
melainkan Dia, yang hidup kehal lagi terus menerus mengurus
makhluk-Nya Dia menurunkan Al kitab (Al Qur'an) kepadamu
dengan sebenarnyal membenarhan kitab yang telah diturunkan

sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil, sebelum (Al
Qur'an), menjadi petunjak bagi manusia, dan Din menurunkan Al

Furqaan. Sesungguhnya orang4rang yang katir terhadap ayat-ayat
Allah akan memperoleh silesa yang berat; dan Allah Maha Perkasa

lagi mempunyai Balasan (siksa). Sesungguhnya bagi Allah tidah
ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak (pula) di langit.

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana
dikehendaki-Nya, tak ada Tuhan (yang berhak disembah)

melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksanu" (Qs.
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Aat'rmraan [3]: 1{)
Al Hasan, Amr bin Ubai4 'Ashim bin Abu An-Najud dan Abu

Ja'far Ar-Rawasi membacanya: 'itt @ f, dengan hamzah qath'i

(rada lafazhAltah) dengan perkiraan waqaf padu -iJ| sebagaimana

mereka memperkirakan waqaf pada sebutan bilangan, seperti: Wahid,

itsnaan, tsalalatsah, arba'ah yarrg dr-washal-kur (yang bacaannya

disambung dengan yang setelahnya). Al Alfifasy mengatakan, "Boleh

juga 'ifr Jt dengan harakat kasrah pada huruf hamzah karena

bertemunya dua harakat suhm (yakni: alif laam miimillaah)." Az'
Z,aiaj berkata, *Ini adalah salah, orang-orang Arab tidak biasa

mengucapkan demikian karena berat."

Sibawaih menyebutkan, bahwa pembukaan-pembukaan surah

yang tidak ada format murfad-nya, maka cara pengucapannya adalalt

berdasarkan penuturan saj4 dr-suhm-kan huruf akhirnya saat waqaf,

baik sebagai ism ataupun berupa sebutan bilangan. Kalaupun ada

pertemuan dva suhtn, sebenarnya itu karena termasuk kategori waqaf,

maka semestinya dibaca waqaf,kemudian bacaan dimulai lagi dengan

yang setelahnya yaitg sebagaimana yang dilalukan oleh Al Hasan

dan yang sana qira'ah-nya berdasarkan penuturan tadi. Adapm mem-

fathah-Y,an mim, maka ini adatah qira'ah yang masyhur. Apa yang

diriwayatkan dari Sibawaih ini mengindikasikan batrwa httruf mim

dibaca fathah karena bertemr:nya dua huruf suhtn. Al Kisa'i

mengatakan, "Huruf seruan yang bertemu dengan huruf alif waslwl,

maka atif-tya dibuang (tidak ada dalam bunyr bacaannya), dan huruf

mim-nya dibaca dengan harakat alif. Deniktan juga yang dikatakan

oleh Al Farra'.

Pembukaan-pembukaan ini bita dalam format simbol bilangan,

maka tidak ada posisinya di dalam i'rab (penguraian jabatan kata

dalam kalimat), tapi bila sebagai nama-nama sr.uah maka posisinya

bi5g rafa'karena dianggap sebagai ft]wbar-fthabar (predikat) untuk

mubtada'-mubtada' GubyeD yang diperkirakan sebelumnya, atau

pada posisi nashm dengan perkiraan adanya afal (kata kerja) yang

mempengartrhinya, seperti: udzhtr (ingatlah), iqra' (bacalatt) dan
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sebagainya. Mengenai hal ini sudatr dipaparkan di awal pembatrasan
surah Al Baqarah sehingga tidak perlu diulang di sini.

Firman-Ny 
", ri S y'iy'i |il (All ah, tidak ada Tuhan me I ainlmn

Dia) adalah mubtada' (subyek) dan khabar (predikat). Kalimat ini
adalah kalimat permulaan, artinya: Dialah yang berhak disembatr.

f$l ';iii g*S hidup l@lul lagi terus menerus mengurus

makhluk-Nya) adalah Hrabar lainnya untuk rulma yang muli4 atau dua
khabar untuk suatu mubtada' yang mahdzuf (yang tidak
ditampakkan), yakni (bila ditampakkan): Dia yang hidup kekal dan
terus menerus mengurus makhluk-Nya. Sejumlah satrabat
membacanya'Al qiyaam', yaitu Umar, Ubai bin Ka'b dan Ibnu
Mas'ud.

{.i$$3{"'lj (Dio menurunkon At Krtab kepadamu), yakni:

Al Qur'an. Didahulukannya zhaf (kata keterangan) daripada maful
bih (obyek penderita) untuk memfokuskan apa yang diturunkan
kepada beliau SAW, ini bisa sebagai permulaan kalimat, dan bisa juga
sebagai Htabar lain unttrk mubtada' pertama.

dt (dengan sebenarnya), yakni: Bish-shidqi (dengan

sebenarnya). Pendapat lain menyatakan: Dengan hujjatr yang tegas.
Kalimat ini pada posisi nashab sebagai hal $eterangan kondisi).

6j3 (membenarkan) adalahhal $eterangan kondisi) lainnya

mengenai kitab sebagai penegasan, karena kitab ini memang
membenarkan, maka kondisinya tidak berpindah, Demikian pendapat
yang dikemukakan olah Jumhur. Sebagian mereka menganggap
kemungkinan beralih kepada makna batrwa kitab ini membenarkan
dirinya sendiri dan yang lainnya.

.ra aP za

ii_ i* 4 @itab yang telah diturunkan sebelumnya), yakni:

Kitab-kitab yang telah diturunkan. Kalimat ini terkait dengan kata:
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6t3 (membenarkan), dan fungsi hrnf lam adalah untuk

menguatkan.

'J;tt i;$i dift@"" menurunkan Taurat dan Injit), redaksi

kalimat ini berperan sebagai penjelasan untuk kalimat: ni, 6, q
(kitab yang telah diturunlcan sebelumnya), adapun di sini Allah

mengatakan, d;6 (dan menurunkan) sementara sebelumnya

menyebutkan, 'lj Qnenurunkon), karena At Qur'an memang

diturunkan secara berangsur-angsur (tidak sekaligus), sedangkan

kedua kitab lainnya diturunkan sekaligus, dan di dalam kedua kitab itu
tidak disebutkan kepada siapa diturunkan kedua kitab itu, sedangkan

di sini disebutkan bahwa Al Kitab (yakni Al Qur'an) diturunkan
kepada Rasulullah SAW, karena maksudnya bukan hanya

menyebutkan kedua kitab tersebut, dan tidak juga tentang siapa yang

ditunmkan kepadanya kedua kitab tersebut.

',fi o, (sebelum [Al Qtr'anD, yalmi: Menunurkan Taurat dan

Injil sebelum menuunkan Al Qur'an.

4E di (menjadi petunittk bagi marutsia) im bisa sebagai

hal (ketenrrgan kondisi) mengenai kedua kitab tersebut, atau sebagai
'illah (alasan) penunmannya Yang dimaksud dengan manusia di sini
adalah para penganut kedua kitab tersebut atau lebih umum dari itu,
karena umat ini pun beribadah dengan syari'at-syari'at yang tidak
dihapus. Ibnu Faurik mengatakan, *Petunjuk bagi manusia yang

bertalora. Ini sebagaimana Allah mengatakan di dalam surah Al

Baqaratr: '@ ii Prtuoirk bagi mereka yong bertaqwa.'(Qs. At

Baqaratr pl:21'

Zgg {lt <ar" Dia menurunlcan Al Furqan), yakni: Yang
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membedakan antara yang haq dan yang batil, yaitu Al Qur'an.
Diulanginya penyebutan ini adalah sebagai pemuliaannya di samping
disebutkan juga kriteria lainnya, yaitu membedakan antara yang haq

dan yang batil, kemudian penyebutan ungkapan tanziil (diturunkan
secara berangsung-angsur) pada redaksi pertama dan ungkapan inzaql
(diturunkan sekaligus) pada redaksi kedua adalah karena Al Qur'an
memang memiliki kedua kriteria ini, karena Al Qur'an diturunkan dari
langit dunia sekaligus, lalu diturunkan secara berangsur-angsur kepada
Nabi SAW sesuai dengan berbagai peristiwa sebagaimana yang tela
dipaparkan. Pendapat lainnya menyatakan: Yang dimaksud dengan a/

furqaan adalatr semua kitab yang diturunkan dad Allah Ta'ala kepada
para rasul-Nya. Pendapat lain menyatakan: Yang dimaksud adalah

Zabw karena mengandung nasihat-nasihat yang baik.

;"1 *9 16l,-$i ly{srtunssrrhnya orang-orang yang kafir

terhadap ayat-ayat Allah), yakni: Yang kufur terhadap apa-apa yang

membenarkannya bahwa itu adalah ayat di antara kitab-kitab yang

diturunkan dan yang lainny4 atau terhadap apa-apa yang terdapat di
dalam kitab-kitab yang diturunkan dan yang lainnya, atau terhadap

apa-apa yang terdapat di dalam kitab-kitab yang disebutkan

berdasarkan anggapan batrwa 'ayat-ayat Allah' sebagai dhamir yanlg

kembali kepada kitab-kitab yang telah disebutkan di dalam ayat ini. Di
sini terkandung penjelasan tentang hal-hal yang menyebabkan
kekufuran.

)7@t- memperoleft) akibat kekufuran ini.

t
3"- $, $fi giksa yang berat), yakni: Yang berat.

A ':t:G(dan Atlah Maha Perlcasa), tidak ada yang dapat

mengalahkan-Nya.

+6i-it (tagi mempunyai balasan [sitrsa) yarrg berat' Niqmah

adalatr pengaruh. Dikatakan intaqama minhu (menghukumnya),
apabila menyiksa akibat dosa yang telatr dilakukannya.
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5A A{t ,A$i Of6, ,# p-{':'i'l'y (sesungguhryta bagi

Allah tidak ada satu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak [pulal di
langit). Ini redaksi permulaan untuk menerangkan tentang keluasan
ilmu-Nya dan tercakupnya semua pengetatruan di langit dan di bumi,
walaupun sesungguhnya lebih luas dari itu. Adapun pengungkapan
dengan redaksi langit dan bumi karena keterbatasan pengetahuan
manusia yang hanya sampai pada langit dan bumi, yaitu bahwa
manusia tidak mengetahui tempat-tempat makhluk Allah lairurya dan

pengetahuan-pengetahuan lainnya. Dan, di antara yang tidak luput dari
pengetahuan Allah adalah keimana makhluk yang beriman kepada-
Nya dan kekufuran makhluk yang kufur terhadap-Nya.

?4i 6 ,-€;'ii a !4,#-,s$,3, (Diatah yang membentuk

kamu dalam rahim sebagaimana yang dikehendaki-Nya) asal kata
yang melalrirkan kata ash-shuurah adalah shaarahu ilaa kndzaa,

artinya menyondongkannya kepadanya. Jadi ash-shuurah adalah

contoh kepada menyerupai bentuk. Asal kata ar-rahm adalah ar-
rahmah, karena dengan inilah saling berbelas kasian. Redaksi kalimat
ini adalatr redaksi pennulaan yang mencakup penjelasan tentang

cakupan ilmu-Nya, dan bahwa di antara pengetahuan-Nya adalatr yang

tidak ada wujudnya, yaitu pembentuk para hamba-Nya di dalam rahim
ibu-ibu mereka yang berasal dari spenna para bapak merek4 yakni
Allah membentuknya sesuai dengan kehendak-Nya, apakatr itu bagus

atau jelek, hitam atau putih, panjang atau pendek.

G{ (sebagaimana) adalah ma'mulnya kata ;TiJ-' , status

kalimat ini adalah haal (meneratgkan kondisi).

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari
Ja'far bin Muhammad bin Az-Ztbur, ia menuturkan, "Enam puluh

orang penunggang keadaan, utusan Najran, datang menghadap

Rasulullah SAW, di antara mereka terdapat empat belas lakiJaki yang

merupakan para pemukanyq lalu berbicaralatr Abu Haritsatr bin
Alqamah, Al Aqib, Abdul Masih dan As-Sayyid yang merupakan

orang-orang utama mereka kepada Rasulullah SAW. Lalu dikisahkan

tentang berbagai hal yang terjadi di antara mereka dengan Rasulullah
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SAW, dan berkenaan dengan itu Allah menurunkan ayat-ayat yang

terdapat di permulaan surah Aali 'Imraan hingga delapan puluh ayat

lebih."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ar-Rabi',
lalu ia menceritakan tentang para utusan Najran dan perdebatan

mereka dengan Nabi SAW mengenai Isa AS, dan saat itu Allah

menurunkan, @ ifi ';;ii'; 1'4 f ai @ ;!t (Atif taam miim-

Allah, tidak ada Tuhan [yang berhak disembahJ melainkan Dia. Yang

hidup l@l(al lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya)-

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid

mengenai firman-Nya: nf, & q 6# (membenarkan kitab yang

telah diturunkan sebelumnya), ia mengatakan: -Yaitu- kitab atau

rasul yang sebelumnya. Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan serupa itu
dari Al Hasan. Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir juga meriwayatkan

serupa itu dari Qatadah, dan mengenai firman-Nya: Zg;f dili faon

Dia menurunkan Al Furqan), ia mengatakan: Yaitu Al Qur'an yang

membedakan antara yang haq dengan yang batil, sehingga didalamnya

menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haramnya,

menenttrkan syari'at-syari'atnya, menetapkan batasan-batasannya'

mewajibkan kewajiban-kewajibannyao penjelasan-penjelasannya, serta

memerintahkan untuk menaati Allah dan melarang bermaksiat

terhadap-Nya.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far bin Az-

Zubur mengenai firman-Nya, Zg;f, 66 g* Dia menurunpnn Al

Furqan), -ia mengatakanF yakni: Yang membedakan antara yang

haq dengan yang batil yang diperselisihkan oleh sejumlatr golongan

berkenaan dengan perkara Isa dan hal lainnya.

Kemudian mengenai firman-Nya, ii ;rt 49 W eilt !,t

,Gai it ?*i'6:6 \-g" 4ri; (sesungsuhnva orans-orang vang kafir

terhadap ayat-ryat Allah alran memperoleh siksa yang berat; dan
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Allah Maha Perkasa lagt mempunyai balasan [siksafl, -iamengatakan- yakni: Batrwa Allah mempunyai balasan bagi yang

kufur terhadap ayat-ayat-Nya setelatr memahami dan mengetahuinya

dari apa yang dibawakan oleh Al Qur'an mengenai hal-hal tersebut."

Kemudian mengenai firman-Ny ", ,${ 4".t* Sr; tiil-{'itiity

{A O {; (Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satu pun yang

tersembunyi di bumi dan tidak [pulal di langit) -ia mengatakan-
yakni: Allah telah mengetatrui apa yang mereka inginkan dan apa

yang mereka rencanakan serta apa yang mereka nyatakan mengenai

Isa, dimana mereka menganggapnya sebagai rabb dan ilaah (ttthan
dan sesembatran), padahal mereka telatr mengetahuinya tidak
demikian, sehingga itu merupakan pembangkangan dan kekufuran
terhadap Altah.

"i5- 
3g ,.t:'.ii 4 'HSlcii';, (Diatah vang membentuk

lramu dalam rahim sebagaimano yang dikehendaki-Nya), -ia
mengatakan-, "Isa termasuk makhluk yang dibentuk di dalam rahim,

mereka tidak menyangkal itu dan tidak mengingkarinya, sebagimana

halnya Altah pun telah membentuk manusia lainnya seperti itu, lalu
bagaimana bisa mereka justru menganggapnya sebagai tuhan, padahal

statusnya sama dengan manusia lainnya?" Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud mengenai firman-Nya: 4 b3#-

XS SS ,.*j'ii (membentuk kamu dalam rahim sebagaimana yang

dilrehendaH-Nya), ia mengatakan, 66-Yaitu- laki-laki dan

perempuan." Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud

dan satrabat lainnya mengenai firman-Nya, 65 +€ifi 4 :.'-4/1
G

r;5-1me*bentuk kamu dalam rahim sebagaimona yang dikehendaW'

Nya), ia mengatakan, "Apabila spenna sudah masuk ke dalam rahim

(sudah membuahi ovum di dalam ratrim), maka spenna itu hidup di

dalam tubuh selama empat puluh hari, kemudian menjadi segumpal
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darah (dalam waktu) empat puluh hari, kemudian menjadi segumpal
daging (dalam waktu) empat puluh hari, setelah itu Allah mengutus

malaikat untuk membentukny4 lalu malaikat datang membawa tanah

di antara dua jarinya, lalu mencampurnya dengan gumpalan daging

itu, kemudian mengaduknyu, lalu membentuknya sebagaimana yang

diperintatrkan, lalu malaikat itu bertanya, 'Apakah laki-laki ataukah
perempuan? Apakah sengs.ua atau bahagia? Bagaimana rezekinya,
barapa lama umurnya? Bagaimana kehidupannya? Bagaimana
musibahnya?' Lalu Allah menjawab, dan ketentuan Allah pun

dicatatkan. Bila setelah jasad itu meninggal, maka dikuburkan di
tempat asal tanatr tersebut."

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah

mengenai firman-Ny u, "'13i 6 -,.*:'ii A '"'4);A (membentuk

lramu dalam rahim sebagaimana yang' dikehendaki-Nya), ia
mengatakan: -Yaitu- laki-laki atau perempuan, merah atau hitam,
sempurna atau tidak sempurna fisiknya.

,r$,'i'L^ rce k:;'^, {:Sn Ai6 ii1 o ii ?
)e zz14t /)'":a 4-< . 1l -^, i'ri(k',,1'^#, 

c. 5#a +,& A t;$ Lv L4itr, t {91J,fr)"4;?v
6?r:gi11;s$t,{,* frq :+'* ry, {,iii;61,

,Jt {$iGV )ry a':9 -*(l('oJA +ji A

{rrt ug 6, 6:i;, iy;;93'ti {61.j @ #-vi
{ tAn()i'et4 iliq@ +,U i'61 fry*

it$3gr{'i'(6r"*4e
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$pia-lah yang menurunkan Al kitab (Al Qur'an) kepafu kamu. di
antara (isi) nya ada ayat-ayat yang mahkamaat, Itulah pokoh-pokoh

isi Al Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaol Adapun
orang4rang yang dalam hatinya condong kepado kesesatan, maka

mereka mengikuti sebahagian ayat-ayot yang mutasyaabihott
daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencart+ari

ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta,wilnya mclainkan
Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berhata, ,Kami

beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semaanya itu dari
sisi Tuhan haml Dan tidak dapat mengambil Trcbjaran

(daripadanya) melainkan orangirrang yang berahol (ncreka
berdoa), Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau jodikan hoti Kami

condong kepada kesesatan sesudah Engkau beripetunjuk kepada
Kami, dan karuniakanlah hepada Kami rahmat dari sisi Enghau;
karena Sesungguhnya Engleau-lah Maha pemberi (karunia). Ya
Tuhan Kami, Sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia

untuk (menerima pembalasan pada) hari yang tak ada keraguan
padanya". Sesungguhnya Allah fidak menyalahi janji." (Qs. Aali

'fmraan [3]:7-9)

i$ft (Al Kitab) adalah Al Qtu'an. Huruf tarn dr sini adalah

laamul 'ahd (metjadikannya definitif). Didahulukannya zhuf, yarfri

{t5 ftcpada kamu) karena memaksudkan pengkhususan.

ii3r3 k:; 4 (Di antara [istJnya ado aya-a1nt yong

muhknmat). Sesuai dengan kaidah-kaidatr bahasa Arab maka zhorf iat
sebagai Hrubar muqaddam (predikat yang didahulukan
penyebutannya), namun yang lebih tepat secara makna adalah sebagai
mubtada'yang perkiraannya: Minal kitaab ayaatun nruhkamaaun @i
antara isinya Al Kitab ada ayat-ayat yang muhkamar), sebagaimana

yang telalr lalu pada firman-Nya, 3j+* q6i'ej (Di antoa manusia

ada yang mengatakan) (Qs. Al Baqaratr t2l: 8) dipandang lebih tepat
karena maksudnya adalah membagi kitab itu menjadi dua bagian
tersebut jadi bukan sekadar mengabarkan bahwa kedua bagan itu dari
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kitab ini. Redaksi kalimat ini statusnya sebagai haal $eterangan
kondisi) pada posisi nashab, atau sebagai kalimat permulaan yang
tidak ada statusnya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai penafsiran muhkamat
dan mutasyabihat menjadi beberapa pendapat; Ada yang berpendapat,
bahwa yang muhkam adalah yang diketahui penakwilannya serta
difahami makna dan penafsirannya, sedangkan yang mutasyabih
adalah yang tidak ada seorang pun dapat mengetahuinya. Di antara
yang berpendapat demikian adalah Jabir bin Abdullah, Asy-Sya'bi
dan Su$an Ats-Tsauri, dan mereka berkata, c(-Di antara- itu adalah
huruf-huruf yang tersendiri di permulaan sejumlatr surah." Pendapat
lain menyatakan: Yang muhlmm adalah yang hanya mempunyai satu
makna, sedangkan yang mutasyabih adalah yang mempunyai banyak
makna (lebih dari satu makna), lalu bila bisa dipastikan dengan satu
makna dan menggugurkan yang lainny4 maka yarrg mutasyabih it.t
menjadi muhkam. Pendapat lain menyatakan: Yang muhlam adalah
yang menghapus (hukum yang lain), yang halal, yffiig haram,
kewajiban-kewajiban serta apa-apa yang kita imani dan kita amalnya,
sedangkan yang mutasyabih adalatr yang dihapus (hukumnya),
perumpamaan-perumpamaanny4 sumpatr-sumpatrnya serta apa-apa
yang kita imani namun tidak kita arnalkan. Pendapat ini diriwayatkan
dari Ibnu Abbas. Pendapat lain menyatakan: Yang muhlam adalatr
yang menghapus, sedangkan yarng mutasyabih adalah yang dihapus.
Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Qatadah, Ar-Rabi' dan
Adh-Dhahhak. Pendapat lain menyatakan: Yang muhkam adalatr yang
tidak mengandung pengalihan atau pengubatran dari apa yang telah
ditetapkan, sedangkan yalng mutasyabih adalah yang mengandung
pengalihan, pengubahan dan penakwilan. Demikian pendapat yang
dikemukakan oleh Mujahid dan Ibnu Ishaq. Ibnu Athiyyah berkata,
"Ini pendapat yang paling bagus." Pendapat lain menyatakan: Yang
muhlam adalah yang berdiri sendiri, tidak memerlukan untuk
dirujukkan kepada yang lainny4 sedangkan yarng mutasyabih adalah
yang perlu dirujukkan kepada yang lainnya. An-Nuhas berkata, "Id
pendapat terbaik mengenai yang muhkam dan yang mutasyabih." Al
Qurthubi berkata, "Apa yang dikatakan oleh An-Nuhas menjelaskan
apa yang dipilih oleh Ibnu Athiyyah, yaitu yang berlaku pada
ungkapan lisan." Demikian ini karena al muhkam adalah ism maf'ul
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dari kata afukama, dan al ibkaam adalah ql titqaan
(ketelitian/kedetailan). Tidak diragukan lagi, bahwa yang sudah jelas
maknanya, maka tidak ada kesulitan dan tidak ada keraguan, hal ini
karena jelasnya kosa kata dalam kalimat-kalimatnya dan kedetailan
susunannya. Bila salah satu dari kedua faktor ini tidak ada maka
munculnya kesamaran dan kesulitan. Ibnu Khuwazir Mandad
mengatakan, "Ada beberapa pandangan mengenai mutasyabih, yaifu:
Yang diperselisihkan oleh para ulam4 ayat mana yang menghapus di
antara kedua ayat, ini sebagaimana pada ayat tentang wanita hamil
yang ditinggal mati suaminya, karena di antara para satrabat ada yang
mengatakan, bahwa ayat yang menyebutkan'melahirkan' menghapus
(hukum) ayat (yang menyebutkan bahwa iddah-nya adalah) empat
bulan sepuluh hari. Sementara ada sahabat lainnya yang berpendapat
sebaliknya. Juga seperti perbedaan pendapat mereka mengenai wasiat
bagi atrli waris. Juga tentang kontradiktiftya dua ayat, manakah yang

harus didahulukan bila tidak diketahui penghapusannya dan tidak ada

faktor-faktor yang bisa mengisyaratkannya. Juga tentang berita-berita
dan kontradi}tifrrya analogi-analogi." Demikian maksud dari
perkataannya

Yang lebih tepat bahwa yangmuhkam adalatr yang malara dan

indikasinya jelas, baik dengan redaksinya sendiri ataupun dengan
yang lainnya, sedangkan yatg mutasyabih adalah yang maknanya
tidak jelas, atau indikasinya tidak jelas dari redaksinya tidak tidak pula
dari yang lainnya. Jika Anda telah mengetahui ini, tentunya Anda
mengerti bahwa perbedaan pendapat yang kami kemukakan ini tidak
seperti yang diharapkan, demikian ini karena setiap yang

mengemukakan pendapat mengetahui yarg muhkam dari sebagian

kriterianya dan mengetatrui yang mutasyabih dengan kriteria
kebalikannya. Penjelasanny4 bahwa para pengusung pendapat
pertama menetapkan yalng muhkam adalah ayat yang ada jalan untuk
mengetahuinya, sedangkan yang mutasyabih adalah yang tidak ada
jalan untuk mengetahuinya. Padahal sesungguhny4 pengertian

muhlram dar. mutasyabih lebih luas dari apa yang mereka sebutkan.

Karena sekadar samar atau tidak jelas, atau mengandung
kemungkinan atau keraguan, maka mengategorikannya mutasyabih.

Para pengusung pendapat kedua mengkhususkan yang

muhkam sebagai sesuatu yang tidak mengandung kemungkinan,
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sedangkan yang mutasyabih mengandung kemungkinan. Padahal

sesungguhnya ini hanya merupakan sebagian kriteria muhkom dan
mutasyabih saja, bukan keseluruhannya. Demikian juga para
pengusung pendapat ketiga, mereka mengkhususkan masing-masing
dari kedua bagian ini dengan kriteria-kriteria itu tanpa menyertakan
yang lainnya. Para pengusung pendapat keempat mengkhususkan
masing-masing dari keduanya dengan sebagian kriteri yang

dikemukakan oleh para pengusung pendapat ketiga, padahal

sebenarnya lebih luas dari semua yang mereka katakan.

Para pengusung pendapat kelima mengkhususkan yang

muhkam dengan kriteria tidak ada pengalihan dan pengubahan, dan

menetapkan mutasyabih sebaliknya. Dalam hal ini mereka

mengesampingkan faktor yang lebih penting dari ini, yaitu yang tidak
ada jalan untuk mengetahuinya tanpa mengalihkan dan mengubah,

seperti permulaan-permulaan sejumlah surah'yang merupakan huruf-
huruf tersendiri. Para pengusung pendapat keenam mengkhususkan
yarg muhkom sebagai ayat yang berdiri sendiri, sedangkan yang

mutasyabih adalah yang tidak berdiri sendiri. Sebenarnya ini hanya

sebagian kriterianya.

Pengusung pendapat ketujuh, yaitu Ibnu Khuwazin Mandad
berpatokan pada format keserasian lalu dinyatakan sebagai muhkom,
dan berpatokan pada perbedaan dan kontradililif lalu dinyatakan
sebagai mutasyabih. Dalam hal ini ia mengesarrpingkan kriteria yang

lebih penting pada masing-masingryq yaitu faktor ayat itu dengan

sendirinya dapat difahami maknanya atau tidak.

7i$ir f iluon pokok-pokok isi Al Qur'an), yakni:

pokoknya yang menjadi sandaran dan tempat dikembalikannya hal-hal
yang menyelisihinya. Kalimat ini adalatr kalimat sifat sebelumnya.

L

U{tt 'j5 <0"" yang lain [ayat-ryatJ mutasyaabihaat), iru

sifat untuk kalimat mahdzuf yang diperkirakan, yakni (perkiraannya):

Dan ayat-ayat lainnya mutasyabihat. Ukhar adalah bentuk jamak dari

uWtraa, kata ini tidak di-rashrifkarena menggantikan kata al aaWtar,

dan karena asalnya semestinya demikian. Abu Ubaid mengatakan,
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*Tidak di+ashrif karcna bentuk tunggalnya juga tidak dilashrif ba*.
dalam bentuk ma'rifah (definitif) maupun nakirah (undefinitifl.
Namun pendapat ini diingkari oleh Al Mubarrid. Sementara Al Kisa'i
berkata, "Tidak di+ashrif-nya karena ia sifat." Fendapat ini juga

diingkari oleh Al Mubarrid. Sibawaih mengatakan, "Kata ukhar tidak
boleh menjadi garrn alif dur lam, karena bila menjadi penggantinya

berarti ia ma'rifah. Tidakkah Anda melihat bahwa 'sahor' berbentuk
ma'rifoh dalam semua perkataan karena menggantikan."

U +,fi At-ifi€t (Adapun orans-orans vang dalam hatinva

condong kcpada kesesatan), Az-zaigh adalah al mail (condong).

Contoh kalimat, "Zaaghat asy'syams" (matahari condong) "Zaaghat
al abshaar" (pandangan condong). Pola perubahannya: Zaagha-

yaziighu-zaighan, artinya meninggalkan tujuan. Contohnya fiman

A[ah ra,ala: i6;i lltwif]gW (Matra tatkala merekn berpaling

(dari lrcbettaran), Attah memalingkan hati merela)' (Qs. Ash-Shaff

[61]: 5) Ayat ini (yang tengatr dibatras) berlaku runuln, mencakup

semua golongan, yang keluar dari kebenaran. Sebab turunnya adalah

kaum nashrani Najran sebagaimana yang telah dan yang akan

dikemukakan.

'^r';iir( 5# (noka mereko mengibuti sebagian ayat-ayat

yang mutasyabihat), yakni: Berpatokan kepada ayat-ayat Al Qur'an
yang mutafyabih laltt dengan itu menimbulkan keraguan di kalangan

kaum mukminin dan menjadikannya sebagai dalil atas apa yang

mereka jalankan, yaitu perbuatan bid'ah yang menyimpang dari

kebenaran. Ini sebagaimana yang Anda dapati pada setiap kelompok

bid'ah. Mereka itu bermain-main dengan Kitabullah secara serius,

mereka melontarkannya untuk mempropagandakan kejahilan mereka,

padatral sama sekali tidak terkait dengan dalil.

it:rJi :q (untuk menimbulkan fitnah), yakni: Untuk

menimbulkan fitnah dari mereka kepada manusia berkenaan dengan

perkara agama dan menyamarkan pemahaman mereka seria merusak
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hubungan antar sesama mereka.

.4114;? iEiS <a"" untuk mencari-cori tatwilnya), yakni: Untuk

mencari-cari penakwilannya menurut cara yang mereka kehendaki dan
sesuai dengan madztrab mereka yang rusak. Az-7-ayaj berkata,
"Makna 'mereka mencari-cari penakwilannya' adalah mereka
mencari-cari penakwilan tentang pembangkitan dan penghidupan
mereka kembali, lalu Allah Azza wa Jalla menyatakan bahwa
takwilannya dan waktunya tidak diketatrui kecuali oleh Allatr." Lebih

jauh ia mengatakan, "Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala: iini ji

:L-rV ay;;i*tt $y lraaobh meretra menunssu-nunssu kecuali

[terlal<sananya kebenaranJ Al Qur'an itu. Pada hari datangnya
lrcbenaran pemberitaan Al Qur'an itu) yak,ri: Pada hari mereka dapat
menyaksikan pembangkitan dan penghidupan kembali serta adzab
yang telah dijanjikan kepada mereka.,'

l;.::rOjfr 3 jtiQertatrtotorang-orangyangmelupakannya)

yakni: Yang

;iS\g; A eiq i (sesungguhnya telah datang rasul-rasul

Rabb kami membmt'a yang fta,t) (Qs. Al A'raaf [7]: 53) yakni: Kami
telatr melihat penakwilan apa yang telah disampaikan kepada kami
oleh para rasul.

k {f lLtU 'i4 1tqadahal tidak ada yang mengetahui

talcwilnya melainkan Allah), at-ta'wiil bermakna at-tafsiir
(penafsiran), seperti ungkapan mereka: Takwilan kalimat ini adalah
demikian, artinya penafsirannya. Bisa juga bermakna mengembalikan
perkara kepadany4 ini berarti dari kata asal aala al amr ilaa kadzaa-
ya'uulu ilaihi, artinya kembali. Awwaltuhu ta'wiilan berarti
shayyartuhn (mengembalikannya). Redaksi kalimat ini adalah kalimat
haal (keterangan kondisi), artinya: Mereka mengikuti yang
mutasyabih untuk mencari-cari takwilnya, padahal yang mengetatrui
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takwilannya hanya Allah.

Para ulama berbeda pendapat mengenai firman-Nya:

irji C o*1 \it (Dan orang-orang yang mendalam ilmunya),

apakah ini redaksi yang terpisah dengan yang sebelumnya atau
tersambung dengan yang sebelumnya sehingga wowu berfungsi
menyambungkan ftata sambung)? Pendapat mayoritas menyatakan
batrwa redaksi kalimat ini terputus dengan yang sebelumnya, dan

redaksi yang sebelumnya telatr sempurna pada kalimat: ,:i f1
(melainkan Allah). Demikian pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas,
Aisyah, Urwan Ibnu Az-Zubair, Umar bin Abdul Aziz, Abu Asy-
Sya'tsa', Abu Nuhaik dan lain-lain. Ini juga merupakan pendapat Al
Kisa'ai, Al Farra', Al Akhfasy dan Abu Ubaid, serta Ibnu Jarir, ia
mengemukakannya daxi Malik dan memilihnya. Al Khaththabi juga
mengemukakannya dari Ibnu Mas'ud dan Ubai bin Ka,b, ia juga
mengatakan, "Sementara diriwayatkan dari Mujahid, bahwa kalimat
ar-raasikhrzzn bersambung dengan yang sebelumny4 dan menyatakan
bahwa mereka mengetahuinya." Lebih jauh ia mengatakan: Sebagian
ahli bahasa berdalih dengan mengatakan bahwa maknanya: orang-
orang yang mendalam ilmunya mengetahuinya sambil mengatakan:

-2 (l( (Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat), darr

menyatakan batrwa kalimat: 'oJji_ @rrtoto) pada posisi nashab

sebagai haal Q<eterangan kondisi). Namun mayoritas ahli bahasa
mengingkarinya, karena orang-orang Arab tidak menyembunyikan/ T
(kata kerja) sekaliguss dengan maful-nya (obyeknya), dan suatu
kalimat tidak disebut sebagai haal kecuali dengan tamparraya fi'\,
sehingga bila tidak tampak fi'\, maka bukan sebagai haat. Jika iru
dibenarkan, tentu dibolehkan mengatakan; Abdullah raakiban
dengan maksud: Aqbala Abdullah raakiban (Abdullah datang
dengan berkendaraan). Dibolehkan ungkapan seperti ini bila disertai
dengan penyebutan / /, seperti ungkapan: Abdullah yatakallam,
yushlih baina an-naas (AHullah berbicar4 mendamaikan orang-
orang), maka ini bisa sebagai haal. Juga seperti ungkapan seorang
penyair, yang dikemukakan oleh Abu Amr, ia mengatakan: Abu Al
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Abbas Tsa'lab mengemukakan kepada kami:

tt )\ J hi *.';; A:e *:, W,'.x ri
Aht kirimlmn seseorang membawakan unta gemuk

yang langkahnya pendek dan bila berdepa ia tinggi.

Maka pendapat mayoritas ulama yang didukung oleh
pandangan para pakar nahwu adalah lebih tepat daripada pandangan
Mujahid sendiri. Lagi pul4 adalatr tidak mungkin bagi Allah SWT
menafikan sesuatu dari makluk-Nya dan menyandangkan penalian itu
kepada diri-Nya karena dengan demikian berarti menyertakan.

Tidakkah Anda perhatikan firman Allah Azza wa Jalla: Ai 7:'-S S

Xti Jy $ii ,6'iL gfri (Katakanlah, "Tidak ada seorang pun di

langit dan di bumi yang mengetahui perlara yang ghaib, kpcuali

Attah-) (Qs. An-N aml127l:65), firman-Nya: i JyWW{ (Tidak

seorang pun yang dapat menjelaskan wabu kedatangannya selain

Dia) (Qs.Al A'raaf [7!: 187)dan firman-Nya: ,iQ-lj i$Y ,*, 3
(Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kccaali Allah). (Qs. Al Qashash [28]:
88). Semua ini adalah hal-hal yang hanya Allah sendiri pemiliknya,

tidak disertai oleh selain-Nya. Demikian juga firman-Nya, '#_ 6
L

Kl {1 ,'L-tU @adahal tidak ada yang mengetohui takwilnya

melainlran Allah), seandainya wawu pada kalimat: |fu$ij lOan
orang-orang yang mendalam) berfungsi untuk menyambungkan,

a.
maka kalimat: k; * a "$1tr-uanya itu dari sisi Tuhan lwmi) tidak

ada gunanya.

Al Qurthubi mengatakan, "Apa yang dikemukakan oleh Al
Khaththabi, bahwa tidak ada yang berpendapat dengan pendapafirya
Mujahid, sebenarnya telatr diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ar-
raasikhuuna di-'athaf-kan kepada nama Allah Azza wa Jalla, darr
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mereka termasuk yang mengetatrui mutasyabih, dan dengan ihnunya
itu mereka mengatakan,'Aamanaa bihi' Q(:aloni beriman kepada ayat-
ayat yang mutasyabihat).' Ini dikemukakan juga oleh Ar-Rabi',
Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair, Al Qasim bin Muhammad dan

lainJain. Kemudian kalimat: itJj| ltrr*oto1 berdasarkan penakwilan

ini, berada pada posisi nashab sebagai haol tentang ar-rasiWruun
(yang menerangkan kondisi orang-orang yang mendalem ilmunya),
sebagaimana di katakan :

Angin pun menangis koreno kcsedihannya

sementara petir berkilat di mtan.

Bait syair ini mengandung dua makna yaitu kata 'Wal barq'
bisa sebagu mutbada' (subyek) sedangkan Hubm-nya (predikatnya)
adalatr 'yalma" berdasarkan penakwilan pertama, sehingga redaksi

kalimat ini terputus dengan yang sebelumnya Bisa juga merupakan

sambungan dai'Ar-riift', sementara 'Yalmd" pada statusnya sebagai

haal berdasarkan penalovilan kedua yang bermakna 'Laami'an'
(dalam keadaan berkilat). "

Anda tentu dapat mengerti, bahwa apa yang dikatakan oleh Al

Khathtabi tetang alasan menyatakan bahwa kalimat: -. (lC 5Ji4

(berkata,'Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasybihat) bukan
sebagai haal (keterangan kondisi) dengan alasan bahwa orang-orang
Arab tidak menyebutkan haal kecuali disertai adrzmya fi'l dan

seterusnya hingga akhfu perkataannya. Demikian ia ke,mukakan karena

menganggap bahwa pada redaksi ini tidak d^fi'L.
Padahal sebenarnya tidak demikian, karenayfi 'l-nyadisebutkan,

t
yaitu kalimat ';ti $y '4't 'ar4 6 @adahal tidak ada yang

mengetahui takwilnya), namun haal-nya ftata keterangannya) dari

yang di-'athaf-kan, yaitu kalimat: itfulij (Dan orang-orang yang

mendalam) yang tidak mencakup kalimat yang ia dt-'athaf-karr

Lr^:st €*-'o;ti i:;3 *A:)i
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kepadanya, yaitu kalimat: :;;, $t(melainlcan Allah),dan ini memang

dibolehkan dalam ungkapan batrasa Arab. Ungkapan seperti ini

terdapat di dalam Kitabullah, di antaranya adalah firman-Nya: ;friiL

b*-: e V.;3 '"-ii eri6 [Jusal bagi para fuqara vang

berhijrah yang diusir dari kampung halaman) ey'e i,V <1513

6 ;r)\ gj <rj;i- (Dan orang-orans yang datang sesudah

merelca [Muhajirin dan AnsharJ, merel<n berdoa, "Ya Tuhan Kami,

beri ampunlah kami) (Qs. Al Hasyr [59]: l0). Juga seperti fiaman-

Nya: @ ({& iilf, ,1i.', ig., (Dan datanglah ruhanmu; sedang

Malaikot berbaris-barry'. (Qs. Al Fajr l89l:22), yakni: Dan datanglah
para malaikat berbaris-baris.

Tapi di sini ada halangan lain untuk menetapkannya sebagai

haal, yaitu bahwa membatasi ungkapan "ilmuhum bita'wilihi'
(mereka mengetahui tatorrilnya) dengan kondisi bahwa mereka

mengatakan 'aamanaa bihi' 
'/Jr.ami 

beriman kepada ayat-ayat yang

mutasyabihat) tidaklah tepat. Karena orang-orang yang mendalam

ilmunya dengan mengatakan demikian dr-'athaf-l<at kepada nama
yang agung (yakni kepada kalimat Allah) mengetahui takwilannya
dalam setiap keadaan, tidak hanya dalam keadaan ini saja, sehingga

hal ini menyebabkan anggapan bahwa kalimat: -g(A('aJit (Uertrata,

"Kami beriman kepada ayat-syat yang mutasyabihat") sebagu haal
adalah tidak benar. Maka anggapan yang tepat adalatr mendudukkan

kalimat ini sebagai kalimat permulaan, yaitu bahwa kalimat: idrli3

jJi A (Dan orang-orang yang mendalam ilmunya) adalah mubtada'

sedangkan lrhabar-nya adalah:'oJji (Urrt 
"t").

Di antara alasan yang dikemukakan oleh mereka yang

menyatakan 'athaf @ersambungnya ar-raasiWtuun dengan nama yang
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agung), bahwa Allah SWT menyandangkan karakter omendalam

dalam keilmuan', bagaimana mungkin memuji mereka demikian
padahal mereka tidak mengetahui itu? Pandangan ini disanggah:
Karena itu berarti membiarkan mereka mencari suatu ilmu yang tidak
diizinkan Allah, dan Allatr tidak menetapkan jalan bagi makhluk-Nya
walaupun sangat mendalam ilmunya, karena mereka pun tatru bahwa
hal itu termasuk perkara-perkara yang ilmunya ditutupi oleh Allah,
dan orang-orang yang mengikutinya adalah orang-orang yang hatinya
codong, jadi sangat jauh dari kemungkinan orang-orang yang
mendalam ilmunya melakukan itu.

Asal makna ar-rusuukh dalam pengertian bahasanya orang-
orang Arab adalatr mantap dalam sesuatu, dan setiap yang mantap
disebut raasiHt. Asal penggunaan untuk benda (bukan untuk hal yang
abstrak), misalnya kuda itu berdiri kokoh, atau pohon itu menancap di
tanah dengan mantap (kemudian digunakan juga unhrk hal yang
abstrak). Contohnya adalatr ucapan seorang penyair:

r:T,titiiq|4 JU i;; q):il, e'e:)lr)
Sungguh telah tertano* rorfo, mendalam kecintaanht kcpada Laila

gej ala-gej alanya menyataknn enggan untuk dirobah.

Jadi mereka itu telah teguh dalam melaksanakan perintah yang
datang dari Allah dan meninggalkan yang mutasyabih serta
mengembalikan ilmunya kepada Allah SWT. Di antara para ahli ilmu
ada yang bersikap pertengatran di antara kedua kondisi mengatakan:
Penakwilan yang diungkapkan di dalam Al Qur'an mempunyai dua
arti, yaitu:

Pertama: Penakwilan dengan makna hakikat sesuatu dan
pemaknaannya dikembalikan kepada sesuatu itu, contohnya adalatr

firman Allah Ta'ala: '6-.3 bL l:S enitah ta'bir mimpilal (es.

Yuusuf [12]: 100) dan firman-Nya: :L-rE X;;:i1rE Jyirr,yr_ S
(Tiadalah mereka menunggu-nunggu kccuali [terlaksananya
lrebenaranJ Al Qur'an itu, pado hari datangnya kebenaran
pemberitaan Al Qur'an rrz/ (Qs. Al A'raaf l7l: 53), yakni: Hakikat
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apa yang diberitakan mengenai perkara para hamba. Bila yang
dimaksud dengan takwil adalah ini, maka waqaf-nya-pada ayat yang
tengalr dibahas- adalatr pada lafazh jalalah 

-yakni: 
pada kalimat

illallaah-, karena hakikat segala perkara tidak diketahui kecuali oleh

Allah 'Azza wa Jalla, sehingga dengan demikian kalimat: 4 itdolii

fi (Oo" orang-orang yang mendalam ilmunya) adalah mubtada',

sementara kalimat: -2 V( itfifr @rrtota, "Kami beriman kepada

ayat- ayat yang mutasyabihat ") adalah khab ar -nya.

Kedua: Bila yang dimaksud dengan takwil adalatr makna lain,
yakni tafsir (penafsiran), bayan (penjelasan) dart ta'bir (ta'bir) tentang

sesuatu seperti firman-Nya: 4t-hq (Berikanlah kepada Kami

ta'birnya). (Qs. Yuusuf [2]: 36) yang berarti 'Berikanlatr kepada
kami penafsirannya', maka waqaf-nya (pada ayat yang tengah

dibatras) adalatr pada kalimat: )it girj-,:li; (Dan orang-orang yang

mendalam ilmunya), karena mereka mengetatrui dan mematrami apa
yang dikemukakan kepada mereka dengan ungkapan ini, walaupun
mereka tidak benar-benar mengetahui hakikat segala sesuatu secara

sesungguhnya. Dengan demikian maka kalimat: .U, (1( 'tJA

(berknta, *Kami beriman kepada ayat-ryat yang mutasyabihat")
adalah sebagai haal mereka ftalimat yang menerangkan kondisi
mereka). Ibnu Fawik mengrrnggulkan pendapat yang menyatakan
bahwa orang-orang yang mendalam ilmunya mengetatrui takwilnya
dan mengikutinya. Demikian juga segolongan mufassir peneliti
menggunggulkan pendapat ini.

Al Qurthubi mengatakan: Guru kami, Abu A1 Abbas Ahmad
bin Amr berkata, "Inilah yang benar, karena sebutan 'Orang-orang
yang mendalam ilmunya' menetapkan bahwa mereka mengetahui
lebih banyak daripada yang muhkam yang ilmunya setara dalam
memahami ungkapan orang Arab, dan dalam segala sesuatu mereka
mendalami ilmunya walaupun mereka tidak mengetatrui kecuali yang
dapat diketahui oleh kebanyakan orang, hanya saja yang mutasyabih
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itu banyak ragamnya, di antaranya adalah yang sama sekali tidak
dapat diketahui, seperti perkara ruh dan hari kiama! ini termasuk
perkara yang ilmunya disembunyikan Allah. Perkara seperti tidah ada
seorang pun yang mempunyai ilmunya, karena ltu, di antara para
ulama cerdas menyatakan bahwa omng-orang yang mendalrm
ilmunya tidak mengetatrui perkara mutasyabih, ini maksudnya adalah
jerus mutasyabih yang seperti ini. Adapun mutasyabih yang bisa
dimaknai dengan makna lain secara bahasq maka ditakwilkan dan
dapat diketahui takwilannya sec:ra benar, walaupun dalam hal ini ada
pula penakwilan yang tidak tepat."

Perlu diketahui, bahwa kesimpang-siuran pada ungkapan-
ungkapan para atrli ilmu ini, penyebab terbesamya adalah perbedaan
pandangan mereka mengenai menetapan makna muhkam dan
mutasyabih. Telah kami paparkan kepada Anda tentang mana yang
benar dalam penetapannyq dan akan kami tambahkan kepada Anda
agtr lebih jelas. Kami katakan; Di antara yang membenarkan
penafsiran mutasyabih adalah yang telatr kami kemukakan mengenai
permulaan -permulaan sej umlatr surah, karena kalimat-kalimat tersebut
tidak jelas maknanya dan tidak . -fak indikasinya tidak dengan
kalimatnya sendiri dan tidak pula de,ngan hal lainnya yang bisa
mengindikasikan penafsiran dan penjelasmnya karena kalimat-
kalimat itu tidak dikenal dalam rmgkafan orang-orang Arab, den
secrra syar'i pun tidak diketahui apa makna alif laon miim, alif laam
raa', haa miim, thaa siin, thaa siin miim dtln sebagainya, karena kata-
kata semacrm ini tidak ada penjelasannya sedikit prm dari rmgkapan
bangsa Arab dan tidak pula dari ungkapan syar'i, jadi semua ini tidak
jelas maknanya, tidak jelas dengan kalimatnya sendiri dan tidak pula
dengan yang lainnya yang dapat dijadikan patokan untuk
mengindikasikan penafsiran dan penjelasaonya Bahkan ungkapan-
ungkapan seperti ini prm tidak ada nukilannya dari bahasa lainnya
(non Arab), tidak pula dari kata-kata asing yang terdapat di dalam
batrasa Arab, dan tidak pula dari terminologi syari'at yang dapat
menjelaskannya.

Demikian juga hal-hal yang ilmrmya ditutupi oleh AllalU

seperti perkara ruh dan perkara yang termuat di dalam firman-Nya: i!
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'*Ai'P,;-Ln-'ii ls"turgguhnyo Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah

pengetahuan tentang hari Kiamar...) hingga akhir ayat (Qs. Luqmaan

[31]: 3a) dan sebagainya. Demikianlatr mengenai ungkapan yang

indikasinya tidak jelas, baik berdasarkan redaksi kalimatnya maupun
berdasarkan yang lainnya, seperti halnya suatu ungkapan yang

mengandung dua malna yang memungkinkan namun tidak dapat

dipasikan mana yang paling mendekati berdasarkan ungkapannya.
Hal ini seeerti kalimat-kalimat yang mengandung lebih dari satu

makna narnun tidak ada keterangan lain di luar redaksi itu yang

menjelaskan maksud dari kata atau kalimat yang mengandung lebih
dari satu makna itu. Demikian juga dua dalil yang kontradiktif yang

tidak bisa diunggulkan salatr satunya, baik berdasarkan ungkapannya
maupun berdasarkan yang lainnya.

Adapun yang maknanya jelas berdasarkan ungkapannya
sendiri, misalnya karena ungkapan itu memang dikenal dalam
ungkapan bangsa Arab, atau dikenal dalam terminiologi syari'at,
ataupun berdasarkan yang lainnya, maka yang demikian ini adalah
seperti perkara-perkara global yang keterangarloya terdapat di bagian
lain dari Kitabullah yang mulia atau di dalarn As-Sunnah yang suci
atau di dalam hat-hal yang dapat mengindikasikanny4 kemudian dari
situ tampak rrana malrna yang lebih unggul di tempat lain di dalam Al
Kitab atau As.$mnah atau keterangan-ketarangan lain yang

mengunggulkannya yang dikenal oleh para ahli ilmu ushul dan diakui
oleh para ahli bahasa, sehingga dengan begtu bisa ditetapkan bahwa
kalimat dimaksud termasuk kategori muhkam, bukan mutasyabih. Dan
orang yang menyatakannya termasuk kategori mutasyabih, berarti ia
tidak dapat melihat yang benar, karena itu lepaskanlatr tangan Anda
darinya dalam hal ini, karena dengan begitu Anda akan selamat dari
kungungan dan ketergelinciran yang bisa menjerumuskan orang lain
ke dalam perkara ini. Demikian ini karena setiap golongan

menyebutkan dalil yang dianutnya sebagai muhkam, sedangkan yang

dianut oleh 5slainnya yang menyelisihinya disebut mutasyabih,
apalagr ahli itnu kalam. Bagr yang tidak percaya dengan realita ini,
silakan merujuk buku-buku mereka.

Perlu diketahui juga, bahwa di alam Al Kitab yang mulia ada

keterangan yang menunjukkan batrwa kesemuanya adalah muhlmm,
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namun ungkapannya tidak menyiratkan makna ini, tapi makna

lainnya, di antaranya adalah firman-Nya, :B): 6A ,!,,i,,{ 1ptUn1
suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi) (Qs. Huud [11]:

l) dan firman-Nyu, @ 4ELi +rrt,X-( aE lr ltnrn ayat-ayat At

Qur'an yang mengandung hilonah). (Qs. Yuunus [10]: l). Yang
dimaksud dengan muhkam di sini adalatr lafzhnya shahih, maknanya
jelas, dan keindatrannya jauh lebih tinggi daripada perkataan lainnya.
Ada juga ungkapan yang menunjukkan batrwa semuanya mutasyabih,
nurmun ungkapannya tidak menyiratkan makna ini, yaitu ayat yang
sedang kami tafsirkan ini, bahkan ada juga yang dengan makna

lainny4 di antaranya adalatr firman-Nya, \i{1: (jd 6roit"1 et

Qur'an yang serupa (mutu ayat-ayatnya) (Qs. Az-Zumar l39l: 23).
Yang dimaksud dengan mutasyabih dengan makna ini adalatr yang
serupa dengan ayat-ayat lainnya dalam hal kebenaran, ketinggian dan
keindahan bahasanya.

Beberapa faidah dikemukakan oleh para ahli bertolak dari
adanya ayat-ayat mutasyabih di dalam Al Qur'an, di antaranya:
Bahwa untuk mencapai kebenaran kadang disertai dengan
keberadaannya sehingga menambah kesulitan dan kerumitan, namun
hal ini menambahkan patrala bagi yang menelusuri untuk mencapai
kebenaran. mereka itu adalah para imam mujtahid. Az-zamak,hsyari,
Ar-Razi dan yang lainnya menyebutkan faidah lainnya, namun yang
paling bagus adalah yang telah disebutkan, adapun sisanya tidak perlu
dikemukakan di sini.

?; * G Y (semuanya itu dari sisi Tuhan kami) di sini ada

dhamir muqaddar (kata ganti yang diperkirakan) yang kembali kepada
kedua bagian, yang muhkam dan yang mutasyabih, yaitu (bila
ditampakkan): Ifulluhz (semuanya). Atau ada kata yang mahdzuf
(yang tidak ditampakkan) selain dhamir, yakni: latllu waahin min
humaa (masing'masing dari keduanya). Ini merupakan kesempurnaan
ungkapan yang dikemukakan sebelumnya.
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iti $l Jy$+U;(Dan tidak dapat mengambit petajaran

[daripadanyal melainkst orang-orang yang berakal), yakni: Yang
benar-benar berakal, yaitu mereka yang mendalam ilmuny4 yang
mengkaji mutasyabih-nya dan mengerti muhkam-tya, serta
mengamalkan sesuai dengan yang ditunjukan Atlah kepadanya
dalam ayat ini.

ti*g: (Ya Tuhan knmi, janganlah Engkau jadikan hati kami

condong kepada kcsesatan). Ibnu Kaisan mengatakan, "Mereka
memohon agar tidak condong karena akan menyebabkan condongnya

hati mereka. Seperti juga firman-Ny 
", p{3 ',tt|<{i VSt* (Maka

tatlrala mereko berpaling [dari kcbenaran], Allah memalingkon hati
mereka) (Qs. Ash-Shatr [61]: 5), jadi seolah-olatr, ketika mereka

mendengar firman Allah: '4 '$t (, 64'A +,k ,t ,ji *,
(Adapun orang-or(mgyang dalam hatinya condong kcpada kcsesaton,
maka mereka mengihrti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat),

mereka mengucapkan, gS ti* g: 
Qanganlah Engkm jadikon hati

kami condong fuWda kc s es atar) dengan mengikuti y arrg mutasyabih.

6:i it iE (sesudah Engkau beri petunjuk kepado kami)

menuju kepada kebenaran yang telatr Engkau izinkan kami untuk

mengamalkan ayat-ayatyang muhkam. Zharfnya adalah kalimat iI

(sesudah) yang manshub Y,rena,kalimat 'ti { ganganlah Engkau

[jadikan hati kami] condong).

"-r; aX arg 6 (dan karuniakanlah kcpada kami rahmat

dari sisi Engkou), yakni: Apa pun dari sisi Engkau. Kata U
berfungsi menunjul&an permulaan tujuan. Kau, {)E!i dengan harakat
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fathah pada huruf lam, harakat dhammah pada huruf dal datr harakat
suliln pada huruf nun, mempunyai beberapa dialek, ini adalah dialek
yang paling fasih, statusnya sebagai zhuf nakan (keterangan tempat),

kadang pula dirangkaikan dengan waktu Pengungkapan kata: '6
(rahmat) seqra nakirah (undefinitif) berfirngsi menunjukkan betapa
besarnya, yakni: Rahmat yang agung lagi luas.

4qi '6 ifr,y Qrorena sesurgguhnya EngkauJah Maha

Pemberi ftmunia) sebagai alasan untuk permohonan itu atau untuk
diberikanny a apa yang dimohonkan itu.

"rlJ;,i 
'et4 frtGS (Ya Tuhmt ka ni, sesungguhnya Engkau

mengumpulkon manusia), yakni: Yang membangkitkan dan
menghidupkan mereka kembali setelatr bercerai berainya mereka.

ai)- (untuk [menerima pembalasan pada] hari), yaitu: Hari
't'-' '

kiamat, yalrri: Hari amal atau hari pembalasan.
Pengertian ini berdasarkan perkiraan tidak ditamp mudhaf
(kata rangkaiannya) dan ditamp nudlrof ilaih (kata yang
dirangkaikan kepadanya) untuk posisinya.

E-eZ
* -wr 1 (yang tak ada keraguor pdanyo), yakni: Tidak ada

keraguan tentang kepastian terjadinya dan kepastian di saat itu akan
tedadi penghitungan amal dan pembalasan Penafsiran tentang ar-raib

telatr dikemukakan. Redaksi kalimat lt$t ,at'| { Ai 5y
(Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji) berfungsi sebagai alasan
yang mencakup ungkapan sebelumnya, yakni: Bahwa pemenuhan
janji adalah karakter Allah SWT, dan menyalatri janji berarti
menyalahi ketuhanan dan menafikannya

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Al Muhkamaat
adalah: NasiWt-nya (ayat yang menghapurs hukum ayat lainnya),
halalnya, haramnya" batasan-batasannya, kewajiban-kewajibannya
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serta apa-apa yang harus kita percayai dqn alra-apa yang harus kita
arnalkan. Sedangkan mutasyaabihad adalah: Mansulfinya (ald yang

dihapus hukumnya), yang harus didahutukan, yang harus

dikemudiankan, penrmpamaan-perumpamaannyq bagian-bagiannya

serta apa-apa yang harus kita percayai dan apa-apa yang hanrs kita
amalkan."

Diriwayatkan oleh Sa'id Ibnu Manshur, Ibnu Abu Ilatino, Al
Hakim dan ia men-shahih-kannya serta Ibnu Mardawaih, dari Ibnu

Abbas mengenai firman-Nya , Lt*3 *:;'4 (Di ontua tnlryn ado

ayat-ayat yang muhkamat), ia mengatakaq "Tiga ayat di affiir sumh

Al An'aam adalatr muhkamaat, yaitu: I$VS S (Kaakanlah,

"Mmilah...) (Qs. Al An'aam [6]: l5l) dan dua ayat setelahn5ra-"

Disebutkan dalam riwayat lain darinya yang dikeluakan oleh
Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

mengenai firman-Nya: I;si ?t1: 1q.t*y"t yang rruhkuna), ia

mengatakan, "Di antaranya adalah ay*: lfiG S (Kaakmlah

"Mwilah...") (Qs. Al An'aam [6]: l5l) hingga tiga ayd- Yang

lainnya adalah ayat, i\y-JLb;$1 i$ ;it (Dot Tulwnru tetatr

memerintahkan supcrya kamu jangot menyembdt seloin Dra) (Qs. Al
Israa' U7}.23) hingga tiga ayat 5stet,hnya"

aku (Asy-syaukani) katakan: Semoga Allah me,rahmdi Ibnu
Abbas. Betapa sedikitnya keterangan yang dinukil darirya (mengenai

ini), karena penetapan nga aya\ atau sepuluh aya\ alalu seratrs ayat

dari keseluruhan Al Qur'an lalu dinyatakan sebagai ayat-ayat

muhkomat, maka tidak ada faidahnya, karena ayat-afi milkmnat
merupakan bagian terbesar dari keselunrhan perkataan (di datam Al
Qur'an). Bahkan juga perkataan yang dinukil drinya yang

menyatakan bahwa al muhkam* adalah nasikh'ny4 halalnya dan

seterusny4 lalu apa gunanya penetapakan ayat-ayat tersebut yang

terdapat di akhir surah 4l fu'aam? AM bin Humaid meriwayafkan
darinya, ia mengatakarr, "Al Mul*mnaat adalah yang halal dan yang
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haram." Mengenai hal ini banyak sekali pendapat-pendapat dari para
salaf yang semuanya bertolak dari apa yang telah kami paparkan di
awal pembatrasan ini.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, ;*,;i At-irtet

"'g: {la"p"" orang-or(mg yang dalam lwtirrya condong kepada

kesesatan), ia mengatakan: Yakni orang{rang yang ragu, mereka
memposisikan yang muhkmn pada posisi yang mutasyabih dan yang
mutasyabih di posisi yang muhkom, dengan begltu mereka telatr
menyamarkan sehingga Allah menyamarkan terhadap mereka.

(Kemudian mengenai firman-Nya) , lifr Sy lL;U 'p:,- t; Qndahal
tidak ada yang mengetalrui takwilnya melainkan Allah), ia berkata,
"Takwilannyapada trari kiamaL tidak ada yang mengetahuinya selain
Allah."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud mengenai firman-

Nya: 'd: GondonS kcwdo ia mengarakan: 
-Yakni

keraguan. Disebutkan di dalam Ash-Sha@bain dm yang lainnya, dari

Aisyalr, ia menuturkan, "Rasulullah SAW me,mbaca: &'it1 -ii ?
:=itft (Dia-tah yang msnnnkan Al Kitab [Al Qur'anJ kepada

kamu),hingga: U +,fi A'"-fief, @daprot orangor(mg yang dalam

hatinya condong kcwdo kcsesaan), hingga: +iti tJl fo*"s-
orang yang berakal),' lalu Rasulullah SAW bersaMa: U{ $-l: $y

.etti)irti e n-!, '# y ojsi- (Apabita kalian melilut orang-oran|
yang menyangkal mengenai ini, maka mereka itulah yang dimaksud,
malra waspadalah terhadap mereka)"2 Datam lataz/n lainnya

' Shahih: Muslirn, 4DOO3 dan Ibnu MajalU no.47,dtri hadits Ars,,ah.
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disebutkan: p$:Lri il' .-, 'u-)J, ''rlrli 'e '^i$i 
" 

o#-'u-! nA-l, $ri

(Malra apabila kalian melihat orong-orang yang mengilaii ayat-ayat
yang mutasyabik darinya, malm merel<a itulah yang telah disebutkan
Allah, malra waspadalah terhadap merela)3 Dalam lafazlr, Ibnu Jarir

dan yang lainnya disebutkan, U-!ti 'b 'n95 6 t# i-:ir nil-ti $$

.e?.u,|i,ri h' ,f i-!,'# y.:i:w (Maka apabita trntian metihat

orang-orang yang mengihtti ayat-ryat mutasyabih darinya dan
orang-orang yang menyangkal mengenainya, maka mereka itulah
yang dimaluud oleh Allah, mala janganlah kalian bergaul dengan
mereka)'A

Abd Ibnu Humaid, ltbdtxrazz4, Ahmad, Ibnu Al Mundzir,
Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi
dalam Sunan-nya meriwayatkan dari Abu Umarnah, dari Nabi SAW,

mengenai firman-Ny a: '4.',({i (, 6;i3U +,k A t-ifr *, g.aopun

orang-orang yang dalam hatinya condong kcpada kcsesatan, maka
merelra mengilatti sebagian cyat-nyot yang mutasyabihat), beliau

bersabda: A|frt i (Mereta itulah kaum khawarij)"

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir serta Al Hakim dan ia men-

shahih-Y,awrya, dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi SAW, beliau bersabda:

y ,rb'0,P, ,;* ,y,i f? O F,t is. q Jfr J"t\i tat3i' o'6,

$?i ,:;i\r;t-16 )&?t,!6i,sr[ ,frs,)w3 ,yTj c1tj,!?i
,u?i&. rircq ,L,e\r:i*ti ,:a:b'€,0t ri.,b t)iati gitt c rgi6 ,hr7

E * , ,F i tf,i ,tiii l-ql5.)trTi (Kitab pertama dituruntran

dari satu pintu dengan satu huruf, sedangkan Al Qur'an turun dengan

tujuh huruf [yaituJ: Yang memperingatkan, memerintahkan, halal,
haram, muhknm, mutasyabih dan perumpamaan-perumpamaan, malca

halallanlah yang halalnya, haramkanlah yang haramnya,

lal<sanalranlah apa yang diperintahlan kepada kalian, hindarilah apa
yang dilarangkan pada kalian, ambillah pelaiaran dari

3 Shahih: Al Bulfiari, no.4547,dari hadits Aisyatr.
o Shahih: Ibnu Jarir, 3lll9,l2o.
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perumpamaan-perumpamaonfiya, ketahuilah yang muhkamnya, don
imanilah yang mutasyabihnya, dan ucapkanlah, ,'Kami beriman
l<epadq ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan
komi).' lni diriwayatkan juga oleh Ibnu Abrr Hatim dari Ibnu Mas'ud
secara mauquf. Ath-Thabrani meriwayatkan dari umar bin Abu
salamah, batrwa Nabi sAw mengatakan kepada Abdullah bin
Mas'ud, lalu dikemukakan seperti tadi. Diriwayatkan juga serupa itu
oleh Al Bukhari dalam At-Tarikh dari Ali secara *oryu' a"rrg* sanad
dha'if. Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Daud dalam Al
Mahsafuif juga meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Mas,ud. Ibnu Jarir
dan Abu Ya'la meriwayatkan dari Abu Hurairatr, bahwa Rasulullah
SAw bersabda: &* o ,";k or;st qir.iri ,i?i y ,p lrr;st S1

9.b ji 
"\\:;, 

y '# oi ,^3 t:et;ti (At eur-an drturunkan dengan
tujuh huruf Berbantah-bantahon mengenai Al ettr-an adalah tindak
kclatfuran- Apa yang kalian kctahui maka amarkanrah, dan apa yang
tidak kalian ketahui darinya maka kcmbalikanlah lnp"do y""s
m en ge t ahui ny a) . S ana d-ny a s hahi h.6

Al Baihaqi

dalam Asy-Syu'ab,

meriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu,
di dalamnya disebutkan: t*is 'n3;"$ 

ryatti
.ry;t'-iiu, (Dan

mutasyabih);'

ifutilah yang muhkam serta imanilah yang

Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, AM bin Humaid, Ibnu Jarir,
Ibnu Al Mundzir sertri Al Hakim dan ia man-shahih-kanny4 dari
Thawus, ia mengatakan: Ibnu Abbas membacanya, ,ir t1 ,U-jS'nl;;-r;1

.tt 6T '#' d tt\Qr',5:f-: <roaom fidak ada yan; mengetatrui
takwilnya melainkan Allah. Dan orong-orang yang mendalam
ilmunya berkata, uKami beriman kepada ,yoi-nyu yang
mutasyabihaf) Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Daud dalam Al

s Munqathi': AI Hakim 2/2}9,dan ia mengatakan,*shahih,namlm keduanya (Al
Bukhari dan Muslim) tidak mengeruarkannya-', Lalu dikomentari oleh Adz-Dzahabi
dengan mengatakan, " Munqalhi'.',

o Sanadnya shahih: Al Haisami mencantumkannya di dalam Majma' Az-Zawoid
7/154, dan ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ahrnad dan san'ad-nya shshih.,,
Demikian jugayang dikatakan oleh Ibnu Katsir di dalam Tafsir-nya 11347.
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Mashabif, dari Al A'masy, ia mengatakan tentang bacaannya

Abdullah: .b. 6T ,1it #' A tt';ut1ri ,&' I 1\ *-:k * 'tp

(Dan sesungguhnya hakikat talcwilnya hanya ado di sisi melainkan
Ailah. Dan orang-orang yong mendalam ilmunya berkata, "Komi
b eriman lrepada ayat -ayat yang mutasyabihaf')

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Asy-
Sya'tsa' dan Abu Nuhaid, mereka berkata, "Sesungguhnya kalian

menyambungkan ayat ini, padahal sebenarnya itu terputus:

8j * i !9 -*fici,Jj;- lii ei,j-.:Ei;"s$t,'L))3 'rJ-goa,nor
tidak ada yang mengetahui talcwilnya melainkan Allah. Dan orang-
orang yang mendalam ilmunya berkata, "Kami beriman kepada ayat-
ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami") Maka
ilmu mereka berhenti hingga ucapan yang mereka katakan itu." Ibnu
Jarir meriwayatkan dari Urwah, ia berkata, "Orang-orang yang
mendalam ilmunya tidak mengetahui takwilnya, rurmun mereka
mengatakan, 'Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat,
semuanya itu dari sisi Tuhan kami'." Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir
juga meriwayatkan serupa itu dari Umar bin Abdul Adz.Ibnu Abi
Syaibah meriwayatkan dalam Al Mushannaf,, dari Ubay, ia berkata,
*Kitabullah yang jelas maka amalkanlatr, adapun yang samar bagimu
maka imanilatr, dan serahkan itu kepada yang mengetahuinya." Ia juga
meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan, "Sesungguhnya Al
Qur'an ifu mempunyai menara penerang seperti menara penerang
jalanan, karena itu, apa yang kalian ketatrui (fahami) maka
berpeganglah denganny4 adapun yang samar atas kalian, maka
tinggalkanlah." Ia juga meriwayatkan serupa itu dari Mu'adz.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu
Abbas, ia berkata, "Tafsir Al Qur'an itu ada empat macam, yaitu:
Tafsir yang diketatrui oleh para ulam4 tafsir yang manusia tidak
diterima alasannya untuk tidak mengetatrui yang halal atau yang
haram, tafsir yang diketahui oleh bangsa Arab dengan bahasa merek4
dan tafsir yang tidak diketahui takwilannya kecuali oleh Allatr,
barangsiapa yang mengklaim mengetahuinya maka ia pendusta." Ibnu
Jarir meriwayatkan darinya, ia berkata, "Al Qur'an diturunkan dengan

6:*ic
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tujuh huruf, yaitu: Halal dan haram yang tidak seorang pun dapat
diterima alasannya untuk tidak mengetahuinya, tafsir yang ditafsirkan
oleh bangsa Arab, tafsir yang ditafsirkan oleh para ulamq dan
mutasyobih yang tidak diketahui kecuali oleh Allah dan barangsiapa
selain Allah mengklaim mengetahuiny4 maka ia pendusta.', Ibnu Jarir
dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya, ia berkat4 "Aku
tennasuk yang mengetatrui takwilnya.',

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur

Athiyah Al Ufi darinya mengenai finnan-Nya:'-g,,(J('oJit @rrd*
berkata, "I<nmi beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihaf') ia
mengatakan: Kami beriman dengan yang muhlam dan
melaksanakanny4 dan kami beriman kepada yang mutasyabih dan
kami tidak melaksanakannya. Semua itu berasal dari Allah.,,

Diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam Musnad-nya dan Nashr
Al Maqdisi dalam AI Hujjah, dari Sulaiman bin yasar: Bahwa seorang
laki-laki yang biasa dipanggil Dhubai' tiba di Madinah, lalu ia
bertanya tentang ayat-ayat mutasyabih di dalam Al eur'an, kemudian
umar mengirim utusan kepadanya (untuk me,manggihya), sementara
ia telah mempersiapkan keranjang-keranjang kurma rmtukny4 lalu
Umar bertanya, "Siapa engkau?', Ia menjawab, ..Aku Abdullah
(hamba Allah) Dhubai'." Umar pun berkata, ..Dan aku adalatr
Abdullah IJmar." Kemudian umar mengambil salah satu keranjang itu
dan memukulkannya sehingga kepala orang itu berdarah, lalu orang
itu berkata, "wahai Adirul Mukminin. cukup, kini sudatr tidak ada
lagi apa yang pernah telintas di kepalaku.. Ad-Darimi juga
meriwayatkan dari jalur lainnya di dalamnya disebutkan, bahwa
umar memukulnya tiga kali, yang mana setiap kali memukulnya ia
membiarkannya hingga sembuh, lalu memukulnya lagi. Asal kisatr ini
diriwayatkan oleh Ibnu Asakir di dalam Tarikh-nya dari Anas. Ad-
Darimi dan Ibnu Asakir meriwayatkan, bahwa umar mengirim surat
kepada penduduk Bashrah agar tidak bergaul dengan Dhubai'. Kisah
ini diriwayatkan oleh jama'ah ahli hadits.

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Ath-Thabrani meriwayatkan
dari Anas, Abu Umamah, Watsilah bin Al Asqa, dan Abu Ad-Darda.:
Bahwa Rasulullah sAw pernah ditanya mengenai oftmg-orang yang
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mendalam ilmunya, beliau ptrn bersabda: ,lia| O:tbi ,:+ €,t7. i
#' g 't-,'rlt 'q'4." ,&ii 'rlr,.'.ib ,ii ,:^:)i rfu,i (Barangsiapa

yang sumpahnya dipenuhi, lisannya jujur, hatinya konsisten, perut
dan lrcmaluonnya terpelihara, makn itulah yang termasuk orang-
orang yang mendalam ilmunya).1 Ibnu Asakir juga meriwayatkan
serupa itu dari jalur Abdullah bin Yazid Al Azdi dari Anas secara
marfu'. Abu Daud dan Al Hakim meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia

berkata, "Rasulullah SAW bersabda: F u-t |ir 4 }ri+ii (Berdebat

mengenai Al Qur'an adolah kekufuran)"8 Nashr Al Maqdisi
meriwayatkan di dalam Al flujjah, dari Ibnu LJmar, ia menuturkan,
"Rasulullatr SAW keluar, sementara di belakang kamarnya ada
sejumlah orang yang tengah berdebat mengenai Al Qur'an, maka
beliau pun keluar dengan wajah memerah, dan kedua kelopak matanya

seolalr meneteskan darah, lalu beliau bersdbda: e ri W | ,t'i U

,tbii.'Abi;.ai(l Jli tti'r;iit'01 4.,y.'# os ,y ,p tfty ,!rF,
*c-i'qtu 6i ,a fi;l6 # i ou r;i ,rbl. T fr.O:1J,j',ft
:rr'6 (Wahai orang-orang, janganlah kalian berdebat mengenai Al

Qur'an, lrarena sesungguhnya telah sesat orang-orang sebelum kalian
lrarena perdebatan mereka. Sesungguhnya Al Qur'an itu tidak turun
untuk saling mendustakan sebagiannya pada sebagian lainnya, akan
tetapi Al Qur'an itu turun untuk saling membenarknn sebagiannya
pada sebagian lainnya. Mana-mana yang muhkam maka amalkannya,
dan mana-mana yang mutasyabihnya maka imanilah)."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ummu

Salamah, bahwa Nabi SAW bersabda: 4-: &';t'4 ,?,N,';A U

(Wahai Dzat yang membolak balikkan hati, teguhkanlah hatiht pada

T Ibnu Jarir, 3t123; Ibnu Katsir, 11347 dania menyandarkannya kepada Ibnu Abu
Hatim. Dicantumkan oleh Al Haitsami di dalam Majma' Az-Zawaid 6/324dan ia
mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani. Abdullah bin Zaid adalah perawi
yangdha'if;'

' Shohth: Ahmad 2D58; Al Hakim, 2D3; AlBaihaqi di dalarn Asy-Sytt'ab,2t4l6
dan Al Albani di dalam Shahih Al Jomi', no. 3 106.
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agama-Mu)" Kemudian beliau membacakan: G,ji iy$93 |i* gS

(Ya Tuhan lcami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada
kcsesatan sesudah Engknu beri petunjuk kcpada kamt). al aayah.e
Ibnu Abu Syaibah, Ahmad dan Ibnu Mardawaih juga riwayatkan
serupa itu dari Aisyah secara marfu'. Telah diriwayatkan juga serupa
itu dari jalur-jalur lainnya. Ibnu An-Naiiar di dalam Tarikh-nya

meriwayatkan mengenai firman-Nya: $l-qa6i br4 liy-(5 go
Tuhan lromi, sesungguhnya Engkau mengumrylkan manusia untuk
fmenerima pembalasan pada| hari) al aayah, diriwayatkan dari Ja'far
bin Muhammad Al Mkhuldi, ia berkata, "Diriwayatkan dari Nabi
SAw, bahwa: ,W:tt'tX. J:g::,* lri:$i'Lb :€ e{ti:f i;U

, at -"r-: :e y * oil. ,,1-G ,;" ,*.'&,_ ,9'€-s 't i| y6t gv 6-

(Barangsiapa membacalan cyat ini pada sesuatu yang hilang
darinya, maka Allah akan mengembalikan kepadanya. Lalu setelah
membacanya mengucapkan, "Ya jaafian-naasi li yaumin laa raiba
Jiih, ijma' bainii wa baina maolii, innaha 'alaa kulli syai'in qadiir."
lYa Dzat yang mengumpulkan marutsia untuk {menerima pembalasan
pada) hari yang tak ada kcraguan padanya. Himpunkanlah alat
dengan hortaht, sesungguhnya Engkou Maho Kuasa atas segala
sesuotuf)"

;,fr U^lKf-{;;tr;A;i!-C-Zl u;rOj(i,y

#a{*:q'"-ii66iAStri'xi-

vEn l'^it"G #\Nr {ift wgGK W "
)sfr!;i

6

,L1+ {y6iSi|aAu WOj$$@

n Hasan: Ahmad" 31112,257;Al Hakim 2f288 den di-hasan-kanoleh Al Albani.
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ku-kt i#bi. c"4r. 
"F'oa.i3 

GD iti4 j.41

#rfrf;4:jtb€3;'trr/'i3S'
14(, u- ayl$ i; .er6\ 1$'Krt #i 3V

;6.{1-;tt'{;J
"sesungguhnya otang-orang yang hali', harta benda dan

anah-anak mereha, sedikitpun tidak dapat menolak (siksa) Allah
dari mereku dan mereka itu adalah bahan Bakar api neraka,

(keadaan mereka) adalah sebagai Keadaan kaum Fir'aun dan

orang-o rang yang s e belumnya I mereka mendustahan ayat-ayat

kami; karena itu Allah menyiksa merekadisebabkan dosa-dosa

mereka. dan Altah sangat keras siksa-Nya. Katakanlah kepada

orang-orang yang kolir, ,Kamu pasti akan dikalahkan (di dunia ini)

dan akan digiring ke dalam neraka Jahannam- dan Itulah tempat

yang seburuk-buruknya'. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu

pada dua golongan yang telah bertemu (bertempur) segolongan

berperang diialan Altah dan (segolongan) yang bin kaJir yang

den[an mata kepala mclihat (seakan-akan) orang4nang muslimin

dui hatiiudan mereka Allah menguathan dengan bantuan-Nya

siapa yang dikehendaki-Nyu sesungguhnya padt yang demikian itu

tirdapat pelajaran bagi ofang4rrang yang mempunyai mata hati."
(Qs. Aali'Imraan [3]: 10-13)

lj;{4_5i lororg-orang yang t ofir) maksudnya adala}r jenis

kelcufiran. Pendapat lain menyatakan: Para utusan Najran. Pendapat

lain menyatakan: Bani Quraiztrah. Pendapat lain menyatakan: Bani

Nadhir. Pendapat lain menyatakan: Kaum musyrikin Arab. As-sulami

membacanya: 'r*- i dengan huruf ya' bertitik dua di bawah,

sementara Al Hasan membacanya dengan meringankan hurufya'yang

terakhir.
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b
qa $ {} @edikit pun tfidok daWt menolak siksal Allah),

yakni: Tidak dapat menolak sedikit pun dari siksa-Nya. Ini dari kata al
ighnaa. Ada yang mengatakan, bahwa kata ,y bermakna .rr, yakni:

Laa tughnii 'indallaahi syai-an (tidak berguna sedikit pun di sisi
Allah). Pendapat lain menyatakan: Kata ini bermakna badar
(pengganti), artinya: Pengganti rahmat Allah. Namun pendapat ini
jauh dari mengena.

)Cfi :fr i €rin5 (Dan mereka rtu adatah bahan bakar api

neralca). Al waquud adalah sebutan untuk kayu bakar, pembahasannya
telatr dikemukakan di dalam surah Al Baqarah. Artinya: mereka itu
adalatr bahan bakar neraka Jahannam yang dengan itu dinyalakan.

Kata if sebagai mubtada', dan kata 
";, 

sebagai klubar-ny4

sementara redaksi kalimat ini sebagai khobaruntuk katartlji, atau

untuk f<ata ii yang statusnya sebagai dlwnir fashl (l<atag-,i yurrg

berdiri sendiri). Berdasarkan kedua perkiraan ini, maka redaksi

kalimat ini sebagai kalimat permulaan yang menyatakan ungkapan: j

;i;A ;i!. G ftarn benda mereka tidak dapat menolak [siksaJ
Allah dari mereka ...) al aayah. Al Hasaq Mujahid, Thalhah dan Ibnu

Musharrif berkat4 "Kata n 
r'{t'dengan harakat dhammahpada hunrf

wow4 adalah masMar. nao 'i:'ij' dengan hankatfathahpada huruf

wawu, berdasarkan qira'ah Jumhur, kemungkinan sebagai sebutan
untuk kayu bakar (b"han bakar) sebagaimana yang telah
dikemukakan, maka tidak perlu diperkirakan. Dan, kemungkinan juga
sebagai mashdar, karena kata ini termasuk mashdar yang mengikuti
pola fa'uul, sehingga perlu diperkirakan, yakni (perkiraannya adalah):
Hum ahlu waquud an-ncuy (mereka adalah orang-orang yang menjadi
batran bakar api neraka).
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'o;C St; ;iL ([keadaan merekal adatah sebagaimana

lreadaan Imum Fir'aun), ad-da'b adalah al ijtihad. Dikatakan da'aba
ar-rajul fi 'amalihi-yad'bu da'aban dan da'uuban, apabila orang itu
bersungguh-sungguh dan berusaha dalam pekerj aanny a. Ad-daa' ib aan
adalah malam dan siang. Ad-da'bjuga berarti kebiasaan dan keadaan.
Contohnya adalah ucapan Imru' Al Qais:

.F.1, ,+fii?i W*, #u.iF ?t r's.,ik
Seperti lrcbiasaanmu terhadap Ummu Al Huwarits sebelumnya

dan tetangganya, Ummu Ar-Rabab, di Ma'sal.

Maksudnya dalam ayat ini adalah: Seperti kebiasaan dan
keadaan kaum Fir'aun. Orang-orang berbeda pendapat mengenai
huruf l@f di sini. Suatu pendapat menyatakan, bahwa kaf in pada
posisi rofu', perkiraannya adalah: Keadaan mereka seperti keadaan

kaum Fir'aun terhadap Musa. Al Farra' mengatakan, "Maknanya:
Orang-orang Arab ifu kufur sepergi kekufuran kaum Fir'aun." An-
Nuhas mengatakan, *Huruf luf int tidak bisa dinyatakan terkait
dengan kata' lcaforuu' karena kata' kafaruu' termasuk dalam shilah."

Pendapat lain menyatakan, bahwa huruf twf:urtterkait dengan '{ift
tbr3\,'A 

(karena rtu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa

mereka), yakni: Allah menyiksa mereka sebagaimana Allah menyiksa
kaum Fir'aun. Pendapat lain menyatakan, bahwa huruf luf int terkait

dengan G $ gia* dapat menolak), yakni: Tidak dapat menolak

dari mereka sebagaimana tidak dapat menolak dari kaum Fir'aun.

Pendapat lain menyatakan: Batrwa 'aamil-nya adalah fi'l
muqaddar (kata kerja yang diperkirakan) dari kata 'waquut, dan
keserupaannya adalah dalam hal dibakar (di neraka). Mereka (yang

berpendapat ini) berkata, "Hal ini ditegaskan oleh firman-Nya: Wai

Vl:fi 't31 <r;; 3l; (Masukkantah Fir'aun dan knumnya ke

dalam adzab yang sangot kcras) (Qs. Ghaafir [a0]: a6) dan firman-
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Nya: Qj,j 6fl W <-,rY; ,;,6l 
txewaa mereka dinompak*an

nerako Wdo Wgt dan petang). (es. Ghaafir [40]: 46).,, pendapat
pertama adalah pendapat yang dikernukakan oleh Jumhur peneliti,
termasuk di antaranya Al Azhuri.

:.q z4t-
4f q il)f: (dan orang-or(mg yang sebelumnya), yakni:

umat-umat yang kafu sebelum kaum Fir'aun. Malaranya: Dan
keadaan orang-oftrng yang sebelum mereka

'rnf'{fr G-f| $.k 1*"rrka merdustakmr ayat-ayat Kami;

karena itu Allah menyiksa mereka), kemrmgkinan maksudnya adalah
ayat-ayat yang dibacakan, dan kemrmgkinan juga maksudnya adalatr
ayat'ayat yang ditampakkan yang menunjukkan keesaan Allah.
Semuanya benar. Redaksi kalimat ini adalah penjelasan dan
penafsiran tentang kondisi mereka. bisa jrrga dianggap pada nashab
sebagai lul (keterangankondisi) tentang kaum Fir,am dan umat-umat
sebelnm mereka dengan anggapan tidak ditampat&annya kata qad
(telah), yakni: Da'bu haa'ulaa'i kodo'bi uraairm qad kadzdzabuu ..

fteadaan mereka adalah seperti keadaan omng{mng yang telah
mendustakan dst)

irft, (dis e b ab kan do s a 4o s a mer e ka), yakni : Dengan semua

dosa mereka yang di antaranya adal"h pe,ndustaan mereka

W6-ii$ 1X"n**l"n kcryda or(mgerong Wrg kafir),

ada yang me,ngatakan, bahua mereka adalah kaum yahudi. Ada juga
yang mengatakan bahwa mereka adal"h kaum muysrik Ma*tah. Nanti
akan dikemukakan tentang sebab turunnya ayat ini.

6& (Kamu pasti akan dikatahkan), dibaca dengan fa'

bertitik dua di atas, dan juga dengan ya' bertitik dua di bawah (yakni:

s avu ghl ab uuna), demikian juea 6i;*!i @i giring). Benarlah j anj i
Allah dalrm hal membinasakan Bani auraizan, memporak-
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porandakan Bani Nadhir dan menaklukkan Khaibar serta memungut

upeti kepada semua kaum yahudi, alharndulillah.

"(4( 
;L; (D"" itulah tempot yang seburuk-bwubtya),

kemungkinan merupakan penyempurnzum ungkapan yang

diperintahkan Allah SWT kepada Nabi-Nya SAW untuk disarnpaikan

kepada merek4 dan kemungkinan juga sebagai kalimat perrrulaan

sebagai celaan dan hinaan.

'A; F {t\L i lSenmgguttnya telah ado tando bagi kamu),

yakni: Tanda besar yang menunjukkan kebenaran apa yang Aku
katakan kepada kalian. Redaksi kalimat ini adalah jawab qasam

mahdzuf (penimpal sumpah yang tidak ditampakkan), yaitu
penyempurftum ungkapan yang diperintahkan untuk menetapkan

Landungan redaksi yang sebelumnya. Di sini Allah tidak mengatakan

"Koanaf', karena ta'nits tidak hakiki. Al Farra' mengatakan,

"Dikemukakannya f 7 dalam bentuk mudzakkar karena adanya

pemisatr antara kata itu dan ,stt (sebelumnya), yaitu kalimat '{3

(bagt kanu). Yang dimakzud dengan kedua kelompok itu adalah

kelompok kaum muslimin dan kelompok kaum musyrikin saat mereka

berhadapan pada per,ang Badar.

$f ++4 j # 7-- $"solongot berperurg di ialon

Atlah), qira'atr Jumhur dengan me-rofa'-l<an1o1ui*i, sementara Al

Hasan dan Mujatrid membacanya, fi'atin dan Kaafiratin dengan posisi

l,,hafadh. Qira'atr dengan posisi rafa'berarfr. statusnya sebagai khabar

untuk mubtada' yang mahdnf,yakni (bila ditampakkan): Ihdaalrumaa

fi'atun (salah satunya adalah kelompok).

J{:i lberperongl pada posisi rafa' sebagai sifal', dan iarr

sebagai badol dari katimat $$.gtn golongan).n
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U3; (dan [segolonganJ yang tain), yakni: Golongan yang

kafir. Ibnu Abu Ablah membacanya dengan nashab. Tsa,lab
mengatakan, "Statusnya sebagai haal (menerangkan kondisi), yakni:
Keduanya berhadapan dalam keadaan saling menyelisihi, yakni yang
satu dalam keadaan beriman dan yang satu lagi dalam keadaan kafir."
Az-Zayaj berkata, "Nashab-nya dengan perkiraan adanya kata a'nii
(yang kumaksud)." Sekelompok manusia bisa disebut .ft'ah, karena
Wfaa'u ilaihaa, yakni: Kembali kepadanya di waktu genting. Az-
Zajjaj berkata lagi, "Al Fi'ah adalah al firqah ftelompok), kata ini
diambil dari fa'atu ra'sahu bi as-sad (aku memenggal lehemya
dengan pedang)." Tidak ada perbedaan pendapat, bahwa yang
dimaksud dengan kedua kelompok ini adalah yang saling bertempur
saat perang Badar. Adapun perbedaan pendapat adalah mengenai
mukhathab yang dituju oleh khithab ini, adayang mengatakan bahwa
mukluthab-nya adalah orang-orang beriman, dan ada juga yang
mengatakan bahwa muHtathab-nya adalah kaum yahudi. Faidah
khrtlnb ditujukan kepada oftmg-orang beriman adalah meneguhkan
jiwa mereka dan memotifasiny4 sedangkan faidahnya ditujukan
kepada kaum yahudi adalah kebalikan faidah yang ditujtrkan kepada
kaum muslimin.

# r4X1 (yang meliha [seakan-akanJ or(mg-or(mg

muslimin dua kali jumlah mereka), Abu Ali Al Farisi mengatakan,
"Ar-Ru'yah (melihat) di dalam ayat ini addah penglihatan
mat4 karena ifi fi'l ftata kerja) ini hanya memerlukan srrnr maful

(obyek penderita). Hal ini ditunjukkan oleh firman-Nya, 'r#i GV
(dengan mata kepala). Maksudnya: Kaum muryrikin melihat kaum
muslimin dua kali lipat jumlah kaum musyrikin, atau dua kali lipat
jumtatr kaum muslimin." Demikian maknanya berdasarkan qira'ah
Jumhur yang membacanya dengan ya' bertitik dua di bawah (yakni:
Yaraunahum). Sementara Nafi' membacanya dengan ra'bertitik dua
di atas (yakni: Taraunahum).

(dua lrali jumlah mereka) pada posisi nashab sebagai
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haal (keterangan kondisi). Jumhur berpendapat, bahwa foa'll (pelaku)
dari kata 'tarauna' adalah kaum mukminin, sedangkan 'hum'-nya

adalah orang-erang kafir. Dhamir (kata ganti) pada kalimat: &
(dua l<ali jumlah merelm) kemtrngkinannya adalah kaum musyrikin,
yakni: Kalian wahai kaum muslimin, melihat kaum muslimin dua kali
lipat dari jumlah yang sebenamya. Namun pemaknaan ini jauh dari
mengena, karena tidak mungkin Allah membanyakkan kaum
musyrikin dalam penglihatan kaum mukminin, lagi pula Allah telah
mengabarkan kepada kita bahwa Allah menyedikitkan mereka dalam
pandangan kaum mukminin. Maka maknanya: Kalian wahai kaum
muslimin, melihat kaum musyrikin seperti dua kali junlah kalian.
Padahal jumlatr mereka yang sebenarnya adalah tiga kali lipat jumlah
kaum muslimin, lalu Allah menyedikitkan kaum musyrikin dalam
penglihatan kaum muslimin, yang mana Allah menampakkan kepada
mereka bahwa jumlah mereka hanya dua kali lipat jumlah kaum
muslimin untuk meneguhkan jiwa kaum muslimin. Di samping itu,
mereka juga sudah diberitatru, bahwa seratus orang dari mereka dapat
mengalahkan dua ratus orang dari kaun yang kafir. Kemungkinan

juga dhamir pada kalimat * @ua kali jumtah merekn) adalah

kaum muslimin, yakni: Kalian wahai kaum muslimin, melihat diri
kalian dua kali jumlatl kalian yang sebenarnyq hal ini untuk
meneguhkan jiwa kalian. Yang berpendapat dengan penafsiran
pertama, yalari yang menyatakan bahwa fa'il da:i,'melihat' adalatr
kaum musyrikin, yaitu mereka melihat kaum muslimin dua kali lipat
jumlatr mereka, mengatakan, bahwa tidak ada kontradiktif antara
pengertian ini dengan yang terdapat di dalam surah Al Anfaal, yaitu

firman Allah Ta'ala: St O ;LW) (Dan kamu ditampakkan-

Nya berjumlah sedikit pada penglihatan mata mereka) (Qs. Al Anfaal
[8]: 44), bahkan pertama-tama ditampakkan sedikit dalam penglihatan
mereka agar mereka menyongsong dan merasa berani, namun tatkala
telatr berhadapan, tampak banyak dalam penglihatan mereka sehingga
mereka kalah.

4A1 3\(dengan mato kepala) adalah mashdar yang
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menegaskan kalimat: r*U (metihat [seakan-akanJ orang-orang

muslimin), ya}rri: Pandangan nyata yang tidak samar.

x

'i7i 6 1JA,:$'KG (Atlah menguatkan dengan bantuan-

Nya siapa yang dikehendaki-Nya), yakni: Menguatkan siapa yang
dikehendaki-Nya untuk dikuatkan. Di antaranya adalah meneguhkan
para peserta perang Badar dengan penglihatan tersebut.

6yt o- 4L (Sesungguhnya pada yang demikian itu), yakni:

Dalam memandang yang sedikit menjadi banyak, ':-# (terdapat

pelajaran), kata 'ibrah mengikuti pola fi'lah yang berasal dari kata
'ubuur, seperti kata jilsah dari juluus. Maksudnya adalah mengambil
pelajaran. Pengungkapannya dalam bentuk nakirah (undefinitif)
bertujuan menunjukkan betapa besarnya, yakni pelajaran yang agung
dan nasihat yang sangat berharga.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya, lri, St ,15L (kcadoan merekal adalah

sebagaimana kzadaan kaum Fir'aun), ia mengatakan: -Yaitu-seperti perbuatan kaurn Fir'aun. Ibnu Al Mundzir dan Abu Asy-
Syaikh meriwayatkan dariny4 ia mengatakan: -Yaitu- seperti
perbuatan. Abu Asy-Syaikh juga meriwayatkan seperti itu dari
Mujahid. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ar-Rabi', ia mengatakan' -Yaitu- seperti kebiasaan mereka. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, Ibnu
Jarir dan Al Baihaqi dalarn Ad-Dalail, dari Ibnu Abbas, bahwa
Rasulullah SAW, ketika para peserta perang Badar mengalami apa
yang mereka alami dan setelatr beliau kembali ke Madinatr, beliau
mengumpulkan orang-omng yahudi di pasar Bani Qainuqa', lalu

beliau bersabda: w-j +vt q b' 'e-'oi # ,:*t ,tW-'#, 6-

(Wahai sekalian kaum yahudi, masuk Islamlah kalian sebelum Allah
menimpalan kepada kolian apa yang ditimpakan kcpada kaum

Quraisy). Mereka menjawab, "Wahai Muhammad, janganlah engkau
terpedaya oleh dirimu batrwa engkau telah memerangi orang-orang
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yang pandir yang tidak mengerti peperangan. Sesungguhnya engkau

ini, demi Allah, bila memerangi kami, pasti akan tahu bahwa kami ini
manusia, dan engkau tidak akan menemukan yang seperti kami."

Maka Allah menurunkan: SiiiJ W6-iJ $ lxotr*ontrh
lrepada orang-orang yang lcafi.r, "Kamu pasti akon dilmlahkan")

;i:!1 J.ii (bagi orang-orang yang mempunyai mata

hati).

Ibnu Jarir, Ibnu Ishaq dan Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan

seperti itu dari Ashim bin Umar bin Qatadah. Ibnu Jarir dan Ibnu Al
Mun&ir meriwayatkan dari Ikrimah, ia mengatakan, "Ia berkata,

Lalu orang-orang yahudi menyanggah..." lalu dikemukakan
menyerupai yang tadi.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya:

'<t; F 6\L i lsrturgguhnya telah ada tanda bagi komu), -ia
mengatakan-i -Yaitu- 

pelajaran dan pemikiran. Ibnu Ishaq, Ibnu

Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya:'.t; 4L3 Lv A c;$."Af e,W A ,W fi
U?iii;A (Sesungguturya telah ado tanda bagi komu pada dua

golongan yang telah bertemu [bertempurJ. Segolongan berperang di
jalan Allah), -ia mengatakan-: Rasulullah SAW mengadakan

peperangan di bukit Badar.

2$L UAi (dan [segotonganJ yang lain kafir), yaitu:

Golongan kafu Quraisy. Abdurrazzaq meriwayatkan, bahwa ayat ini
diturunkan berkenaan dengan perang Badar. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu

Hatim meriwayatkan dari Ar-Rabi' mengenai firman-Nya: 'o\L i

'A; F (sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu), ia mengatakan:

Sesungguhnya telah ada pelajaran dan bahan pemikiran bagi kalian

pada diri merek4 yang mana Allah telah meneguhkan mereka dan

memenangkan mereka atas musuh-musuh mereka pada perang Badar.
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Saat itu kaum musyrikin berjumlah sembilan ratus lima puluh

personil, sedangkan para sahabat Muhammad SAW berjumlatr tiga

ratus tiga belas personil.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud mengenai ayat ini,

ia mengatakan, "Itu adalah perang Badar, kami melihat kaum

musyrikin, namun kami lihat mereka akan lemah menghadapi kami'

kemudian kami melihat mereka lagi, ternyata kami melihat mereka

tidak lebih dari kami walaupun hanya satu orang." Ibnu Jarir dan Ibnu

Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini, ia
mengatakan: Diturunkan untgk meringankan terhadap kaum

mukminin saat perang Badar, yang mana saat itu mereka berjumlah

tiga ratus tiga belas orang, sementara kaum musyrikin dua kali jumlatt

mereka yaitu enam ratus dua puluh enam orang, lalu Allah

meneguhkan kaum mukminin.

#zfC {*;ir, Lfii 6*#i U-,i4'-1)

v1'fr ;i1$i F"4' 
*6 4 nt <- i$iSl

fi -+r,i6'f;ltlg<fi U5;14ib,<rc;G'it;
'"ir"?).6;*r3{i6$ O @ e($r!,:L
\7+,'u$€ #*t q# u G* Lf, ry; 

"+1i3ig?;.'i'V" N -G -L*t3 2'frL1 "Of'

6 ?;6 t*v -Gy-C:'oJ;i6"ji@ rq;\,
4;Ar3'u-*:ai )6i4(ifi;6.tr,
@r€S'i\6i#5<ro;-{t6&fi3

288 TAFSIR FATHUL QADIR



sDijodikan irrdol pada (pttdongon) nnnusit hafumt kqda
opa4pa Wrg diingfini, Yoitu: waaila-wanita, anoh<an*, koto ytorltg

banyak dari jenis emos, perak, kndt pilihan, binamgAfurdsrt
terna* dan sosah lafung ltulal, kcsenangan hidry di durio, do, di

sisiAllolrlah tempat kenbaliyong baik (swga). K@LuW,
'Inginkoh aka kabarfun kepadamu apo yang lebih hiLfuiyotg
demikian itu?' untuk orangerangyang bertakws (*qteAlbh),

pada sisi Tahan mercka oda surga yang mengalb frbmlury
sungoi-sutgai; nerefu keful difulannyu dan (nuruh frhmdd)
isteri-isteriyarrg disucifutt serfi kcridhaan Alloh, dorAlLL DIrta
mcliha akan honba-hamba-Nya. (yaitu) orang4ruqgpg ffio"

'Ya Trrtan Korrri, Sesunggtrtnya Kanitelah nqtm,Dlrla
anqunilah segah dosa Komi don peliharolah Kardbisik

nerakor" (yaila) orong4rong yang sabar, yang banuryug uq
toog yong menaJhahfun hartanya (di jolqn AiloL), fui yotg

menohon amlran di wofut sahur.' (Qs. Aali 'Imrzu [3]: 1+l7)

,zq';) (Diiadiknt tudah Wdo [pondongol truatsia*- dst)

adalah kalimat permulaan rmtuk menjelaskan hinmya apa yag
dinikmati oleh jiwa manusia di drmia ini. Ada ymg mgekm
bahwa ymg meqiadikan indah adalah Altah SWT. tlemftim pendryc
Umar sebagaimana yang ditufirkan oleh Al Butfiari dmymglaimya

Hal ini ditegaskan oleh firman-Nya: 6'4 ai* J;C \SZG;

(Sesm4g&rya Kmi telah meniadikor qW WW d burri

sebagai perhiasan baginla agu Koni menguji n qeLo)- (Qs- At
Kahfi [8]: 7). Pendapat lain menyatakan: Yang merdzliken indah
adalah syetan, demikian p€ndapat Al Hasan sebagaimma ymg
dikemukakan oteh AM bin Humai4 Ibnu Jarir dan Ibnu Ah lldim
darinya Adh-Dhahhak membacanya, '@4/ana', scmcffia Jrmhrr
membacanya 'Zu14ina'. Yang dimaksud dengan ltf,musia' adalah
jenis.

Asysyahwaat adalah bentuk jarnak dari salrwalr, 5raiut
kecenderungan jiwa kepada apa yang diinginkaon)ra maksfrya di
sini: ./I musytahihaat (yang dicenderungi) yang dirms}4ilrm d€qgan

I
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kata asy-syahwaat, ini sebagai ungkapan yang menunjukkan 'Sangat'
karena disukai atau sebagai ungkapan penghinaan baginya, demikian
ini karena kecintaan terhadap apa-apa yang diingini dipandang indah

oleh orang-orang berakal padatral yang demikian merupakan karakter
binatang. Maksud Allah menjadikan indatr kecintaan terhadap apa-apa
yang diingini adalah sebagai ujian bagi para hambanya sebagaimana
yang dinyatakan pada ayat lain.

'4i; j4i 4 fgoitu: wanita-wanita, anak-anak) pada

posisi haal (keterangan kondisi), yakni: Dijadikan indatr pada
(pandangan) manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diingini, yaitu:
Wanita-wanita, anak-anak dan lain sebagainya. Ungkapan ini dimulai
dengan menyebutkan'Wanita', karena banyaknya kecenderungan
jiwa terhadapnya, sebab wanita adalah jaring-jaring syetan, dan
dikhususkannya penyebutan 'baniin' (yang secara harfiyah berarti
anak laki-laki) tanpa menyebu&an 'banaat' (yang secara harfiyah
berarti anak perempuan) adalatr karena tidak dipungkiri lagi dalam
mencintai anak-anak perempuan. Al Qanaathiir adalah bentuk jarnak
dari qinthaar,yuttt sebutan untuk harta yang banyak.

Az-Zajjaj berkata, "Al Qinthaar diambil dat'^ 'aqd asy-syai'a
wa iblaamuhu (mengqkat sesuatu dan menyatukannya). Orang Arab
mengatakan: qanthartu asy-syai'a (engkau menyatukan sesuatu).
Disebut qantharah (embatan) karena kesatuannya. Para salaf berbeda
pendapat mengenai perkiraanny4 insya Allah nanti akan dikemukakan
pendapat para salaf. Mereka juga berbeda pendapat mengenai makna:

j7,i3l Oang banyak),Ibnu Jarir Ath-Thabrani mengatakan bahwa

maknanya adalatr yang berlipat-lipat. Lebih jauh ia mengatakan: l/
Qaanathir tiga sedangkan al muqantharah sembilan."

Al Farra' berkata, "Al Qanaathiir adalahbenitk jamak dari al
qinthaar, sedangkan al muqantharah adalah jamaknya jamak,
sehingga menjadi sembilan." Pendapat lain menyatakan, bahwa al
muqantharah adalah yang telatr diolah. Pendapat lain menyatakan,
balrwa maknanya adalatr pelengkap, seperti budrah mubaddarah dan
uluuf muallafah. Demikian pendapat Makki sebagaimana yang
dikemukakan oleh Al Harawi. Ibnu Kaisan mengatakan, "Al
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It{uqantharah tidak kurang dari tujuh qanaathiir."

,4ri6 ;ni <-, (dari jenis emas, perak) adalah ba1non

ftalimat yang me,njelaskan) tentang qanaathiir, atau sebagar haal
(yang menerangf,an kondisi).

i33t ;i1$j Gada pilihan'), ada yang berpendapat, bahwa

itu adalah kuda yang digembalakan di padang rumput. Dikatakan
"Saamat ad-daabal wa asy-syaah" apabila dilepaskan (di padang
rumput). Pendapat lain menyatakan: Yaitu kuda yang dipemiapkan
untuk jihaA. Pendapat lain menyatakan: yaitu kuda yang bagus
(gagah). Pendapa lain menyatakan: Yaitu kuda yang terlatih. Kata
'Musmvwamah' daikalasaumah, yaitu alaamah (tanda), yaitu: Kuda
yang diberi tanda agar bisa dibedakan dari y.ang lainnya. Ibnu Faris
mengatakan di dalam Al Mujmal, *Al Musarywamah adalah yang
dilepaskan dan ada penunggangnya." Ibnu Kaisah mengatakan: Yaitu
beragam. Makna ol an'aam adalah unta, sapi dan kambing. Bila Anda
meNrgatakan 'no'an', berarti khusus unta. Demikian yang dikotakan
oleh Al Farra' den Ibrnu Kaisah. Contohnya adalah ungkapan Hassan:

i,t, i ti-;; Jy ;J A,iri-.t uk,
Terrynta masih ada yang jinak

di sela-seb pdmg rumputnya, yaitu unta don ka nbing.

Al EorS adalah sebutan untuk setiap yang dibajark [disiangi
de,ngan cara dicmgkul, disirami dst. seperti ladang, sawah dan kebm],
ini adalah masMu yang digunakan sebagai sebutan sesuatu yang
dibajak. Dikatakan uHuatsa ar-rajul luartsan" adalah apabila ia
membajak tarah lalu menggarapnya dan menanaminya. Ibnu Al
A'rabi mengatakan, *Al 

Hwts adalah at-tafiiisy (pemeriksaan)."

'q:di -;gli'g l4l etulah *csenongan hidup di dmia),

yakni hal'hal yang telah disebutkan tadi, yaitu hal-hal yang dinikmati,
lalu habis dan tidak lagi tersisa. Di sini terkandung anjuran untuk
zuhud terhadap keduniaan dan anjuran untuk lebih mencintai alfiirat.
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.;Gfit (tempat kcmbali) adalah Al marji'(empat kembali).

aaba-ya'uubu iyaaban artinya kembali. Contohnya adalah ungkapan
Imru'Al Qais:

:U)r, 
-^#:ti+, & au.ti e;:*'"ii

Aht telah berkeliling kc berbagai penjuru sehingga

alat puas kcmbali dengan membmya rampasan.

";L,:!t n *H6'$ lxoto*orlah, "Inginkah alat knbarkan

kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?'), yakni:
Maukah aku kabarkan kepadamu tentang apa yang lebih baik dari hal-
hal yang dinikmati itu? Disamarkannya maksud kata 'Baik' di sini
adalah untuk menunjukkan kemuliaan, kemudian hal ini dijelaskan

dengan firman-Nya: Lf4 4; '^+ \i$ 'u-itt (u"t"k orang-orang

yang bertalewa firepada AllahJ, pada sisi Tuhan mereka ada surga).

Kata'.s,;-e pada posisi nashab sebagai haat (keteraagan kondisi) dari

kata&. Kata ini sebagai mubtada' sedangkan khabar-nya adalah

kalimat: 'rtif 'u-iy- fU"u* orang-or(mg yang bertalm,a tkepada

Allahfi. Bisa juga lam di sini terkait dengan khabar, sementara

'&; sebagai mubtada' muqaddar (mubtada' yang diperkirakan),

yakni: Huwa jannaatun (yaitu: Surga). Dillhususkannya penyebutan
bagi orang-orang yang bertakw4 karena mereka addah orang-orang
yang akan memanfaatkannya. Penafsiran firman-Nya:

'fi*t G n "* Uang mengalir di bav,ahnya sungai-

sungai) dan yang setelahnya sudatr dikemtrkakan.

'rJ;i- A$i grattul orang-orang yang berdoa)sebagai badal
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(pengganti) dari kalimat , lf1i{$lpir* orumg4rumg },ong bertakwa

lkepado Allah). Atau sebagai lrtobu rmtuk mfitada' nohdzr$,
yakni: Hum alladziina (mereka addah orang<)rang yang). Atau

dinisbatkan kepada pujian- KM'..;51*4)iaro yuog saelahnya adalah

naT rmtnk mauslrul dengan mggapan sebagai badal, atau manshub
karena kara pujian Adaprm berdasarkan anggapm sehgai klubu,
maka kab tfJ*4)i aan ymg seletahnya adelah motktb karena

pujian. Penafsiran tentang oslyslubr, asbshidq dn al quaart la;lah
dikemukakan-

;EJlifii 4;z5ti @or ywtg memohon @rqnCI. di waku

sahw) adalah mereka yang memohon ampunan di waktu sahur.
Pendapat lain menyatakm: Yaihr orang-orhng yang me,ngerjakan
shalat. Al Asbaar adalah bentuk jamak dai sahw, dengan harakat

fathah pada hunrf fua', atar\ sahr, denrgm harakd suhm pada hrruf
ha-. Az-Z,a1Saj Taitu dai sejak berlahmya malam
hingga terbitnya fajar." Dikhurdrmlrya peiryebutm waltu sahur
adalah karcna wattu ini termasrft uiatru-uiralor dikabulkannya doa

Ibnu Jarir dan Ibnu Atm Ildim meriwa5flm dai Umr bin

Khaththab: Ketika diturunlm5n ay* *i$i ? ,zq '#
(Dijadikm tu dah Wda hrotfurgqrl m,oatsia kccbtam kcpda ap-
aW Wg diingini), ia meng&lsm: S*trmg iahai Tuhan, ketika
Fngkau meirjadikann)ra indah dalm pmdmgru kmi- IaIu tmmlah:

K45 $ gra"Ua"n "htginkah atu kotukn kcwdmu), yang

demikian ini diriwayatkan juga olch Ibnu AI Mrmdzir darinya dengan

lafazh 'Khoir'(yang lebih baik) hingga firmanNya: e K$fr 'S

(Katakmlah "Inginkah alat kafuko, kcrydoru ap yotg lebih
baik').Ialu Umar menmgis dm bedrat4 *Setelah 

rya" setelah qla
setelah Engkau menjarlikannJa indah-"

Ahmad dan Ibnu lv{4iah meriwayfkan dai Abu Hurairah, ia
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berkat4 "Rasulullatr SAW bersabda: $\l',i)i'# $r.'tYt (Qinthaar

adalah dua belas ribu uqiyah)"to y*g demikian ini diriwayatkan juga
oleh Ahmad dari hadits Abdushshamad bin Abdul Warits, dari
Hammad, dari Ashim, dari Abu Shalih, darinya. Diriwayatkan juga
oleh Ibnu Majatr dari Abu Bakar bin Abu Syaibatr, dari
Abdushshamad. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Jarir secara mauquf
pada Abu Hurairah. Ibnu Katsir mengatakan, "Ini lebih shahih." Al
Hakim meriwaytakan dari Anas dan iamen-shahih-kawrya, ia berkata,
"Rasulullah SAW pernatr ditanya :""tyg- 1! qanaathiir al

muqantharah, beliau pun bersabda: tlii Ui ]tlaiilt (Qinthar adalah

seribu uqiyah)"rr

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Mardawaih

darinya secara marfu' dengan lafazh: )tii'Jl (seribu dinar). Ibmt

Jarir meriwayatkan dari Ubay bin Ka'b, ia berkata, "Rasulullah SAW

bersabda: 4il U4 $lf'sjilf')tb:Jii (einthar adalah seribu dua ratus

uqiyah)."ri'foi airi*watkan juga oleh Abd bin Humaid, Ibnu Jarir,
Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi dari perkataan Mu'adz bin Jabal.
Diriwayatkan juga oleh Ibnu jarir dari perkataan Ibnu Umar.
Diriwayatkan juga oleh Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Al Baihaqi
dari perkataan Abu Hurairatr. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Jarir dan
Al Baihaqi dari perkataan Ibnu Abbas.

Abd bin Humaid, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi
meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri, ia mengatakan, "Qinthar
adalah emas sepenuh kulit sapi." Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari Ibnu Umar, batrwa ia mengatakan,"Qinthar adalah
tujuh puluh ribu." Ini diriwayatkan juga oleh Abd Ibnu Humaid dari
Mujahid. Ia juga meriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab, ia
mengatakan, "Qinthar adalatr delapan puluh ribu." Ia juga
meriwayatkan dari Abu Shalih, ia berkata, "Qinthar adalatr seratus

t0 Dha'6. Ahmad, 2t363,Ibnu Majatr, no. 3660 dan Al Albani di dalam Dha'if Al
Jami', no.3660.

tt Maudhu': Al Hakim, 21178. AlAlbani mencantumkannya di dalam Dha'if Al
Jami', no.4147.

t2 Munkar: Ibnu Jarir, 3/133, Ibnu Katsir, l/351, dan ia mengatakan , "Munkar."
Demikian juga yang dinyatakan oleh Al Albani di dalam Dha'if Al Jami', 4148.
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rithl." Ini iariwayatkan juga dari Qatadah.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Ja'fr, ia me,ngarakao,
"Qinthar adalah lima belas ribu mistqaL Adaprm mitsqal adalah dua
empat qirath." Ibnu Jarir meriwayatkan dari Adh-Dhahhalq ia
mengatakan, "Yaifu harta yang sangat banyak berupa emas dan
perak." Ini ia riwayatkan juga dari Ar-Rabi'. Ia juga meriwayatkan
dari As-Suddi, batrwa qinthar adalah (emas/perak) yangtelah diolah.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Al Ufi, dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Ny a: tjAi ;;1tft (htda pilitun), ia mengatakan:

Yang digembalakan. Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan darinya dari
jalur Mujahid. Ibnu Jarir meriwayatkan darinya ia mengatakan,
*Yaitu yang digembalakan dan dirawat lagi bagus-bagus." AM bin
Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid, ia me,ngatakan,
"Yaitu yang terawat dengan baik lagi bagus-bagus." Keduanya juga
meriwayatkan dari Ikrimah, ia mengatakan, "Digembalakan dan

dirawat dengan baik." Ibnu Abu Hatim mengatakan: i311fr S$$j
(fuda pililrun) adalah yang unggulan dan dirampingkan-

AM bin Humaid meriwayatkan dari Qatadah me,ngenai

firman-Nya: 'u-l:r1tl (orang-orotg ltorg sabo), ia meirgatakan: -
Yaitu- orang-orang yang sabar dalam menaati Allah dan sabar dalam
menjanhi larangan-larangan-Nya Ash-Shaadiquun adalah omng{rang
jujur niatny4 serta hati dan lisannya konsisten, mereka senantiasa

berlaku jujur baik secara t€rang-terangan maq)un
sembunyi. Al Qaanituun adalah orang-orang yang taat. Al
Mustaghfirnna bil asbam adalah orang{rang yang rajin
melaksanakan shalat. Ibnu Abu Hatim juga meriwayarkan serupa itr
dari Sa'id bin Jubair. Ibnu Abu Syaibah ia
mengatakan, "Mereka adalah orang-orang yang mengikuti shalat
Subuh (berjarna'atr dengan jarna'ah kaum 6uslimin)." Ibnu Jarir dan

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Anas, ia mengatakan, "Rasulullah
SAW memerintahkan kami rmtuk beristighfar di waktu sahur
sebanyak tujuh puluh kali." Ibnu Jarir dan Ahmad di dalam Az-ZuM
meriwayatkan dari Sa'id Al Khudri, ia mengatakan: Telah sampai
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kepada kami, batrwa Daud A$ bertanya kepada Jibril, ia berkata,
*Wahai Jibril, malam apakah yang paling utama?" Jibril menjawab,
*Wahai Daud, aku tidak tatru, kecuali bahwa Arsy itu bergetar pada

waktu satlur."

Telatr disebutkan di dalarn Ash-Shabibain dan yang lainnya,

dari sejumtah sahabat, bahwa Rasulullah SAW bersabda: 'lrf;?$i:S-

fyi'#,:Ji!,pTi ,r:lrr ct, 
",i-,F 

glr' :6 i\y Y €rlw:
d[';,Lii P ,1 ,y ,:i |-*;-16 g,t i ,F ,:+6 (Attah Yang Maha

Suci lagi Maha Tinggi turun kc langit dunia setiap malam hingga

sepertiga malam yang teraHtir, lalu berfirman; Adalah orang yang
memohon sehingga Aht memberinya? Adakah orang yang berdoa
sehingga Aht mengabulkannya? Adaluh orangyang memohon ampun

s e hi g ga A ht m e n gampruni nyo?)13

W Et \J!t5iK4Ir' j $y;Ji{ fr {ifr +
"4o-liiy

j#Air-[ft';Syny{'Y$u,

ti )Jt b S y#x'r;3 OJi 6t$r Yi "';s:tt 
rifi

?3-g i<5 63';#. v, t4i'j:&-iti €/,6fii

fii fi ;t Gtf, ffr fi 
"t*;f 

@ v\4'€/
,fr \fi i,?fr,'=#s J6n Gir l,s s;
,6vtL;.,,6tw6#fi9;$-.i;i,;ai

t3 Muttafaq' Aloih: Al Bulfiari, no. I 145, 6321, 7 494 dan Muslim, I I 522, 523.
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"Allah menyatahan bahwosanya tidak ada Tuhan melainkan Dia
Oang berhak disembah),yang menegahhan keadihn. Para Malaikat

dan orang-orang yong berilmu (iuga menyatakan yang demikian
ita), tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), lang
Maha Perkasa lagi Maha Bijahsano- Sesungguhnya agama (yang
diridhai) disisi Allah hanyalah Islam, tiada berselbih orangarang

yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan
hepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereho-

Barangsiapa yang hafir terhadap ayat-ayat Allah Maka
SuungguhnyaAllah sangat cepat hisabNyu Kemudian jika

ncreha mendebat hamu (tentang kebenaran Islam), Maka
Kuafunlah, Ahu tnenyerahkan diriku kepadaAllah dan (demikian

pula) orangirrang yang mengikutihu'. dan Katakanlah hepada
orang-orang yang telah diberiAl kitab dan kepada orang4rrang

yang tantni, Apahah kanu (nau) masuh Islarn'. jika mereka masuk
Islatn, Sesangguhnya mereha telah mendapat petunjuh, dan jika

m*eka berpaling, Mafu fowajiban kanu hanyalah menyampaihan
(ayat<yat Allah). dan Allah Maha melihot ahan hambo-hanbo-

Nyu" (Qs. Aali'Imraan [3]: 1&20)

'nf '+ (Allah menyatakan), yakni: Menjelaskan dan

memberitalrukan. Az-Zayaj berkata, "Asy-Syaahid adalatr yang
sesuatu dan menjelaskannya Allah telah menrurjukkan

kepada kita tentang keesaan-Nya melalui apa yang diciptakan-Nya
dan juga dengan pernyataan-Nya." Abu Ubaid berkat4
"Slahidallaahu bermakna qadlua, yakni a'lama
(memberitahukan/menyatakan)." Ibnu Athiyyah berkata, "Pendapat
ini teltolak ditilik dari berbagai sed." Pendapat lain menyatakan:
Penrmjulil<an keesaan-Nya melalui perbuatan-perbuatan-Nya dan
wahyu-Nya menyerupai kesaksian saksi karena statusnya
menjelaskan.

lii 1tanwasanyal dengan harakatfathahpada huruf hamzah,

Al Mubarrid berkata, "Yakni: Di sini telah dibuang huruf Da' seperti
pada ungkapan'amartuko al khair' yang maksudnya 'amartuka bi al
khair' (aku memerintahkan kebaikan kepadamu)." Ibnu Abbas

TAFSIR FATHUT QADIR



membacanya 'Innahu' dengan harakat lasrah pada huruf hamzah

dengan anggapan bahwa kata 3,a1, bermakna 'Qaala'(mengatakan).

Abu Al Muhallab membacanya, "Shuyadaa'a lillaah" dengan nashab
karena dianggap sebagai haal (keterangan kondisi) dari kata

eI$i dan yang setelatrnya, atau karena pengaruh kata kerja

pujian.

|rK4lft (Para Mataikat) dr-'athaf-kan kepada nama yang

mulia. Kesaksian (pernyataan) mereka adalatr tidak adanya tuhan
selain Allah.

, ., ,l l.
Dl l)3\j (dan orang-orang yang berilmu [juga menyatalmn

yang demikian itu) di-'athaf-katjuga kepada kata sebelumnya, dan
kesaksian (pemyataan) mereka adalatr keimanan dari mereka dan
penjelasan-penjelasan untuk manusia melalui lisan mereka.
Berdasarkan pemaknaan ini, maka harus mengartikan syahaadah
dengan makna yang mencaloap syahaadah Allah, syahaadah malaikat
dan orang-orang yang berilmu. Ada perbedaan pendapat mengenai
siapa yang dimaksud dengan orang-orang berilmu ini? Ada yang
berpendapat: Mereka adalah kaum Muhajirin dan kaum Anshar.
Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Kaisah. Pendapat
lain menyatakan: Mereka adalah orang-orang beriman dari ahli kitab.
Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Maqatil. Pendapat lain
menyatakan: Mereka adalatr semrn orang yang beriman. Demikian
pendapat yang dikemukakan oleh As-Suddi dan Al Kalbi. Inilah
pendapat yang benar karena tidak ada indikasi lain yang
mengkhususkannya. Dalam hal ini tampak jelas keutamaan para ahli
ilmu, karena ini tampak dari kedekatan mereka dengan nama-Nya dan
rurma malaikat-Nya. Yang dimaksud dengan ulul ilmi di sini adalah
ulama Al Kitab, As-Sunnah dan yang mengantarkan untuk
mengetatrui keduanya, sebab tidak dianggap ilmu bila tidak menakup
Al Kitab yang mulia dan As-Sunnah yang suci.
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\:,{\,t$ {r"s menegakkan kcodilan), yakni: Qaaiman bil

'adl (menegakkan keadilan) dalam semua perkaranya. Manshub-nya

kata'l5lj' karena sebagai haat (ketsrangan kondisi) dari nama yang
I

agung. Disebutkan di dalam Al Kasysyaf,, Kalimat im sebagu haal

yang menegaskan, seperti firman-Nya, 6:# U\ '6 gedang Al

Qur'an itu adalah [KitabJ yang haq; yong membenar,kan) (Qs. Al
Baqarah l2l: 9l). Pada ayat ini (yang tengah ditafsirkan), bisa

menyendirikan Allah SWT dengan kalimat 'Qaaiman' tanpa

menyertakan kalimat lainnya, yaitu malaikat dan ulul ilmi yang di-
'athaf-kat kepada-Nya karena tidak adanya kesa:naran. Pendapat lain
menyatakan, bahwa manshubnya Y'ala ini karena faktor pujian.

Pendapat lain menyatakan, bahwa kata ini sebagai sifat untuk kata: 'il

(Tuhan), yakni: Laa ilaaha qaaiman bil qisthi illa huwa (tidak ada

tuhan yang menegakkan keadilan selain Dia). Atau sebagai haal dari

kalimat 'j $L@aoinkan Dia), aanil-nyaadalah makna kalimat. Al

Farra' berkata "Manshub-nya l<ata ini kar€na diputus, sebab aslinya
alif dan lam, lalu ketika diputus menjadi maralrub, seperti firman-

Nya: t!7[ n$'^lt @an untuk-Nyalah kctaatan itu selama-lamanya).

(Qs. An-Nahl [6]: 52)." Hal ini ditunjukkan oleh qira'atr Ibnu
Mas'ud: Al qaaim bil qisthi.

'; {f iy -{ 
Gidak ada Tuhan [yang berhok disembahJ

melainkan Dia) adalah pengulangan yang bertujuan untuk

menegaskan. Pendapat lain menyatakan, bahwa kalimat: Sy;it-S :li

'tL lOot*^anya tidak ada Tuhan [yarg berhak disembahJ melainknn

Dra) seperti pernyataan, dan yang terakhir seperti penetapan. Ja'far
Ash-shadiq berkata "Yang pertama penyifatan dan tauhid, sedangkan

yang kedua adalah penunjukkan dan pengajaran."
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j*43t 1;-;l (Yong Maln Perkasa lagi Maha Bijaksana),

keduanya mafu' karena sebagai badal dhomir, atau sebagai sifat
lumfiil<fa'il dari kata syahida untuk menyatakan makna keesaan.

"**1 ;'t L+ <):)i ";ry (s"sunggt nyo agama [yang
diridhaiJ di sisi Allah lunyalah Islam), Jumhur membacanya dengan

harakat lasrah pada kata 3!a"og* anggapan bahwa redaksi kalimat

ini adalah kalimat pennulaan yang menegaskan kalimat pertama.

Dibaca juga $i dengan harakat fathah. Al Kisa'i mengatakan,

"Keduanya dibaca ttoshab" yakni kalimat {l 'itl 4 (Allah

menyatakan balm,asanya) dan kalimat , 
"rfJl*i ttl 

'.t+ O-li iy
(Sesungguhnya agama [yang diridhaiJ di sisi Allah hanyalah Islam).
Daru ini bermakna, bahwa Allah bahwa Dia demikian dan
batrwa agama yang dirirlhai di sisi Allah adalah Islam. Ibnu Kaisan
mengatakan, "Yang kedua adalah badal yang pertama." Jumhur
berpendapat bahwa Islam di sini bermakna iman, walaupun pada
dasarnya keduanya berbed4 yang disebutkan dalam
hadits Jibril yang mana di dalam hadits ini Nabi SAW menjelaskan
makna Islam dan makna iman, lalu dibenarkan oleh Jibril. Hadits ini
terdapat di dalam Ash-Shahibain dan yang lainnya. Namun ada
kalanya masing-masing dari keduanya menggrrnakan sebutan yang
lainnya (kebalikannya), dan hal ini memang terdapat di dalam Al
Kitab dan As-Sunnah.

{:5 X;i'ir6ti *"1t: {f egtrl;3 a-$i 6A11.,

';i4. <froa" berselisih or(mger(mg yang telah diberi Al Krtab

kccuali sesudah datang pngetahuan kepada mereka, karena
lredengkian [yang adal di antara mereka), di sini mengandung
pemberitaan batrwa perselisihan kaum yatrudi dan kaum nashrani
hanya karena kedengkian setelah mereka mengetahui bahwa
diwajibkan atas mereka untuk masuk ke dalam agama Islam
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sebagaimana yang dinyatakan oleh kitab-kitab yang diturunkan
kepada mereka Al Akhfasy mengatakan, "Pada redaksi ini ada

ungkapan yang didatrulukan dan dibelakangkan, maknanya: Dan

tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab karena

kedengkian di antara mereka kecuali setelah datangnya pengetatruan

kepada mereka."

Yang dimaksud dengan perselisihan di antara mereka yang

disebutkan di sini adalah perselisihan mereka mengenai status Nabi
kita SAW, apakatr beliau seorang nabi atau bukan? Pendapat lain
menyatakan, bahwa perselisihan mereka adalatr mengenai kenabian

Isa. Pendapat lain menyatakan, bahwa perselisihan mereka adalah

mengenai diri mereka sendiri, sampai-sampai kaum yatrudi

mengatakan, "Orang-orang nashrani itu tidak punya pegangan."

Sementara kaum nashrani juga mengatakan, "Orang-orang yahudi ifu
tidak punyapegangan.'

;ii ->rI+ j<1 Sj (Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-

ayat Allah), yakni: Ayat-ayat yang menunjukkan bahwa agama yang

diridhai di sisi Allah adalah Islam.

,,t$r p; '3i 6f, @esungguhnya Allah sangot cepat

hisab-Nya), sehingga Dia membalas dan menyiksanya akibat lrufur
terhadap ayat-ayat-Nya. Pernyataan tegas yang menggunakan redaksi

kalimat: 6$ (s"srnggt hnto Allah) adalah untuk menggertak dan

menyatakan ancaman terhadap mereka.

3f€ i! (Kemudtan iiko mereka mendebat kamu [tentang

lrebenaran Islam),yakni: Mendebatrru dengan pengraguan yang batil

dan kata-kata yang menyimpang: i+:rft ffr fi @aka katakanlah,

"Aht menyerahkan dirifu kepada Allah'), yakni: Aku mengikhlaskan
diriku kepada Allah. Di sini diungkapkan dengan kata 'wajatr' (yang

diterjemalrkan diri), bukan dengan nama anggota tubuh lainnya
karena wajah merupakan anggota tubuh manusia yang paling mulia
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dan paling lengkap mencakup semua inderanya. pendapat lain
menyatakan, batrwa wajah di sini bermakna maksud.

I zz2_t-i*i 
Vt (dan [demikian pula] orang-orang yang

mengilatilat) adalah 'athf kepadafa'il dari kata kerja,aslamtu,, darr
boleh juga dipisatrkan. Nafi', Abu Amr dan Ya'qub menetapkan hwuf

ya' pada kalimat: i;jt 1y""g mengifutih) seperti asalnya (yakni

menjadi: Wamanit taba'anii), sementara yang lainnya membuang
hurufya'-nya karena rasrz mushaf. Boleh juga huruf wawu
di sini dianggap bermakna "ma'a" (bersarna). Yang dimaksud dengan
- 2-.
a+\l (orang-orang yang ummiy) di sini adalatr kaum musyrikin

Arab.

fut (Apakah kamu [mauJ masuk Islam) adalatr kalimat

tanya yang mengindikasikan pengakuan yang mencakup perintarr,
artinya: Masuk Islamlah kalian. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu
Jarir dan yang lainnya.

Sementara Az-7-anaj berkata, '.Kalimat ';Xat; (Apakoh

lramu [mauJ masuk Islan) adalah ancamarL artinya: Sungguh telatr
datang bukti-bukti yang menghanrskan keislaman, apakah kalian
mengetatrui yang mengharuskan itu atau tidak? Ini sebagai kecaman
dan penyepelean terhadap perkara mereka dalaur hal konsistensi dan
penerimaan kebenaran. "

b
l:-Eii ;5 (Sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk),

yakni telah mendapat petunjuk yang merupakan bagran terbesar,
sehingga dengan begitu mereka mendapat kebaikan dunia dan akhirat.

.1.. u
!;Ir --rL, (dan jiko mereka berpaling), yakni: Berpaling dari

menerima hujjah dan tidak mengarnalkan sebagaimana mestinya:

"E, aS fiL1 (maka kewajiban kamu hanyalah menyampailan
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[ayat-ayat AllahJ), yakni: Ba]rwa kewajibanmu sebagai penyampai
apa yang telah diturunkan kepadamu, dan engkau tidak kuasa
memaksa mereka, karena ifu janganlatr engkau menyesal atas
keengganan mereka. Kata al balaagh adalah bentuk masMar.

,qV 'i4 KG (o"" Atlah Maha Melihat akan hamba-

hamba-Nya), di sini terkandung janji dan ancaman, yaitu bahwa Allah
Matra Mengetahui tentang segala kondisi mereka.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan mengenai

firman-Ny u, \7{U($ {fo"s menegakkan keadilan), ia mengatakan:

-Al Qisth yakni- Keadilan. Ia juga meriwayatkan seperti itu dari
Ibnu Abbas. Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari

Qatadatr mengenai firman-Nya, "Je*i 7t 5Je <)-4i '$y

(Sesungguhnya agamt [yang diridhaiJ di sisi Allah honyalah Islam),
ia mengatakan: Islam adalah persaksian bahwa tidak ada sesembahan
yang haq selain Allall dan pengakuan kebenaran tentang apa yang
datang dari sisi Allab, yaitu agama Allah yang mensyari'atkan unttrk
diri-Nya dan Allah mengutus para rasul-Nya serta
menunjtrkkan para wali-Nya kepada agama tersebut dan tidak
menerima yang selainnya.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Adh-Dhahtrak, ia
mengatakan, "Allah tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan
membawakan Islam." AM bin Humaid dan Ibnu Al Mun&ir
meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Dulu di sekitar
Ka'bah terdapat tiga ratus enam puluh berhala, masing-masing kabilan
Arab mempunyai satu atau dua berhala, lalu Allatr menunrnkan:

i $y'il,-{ fri'61 '\1 (Allah menyatakan bahwasanya tidak ada

Tuhan [yang berhak disembahJ melainkon Dia) al aayah, maka semua
berhala-berhala itu bersungkur sujud kepada Ka'bah."

Ibnu As-Sunni meriwayatkan di dalam 'Amal Al Yaum wa Al-
Lailah dan Abu Manshur Asy-Syahami di dalam Al Arba'un, dari Ali,
ia berkata, *Rasulullah SAW bersabda: qF, '6: y$t a6'ol
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t;,6;$'ffi2^Kir$t' i $yiy-s 16'rt'4
';i1( ,i ."*1ij;,t iuz O-)i!f @ j*a1{t'3srft i Jy'^{L-{"#\

3 rX xfi ;.'3i3 r,6 th Aw ?f; t6 6 6)tri oi,,$ri W
yL+ fi,!! iy fCS 6 ,'qr,,. !, ei'cA{. ti f4urb&'# ,

"-61'ftF- r .t-lL y' ,br 5,6 r,:tilr_U jr-*.rt Ary,q:u-,.&
?ry is*;t\p ,: o,& t 4;'r6V eit |i+ t\1fu f ;i er* b
l'r- F 1l t*i tl: iP'4 # ,Ss r,isrJ, *pl'.ty \p',;ii
y trj-" ib ,F 1 U:i;i \y1 ,'o:yilr a€sl t+6 fi (Sesungguhnya

Fatihatul Kitab [yakni surah Al Faatihatr], cyat htrsi, dua ayat dari
surah Aali 'Imraan: Allah menyatakan balwasanya tidak ada Tuhan
fyang berhak disembahJ melainkan Dia, yang menegakkan kcadilan.
Paro Malailrat dan orang-orang yang berilmu [juga menyatakon yang
demikian ituJ. Tak ada Tuhan fyang berhak disembahJ melainkan
Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maho Bijaksana. sesungguhnya agama
[yang diridhaiJ di srsf Allah hanyalah Islam., --dan ayat.-
Katalranlah, 'lllahai Tuhan yang mempunyai kcrajaan, Engkau
berilran lrcrajaan kepada orang yang Engkau kchendaki dan Engkou
cabut lcerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau mulialcan
orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orqng yang
Englmu kehendabi... 'hingga 'tanpa hisab [batas). (es. Aali 'Imraan
[3):26,27) dulunya itu digantungkan di Arasy, antara itu semua dan
Allah tidak ada hijab, semuanya berkata, ,,lhahai Tuhan, apakah
Englrau menurunlan kami kc bumi-Mu dan kepada mereka yang
bermalrsiat terhadap-Mu?" Allah menjawab,,,sesungguhnya AAtt
telah bersumpah, tidaHah seseorang dari antara para hamba-Ku
membaca lralian setiap selesai shalat, kccuali Aht tetaplcan surga
sebagai tempatnya sesuai dengan landisinya, dan jika tidak maka Alat
tempatlran padanya pembatas yang suci, jirra tidak maka Aht
memandang kepadanya dengan mato-Ku yang terpelihara setiap hari
sebanyak tujuh puluh kali pandangan, jika tidak mala Alat teiaplmn
baginya setiap hari tujuh puluh kebutuhan yang mana paling
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rendahnya adalah omlntrum, jika tidak maka aht ncnyelematknwtya
dari setiap musuh dan aht menolongrryta dui rmtnthrqru)."r4

Ad-Dailami juga meriwayatkan serupa itu dal"m Musnad Al
Firdaus dari Abu Ayprb AI Anshari, di dalamnya disebutkan, 'ij;i-[
gi'-,F, ,:d:rt?, -&'t:311, ,:i o,g 6'i'o:jb\l!.&io y ;:r:*
.i#, r^trsi Ls ';;i. d L:ris ,17 -;V ii ,F (ridaktah seorans

hamba membaca kalian [ryat-ayat dalon pembalusut iniJ setiap
selesai shalat fardhu, kccuali Aht mengonpuniryn bagaimana pun
l<ondisinya, Alcu menempatkawrya di swga Firdaus, Aht memandong
lrcpadanya setiap hui tujuh puluh kali, dan Afu peruhi untubtya
tujuh puluh kebutuhan, yang paling rendah di urtuanya adalah
ampunan).

Ahmad, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani d"n Ibnu As-Smni
meriwayatkan dari Az-Zubair bin Al Awwam, ia berkata, *Aku

mendengar Rasulullah SAW ketika beliau di fuafah membacakan ayat

*r,'i{y'.1y={'y:g'u,Wi"it$ft '-.<4frr'j,$gi{{ditfit'\1

j++;$ Y;l @llah meryntakon balwosmya tidok ada Tuhan

[yang berhok disembahJ metainkst Dia Yory rrcnegat*o, kcafrlorl
Para Malaikat dan orwrg-orwrg ymg berihru fjuSa neryatakm yang
demikian ituJ. Tak odo fuhot bnns berhak disenbahJ melainkan
Dia, Yang Maha Perkasa lagi Malru Bijalama).I^alu beliau bersaMa:
.cr;1.r5r q U: & 6i (Mt mengenoi hat in atu termasuk orang-

o r an g yang m e nyat akmmln)

Dalam latazhAth-Thabrani disebutkan |trt\tntl ttt i4Z,i 6:t

.'$,lr 'ijilt lOan aht meryntakon balwa tidok ado sesembahon Wg
haq selain Engkru Yong Maha Perkosa tagi Maha Bijaksana).rs

u aftu tidak menemukannya dalam Lfuho&&ab 'Arrrat At Yun wa Al-I-ailah
Ibnu As-Sunni, kemungf,inm t€rdapat di dalan bagftm nirymm yaulr dho'rf.
Wallahu a'lom.

tt Dha'y. Al Haitsami mencmtrmkannya di dalam Al Mqino', 6R25, dan ia
mengatakan, "Diriwayafkan oleh Ahad dm AtLThabrmi- Di dalam soud
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Diriwayatkan qleh Ibnu Adi, Ath-Thabrani di dalam Al Ausath, Al
Baihaqi di dalam lsy-Syu'ab dan ia menilainya dha'if, Al Khathib di
dalam Tari*r-ny4 dan Ibnu An-Najjar, dari Ghalib Al Qaththan, ia

menuturkan, "Aku pernah datang ke Kufatr dalam rangka berdagang,

lalu aku pun singgah di dekat Al A'masy. Setelah malam tiba, ketika
aku terjaga, ia bangun lalu melaksanakan shalat tahajjud di malam itu,

lalu bacaannya hingga ayat in: 'j $y ny-{ fri'ifr 4 Qquatt

menyatakan balwasanya tidak ada Tulnn [yang berhak disembahJ

melainkan Dia), hingga: "X*j in i+ <)-li ly (Sesunswhnta

agama [yang diridhaiJ di sisi Allah hanyalah Islam), ia pun

mengatakan, "Dar, aku pun menyatakan apa yang dinyatakan Allah,
dan aku menitipkan kesaksian ini pada Allah, itu adalah titipanku di
sisi Allah." Ia mengucapkan kata-kata beberapa kali, maka aku

berguman, *Apakah ia pernatr mendengar sesuatu mengenai hal ini?"
Maka aku pun menanyakannya, ia pun menjawab, "Abu Wail
menceritakan kepadaktl dari Abdullatr, ia mengatakan: Rasulullatr

sAw bersaua: 'n',*l6i ,Jt * ef ,hifi lgt tlvbr;w-
.'rf$ gf ttvil,Iflu, ii <poa" hui Hamat nanti, pembacanya akan

didatangkaa lalu Allah berfirman, "Hamba-Ku telah bersumpah

kcpada-Ku, dan Aht adalah yang paling berhak untuk memenuhi

simpoh- Ku Masukkanl ah hamba- Ku [iniJ-ke dalom sur ga " ) ."r 
6

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai

firman-Nya: QE;fi 't|j a-$i ,ir$ Y3 (riada berselisih orans'

orong yang telah diberi Al Kitab), ia berkata, "-Yaittr- Bani Israil."
Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Al Aliyah mengenai firman-Nya:

';fX t;, (karena kedengkian -yarg od*- di antara mereka), ia

mengatakan: Karena kedengkian terhadap dunia dan mencari

kekuasaannyq sehingga mereka saling membunuh karena urusan

keduanya tedapat perawi-perawi yang tidak dikenal."

'u Dho'iX, Al Haitsami mengatakan di dalam Al Maima', 61326, *Diiwayatkan

oleh Ath-Thabrani. Di dalarn sanadnya terdapat Umar bin Al Mukhtar, ia perawi
yangdha'if,'
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duniawi, padahal sebelumnya mereka adalah ulamanya manusia"

IbnuAbuHatimmeriwayatkandariAlHasanmengenai

firman-Nya: 1* ;f (Kemudian iika mereka mendebot komu

[tentang l<ebenaran Islam), ia berkata "Jika orang-orang yahudi dan

nuslrra"i mendebat kamu." Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan

serupa itu dari Ibnu Juraij-

IbnuJarir,IbnuAlMundzirdanlbnuAbuHatim
meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: ,3j ir-y- s$

ee$x (Dan katatranlah trcpada orang-or(mg yang telah diberi Al

Kitab),ia berkata, r'!-Yaitu- kaum yahudi dan nashrani-' '#;'*';

(dantrepadaorang-orangyangummi),iaberkata,cG-fai1u-mereka
yang tidak dapat menulis-"

-",#", l;ll)i 6{5i i'i #93;K ir-$ i'Y

e(s\ O +:d\ 3'r*- OS, 6fi.-t;3

-A"{'r$i64i ,5v$4j#
4d -; .I) (' i;+$t 4i i- A3{S

6Urt@'",L;Jfr ;i13';'{A';};ifr.'64;fr
G *-, Oi'6 ir;s(6 1t',6i (4i Ji36 1'1;

* :; $, l.;ix, tiy,Sisi @ Siii-iitL

S6yiti?4i'n(#'t;3a$i'A;
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@ a;n:v 13,4''- g *;i, 3L zij;
"Sesungguhnya orang-orang yang kalb kepada ayat-ayat Allah dan

membunuh Para Nabi yang mcmflrng tak dibenarkan dan
membunuh orang-otong yang menyuruh manasia berbuat adil,

Maka gembirakanlah mcreka bahwa mcreha akan menerima siksa
yang pedih. Mereka itu adalah orangarang yang lenyap (pahala)
amal-amalnya di dunia dan ahhirot, dan nereka sehali-kati tidak
memperoleh penolong. Tidokkah kanu monperhatikan orang-

orang yang telah diberi bahagian YaituAl kitab (Towat), mereka
diseru kepada kitab Alloh supaya kitob itu mcnetaphan hukum

diantara mereka; kemudian sebahagian dart mereka berpaling, dan
mereka selalu membelakangi (kebenaran). Hal itu adalah karena

mereka mengaku, 'Kami tidak akan disentuh oleh api neraka
kecuali beberapa hari yang dapat dihitungr. mereka diperdayakan
dalam agama mereka oleh apa yang selalu mcreka ada-adakan.
Bagaimanakah nanfi apabila mereka Kami humpulkan di hari

(kiamot) yang tidak ada heroguon tentung adanyu dan
disempurnahan kepada tiapfiiop diri Balosan apa yang

diusahahannya sedang mereha tidak dionioy (dirugikan).,, (es.
Aali'Imraan [3]: 2l-25)

iri ,?-6, (terludop aya@ Allah) konteksnya

mengindikasikan tidak membedakan antara satu ayat dengan ayat
lainnya.

-, ,4 li;li 3*i3;i (don nembtmuh para nabi yang

memang tidak dibenarkan), yakni: Kaum yahudi membunuh para
nabi.

n$l O +:,i\ <,rliu O_$ ojli;J (dan

membunuh orang-orang yang menywuh mamtsia berbuat adit), yakni:
Bil 'adl (untuk berbuat adil), yaitu: Mereka yang menyuruh berbuat
baik dan mencegatr kemungkaran. Al Mubarrid berkata "Orang-orang
dari Bani Israil didatangi oleh para nabi lalu mengajak mereka kepada
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Allah, nzrmun orang-orang ifu justru membunuh para nabi ifu, lalu
setelah mereka datanglah orang-orang dari kalangan yang beriman
kemudian memerintahkan mereka kepada Islam, namun orang-orang
Bani Israil juga membunuhnya. Berkenaan dengan mereka itulah ayat
ini diturunkan."

1-
A Vl:6, i# (mako gembirakanlah merekn bahwa

mereka alran menerima siksa yang pedih) adalah khabar.

3;;< 'rr-$ 3y (sesungguhnya orang-orang yang kafir ...

dst.) maksudnya adalah fa' (maka) karena isim maushul-nya
mengandung makna syarth (yakni mengandung makna ungkapan
jika-maka). Sebagian ahli natrwu berpendapat, bahwa khabar-nya

adalah kalimat:

orang-orang yang lenyap [pahalal amal-amalnya), mereka

mengatakan, bahwa 'Fa' tidak bisa masuk ke dalam khabar tyl,

walaupun ism-nya mengandung makna syarth, karena telatr dihapus

dengan masuk kata $1, kepadanya. Demikian yang mereka katakan,

di antaranya adalatr Sibawaih dan Al Akhfasy. Sementara yang
lainnya berpendapat, bahwa mubtada' yang mengandung makna

syarth tidak dihapus dengan masuknya 3! kepaaanya, seperti halnya

yangmaksur danyargmafiuft, contohnya adalah firman Allah Ta'ola:

,4 ;tLili i* ,t, #titlr{;5 (Ketahuitah, sesungguhnya apa

saja yang dapat lamu peroleh sebagai rampasan perang, maka
sesungguhnya seperlima untuk Allah) (Qs. Al Anfaal [8]: al).

fiiS -A.; Oang lenyop [pahalal amal-amalnya),

penafsiran al ifubaath telah dikemukakan. Pengertian lenyapnya pahala

amal di dunia dan di akhirat adalah: Tidak ada bekas kebaikan mereka
di dunia sehingga mereka tidak diperlakukan dengan perlakukan sama

seperti orang-orang yang berbuat kebaikan, bahkan mereka
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diperlakukan dengan perlalarkan yang sama seperti pelaku keburukan
sehingga mereka pun terlakna! ditimpa kenistaan dan dipandang
rendah. Kemudian di akhirat kelak mereka mendapat siksa neraka.

yir$ '; (# l;J Oji $ 'j 11 1ria"r*ah tramu

memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian yaitu Al Kitab
[Tauratf, ini bentuk ungkapan keheranan bagi Rasulullah SAW dan
setiap orang yang dapat memperhatikan kondisi orang-orang tersebut,
yaitu para rahib yahudi. Al Kitab di sini adalah Taurat.

Dikemukakannya kata V s@ara nakirah (undefinitif) untuk

menunjukkan betapa besarnya, yakni: Bagian yang besar, ini sama
dengan fungsi ungkapan mubalaghah (ungkapan yang menyatakan
sangat). Adapun pendapat yang menyatakan batrwa pengungkapan
secara nakirah berfungsi untuk merendahkan, tidaklah tepat, karena
dengan begitu mereka juga tidak akan dapat mengambil manfaat.
Demikian ini, karena mereka itu diseru kepada Kitabullatr yang mana
mereka telah diberi bagran yang besar dari Kitabullatr itu, yaitu
Taurat.

# b; 'tA f ;ifr zu @upay kitab itu menetapkon

huhtm di antara mereko; Kemudiot sebagian dri merelca berpaling),
kondisinya mereka itu berpaling dari menerima apa yang diserukan
kepada mereka padatral mereka telatr mengetatruinya dan mengakui
keharusan menerimanya.

Kata i\fS (Hal itu adalah) mengisyaratkan kepada

keberpalingan dan keengganan, yang disebabkan (/""-. J 136 fr;|"

i;;* (.€: -Sl j6i lmerekn mengaht, "Kami tidak akan disentuh

oleh api neraka kccuali beberapa hui yang dapat dihitung") Yaitu:
Sama dengan lamanya mereka menyembah patung anak sapi.
Penafsiran mengenai ini telah dikemukakan.
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4ii5-i3tL E *-r 4 i'6 (Meretra diperdayatwn datam

agama mereka oleh apa yang selalu mereka ada-adakon) yang berupa
kedustaan-kedustaan, di antaranya adalah perkataan tadi.

z-z I

*61 ,e;f;{i riy.!$ (Bagaimanakah nanti apabita

mereka Kami htmpulkan di hari [kiamatJ Wng fidok ada keraguan
tentang odanya), ini adalah sangkalan terhadap mereka dan
pembatalan atas kedustaan-kedustaan yang memperdayakan mereka.
Artinya: Bagaimanakan kondisi mereka nanti ketika Kami kumpulkan
mereka pada hari yang tidak ada keraguan tentang terjadinya, yaitu
hari pembalasan yang tidak ada keraguan tentang kepastian
terjadinya? Sungguh mereka pasti akan mengalaminya, dan mereka
tidak dapat mencegabnya dengan reka perdaya maupun kedustaan-
kedustaan.

.:'{'z-lr' 6'eL,4;; (Dan disempurnakan kepada tiap-

tiap diri balasan aw yang diusahakanrrya), yakni: Balasan terhadap
apa yang telah dilakukanny4 ini dengan anggapan tidak
ditampatrkannya miluf (llat^yang dikaitkan).

<r$)r- f pr: (sedongkon mereka tidok dianiaya

(dirugikan)) dengan tambahan mauprm pengurangan. yang dimaksud
'Kullu rufsin' (tiaptiap diri) adalah setiap manusia Al Kisa'i berkat4

"Huruf lam pada kalirnat: ,4 @i lwi) bermalaa ,fii,. l)lama
Bashrah berkata, "Maknannya: Untuk penghitungan hari....,, Ibnu Jarir
Ath-Thabrani berkata, "Maknanya adalah untuk apa yang terjadi pada
hari...."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu
Ubaidah bin Al Jarrah, aku katakan, "Wahai Rasulullah, manusia
macam apa yang paling berat siksaannyapada hari kiamat?,, Beliau
menjawab: #, * ,id: !\iau.';t ytr-i'tt q F'5., lorong yorg
membunuh nabi atau yang membunuh orang yang melahtknn amar
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ma'ruf dan nalryi mungkor). Kemudian Rasulullah sAw membacakan

ayat: b"rli O*U O$ <-,;fi,;J _?,A'orili Ogdi
e6i -, (dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan

dan membunuh orang-orang yang menwruh manusia berbuat adil)

hingga: 6-rrt ->; .5 (i @o" mereka sekali-kali tidak

memperoleh penolong). Kemudian Rasulullah SAW bersabda: 6 U"

,t;'u, ta ,:i,i f6 e r+lt ,Sil q',f.rb'trlu ,F.,?l;."ii ,i:tp
,i1J,t * et*i !\flurp ,t tli;rd ,prli,t :& ,4 bt ,tgi
.?rt fi n-!' C ,9irr u; q )q, f: i V 'ry (wahai Abu

Waidah, Bani Israil itu telah membunuh empat puluh tiga nabi di
permulaan siang dalam satu wafuu, lalu bangkitlah seratus tujuh
puluh orang dari kalangan para ahli ibadah Bani Israil, lalu Bani
Israil memerintahkan untuk membunuh mereka karena mereka
memerintahlmn kcbaikan dan mencegah kcmungkaran, akhirnya

;:::#,XfX7,:;!r:no 
di awir siang hari itu' mereka itutah vang

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir serta Al Hakim
dan ia menshahihkannya, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, '.yahya bin
zakaria mengufus Isa bersama dua belas orang sahabat setianya wrtuk
mengajarkan (agama) kepada manusi4 maka Isa pun melarang
menikahi putri saudara sendiri (yalcni keponakan). Sementara saat itu
seorang raja mempunyai keponakan 0ra]mi putri saudaranya sendiri)
yang menarik hatinya sehingga ia menginginkan (untuk menikahinya)
dan ia selalu memenuhi kebutuhan wanita itu setiap hari, lalu ibunya
si wanita itu berkata kepadanya, 'Bila ia (sang raja itu) bertanya
kepadamu tentang kebutuhaq maka katakanlah, 'Kebutuhanku adalah
engkau membunuh Yatrya brn Z*ariyya.' Lalu (setelah hal itu
disampaikan) sang raja bertanya, 'Mintalah selain itu., Wanita itu pun
menjawab, 'Aku tidak meminta kepadamu selain ini.' Karena si

17 Ibnu lartr,3/144, 145, dan Ibnu Katsir, I/355 menyandarkannya kepada Ibnu
Abu Hatim.
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wanita enggan meminta selain rtu, maka sang raja memerintahkan
untuk menyembelih (Yahya) dalam tempayan besar, maka

memancarkan tetesan dar-ah darinya dan terus mendidih hingga Allah
mengirimkan Bukhtanashar. Lalu seorang tua memberikan petunjuk

kepadanya agar tidak berhenti membunuh hingga darah yang

mendidih itu diarn. Maka pada suatu hari sang raja memerintahkan
pembunuhan dengan sekali tindakan dan dalam waktu bersamaan

terhadap tujuh puluh ribu orang, lalu daratr itu pun diam."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir
meriwayatkan dari Ma'qal bin Abu Miskin mengenai ayat ini, ia
mengatakan, "Ketika wahyu datang kepada Bani Israil, mereka pun

mengingatkan kaumnya, saat itu belum ada kitab yang datang kepada

mereka. Lalu sejumlatr orang yang mengikuti dan membenarkan,

mereka berusaha mengingatkan kaum mereka, namun mereka malah

dibunuh. Mereka itulah oftrng-orang yang memerintahkan manusia

untuk berbuat adil." Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari

Qatadah. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan:

+:$ SriY OS, (Orang-orang yang meryrwuh manusia

berbtnt adil) adalahpara penguasa yang adil.

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrmdzir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia menuturkan" "Rasulullah SAW
pernah memasuki rumah Al Midras, saat ittr sedang terdapat sejumlatt

kaum yahudi, talu beliau mengajak mereka kepada agama Allatr, lalu
An-Nu'man bin Amr dan Al Harits bin Zaid menjawab, 'Apa landasan

dgzrnayang engkau bawa wahai Muhanrmad?' Beliau menjawab: .rii

*:t itll.y {S"t"oi dengan agama lbrahim)- Keduanya berkata lagi,

'Ibrahim itu orang yahudi.' Nabi SAW prm menjawab: ,itifr itt*
'#" q. 4 (Kalau begitu, mari kita meruiuk Taurat, dan itu

menjadi penentu antora kami dengan lalian). Namun keduanya

menotalr" maka Allah menurunkan, ;i j J t,i-ii i;ti q i
,-t?Ji|rQi- A\# Kt giaox*ot kamu memperhatikan orang-

orang yang telah diberi bagian yaitu Al Kitab (Taurat), merefta diseru
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lrepada hitab Allah...) al aryah."t8

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Malik mengenai

firman-Nya: (*i @agian) ia mengatakan, 66-Yaitu- bagian. i;

i$ii $tartu Al Kitab),yaitu Taurat."

Abd bin Humaid meriwaytkan dari Mujahid mengenai firman-

Nya: ),ielrJl(6 136iVrJ Ji36 (Mereka mengalat,*Kami tidak

almn disentuh oleh api neraka kccuali beberapa hari yang dapat
dihitungl') ia mengatakan: Mereka menetapkan jumlah hari ketika
Allah menciptakan Adam.

Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

Qatadatr mengenai firman-Nya, 5ffi. l'jtL E *-, e i'et
(Mereka diperdayakan dalam agcrma mereka oleh apa yang selalu

mereka ada-adakan), yaitu saat mereka mengatakan, fil ltf| #
l'#; (Kami ini adalah anak-anak Atlah dan kckasih-lcetusih-

.afyal. (Qs. Al Maaidatr [5]: I8).

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai

firman-Nya: ;''JL 4;; (Dan disempurnakan kepada tiap-tiap

diri balasan), ia mengatakan: Yakni: Disempurnakan bagi setiap jiwa

yang baik maupun yang jahat. ,4"4 6 @p" yang diusahapannya)

adalatr kebaikan atau kejahatan yang telatr diperbuatnya. { fi
64)i- (Sedangtan mereka tidak dianiaya [dirugiknn), yakni:

Tidak dirugikan oleh pekerjarn mereka.

" fbnu Jarir, l/145. Di dalam soru&nya terdapat Muhammad bin Ishaq, ia
seorang mudallis.
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1'€t,,(S$ iOicisi W'fr\i,ya ti,l I

iv
Lr

&y-ljf,li 5 *,iTfr G3 rI, fjf ,iiii $3 #+

r,6 i 611 A'* 4 e;,?;fr A,i,5'ei33

@;4*
"Katakanlah, 'Wahai Tuhan yang mempunyai keraiaan, Engkau

berihan kerajaan hepada orang yang Engkau hehendaki dan
Enghau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendakl

Engkau muliakan orangyang Engkau kehendahi dan Enghau
hinakan orang yang Engkau kehendaki Di tangan Engkaulah

segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala

sesuatu. Enghau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau
masukkan siang he dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup
dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup.
Dan Engkau beri rezki siapa yang Enghau kehendaki tanpa hisab

(batas)'." (Qs. Aali'Imraan Blz 26a7)

'*:ti $ {xoroforlah, "Wahai Tuhan'). Al Khalil, Sibawaih

dan para ahli nahwu Bahsratr berkata, "Asal ungkapan allaahumma
adalah yaa Allah. Lalu ketika kalimat ini digunakan tanpa

menyertakan kata penyeru, yaifu kata'ya', mereka menetapkan huruf
mim berharakat tasydid sebagai gantinya, sehingga dengan begitu
mereka menambahkan dua huuf, yaitu dua huruf mim sebagai ganti

dari dua hurul yaitu huruf ya' daln alif. Adaprxt harakat dhammah

pada huruf ha', ini adalah harakat dhammah untuk ism munada

mufrad."

Sementara Al Fara' dan para ahli nahwu Kufatr berpendapat,

bahwa asal ungkapat 'Allaahumma' adalah: Yaa Allah aminnaa

biklruir,lalu dibuang dan kedua kalimatrya dilebur. Adapun harakat

"sii 
o 3qr( Aj;,fri e'i$i 6@ 3;, 16,f
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dhammah pada huruf ha' adalahharakat dhammah yang ada pada kata
aminnaa yang katika lumzah-nya dibuang maka harakatnya berubah.
An-Nuhas mengatakan, "Menurut pada ahli nahwu Bashrah bahwa
pendapat ini adalah kesalahan fatal, sedangkan pendapat yang benar
dalam hal ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Al Khalil dan
Sibawaih." Para ahli nahwu Kufah mengatakan, "Ada kalanya kata
penyeru masuk ke dalam kalimat allaahumma." Lalu mereka berdalih
dengan ungkapan Ar-Rajiz:

t1iir 6-U.iL'rf -t
Englrnu mengamryni atau Engkau akan menyiksa wahai ya Allah.

Ungkapan lainnya:

qirr t_,rts\f 4- e ;rr o( ,reL 6i
Setiap kali engkou bertasbih otau bertahlil

engkau tidak lrous menguapkanwahai ya Allah.

,r:rL V tsl jy
Sesunggtrt apabila aht merasakan sakit,

malra aht mengucapkanwahaila Allala wahai ya Allah

Mereka mengatakan, "Seandainya hrxuf mim ini sebagai
pengganti huruf penyerq tentu keduanya tidak akan berpadu." Az-
Zaiaj mengatakan, "Id janggal, tidak diketahui siapa yang
mengatakannya." An-Nadhr bin Syumail berkat4 "Barangsiapa
mengatakan allaalwnma, berarti ia telah menyeru Allah dengan
semua nama-Nya"

ciiJit i# ty*rS memryrqvti kcrajaan), yakni: Yang

mempunyai jenis kerajaan secara muflak. Kata ,r4J pada posisi

manshub menurut Sibawaih karena sebagai kata seru kedua, yaitu:
Yaa malilal mulki. Dan, menurutnya ini tidak boleh dianggap sebagai

Ungkapan lainnya

(ir r; rj;irr ujit ilt
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sifat karena adanya katimat 'ai|i', karena menunrtnya mim iti
menghalangi munculnya sifat." Sementara Muhammad bin Yazid, Al
Mubarrid dan Ibrahim bin As-Sari Az-Zr$aj mengatakan, "[ni adalah

sifat untuk nanrra Allah Ta'ala. Demikian juga firrran-Nya, 'Ai $

nSt; o- E1A;V (xao*-rtAr,"Wahai Allah, Pencipta langrt dan

bumf') (Qs. Az-Zumar [39]: aO Abu Ali Al Farisi mengatakan,

"Demikian pendapat Al Mubarri4 sedangkan pendapat yang

dikemukakan oleh Sibawaih lebih tepat dan lebih mengena Demikian
ini, karena ism mufrad digabung dengan pengucaPan, sedangkan

pengucapan tidak bisa disifati, seperti kata'ghaq' dan sebagainya."

Az-Zajjaj berkata, "Maknanya adalah Maalilcal 'ibaad wa mact

malalatu (yang memiliki para hamba dan segala yang mereka miliki)."
Pendapat lain menyatakan, bahwa maknanya adalatr: yang memiliki
dunia dan akhiral Pendapat lainnya menyatakan, bahwa al mulk di

sini adalah kenabian. Pendapat lainnya , bahwa maknanya

adalah kekuasaan. Pendapat lainnya menyatakan, bahwa maknanya

adalah harta dan hamba sahaya Yang benar adalah semua

yang bisa disebut zrzlt (kepemilikao), tanpa mengkhususkan.

're| i 6l5i # <or^ berikot kcrajaot k"poda or(mg

yang Engkou kelundafl, yakni: Kepada orang yang Engkau

kehendaki rmtuk dib€ri.

'fii| ;;+ 4rt5i '6a <ao, engkou cabut kcraiaan dari orutg

yang Engkau kchendab) rmtuk dicabut darinya Yang dimaksud

dengan kerajaan yang diberikan-Nya dan yang dicabut-Nya adalah

suatu jenis di antarajenis-jenis kerajaan se@ra umum.

i6 t 'rii (Engkau muliakan orang yang Engkau

kehendaki'1. yakni: Di dunia atau di alfiirat, atau pada keduanya.

Dikatakan 'aza apbrla ia menang. Contohnya adalah firnan Allah

Ta'ala: gW e,i:ft fO* ia mengalal*an aht dalon perdebatan)-

\-
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(Qs. Shaad [38]: 23).

?.r73 G '$5 (dan Engkau hinakon orang yang Engkau

kehendaki), yakni: Di dunia atau di akhirat, atau pada keduanya.
Dikatakan dzalla-yadzullu-dzallan apabila ia kalatr dan dipaksa.

'eX 3;tr, tOi tangan Engkaulah segala kebajikan),

didahulukannya khobar berfirngsi untuk mengkhususkan, yakni: Di
tangan-Mu-lah kebaikan, bukan di tangan selain-Mu. Disebutkannya
kata 'Kebajikan' tanpa menyebutkan kata 'keburukan,, karena
kebaikan sangat menonjol, berbeda dengan keburukan, karena
kebaikan merupakan balasan amal yang telah dicapai. pendapat lain
menyatakan: Karena setiap keburukan, dilihat dari hakikatnya, adalatr
termasuk ketetapan Allah SWT, sehingga mengandung kebaikan,
maka semua perbuatan Allah adalah baik. Pendapat lain menyatakan:
Kata itu dibuang (tidak ditampakkan), sebagaimana pada firman-Nya:

';Ai'4 'rbff (Patcaian yang memelihoramu dari panas). (es.

A"-Ntl [6]: 8l). Asalnya adalah: Biyadikal khair wasy-syarr (di
tangan-Mu-latr kebaikan dan kebunrkan). pendapat lainnya
menyatakan: Dikhususkannya penyebutan kebaikan, karena
momennya ini adalah momen doa

3;, ,* ,f * *1y(sesunggfinta Engkau Maha Kuasa atas

segala sesuatu), redaksi kalimat ini sebagai alasan dan pemastian
untuk ungkapan-ungkapan yang sebelumnya

"*, e 3qiti e;; 'frt O ,fri'& (Engkau masutrkan matam

lre dalam siang dan Engkau masukkan siang kcpada malam), yakni:
Sisa salah satunya mastrk kepada yang lainnya Pendapat lainnya
mengatakan, bahwa maknanya: Saling bergantinya antara keduanya,
dimana sirnanya salah satunya adalah masuknya yang lainnya.

A A q'e"3 # A ',fii'e$ (Engtrau ketuartrnn

yang hidup dari yang mati, dan Engkau lceluarkan yang mati dari

318 TAFSIR FATHUL QADIR



yang hidup), ada yang berpendapat, batrwa maksudnya adalatr:

mengeluarkan hewan yang hidup dari sperma yang mati, dan

mengeluarkan spenna yang mati dan hewan yang hidup. Pendapai lain
menyatakan: Yaitu mengeluarkan barang yang hidup dari telur yang

mati, dan mengeluarkan telur yang mati dari burung yang hidup.
Pendapat lain menyatakan: Maksudnya adalah: Mengeluarkan yang

mukmin dari yang kafir, dan mengeluarkan yang kafir dari yang

mukmin.

"l+ 
,6,(nnOa hisab [batasJ), yakni tanpa menyempitkan

dan membatasi, seperti ungkapan: Fulaan yu'thii bighairi hisaab

(fulan memberi tanpa perhitungan). Huruf ba' di sini terkait dengan

kata yang mahdzuf (yarrg dibuang/tidak ditampakkan) yang statusnya

sebagai haal (mererangkan kondisi).

Abd bin Hurnaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, "Diceritakan kepada kami,

bahwa Nabiyullatr SAW memohon kepada Tuhannya agar menjadikan

raja Persia dan raja Romawi termasuk umatnya, lalu turunlatr ayat

ini." Ath-Thabrani dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, ia mengatakan, "Nama Allah yang paling agung adalah: $

c1f;Si * 'l:tt (Katakanlah, "Wahai Tuhan yang mempunyai

keraiaan"), hingga: 

"t4 
jii(n"pa hisab [batasJ)" Ibnu Abi Ad-

Dunya dan Ath-Thabrani meriwayatkan dari Mu'adz: Batrwa ia
mengadukan kepada Nabi SAW tentang suatu hutang yang menjadi

tanggungannya, lalu beliau mengajarinya untuk membaca ayat ini,

kemudian mengucapkan: qi* 6 ,*" lQ)+)i :tlit q!$',r-,

P, 1 €.r, i+\i ,'!rt u ?t f W, #'r;; *tt.,it::,s ,y'#:
dilr & fri (WahaiJ Dzat Yang Maha Pemurah tagi Maha

Pengayang dunia dan aWriral Engkau memberi kepada siapa yang

Englrau trchendaki dari [penghuniJ kcduanya, dan Engkau mencegah

dari siapa yang Engkau kchendai. Berilah aht suatu rahrnat yang

mencuhtpi dari rahmat [kasih sryangJ selain-Mu. Ya Allah, cuhtpilah
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atat dfrri kcfakirm, dan finoikanlah lrutang atas dirilat"'le Ath-
Thabrani meriwayatkan di dalam Ash-Slnghir, dari hadits Anas, ia

berkata "Rasulullah SAW bersabdake, ada Mu'adz: tlUiOi'dibt:Jt
.:eio ?tt ir36 r:;:-s *t f |i"|* og 'j u (Maukah englmu aht ajari

suatu doa yutg naka jika engkan bisa berdoa dengannya, walaupun
englrou mempwryai lrutang wolaryu sebesar bukit Uhud, niscaya

Atlah akan meruouikanryta duinruf Lalu dikemukakan yang tadi2o,

dan sanad-nyabagus.

Pada penafsiran ayat '; Sy ;iy-{ dS Xfi '4 u4tlah

menyatakan balnasutya fida* ofu Tuhan melainkan Dia [yang
berhak disembahl (Qs. Aali 'Imraan [3]: 18) tela dikemukakan
sebagian tentang keutamaan-kertomaaonya.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya: 'i33 i -{ift a} {r"gkou berikan keraiaan kepada

or ong y(mg Engkou kclrendah), ia me,ngatakan: -Yaitu- kenabian.

Abd bin Humai{ Ibnu Jair, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu
Hatim dan Abu Asy-Syaiffi meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud

menge,nai firman-Nya: frt A i51'& (Engkau masukkan malam kc

dalam siang) al otnat, ia mengdakan: Musim dingrn mengambil dari

musim panas dan musim paoas mengamUil dari musim dingin.

4i C ';;ii'O$; @)rdkou kctuwkan yang hidup dori

yang moti), yakni: Mengeluatan mmusia dalam keadaan hidup dari

air mani yang mati.

"'aeq{j|; <a*, Fngkru kcluarlcan yang mati dari yang

re Aku k#ken, bahwa hadios ini dicmrmkan oleh Al Haitsami di dalam

Majma' Az-baid, t0/186, dm iameng@km,'?ara perawinya tsiqah."

'o Dikeluatan oteh AfuThabrmi di d.Iamlsrr"Slraghir, 11202. Di dalam sanad-
nya terdapat Abu Zn'ah Wahbullah bin Rasyid Gharnzah Sa'id bin Abu Maryart
dan yang lainnya Demikian ymg dik*alcrr oleh Ibnu Hajar di dalam Al-Lisan.
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hidup), yakni: Mengeluarkan air mani yang mati dari mmusia ymg
hidup.

Abd bin Humai4 Ibnu Jarir dan Ibnu Abu lldim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: litrA3ll'&
(Englrau masukkan malam kc dalom siang), ia mengdakm: Bagim
yang kurang dari siang hari dijadikan ke dalam malam hri, dm ymg
tersisa dari malam hari dijadikan ke dalam sianghari.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim juga meriwaydkm senpa itt
dari As-Suddi. AM bin Humaid juga meriurayatkan s€npa iu dili
Mujahid. Abd bin Humaid juga meriwayatkan s€npa iu dari AdF
Dhahhak.

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayartan dni Ihu

Abbas mengenai firman-Nya ,?;;fr O 'i;J, 'eE; (Wtat
keluarlran yang hidup dri yang mati), ia mengmkm: Fngkzu

keluarkan air mani yang mati dari manusia yang hidrp, kemudim
Engkau keluarkan manusia yang hidup dari air mani yang meti- Abd
bin Humaid, Ibnu Jair, Ibnu Al Mundzir dm Ibnu Abu Ildim irya
meriwayatkan senrya itu dmi Mujahid.

Ibnu Jarir, Ibnu AI Mrmdzir, Ibnu Abu Ildim dm Ah Asy-

Syaikh meriwayatkan dari Ikimah me,ngenai firmmN;ra- -;;e$i

# O (nnskou kcluokm yang hitup dui yutg ,rffiL i^
mengatakan: Yaitu ovum yang dikeluarkan dari mmusia yang hi@,
sedangkan ovum sendiri adatah mati, kemudian dri sitr keluil
makhluk yang hidup. Ibnu Jair meriwayatkan drinya ia be*ffi,
"Yaitu mengeluarkan pohon dari biji dan mengeluatan biii dili
pohon, mongeluarkan biji dari bulir dan meirgeluarkan bulir dili hiji"
Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh juga meriwayatkm sepqti ihr
dari Abu Malik. Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh meriwayadrm dili Al
Hasan, ia berkata, *-Yaifu mengeluarkan-- onng mukmin dai
orang kaft dan ----mengeluarkan- orang kafir dari orang mukmin-
Orang mukmin adalah hamba yang hatinya hidup, sedangkm ormg
kafir adalah hamba yang hatinya mati." Sa'id bin lvlanshur, Ibnu Jair,
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Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi juga meriwayatkan
serupa itu dari Salman Al Farisi. Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan
darinya serupa itu secara marfu'.Ini diriwayatkan juga darinya atau

dari Ibnu Mas'ud secara marfu'. Ab&nauaq, Ibnu Sa'd, Ibnu Jarir,
Ibnu Abu Hatim dr" Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Utaidullah
bin Abdullah, bahwa Khalidah binti Al Aswad bin AMun Yaghuts

datang ke tempat Nabi SAW, lalu beliau prm bertanyar !:I i 6iopo

ini?) Dijawab, "Khalidah binti Al Aswad." Beliau prm bersabd4 irrr+

.rl,ir q'd, Lfr ,f!, (Maha Suci Dzat y(mg mengeluarkan yang

hidup dui yang mati).Ia adalah seorang wanita shalihalu sedangkan

ayahnya adalah omng kafir."2l Ibnu Sa'd juga meriwaytakan seperti
itu dari Aisyah.

#- ;l "-q*.fi gi e a$'ulgJi i'j35i ) ;:1-*
E

lG 4lifis i, $y *F a ;'( A ;5, 6yi

eC i;LX'oI.} @ Lirt 6( 3g i*, x H #'-'
463 et$i Oc'fi'zfr',l?- t'1* 5 ?;t

c,;;'iLryii. ?-iis.-*P&'.ti6"ei*t
q;;.ii i'S rA,a -Jt .|65 ffi * i, 4

,qdu,bi6'^$:i53tfi H,it:?*.f rfr tifs

nfanganbh otongerang muknin mcngamhil orong+rung kafir
ncnjadi wali dengan meninggalkan orangorang nubdn harang

siapa berbaat demikian, niscaya lepasbh ia dari pertolongu Allah'

2r lvfwsal'.Ib,nu Jarir, 3/151.
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kecuali karena (siasat) mcmclihara diri dari sesuatuyang dilahuti
dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-

Nya. dan hanya kepadaAllah kembali (mu). Katakanlah,'Jika kamu
Menyembunyikan apayang ada dalam hatimu atau kamu

melahirkannya, pasti Allah Mengetahui'. Allah mengetahui apa-apa

yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dan Allah Maha
Kuasa atas segala sesuatu Pada hari ketiha tiaytiap diri mendapafi
segala kebajikan dihadaphan (dimukanya), begitu fiuga) keiahatan
yang telah dikerjakannya; ia ingin halau hiranya antara ia dengan

hari itu ada mosa yang jauh; dan Allah memperingatkan kamu
terhadap siksa-Nya, dan Allah sangat Penyayang kepada hamba'

hamba-Nyu" (Qs. Aali'Imraan [3]: 28-30)

** (Janganlah mengambi[), ini larangan bagi orang-orang

mukmin untuk mengambil orang-orang kafu sebagai wali dengan

sebab apa pun. Ini seperti firman-Nya, '#i ,E 'dlL" L:Jr9 {
(Janganlah kamu ambil meniadi teman kcpercayaonmu orang-orang

yang di luar kalanganmz...) (Qs. Aali 'Imraan [3]: I l8). firman-Nya:

;L ftg '& ia ;; (Barangsiapa di antma lamu mengambil

merelra menjadi pemimpin, maka sesungguhTrya orang itu termasuk

golongan mereka). (Qs. Al Maa'idah [5]: 5l), firman-Nya, 6, 4$

;t\ 5;.i- (Kamu tak akon mendapati kaum yang beriman pada

Atlah...) (Qs. Al Mujaadilah l58i: 22), firman-Nya: ;A1 W *

'EJ -dfi$ lJanganlah kamu mengambil orang'orang Yahudi dan

Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin[mufi. (Qs.Al Maaidah [5]: 51),

dan firman-Nya: ,,q5:{:U ajf"bi-+t{ tfit:'"-ii ek- (Hai orang-

orang yang beriman, janganlah lcamu mengambil musuh-Ku dan

musuhmu menjadi teman-teman setia) (Qs. At Murntahanah [60]: l).

rl

r

L

TAFSIR FATHUL QADIR 323



"rrg$i gi u (dengan meninggallan orang-orang mulonin)

adalatr sebagai haal (menerangkan kondisi), yakni: Melewatkan
orang-orang mukmin dan hanya mengambil orang-orang kafir, atau

menggabungkan keduanya.

Kata penunjuk pada kalimat 4lf; jaf;- ;j3 (Barangsiapa

berbuat demikian) menunjukkan kepada lttikhaad (mengambil) yang

ditunjukkan oteh kalimat, #* (Janganlah mengambil).

,6 A ;ri A ji$ 1r*"oyo lepaslah ia dori pertolongan

Allah), yakni: Dari pertolongan-Nya dalam hal apa pun, bahkan

terlepas sama sekali dari-Nya.

E

'-^G 41i;{13 6 -$y 
Qrccuati karena [siasatJ memelihara

diri dari sesuatu yang ditahtti doi mereka), ini ungkapan kfiithab
yang bernada pemalingan, yakni: Kecuali jika kalian

mengkhawatirkan sesuatu dari mereka yang harus dihindari. Ini
bentuk ungkapan pengecualian yang dikeluarkan dari kondisi yang

paling umum. Kata'-r3 (yang ditafuti) adalah mashdor ftata kerja

yang dibendakan) yang berposisi sebagai maful (obye$, asalnya

wuqyah seperti polafu'lah,laluhunrf rparau4tya b€rubah menjadi ta'
dan huruf ya'-laya menjadi alif. Raja' dan Qatadah membacanya

'Tuqyah'. Ayat ini menunjt'kkan bolehnya meninggalkan mereka bila
ada yang ditakuti dari mereka, tapi ini hanya secara lahir, bukan

secara batin. Namun pendapat ini diselisihi oleh segolongan salaf,

mereka pun mengatakan, "Tidak boleh ada taktik setelah Allatl
memuliakan dengan Islarn."

t
f6' 'nf iUt533 (Dan Allah memperingatkan kamu

terhadap diri [siksaJ-Nya), yakni: terhadap diri-Nya yang suci.

Penyandangan ungkapan ini (yakni kata: Nafs) kepada Allah SWT

L
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dibolehkan dalam musyakatah seeerti {t ;n ;r6'rfr
d-ri' AV fi (Engkau mengetahui apa )nng ado Na dirifu don

aku tidak mengetahui apa yang ada pado diri hgkau)- (Qs. AI
Maa'idah [5]: 116), maknanya: Engkau mengetahui rya yang ada

padaku dan apa yang ada pada hakikatktl sedangkm aku tidak
mengetahui apa yang ada pada-Mu dan tidak pula rya yang ada pada

hakikat-Mu. Sebagian ahli ilmu mengatakan, bahwa maknanya: Dan
Allah atkanmu terhadap siksa-Nya. Ini s€pefti firman-Nya:

't3-fi 9; (Dan tanyalah [pendudukJ negeri) (Qs. Yuusuf [2]:
82), dimana kata nafs diposisikan pada posisi sarlar frakni
maksudnya kata 'penduduk' tidak ditampakm)- Ayat ini
mengandung ancaman yang keras untuk para hamba-Nya, yaitu
apabila mereka mengambil para musuh-Nya sebagai wali maka
mereka akan menghadapi siksa-Nya

'?nt O ( i#, o! S (Katakoilata 'Jika kamu

menyembwtyikon aW yang ado dalon hathru ...) Al aalnh. lrrt
menunjukkan" bahwa semua yang dise,mhmyikm atauprm

ditarrrpal&an oleh para hambq maka sestrngguhya itr semua

diketahui oleh Allah SWT, tidak ada sesuatu prm ),mg hryrt dri-Nya
dan tidak ada tidak diketahui-Nyawalauprm hanya sebesudom-

i$'ii aci {ri$i 06'g) Uaah mengetolad qw-qw yans

ada di langrt dan apa-apayang ada di bumi), yaitu: Ymg lebih umum
lagi daripada apa yang kamu sembunyikan atau kmu tampakkan,

maka tidak ada yang luput dari-Nya apa yang lebih lfiusus dari ittt.

U if_ (Pada hori (tutiko tiavtiap diri) nendryi) pada

posisi manshub karena pengaruh kalimat i4' 5t iL3l3i foan

Allah memperingatkan kamu terhodap diri [siksaJ-Ii[1u). Pendapat lain
menyatakan: Bahwa manshub-aya kata ini karena kah yang nahda{
(yang tidak ditampakkan), yaitu -$ila ditampal&an adqlalp-: udzhn
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(ingatlah).

gj (dihadapkan [di mulcanya) adalah haal (keterangan

kondisi).

,? e grl lr,3 (begitu [iusa| keiahatan yang telah

ditrcrjalannya) di-'athaf-kan kepada kata t- yang pertama, yakni:

Watajidu min suu'in muhdharan tawaddu lau anna bainahaa wa
bainahu amadan ba'iidan (dan mendapati segala kejahatan yang telah
dikerjakannya dihadapkan di mukanya; Ia ingin kalau kiranya antara

ia dengan hari itu ada masa yang jauh). Lalu kata f.Izl (dihadapkan

di mukanya) dibuang karena telah cukup ditunjukkan oleh yang

pertama. Demikian ini jika kata 'ry a*, wijdaan adh-dhaallah

(menemukan yang hilang), tapi bila dai wajada yang bermakna

'alima (mengetahui), maka t"tu (Jzl sebagai maful tsani (obyek

kedua). Bisa juga redaksi kalimat i.t'36li iA ,P ug;t11
"f*.fii lOrgtu [iuyal kcjahatanyang telah dikerjatrnnnya; Ia ingin

lralau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh) sebagai

kalimat permulaan, sehingga kata t, pada kalimat: ii; lt (begrtu

(jugo kejahatan) yang telah dikcrjakannya) sebagu mubtada', dan

Uutu'";; sebagai khabar-nya. Al Amad adalah al ghaayah (batas),

bentuk jamaknya aamaad, yakni: Ia ingin kalau kiranya antara ia
dengan keburukan yang telah diperbuafirya itu terdapat batas yang
jaoh.

Pendapat lain menyatakan, batrwa kalimat: 4" ii @ada hari

[t@tika tiap-tiap diriJ mendapati)pada posisi manshub oleh kata: '';;
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(ia ingin). Dhamir ftata ganti) pada kalirnat ,'r3{3 (dengan hori itu)

adalah dhamir untuk'hari'. Pengulangan kalimat: tifi ':/t{fj

i'^*t (dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri [sil<saJ-Nya)

adalatr unfuk penegasan dan lebih mengingatkan, supaya ancaman
keras ini selalu diingat mereka.

,(-]it, bfi ';ul3 (Dan, Altah sangat Penyryang kcpada

hamba-hamba-Nya) menunjul&an bahwa peringatan keras ini disertai
dengan kasih sayang dari Allah SWT yang Matra Lembut terhadap
para hamba-Nya. Bagus sekali apa yang diceritakan dari sebagian
orang Arab, bahwa dikatakan kepadanya, "Engkau mati, dibangkitkan
dan dikembalikan kepada Allah." Lalu ia berkat4 "Apa engkau
mengancamku dengan Dz-at yang aku belum pernah melihat kebaikan
kecuali dari-Nya."

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari
Ibnu Abbas, ia menuturkan, *AI Hajjaj bin Amr adalah sekutu Ka'b
bin Al Asyraf, Ibnu Abu Al Haqiq dan Qais bin Zaid, mereka sudatr
mengenal dengan sangat rinci tentang sejumlah orang dari kalangan
Anshar sehingga bisa menggangu perkara agama mereka. Lalu
Rifa'atr bin Al Mundzir, Abdullah bin Jubair dan 5n'6 bin Ktraitsamatr
berkata kepada orang-orang itq 'Jauhilah orang-orang yahudi itu dan
waspadalah terhadap rekaperdaya mereka yang akan merusak agama
kalian.' Namun mereka menolak, maka berkenaan dengan mereka ini

Allah menurunkan: i.;$Si a;;j4tJt #1 * (Janganlah orang-orang

mubnin mengambil orang-orang kafir), hingga: ,-* jL iF';tf;

?ji (Oo" Altah Maha Kuasa atas segala sesuatu)" Ibnu Jarir, Ibnu

Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari berbagai jalur
dariny4 ia mengatakan, "Allah melarang orang-orang beriman unfuk
berramah-tamah dengan orang-orang kafir dan menjadikan mereka
sebagai kawan dekat dengan meninggalkan orang-orang mukmin
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sendiri, kecuali bila orang-orang kafir itu menampakkan keramahan
maka mereka pun hendaknya menampakkan keramahan, namun
dengan tetap menyelisihi agama mereka. Itulah firman Allah Ta,ala:
a

t# ;*i# J {l (kccaali knreno [siasatJ memelihara diri dari
sesuatu yang ditakuti dui mereka),,

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi

mengenai firman-Nya: ;$ A 6l O ;$, 4i SX- i3
(Barangsiapa berbuat demikian, niscrya lepaslah ia dari pertolongan
Allah), ia mengatakan: 

-yait*--Allah berlepas diri darinya.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Al ufi,
dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: k Aa i:k3 i Jy
(lrecuali lrarena [siasatJ memelihara diri dari sesuatu yang ditahtti
dari mereka), ia mengatakan, "siasat memelihara keselamatan diri
dengan lisan dari membicarakan suafu perkara yang merupakan
kemaksiatan terhadap Allab tapi lalu membicarakannya karena takut
terhadap manusia narnun hatinya tetap tenteram dengan keimanan,
maka hal itu tidak membahayakannya, karena hal ini merupakan
tindakan memelihara keselamatan diri dengan lisan.,,

Diriwayatkan oleh AM bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, At Hakim dan ia men-sruhih-kannya serta Al Baihaqi di
dalarn sunan-nya darinya mengenai ayat ini, ia berkata, ..Siasat

memelihara keselamatan diri dengan berbicara secara lisan sedangkan
hatinya tetap tenteram dengan keimanan, tanpa mengulurkan
tangannya sehingga membunuh dan tidak pula melakukan dosa,
karena yang demikian itu tidak diterima alasannya.,, Ibnu Jarir dan
Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Al Aliyatr mengenai ayat ini,
ia mengatakan, "siasat memelihara keselamatan diri dengan lisan,
bukan dengan perbuatan."

Abdtrraz-zaq, AM bin Humaid Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya: i|Li{Z o1 "iy
I
'-rG ltnruali karena [siasatJ memelilura diri dari sesuatu yang
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ditakati dari mereka), ia berkata "Kecuali bila antara dirimu dan dia
terdapat hubrmgan kekerabatan, maka engkau menyambungnya
karena hal tersebut" AM bin Humaid dan Al Bukhari meriwayatkan
dari Al Hasan, ia berkata "Siasat memelihara keselamatan diri tetap
dibolehkan hingga hari kiamat." Al Bukhari menceritakan dari Abu
Ad-Darda', bahwa ia "sesungguhnya kami
menarrrpakkan urajah ramah kepada omng-onang sementara hati kami
melaknati mereka-" Di antara dalil yang me,mbolehkan bersiasat untuk

memelihara keselamatan dfui adalah firman Allah Ta'ala:

e::b # 6L2Ft;e, J ,$'q!-it u4tl,353J;H

ry -r(i ;frj jl <; (Kecruti orans yans dipaksa kafir

padahal lutinya tetap tenang dalom berilnan [dia tidak berdosaJ,

akon tetapi orang yutg melapangkon dadotln untuk kekafiran, maka
kcmurkaan Allah menimpanya dan bagtuya adzab yang besar). (Qs.

An-Nabl [6]: l0O Di antara yang membolehkan bersiasat

memelihara keselamatan diri dengan lisan adalah Abu Asy-Sya'tsa',
Adh-Dhahhak dan Ar-Rabi' bin Ams.

Ibnu Jarir dm Ibnu Abu llatim meriwayatkan dari As-Suddi

menge,nai firman-Nya: l#, 4 3 (I(aakantah, "Jika kqnu

merytembwryikot...") al aoyah, ia meng&kan: Allah mengabarkan
kepada merek4 bahwa Allah mengstahui apa yang mereka
sembrmyikan dan apa yang mereka tampakkm.

Abd bin Hrlmaid dan Ibnu Abu llatim meriwayatkan dari

Qatadah menge,nai firman-Nya, (4 @ihadopkan [di mukarryafi, ia

berkata 'Ditampakkan." Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari Al tlasan a1d ini, ia berkata "Seseorang
kalian merasa s€nang bila tidak mendapati perbuatannya (yang jahaD

itu selamanya dan itu menjadi harapmnya adapun di dunia maka itu
adalah kesalahannya yang telah ia kerjakan."

Keduanya juga meriwayatkan dari As-Suddi mengenai firman-

'; {;
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Nya: i:* flii 1**o yang jauh), ia mengatakan: -Yaitu- di

tempat yang jauh.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Juraij mengenai firman-

Nya: rLl (masa),ia mengatakan: Waktu.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Al Hasan mengenai firman-Nya: tffi 
H'#t

,(;i,bj:ttA$iifr (dan Altah memperingatkan kamu terhadap diri

-silrsa-Nya. Dan Allah sangat Perryayang kepada hamba-hamba-
Nya), ia mengatakan: Di antara kasih sayang-Nya terhadap mereka
adalatr memperingatkan mereka terhadap siksa-Nya.

"X.jf # *i {i'i'W- a#Grt'"# B ot'S

@U.r3i,'iitl
'"-ssdA{'ii

i,|'t$ug-GliiX6$'S

U K6 U,rr(I4W @ agii iy i,*Jrii

" Katakanlahr'lika kamu (benar-benar) mencinni Allah, ikutilah
Aku, niscoya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu'.
Allah Maha Pengampan lagi Maha Penyayang. Katahanlah,
'To'atilah Allah dan Rasul-Nya; jiha kamu berpaling, Maka

Sesunggahnya Allah tidah mcnyuhai orangorang kafrr'.
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, heluarga lbrahim

dan heluarga 'fmran mclebihi segala umat (di mosa mereka masing-
nosing), (sebagai) satu keturunan yang sebagiaanya (turunan) dari

yang lain. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahul"
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(Qs. A,ali'Imraan [3]: 31-34)

Al Hubb dan al nohabbah adalah kecenderungan jiwa
terhadap sesuatu. Dikatakan: Ahobbalru (ia mencintainya) maka ia
muhibb (yang mencintai), lubbalru-yuhibbdnt, dengan harakat
kasrah,maka iamahbuub (yang dicintai). Al Jauhari me,ngalakan, "Ini
janggal, karena dalam fi'l mudha'af ndak ada pola ytfilu, dengan
harakat kasrah." Ibnu Ad-Duhhan mengatakano "Kala lubba ada dua
dialelq yafir habba dar ahabba. A l habba pada topik ini adalah
hababa, seperti katz tlwraqa. Al mahabbah lillah SD? (mencintai
Allah SWT) ditafsirkan dengan keinginan r:ntuk menaati-Nya."

Al Azhari mengatakan, "Kecintaan hamba tqhadap Allatr dan
Rasul-Nya adatah ketaatan harnba terhadap Allah dan Rasul-Nya serta

ittiba'-nya terhadap perintah Allatl dan Rasul-Nya. Sedangkan
kecintaan Allah terhadap para hamba adalah pe,mberian ampunan
Allah kepada mereka" Abu Raja' dan Al Atharadi membacanya
'fattaba'uunif dengan harakat fathah pada huruf Da'. Diriwayatkan
dari Abu Amr bin Al Ala', bahwa iameng-idhgon-kan (memasukkan)

hnnrf ra' dari kata 'yaghfir' ke dalam funrf, lon. An-Nuhas
mengatakao, *Al Khalis dan Sibawaih tidak me,mbolehkan peng-
idgham-aahuruf ra'ke dalam hrrtrf laz. Abu Umr jelas kelint dalam
hal ini, dan kemungkinannya ia menlramarkan hrak* sebagaimana
yang dilakr*an dalam banyak hal."

Jilii X 16 $ gontaah "raditat, Attah dan

Rasul[Nya),padaredaksi kalimat ini kalimat yang terkait dengannya
dibuang karena .tersirat dari keumumannya, yakni: Dalam semua
perintahdan larangan.

ti frll (Jika kamu berpating), kemrmgkinan dari

penyempuma ungkapan, sehingga ini adalah/t'l nrudhoi'yang salah
satu la'-nya dibuang, yakni: Tatmtallau. Kemmgkinan juga dari
kalam Allah Ta'ala sehingga majadifi'l madhi.

irfi e,.{':"ii'{ @at sesunggulurya Allah tidak menyukai

orang-orang kofir), ini menafikan kecintaan sebagai ungkapan tentang
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kemarahan dan kemurkaan. Bentuk ungkapan dengan redaksi tegas

pada kalimat: 'fr it'g (maka sesungguhnya Allah) padahal posisinya

pada posisi samar, ini bertujuan untuk menunjukkan betapa besarnya
perkara dan untuk mengeneralkannya.

i:'l;drE5'iily $esuggttnnya Allah telah memilih Adam) dst.

Setelah selesai Allah menjelaskan batrwa agama.diridhai-Nya adalah
Islam, batrwa Muhammad SAW adalah Rasul yang tidak sah seorang
pun mencintai Allah kecuali dengan mengikutiny4 dan batrwa
perselisihan kedua ahli kitab mengenai beliau adalatr karena
kedengkian mereka terhadap beliau 

-karena 
disyari'atkan untuk

mengakui kerasulan Nabi SAW-, Allah menjelaskan batrwa beliau
berasal dari keluarga para nabi dan sumber para rasul. Al Ishtifaa'
adalatr al ikhtiyar (pilihan).

Az-7ayaj berkata, *Allah memilih mereka dengan kenabian
melebihi segala umat di maliil mereka masing-masing." Pendapat lain
menyatakan, batrwa rurgkapan kalimat ini dengan memperkirakan
mudhaf (kata yang disandangkan), yakni: istlwfaa diina aadam dst.

(memilih ogama Adam dst). Penafsiran kata "*^tdf tehh

dipaparkan.

Dikhususkannya pe,nyebutan Adam, karena beliau adalah
bapaknya manrusia, demikian juga Nuh, karena beliau adalah Adam
kedua. Adapun keluarga lbrahim, ini karena Nabi SAV/ berasal dari
keturunan mereka di sarnping banyaknya para nabi dari kalangan
mereka Sedangkan keluarga Imran, walaupun masih dari keluarga
Ibrahim, tapi karena Isa AS dari kalangan merek4 maka cukup
beralasan untuk menyebutkan mereka secara k&usus. Pendapat lain
menyatakan: Yang dimaksud dengan keluarga Ibratrim adalatr:
Ibratrim sendiri, dan yang dimaksud dengan keluarga Imran adalatr
Imran sendiri.

U b $i W ([sebagaiJ satu keturunan yang

sebagiannya [keturunanJ dwi yang lain), manshub-nya kata 'o'o1)\'
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karena sebagai badal (ungkapan pengganti) dari yang sebelumnyq
demikian pendapat yang dikemukakan oleh Az-Z-ayaj. Atau sebagai

ftaal (menerangkan kondisi), demikian pendapat yang dikemukakan
qleh Al Akhfasy. Penafsiran te,ntang 'dnrriytah' telah dipaparkan.

U bd:, Oang sebagiannya [kcnrunanJ dari yang lain)

pada posisi nashab sebagai sifat dari 'Dzurrfiryah', artinya: Sebagai

keturunan yang berkembang atau turun-t€murun dalam mewariskan
agama.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari Al Hasan dari berbagai jalur, ia mengatakan, "Pada

masa Rasulullah SAW, ada sejumlah orang yang mengatakan, 'Demi
Allah wahai Muhammad, sungguh kami mencitai Tuhan kami. Lalu

Allah menurunkan ayat: 'itti';:j.jt K ot$ lxatatranlah, "Jika kamu

[benar-benarJ mencintai Allah...') al aayah'." Al Hakim At-Tirmidzi
juga meriwayatkan dari Ibnu Katsir senrpa itu. Ibnu Jarir dan Ibnu Al
Mundzir juga meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Jurairj.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far bin Az-

Ztfian firnan-Nya, ':si{tj;' i&ol$ gat"rurrlah, "Jika

kamu [benar-benoJ mencintai Allan*'), iamengatakan: Yakni: Jika ini
dari perkataan kalian Isa karena kecintaan terhadap Allatl

dan karena mengagungkm-Nyq 'K.jit *l *-;'fi 'F*F- i;;6
(mako ikutilah aht, niscaya Allah mengasihi kamu dan mengampuni

dosa-dosama), yakni: Kekufiran kalian yang telatr laltr, maka KG

i;)Yb (Dan Attah Maha Pengamptn lagi Maha Penyayang).

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Ad-Darda' mengenai

firrran-Nya :'iri'$+.i:- A;;ii'iti'o# K ot$, (Katakantah, "Jitu

komu [benar-b;enarJ mencintai Allah ihttilah aht, niscaya Allah
mengasihi kamu), ia mengatakan: Untuk berbuat baik, bertakwa,

rendah hati dan merendahkan diri. Ini dikeluarkan juga oleh Al Hakim
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At-Tirmidzi, Abu Nu'aim, Ad-Dailami dan Ibnu Asakir darinya. Ibnu
Asakir juga meriwayatkan seperti itu dari Aisyah. Diriwayatkan oleh
Ibnu Abu Hatim, Abu Nu'aim di dalam Al flilyah dan Al Hakim, dari

Aisyalr, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: i5 q dri !'?Ji

*b',.eJ:, )'.Jt 4:? *'4 ot'ot:1i ,ot;iias' S' e(il, ,1" ,F
g ol#) 'iit hr jf ,l'd 'a$t5 +i' il ;itst ,[ai ,)d, q :e
.rrli (l' o'ti lsytrik itu lebih tersembunyi daripada semut yang

meranglrak di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Yang
paling ringannya adalah mencintai sesuatu dari kejahatan dan
membenci sesuatu dari keadilan. TidaHah agama itu kecuali berupa
lrccintaan dan kcbencian knrena Allah. Allah Ta'ala berfirman,
*Katakanlah, 'Jiko kamu (benar-benar) mencintai Allah...'.') al
acyah."

Ibnu Jarfu, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya bfrl,Jl;;
it* Jf; (kcluarga lbrahim dan luluarga Imran), ia mengatakan,

"Mereka adalah orang-orang beriman dari kalangan keluarga Ibratrim,
keluarga Imran, keluarga Yasin dan keluarga Muhammad."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Ny^rod3\ l1:rL U
,'
.fu ([sebagaiJ satu keturunan yang sebagiannya fireturunanJ dari

yang lain), ia mengatakan: -Yaitu- dalam niat, amal perbuatan,
keikhlasan dan tauhid.

S:iilfr g Oc 4i L;i jL,-;';,;e|igig|iy

|+,rt'di6i{'fA-t#6 
0y,-; AGVi.itCfi
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W oy:ujrg 6'ai,fr; -, ir6:r fii,;fi {}i
;)iS-AG6_|$4ci,.iAetitr
(€Ks ("- €6 t$V r )-^, 45 qTfi

BrpJ,_
';ti';sJrt"ti';6-Jt;u:6ttirre -t;tQ\,4 ifrS(5144;9,8

@
Efs

h'-,6 ;- yiifriifi o b ? J6?,,;, -+^r
tffi,-l'-\72-

*(Ingatlah), ketika isteri'frnan berkdq 'Ya Tuhonhu,
Sesungguhnya aka menaztrkan kepafu Enghau ouk yutg dalon

handungutku mcnjadi hamba yang saleh dan kr*hiM (di Wtl
Moqdis). kanena itu terinalah (naz,u) iat doi pdo**

Suwtgguhnya Engkaulah yang MahaDundagu W Dloha
Mengetahui', Maka tathala i$eilfnrot trhkir*n uonW

diapua bcrhata, nYa Tahonha, sesunguhttyo ob nrlohh*mry
seorang ouh percmpuon; dan Allnh lebih nuryartai ryyory

dilohbkannya itu; dan anah lahiJohiiloHoh srytiaoL
perempaol Sesungguhnya aha telah mststui DAo Dltyon dot

ahu nohon perlhdungan untuknya serfi uu*-art kAurnorrtto
heryda (pemcliharaan) Engkaa daripoda syitot yotg terktfrtL'.

Maka Tahannya menefimanya (sebagai nazr) datgu praiDun
yong baik, dan mcndidiknya dengan pendidi*otyotg hiLds,

Alloh ncnjodikan Zahariya pemeliharuryo. Scfiq Zoluiy rrcu*
untuh nenemui Maryan di mihrab, ia dafli no*otot fr si:frny.

Z.akorfuro berkata, 'Hai Maryan dari noaa koru natryolch
(ru*ano| ini?' Maryam mcnjowab r' Ma*otut ita dui sisi AIIolt..

Suunggahnya Allah mcmberi rczehi hepda siq,aprg
dikehcndahi-Nya tanpa hisab.' (Qs. Aeti'Imnen [3]: 3$37)

E6 tt([IngatlahJ, kctika [istri InrotJ tukda)- Abu Amr

ll ,/ z ... ., ..) i?.2, .t12
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berkata, "Kata 'rr adalah tambahan.', Muhammad bin yazid

mengatakan, "K; ini terkait dengan kata yang mahdzuf
(dibuang/tidak ditampakkan), perkiraannya: udzkur idz qaalat
(ingatlatr ketika [istri Imran] berkata)." Az-zajjaj berkata, .,Ini terkait

dengan kata: vilElt (memilih)." Pendapat lain menyatakan: Terkait

dengan kalimat 4 A (Maha Mendengar ragi Maha Mengetahui).

Istrinya Imran bernama Hanah --dengan huruf ha'tidakbertitik satu
f,a1 nvv72- binti Faqud Ibnu Qubail, ibundanya Maryam, neneknya
Isa. Sedangkan Imran adalah Ibnu Matsan, kakeknya Isa.

,* OC 4-i L;i Oy,-j (Ya Tuhanka, sesungguhnya alat

menadzarkan kcpada Engkau anok yang daram kandunganht),
didatrulukannya jar dan majrur di sini unflrk kesempurnaan p"ihuti*r.
Nadzar ini dibolehkan dalam syari'at mereka. Makna kata,r{), adalah

untuk beribadah kepadamu.

.lizt .t2fii (menjadi hamba yang shalih dan berkhidmat [di Bartul

Maqdis) pada posisi noshab sebagai luar (keterarrgan kondisi),
yakni: Hamba yang shalih dan berltidmat untuk gereja @atiul
Maqdis). Maksudnya di sini: Al hurriyyah ftebebasan) yang
merupakan kebalikan dari perbudakan. pendapat lain menyatakan,
batrwa yang dimaksud dengan al mthorar di sini adalah yang ikhlas
untuk Allah, yang tidak disertai dengan sesuatu pun dari unrsan dunia.
Pendapat ini didukung oleh kenyataan batrwa Imran dan istrinya
adalatr orang merdeka.

iA fSi (Karena itu terimalah [naearJ itu daripadah). At-

Taqabbul adalah mengambil sesuatu dengan suka rela, yakni:
Terimalatr nadzar itu dariku mengenai apa yang ada di dalam perutku.

$5t (!i, (Uot* tatkala istri Imran melahirkan analcnya),
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ungkapan dengan redaksi ta'nits (perempuan) adalatr karena telatr
diketatrui batrwa yang di dalam perutnya adalatr perempual. Atau
karena dalam ilmu Allah batrwa itu adalah perempnan. Atau karena
ditakwilkan bahwa yang di dalam perutnya adalah nafs (dii [nafs
adalatr katamu'onnotsJ) atau nasamah (iiwa) atau lainnya.

'r;1 -q'$ 
AL {,, JE <aa pun berkata, "Ya Tuhonht,

sesungguhnya aht melahirkonnya seorang anak perempuan"), iu
mengatakan kata-kata ini, karena sebelumnya tidak ada nadzar ymg
terima kecuali laki-laki, tidak ada yang perempuan. Dengan ungkapan
ini seolah-olatr ia berduka dan bersedih karena terluput dari hal itu

sangat diharapkannya. Kata '$ 6**19 anak perempuan) adalatr

haal mualckadah (keterangan kondisi yang menegaskan) dari dhamir

(yakni to dari pada kalimat -la:;*-), atau sebagai badal (ungkapan

pengganti) darinya.

- 3 aai q 1;1 K$ gan Atlah lebih mengetahui apa yang

dilahirkanrrya irz). Abu Bakar dan Ibnu Umar membacanya dengan
harakat dlummah pada huruf ta' (yakni: Wadha'tu [yang aku
lahirkanl) sehingga dianggap termasuk p€*ataan istinya Imran, dan

tersambrmg dengan rmgkapan sebelumnya Di sini terkandung makna
penyerahan kepada AllalL ketundukan kepada-Nya dan penyucian-

Nya dari luputnya sesuatu dari-Nya Sementara Jumhur membacanya:

U6; (yang dilahirkomya), sehingga dianggap dari perkataan

Allah SWT yang menunjukkan agurrgny4 kebesaran dan kemuliaan
yang dilahirkannya, karena ia sempat berduka dan bersedih, padahal
anak perempuan yang dilahirkannya itu dan anaknya kelak (yakni:
Cucunya) akan dijadikan Allah sebagai tanda bagi seluruh alam dan

pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran, serta

mengkhususkannya dengan sesuatu yang tidak pernatr diberikan
kepada seorang pun sebelrrmnya Ibnu Abbas membacanya:'bimaa
wadha'tf (apa yang engkau lahirkan) dengan harakat lasrah pada

huruf /a'karena dianggap sebagai lfiithab dari Allah SWT kepadanya
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ftepada istri Imran), yakni: sesungguhnya engkau tidak mengetahui
kadar anak yang dianugeratrkan ini dan tidak mengetahui hal-hat yang
diketatrui Allall yang tidak dapat dijangkau oleh pernalraman dan
logika.

b-
g'u'irc S'Ai ,fr; (dan anak laki-laki tidaHah seperti anak

perempuon), yakni: Dan, anak laki-laki yang engkau inginkan tidaklatl
seperti anak perempuan yang engkau tahirkan ifu. Karena alasan
menginginkan anak laki-laki addah supaya bisa dinadzarkan untuk
berkhidrnat bagr gerej4 padahal perkara anak perempuan ini sangatlah
benar. Redaksi kalimat ini berpola kontradiktif dengan redaksi kalimat
pertama yang mengagrrngkan masalahnya dan meninggikan

kedudnkannya. Huruf lam pada kfia'H$t dan #;'.ir Uernrngsi

sebagai ta'rif (yakni alif lam ta'rif menunjtrkkan bahwa kata ini
definitif). Demikian berdasarkan qira'ah Jumhur dan qira'atr Ibnu
Abbas. Adapun berdasarkan qira'ah Abu Bakar dan Ibnu Umar, maka

kalirnac A%.rc 6Ai ;{t @an anak laki-taki tidaHah seperti anak

perempuan) termasuk perkataan istrinya Imran dan termasuk
ungkapan tentang kedukaan dan kesedihannya. Yalani: Anak laki-laki
yang aku inginkan untuk berktidmat dan bisa dinadzarkan tidaklah
seperti anak perempuan yang tidak layak untuk itu. seolah-olatr ia
meminta udzur kepada Tuhannya dengan keberadaan anak perempuan
itu padanya karena menyelisihi apa yang dimaksudnya.

;_; W j.y3 $esunSgahnya aht telah menamai dia

Maryam) di-'athaf-tankepada kalimar 6l -W 
4y $esunSWhrya

aku melahirkanryn seorang anak perempuan). Maksudnya dengan
pemberitaan tentang perurmaan ini adalah untuk mendekatkan kepada
Allah SWT dan agar perbuatan si anak sesuai dengan makna
namanya, karena makna maryam menurut bahasa mereka adalah:
Pelayan Tuhan. Jadi, walaupun anak perempuan itu tidak layak untuk
berkhidmat di gereja namun tidak terhalang masuk dalam golongan
para wanita ahli ibadah.
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;)i ;$i a Gi:n 4 6# i$'ti W a-y: <a""

alw mohon perlindtngon mtahtya serta anak-attak kcturunannya
kcpada [pemelihuaanJ Engkau d&ipada syetan yang terkunk) dr-

'atha-ftan kepada kalimat: tr W 4$ $esunSslthnla aht telah

menamai dia Moyam). Ar-Rajiim adalah al mathruud (yang diusir),
asalnya al murmaa bil hijaarah (>,ang dilempari bebatuan). la
memohonkan perlindrmgan untuknya dan anaknya dari gangguan
syetan dan para sekutunya

f )A 4: qf$i (Mtu ruhannya menerimanlru

[sebagai nadzmJ dengon penerimaan yang baik), yakni: Meridhainya
dalom r:rad?:rx, dan menempuhkannya pada jalan orang-oftmg yang
berbahagia. Ada yang mengatakaq bahwa makna at-taqabbul adalah
memelihara mendidik dan merawatnya Al qabuul adalah mashdar
muakkad lil fi'l as-sabiq (mashdar yang menegaskan kara kerja yang
lalu), huruf Da' ini sebagai tambahan, asalnya taqbulan. Demikian

juga firman-Nya: €!3 €(; ('p1; @an mendidibtyo dengan

pendidikon yorg bdk), amlnya fubaotot lalu hunrf tambahannya
dibuang. Pendapat lainnya menyatakan, bahwa ini "dalah masMo
trntuk fi'l nahda{ (kata kerja yang dibuang), yakni: Fanabatat
nabaatan lusanan. Artinya: Bahwa Allah membentuk rupanya tanpa
penambahan dan tanpa pengurangan. Pendapat lain menyatakan:
Bahwa ia tumbuh dalam sehari seperti anak lairurya fimbuh dalam
setahu. Pendapat lainnya menyatakan: Ini kiasan tentang pendidikan
yang baik yang kembali kepadanya dengan hal-hal yang baik baginya
dalam semuakondisinya

b-tS f;rfS @an Altah meniadikot zatuW pemeliharanya),

yakni: Merawatnya. Abu Ubaidah mengatakan, "Menanggung

perawatannya." Orang-orang Kufah membacanya rifA3 dengan

tasydid, yakni: Allah menjadilcannya sebagai pemeliharanya dan yang
mengurusi L"6sslahatannnya Ini semakna dengan redaksi yang

TAFSIR FATHUL QADIR 339



tercantum di dalarn mushhaf ubay, yaitu: 'wa affalahaa,. sementara
yang lainnya membacanya tanFa tasydid (yakni: wakafatahaa) yang
berarti menyandarkan f7 ini kepada z,akaria. Artinya adalah
sebagaimana yang tadi telah dikemukakan, yaitu zakaiya
merawatnya dan mengurus keperluannya. Amr bin Musa
meriwayatkan dari AMullah bin Katsir dan Abu Abdillah Al Muzni,
'walcafilahaa' dengarr harakat kosrah padafaa'. Al Akhfasy berkata,ccfiku belum pemah kafila.,, Mujahid membacanya,
'Fataqabbalhaa' dengan suhn pada lam yang berforman meminta
dan memohon (yakni: Maka terimalah ia), dan me-nashab-karr
'Rabbahaa' dengan anggapan sebagai munada mudhaf (obyek seruan
yang digandengkan). Ia juga membacanya, ,,Wa anbithaa,, dengarr
sukun pada huruf ta', den 'Kafilhaa' dengan tasydid pada huruf /a.
yang berharakat kasrah dan men-sulam-kan huruf lam serta
menashabkan 'Zakariyyaa' disertai madd. Hafsh, Hamzah dan Al
Kisa'i membacanyq 'zakariyya' tanpa madd, sementara yang lainnya
dengan madd. Al Farra' mengatakan, "orang-orang Hijaz membaca

panjang kata e'-ts) dan juga memendekkannya." Al Akhfasy

mengatakan, *Ini ada beberapa dialek, yaihr: madd (yakni panjang),
qashr (yalari pende9 dat zaknw, dengan tasydid. semua tidak ada
polanya untuk kata non Arab dan tidak dapat disertakan alif laam
ta'rdpadanya."

s.G,; u$ w 'g' ct 6"rtop tuturw masuk untuk

menemui Maryam di mihrab), didahulukannya zharf adalah untuk
mengrurdang perhatiao, sementara kdimat setiap zharf dan zaman

(keterangan waktu) dibuang. Kata 11 adalah mashdar atau nakirah

yang disifati, 'amilnyadi sini adalah kata:'{2 (ia dapati), yakni setiap

waktu masuknya zakaria ke tempahya (tempat Maryarn), ia
mendapati rezeki di dekatny4 yaitu suatu jenis rezeki. Arti mifuraab
secara bahasa adalah tempat duduk yang paling mulia. Demikian yang
dikatakan oleh Al Qurttrubi. Kata ini padaposisinashab.

Pendapat lain menyatakan: Bahwa Zakariya membuatkan
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mihrab unhrknya yang tidak dapat dinaiki kecuali dengan

menggunakan tangga Zal*miya membiarkannya di sana sampai

dewasa, dan apabila Z*ariya masuk ke tempatnya, ia mendapati di
dekatnya terdapat buah-buahan musim dingn di musim panas, dan

buatr-buatran musim panas di musim dingin, maka 7-akaiya pwr
bb

bertanya: r'-tri 4 ';ti'€;S- 36 (Hai Maryom dari mana lamu

memperoleh [nakono{ ini?), yalcnr: Darimana datangnya rezeki ini

kepadamu yang tidak seperti rczr:lr- dunia? rtfr * b'; JG (uoryo*

menjawab, "Makotan itu dni sisi Allah') Hal ini tidak aneh dan

tidak diingkari.

Redaksi karimat: urG hfq ;; ti-ifr i; {s"srnsst rta
Altah memberi rezeki keryda siapa yang dikchendaki-Nya tanpa

hisab) adalah redaksi alasan untuk redaksi kalimat sebelumnya, dan

ini termasuk kelanjutan perkataan Maryam. Bagr yang berpendapat

batrwa ini dari perkataan Takariya berarti kalfunat ini adalah kalimat
permulaan.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya, {ii, ,* 0,6 4i L;i .it (Sesmgguhnya aht

menadzuksn kcryda Engkan makyang dalan kmtdunganht meniadi
homba yong slulih dan berkhidmat [di Baitul Maqdisfi, ia
mengatakan: Istrinya Imran br,madzrir untuk menjadikan anaknya itu
berlfiidmat di tempat ibadah rmhrk senantiasa beribadah di dalamnya,

dan ia berharap anaknya adalah seorang laki-laki. Ibnu Al Mundzir
meriwayatkan darinya, ia berkata, "Istrinya Imran bernadzar untuk
menjadikan anaknya itu sebagai hamba yang shalih yang berlhidmat
(di Baitut Maqdis) untuk senantiasaberibadah."

AM bin Humai{ Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Mujahid mengenai frman-Ny t t# (Hamba yang

shalih dan berWti&nat [di Baitul Maqdis), ia mengatakan:

Berkhidmat untuk bai'afi- Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan darinya ia mengatakan, "Hamba yang shalih lagi
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ikhlas, tidak dicampuri oleh sesuatu pun dari perkara keduniaan."

Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Abu
Hurairatr, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: lt tli iT q t1

W.q {-r 11 airl grr.l1lr ,r:, i ejb W d"j- ',p t!;-'ttrt Yttt
(TidaHah seorang anak dilahirkan kccuali syetan menyentuhnya saat
ia dilahirlran, lalu si anak pun menangis korena sentuhan syetan
terhadapnya, kecuali Maryam dan analmya)" Kemudian Abu

Hurairah berkata, "Jika marl silakan kalian membaca: <;'6:$C.fi

*;i ,#('ctii-i; (Dan alu mohon perlindungan untubtya serta

anak-anak keturunannya kepada [pemeliharaanJ Engkau daripada
syetan yang terlafiuk)."n

Hadits ini diriwayatkan dengan banyak lafa?h", den yang
berasal dari Abu Hurairah ini adalah salah satunyq hadits ini
diriwayatkan juga dari selain Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Ibnu
Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu tlatim serta Al Hakim dan ia men-
shahih-kawryab dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Takariya
merawatnya (Maryan), lalu ia masuk ke tempat ibadah Maryarn di
dalam mihrab, lalu ia mendapati anggur di sisinya yang masih
menempel pada tangkainya padahal saat itu bukan musimnya Lalu
Z*ariya bertany4 'Darimana engkau memperoleh ini?' Maryarn
menjawab, 'Itu dari sisi Allah.' 7al<ariyaberkata 'Sesungguhnya Dzat
yang menganugeraihimu anggur ini bukan pada musimnya adalatr

Maha Kuasa untuk menganugerahiku (anak) dari istri yang sudah tua

lagi mandul.' Lalu ,ii| (;4; €, 6LC (di sanolah hkoria mendoa

lrepada Tuhannya)." Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan
dari Qatadah, ia mengatakan, "Maryam adalatr anak dari seorang
pemuka dan imam mereka, maka para rahib pun ingin memeliharanya,
mereka pun berundi dengan anak panatr mereka untuk menentukan
siapa yang berhak memelihara maryam, sementara Zakaiya adalah
suami saudarinya Maryam (saudara ipamya), kemudian Z.al<ariya

" Mutta|aq 'Alqih: Al Bulfiari, no.243l dan Muslim, 411838, dari hadits Abu
Hurairah.
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memeliharanyq dan ia pun bersama Zakaiya dalam asuhannya-" Al
Baihaqi juga meriwayatkan serupa itu di dalam Sunonya dari Ibnu
Mas'ud, Ibnu Abbas dan sahabat lainnya.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai fuman-
b

Nya: 6$ (iK5 (Dan Allah menjadikan kkoriya pemelihuatrya), ia

mengatakan: Allatr menjadikan Maryarn bersama 7-akariya pada

mihrabnya.

lii 5)1 q 46 #6k $;u,€, aL€i

e,F-:i8'3';"'K43'n16 @ lldi'e 4Y
67,i;rc i4-,8;S #,X;t'ififi vG-!

Foiki$AJG@ 'uf iq'6;:'
Y'J-7{,-,i',i 6fS 36\S abt;';gii'd:ir i;
'),4$i s*-r; 3'6\r, -4'Fa J; 3(i @ $6-

A\ Uit $r? 8 3*"fu' $v rti' tt,16l
,g.J["Jr'6fr iy',i;l Lr45 g€ ii@ g;$ii

)3? t.,,., .
6:el 

-Y;J_ 4d;i y+i!;$fr#,t3#3

#;tSAay' <4{1(i-i$fiql"i(r$.
fiKi ;iJ'# <r;,ir tt- 4) aK Y5,ult-o. 3
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L;*,iy. i&v''fJ
"Di sanalah Zahariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata,

'Ya Tuhanku, berilah aku dari sbi Engkau seorong anak yang baih
Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa'. kemudian Malaikat
(Iibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan

shalat di mihrab (katanya),'sesunggahnya Allah menggembirakan
kamu dengan helahiran (seorang puteramu) Yahya, yang

membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, mcniadi ikutan,
menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi Termasuk

keturunan orang-orang saleh'. Zakariyo berkatar'Ya Tahanhu,
bagairuna aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat tua

dan isterika pun seorang yang mandul?'. berfrnnan Allah,

'Demikianlah, AAah berbuat apa yang dikehendaki-Nya'. berkata
Zakariya, 'Beribh aku suatu tanda (bahwa isterihu telah

mengandung)'. Allah berJirman, 'Tandanya bagimu, kamu tidak
dapat berkata-hata dengan manusia selonatiga hari, kecuali

dengan isyaral dan sebutlah (nama) Tuhanmu sebanyak-

banyaknya serta bertosbihlah di wafua petang dan pagi hari'- dan
(ingatlah) ketiha Malaikot (libril) berhata,'Hai Maryam,

Sesungguhnya Allah telah nemilih kamr+ nunsucikan kama dan

melebihkan kamu otas segala wanita di dmia (yang senaso dengan

kamu). IIai Maryom" tootlah kepada Tuhaunq Sujud dan ruhu'lah
bersama orangerang yang ruhu'. Yang dctttihian itu odalah

sebagian dari beriteberita ghaib yang Kanri wahyukan kepada

hamu (ya Muharunad); Padahal kantu ilth hodir beserta mereka,
ketiha mcreka melemparkan anak-anah panah mcreka (untak

mengundi) siapa di antara mereha yang akan mencliharu Maryan
dan hamu tidah hadir di sisi mereka hetiha mcreka bersenghetun

(Qs. Aali'Imraan [3]: 38-aa)

74€i, (Di sanalah) adalah zhad yang digunakan sebagai

keterangan waktu dan juga tempat, asalnya untuk keterangan tempat.

Pendapat lain menyatakan: Ini kfiusus untuk keterangan waktu,

sedangkan 'Hunaako' untuk keterangan tempat. Pendapat lain

menyatakan: Masing-masing dari keduanya boleh digunakan untuk
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yang lainnya. Haram /arz untuk menunjukkan jau[ sedangkan huruf
&a/menunjukkan khithab. Artinya: Bahwa Zakafiya berdoa di tempat
tersebut yang terdapat di dekat Maryam, atau pada waktu tfrsebut,
agar Allah memberinya keturunan yang baik. Yang mendorongnya
melakukan itu adalah apa yang dilihamya, yaitu Hanah melahirkan
Maryam padahal ia wanita mandul, lalu muncullah harapan untuk
memperoleh anak walaupun ia sudah fua dan istrinya mandul. Atau
yang mendorongnya melalorkan itu adalatr karena apa yang dilihatnya
yaitu buatr-buahan musim dingin yang terdapat di musim panas dan
buah-buahan musim panas yang terdapat di musim dingin yarrg ada
pada Maryam, karena Dzat yang mampu mengadakan itu di luar
waktunya tenfu mampu mengadakan anak dari wanita yang mandul.
Berdasarkan pemaknaan ini, maka redaksi kalimat tadi adalah
permulaan kisah yang dikemukakan di ujung kisah Maryam karena
masih ada kaitannya Adz-Dzurriyyah adalah bisa sebagai
sebutan tunggal dan bisa juga jarnak, dan yang menunjul&an bahwa di

sini untuk tunggat adalah firman-Nya, (A; 1r:i q J*ii 1uo*a
anugerahilah aht dari sisi Engkmt seorangputera) (Qs. Maryam [19]:
5), di sini tidak disebutkan 'Auliyaa'$amak dari waliy), sedangkan
muannatmyakata tturyibah adalah krena lafazh dzrrr@, adalah
lafazh muannds.

'7<43f il:,uf $ermraion Maloikd tJibnll nenorygil

hkariya). Hamzah dan Al Kisa'i membacanya 'Fotaadoahtl,
demikian juga qira'ahnya Ibnu Abbas dan Ibnu l,Ias'ud. Seme,ntara

yang lainnya membacanya, '-K43 '{tA (Kenrudiot Malaikat

[JibrilJ memanggil hkariya). Ada yang berpendapat, bahwa yang
dimaksud di sini adalah Jibril, dan pengungkapm dengan lafazl jamak
untuk mengungkapkan satu memang dibolehkan dalam bahasa Arab,

contohnya: j"6i ff JG 'u-$i ff"inl orang-orang [yang mentaati

Allah dan RasulJ yang kepada mereka ada or(mg-or(mg yang
mengatalcan). (Qs. Aali 'Imraan [3]: 173) Pendapat lain menyatakan:
Ia diseru oleh para malaikat. Ini yang benar berdasarkan penyandarkan

fi'l-nya kepada bentuk jarnak, dan makna yang sebenamya lebih
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didatrulukan sehingga tidak beralih kepada makna majaz kecuali
adanya qarinah (penyerta yang mengindikasikannya).

t-.2 /r.
?F irt @edang ia tengah berdiri) adalah jumlah haliyah

(kalimat yang mexrerangkan kondisi), dan kalimar gh{t e ,#
(melafulran shalat di mihrab) adalah sifat untuk kata: ($3 @erdiri),

atzu lrhabar rsani (predikat kedua) untuk kalimat: ';, (sedang ia
tengah).

t$'iti fi (Sesungguhnyo Allah menggembirakan kamu)

dibaca dengan fathah pada kata '$i', perkiraannya: Biannailaah

(balrwasanya Allah). Dibaca juga dengan harakat kosrah dengan
perkiraan adanya 'qaul' (setelah l<ata qaul [atau derivasinya], maka
permulaan isi kalimatnyn adalah 'inna'). Ulama Madinah
membacanya 'Yubasysyiruka' dengan harakat tasydid, Hamzah
membacanya taopa tasydid, dan Humaid bin eais Al Makki
membacanya dengan harakat kosrah pada hunrf syin dan harakat
dhammah pada huruf mudhui' (yakni: ybsyiru). Al Alfifasy
mengatakan, "Ini bul€n dialek yang artinya sama. Qira'ah pertarna
adalah yang paling banyak terdapat di dalam Al eur'an, di antaranya:

:V-# gebab itu sampaikonlah berita itu kepada hamba- homba-

Kzl (Qs. Az-Zvmar l39l: t7). ,;r;7,',6 (Maka beritah mereka

kobor gembira dengut anpunan) (Qs. Yaasiin [36]: ll). W]i"i

:3*y, @aka trfumi sampaikon kepodanya kabu gembira tentang

[tretahiranJ Ishak). (Qs. Huud [ll]: 7t). F\,119;i]6 (Mereka

menjautab, uKami menyampaikon kabar gembira kcpadamu dengan
benar") (Qs. AI Hijr [15]: 55). Ini adalah qira'atr Jumhur. eira'atr

TAFSIR FATHUL QADIR



kedua adalah dialeknya penduduk TatramatU dan juga qira'atr
Abdullah bin Mas'ud. Yang ketiga: dai absyara-yubsyiru-ibsyaaron.
Sedangkan kata'Yahyaa' tidak terpenganrh partikel pengubah harakat
akhir kata karena kata ini sebagai kata 'ajam (non Arab), atau karena
polafi 7 seperti ya'mur di samping kata ini sebagai sebutan 'alam. Al
Qurthubi mengemukakan dari An-Naqqasy, "Namanya di dalam kitab
pertama adalah hayaz."z3 Sedangkan yang kami dapati di beberapa
bagran I4fil bahwa ia adalah Yohana.

Pendapat lain menyatakan: Dinamai demikian, karena Allatl
menghidupkannya dengan keimanan dan kenabian. Pendapat lainnya
menyatakan: Karena dengannya Allah menghidupkan manusia dengan
petunjuk. Yang dimaksud di sini adalah: Berita gembira tentang
kelatrirannya, yakni: Menyampaikan berita gembira tentang kelatriran
Yatrya

ii G ,$-,EiZ Oang membenarlcan kalimat fyang datangJ

dari Allah), yakni: Dengan Isa AS. Disebut kalimatullaft karena ia
terjadi dengan ucapan Allah SWT 'J(zn' (adilatr). Pendapat lain
menyatakan: Disebut kalimatullah karena manusia mendapat petunjuk
dengannya sebagaimana mereka mendapat petunjuk dengan

kalamullatr. Abu Ubaid berkata "Makna: ii G iag,,adalatr dengan

kitab dari Allah.' Lebih jautr ia mengatakan, "Orang-orang Arab
mengatakan,'Ansyafunii kalbtutuhu' ftalimatnya didendangkan
kepadaku) yakni qashidatuha (syairnya). Sebagaimana diriwayatkan
dari Al Huwaidiratr yang menceritakan kepada Hassan, lalu ia berkat4
'Semoga Allah melalanat kalimahya.' Maksudnya adalatr syairnya."
Yatrya adalatr orang pertama yang beriman dan membenarkan Isa,
padahal ia lebih tua tiga tatrun. Ada juga yang mengatakan, bahwa ia
lebih tua enam bulan. As-Sayyid adalatr orang yang memimpin
kaumnya. Az-Zanaj mengatakan, "As-Scyyrd adalah orang yang
melebihi orang-orang sebayanya dalam hal kebaikan." Al Hashuur
asalnya dari al hashr, yakni al babs (penahanan). Dikatakan

ftasharani asy-syai'u dan afosharani, apabila ia menahanku.
Contohnya ucapan seorang penyair:

a Disebutkan oleh Ath-Thabruri, 4n 5.
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,t;* U'#f oi,l:',$L bG$ t#'of Jl';S 6::

Pengucilan Laila tidak rnenyebabkan ia menjauhimu

dan tidak pula menyebabkan kes ibukan menahanmu.

Al Hashuur adalah orang yang tidak mendatangi wanita,
seolatr-olatr ia menghindari kaum wanita, sebagaimana dikatakan
'Rajulun hashuur' atau 'Hashiir, yaitu laki-laki yang menahan
hasratnya dan tidak mengeluarkannya. yatrya AS adalatr seorang
hashuur (menahan diri) dari mendatangi wanit4 yakni tertatran
sehingga tidak mendatansl kaum wanita seperti laki-laki lainnya, baik
karena tidak dapat melalorkannya atau karena ia menahan syahwatnya
terhadap wanita walaupun ia mampu. Kemungkinan kedua lebih
unggul, karena redaksi ungkapan ini adalatr ungkapan pujian, dan hal
ini tidak terjadi kecuali terhadap perkara yang bisa diusatrakan, yaitu
dimana pelakunya dapat melakukan kebalikannya, bukan untuk har
yang asalnya memang demikian.

'u-rtlf i| Qermasuk kctwunan orang-orang shatih),yakni:

Tumbuh dari kalangan orang-orang yang shalih, karena ia dari
ketunuran para nabi, atau temrasuk kalangan orang-orang shalih,

sebagaimana dalam firman-Nya, 'u*dai # i;<ii O ii$ @an
sesungguhnya dia di akhirat benar-beno termasuk orang-orang yang
slalih) (Qs. Al Baqarah [2]: 130). Az-Zanaj berkat4 ,,Ash-Shalih

adalah orang yang melaksanakan qpa yang diwajibkan atasnya karena
Allah, dan memenuhi hak-hak mamrsia"

'* O ik i; S 36 (hkariya berkata, *ya Tuhanht,

bagaimana aht bisa mendapat anak'), konteksnya menunjukkan
bahwa khithab ini ditujukan kepada Allah SWT, walaupun yang
menyampaikannya dengan perantaraan malaikat, hal ini untuk
menambah ketundukkan dan kesungguhan dalam memohon
pengabulan doa. Pendapat lain menyatakan, batrwa yang ia maksud
dengan'Rabb'di sini adalatr Jibril, yakni: Yaa sayyidii (wahai tuanku).
Pendapat lain menyatakan: Makna ungkapan tanya ini ada dua:
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Pertama: Bahwa ia menanyakan, akan memperoleh anugerah
anak dari istrinya yang mandul atau dari hat lainnya? pendapat lain
menyatakan, bahwa maknanya: Dengan sebab apa hal ini bisa terjadi
padaku dan istriku sudatr begini adanya'l Kesimpulannya, bahwa ia
memandang tidak mungkin akan terlatrir anak dari mereka, karena
biasanya anak tidak terlahir dari orang-oftmg yang keadzumnya sudatr
seperti mereka, karena hari berita gembira ifu saat ia sudah tua. Ada
yang mengatakan, batrwa usianya sudatr sembilan puluh tahun. Ada
juga yang mengatakan seratus dua puluh tatrun, sementara istrinya

sembilan puluh delapan tatrun, karena itulah ia mengatakan, 'r#'ii

';9i( $edang aku telah sangat tua), yah,ri: Sedangkan kondisinya

demikian. Yaitu menganggap usia tua tidak mungkin untuk
mengusahakannya karena sudah di pangkal kematian, maka fi'l-nya
disandarkan kepadanya. Al'Aqir adalah yang tidak dapat melahirkan,
yakni: Wanita yang mandul dari segi keturunannya, seandainya
dikaitkan dengan perbuatan, tentu dikatakan 'aaqirah, yakni yang
terhalang memprmyai anak. Terlontarnya pertanyaan ini darinya
setelah ia berdoa agar Allah memberikan yang baik dan
setelah ia menyaksikan tanda yang besar pada Maryam, hal ini sebagai

peNrgagmgan terhadap kekuasaan Allah SWT, bukan
sekadar menganggapnya jauh dari kata mungkin (secara manusiawi).
Ada yang mengatakan, Bahwa telah berlatu empat puluh tahun
semeqiak doanya itu terlontarkan hingga waktu yang dikehendaki
Allah. Ada juga yang mengatakan dua puluh tahun. Jadi itu
merupakan ""ggapan 

jauh dari kemungkinan terjadinya hal tersebut.

'75-li'J6-{iti 3itt13 (Demikianlah, Attah berbuat apa yang

dikehendaki-Nya), yakni: Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya
yang berupa perbuatan-perbuatan menakjubkan seperti ini, yaitu
mengadakan anak dari laki-laki tua dan wanita mandul. Kaf di sirn
pada posisi nashob sebagai za'r untuk masMar yang mahdzuf. Kata
penunjuknya menunjukkan kepada mashdar 'Yofalu,. Atau huruf /ra/
di sini pada posisi rafa' sebagai Htabar, yakni bahwa hal

menakjubkan ini adalah perkara Allah, lalu kalimat: ,:6r_ Y 'JSi_
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(berbuat apa yang dikchendaki-Nya) sebagai penjelasannya. Atau kaf
di sini pada posisi naslwb sebagai haal (keterangan kondisi), yakni:
AUah melakukan perbuatan yang pematr terjadi seperti itu.

b
'<t;Q,#i 3,3 3E (Zakaria berkata,"Beriloh aht suatu tanda

[bahwa isteriht telah mengandungf) yakni: Tanda yang bisa aku
kenali tentang kebenaran kehamilan itu sehingga aku dapat mensikapi
nikmat ini dengan kesyukuran.

U, St1qfi'-.,ii| ,ir31'845 6i:.r;3,6 @uon berfirman,

"Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia
selama tiga hari, kecaali dengan isyuat"), yakni: Tanda bagimu
adalatr lisanmu tertahan untuk berbicara kepada manusia selama tiga
hari, tapi tidak tertatran untuk mengucapkan dzikir. Dijadikannya hal
ini sebagai tanda untuk memfokuskannya kepada dzilwullah Ta'ala
dalam tiga hari itu sebagai kesyukuran atas anugerah nikmat yang
diberikan kepadanya. Pendapat lain menyatakan, bahwa hal ini adalah
hukuman baginya dari Allah swr karena ia meminta tanda setelah
malaikat berbicara kepadanya. Demikian yang dikemukakan oleh Al
Qurthubi dari mayoritas mufassir. Pengertian ar-ron z secara
etimologi adalatr berisyarat dengan bibir, mat4 alis atau tangan. Asal

yang gerakan. Kata ini sebagai pengecualian yang terputus
(dari redaksi sebelumnya yang menyebutkan 'berkata-kata'), karena
ar-ramz (tadalkode) bukan dari kategori perkataan. Pendapat lain
mengatakan tersambung, dengan pengertian batrwa perkataan ifu bisa
difahalni dengan lafazh, isyarat ataupun tulisan. Namun pendapat ini
jauh dari tepa! dan yang benar adalah pendapat pertama. Demikian
yang dikatakan oleh Al Akhfasy dan AI Kisa'i.

U5; (serta bertasbihtah), yakni: Sabbihhu (Sucikanlatr Dia),

;;;\ @i watou petang), ini bentuk jarnak dari 'Asyiyyah. Ada juga

yang mengatakan bahwa ini bermakna satu (bukan jarnak), yaitu sejak
tergelincirnya matatrari hingga terbenam. Ada juga yang mengatakan,
yaitu dari waktu Ashar hingga berlalunya permulaan malam, namun
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pendapat ini sangat lemah. ft4{ti (dan pagi ftarr) adalah dari

sejak terbitnya fajar hingga wakhr dhuha. Ada yang mengatakan,
bahwa yang dimaksud dengan at-tasbiifuadalah shalat.

'i;l 'LL41i $(, ;6 (Dan [ingatlahJ ketitra Malaitcat

[JibrilJ berlcata, "Hai Maryam") adalah zharf yang terkait dengan
kalimat yarag mahdzz/seperti halnya zharf yarrypertama.

,$,J):;i 'ii "oy {trturssrrhnya Altah telah memitih tramu),

yakni: IWrtaaraka (memilihmu), 437[i (mensucikan tmmu) dai,

kekufuran, atau dengan makna umum: Dari kotoran-kotoran. c),iE 11

<6Cft Y4 & (dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia

fyang semasa dengan kamu), ada yang mengatakan, bahwa makna
isthafaa di sini berbeda dengan makna isthafaa yang pertama. Yang
pertama adalah menerimanya dengan penerimaan yang baik,
sedangkan yang terakhir adalatr untuk melahirkan Isa. Ada yang

mengatakan, batrwa yang dimaksud dengan ${rt di sini adala}r

para wanita pada masany4 dan inilatr pendapat yang benar. Ada juga
yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah semua wanita dunia
hingga hari kiamat, pendapat ini yang dipilih oleh Az-Zajjaj. Ada juga
yang mengatakan, bahwa isthafaa yang terakhir adalah penegasan
unfuk isthafaa yang pertama, dan maksud keduanya sama.

".#- d ff- (Hai Maryom, taatlah kcpada Tuhanmu),

yakni: Panjangkanlatr berdiri di dalam shalat, atau dawam-kadah.
Pembalrasan tentang al qunuut telah dipaparkan, dan didahulukannya
penyebutan sujudd daripada ruhru', karena sujud lebih utam4 atat
karena shalat mereka tidak berwutan (seperti shalat kita), sedangkan
huruf wcrwu di sini berfungsi untuk menggabungkan, bukan
mengurutkan.
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<4$i 'i ,SSt; (dot rutulah bersama orang-orang yang

ruht) konteksnya me,nrmjnkkan bahwa hendaknya rukunya Maryam
bersama rukunya merek4 sehingga hal ini menunjukkan
disyari'atkannya shalat berjrma'65. Ada juga yang mengatakan,
bahwa maknanya edalnfo; Hendaknya ia melakukan seperti yang
mereka lakukan, walauprmtidak shalat bersama mereka.

Kata penrmjuk pada kata:
"V:i 

(Yang demikian itu)

menunjukkan kepada pe*ara.-perlora yang telatr dikabarkan Allatr
kepadanya mengenai Marym. Makna al wahru secara etimologi
adalatr memberitahukan secara . Kata wahaa dan auhaa
artinya sama. Ibnu Faris mengatakan, "Al Wabru adalah isyarat,
tulisan, perutusan dan setiry yang Anda sampaikan kepada selain
Anda hingga ia mengetahuin5ra"

4-i aK Ui @dohal komu tidak hodir beserta mereka),

yakni: Tidak tunrt me,ngbadiri merek4 yaitu orang-orang yang
berselisih tentang sirya yang akan merawat Maryarn. penafian
kehadiran beliau (Nabi SAW") di hadapss mereka (yahudi di zaman
Nabi SAW) hal itu diketahui, ini adalah mereka
mengingkari wahyu. Jikapcngingkaran itu benar, maka tidak ada jalan
unhrk mengetahuin}ra kecuali dengan menyaksikan dan
menghadirinya secara lmgsrmg; dan kenyataannya mereka tidak
mengakui itu, maka nydalah bahwa ini adalah watryq karena mereka
pun tahu bahwa beliau tidak termasuk orang yang membaca Taurat
dan tidak termasuk omng ymg bergaul dengan keluarga Taurat.

Al Aqloam adalah bclxtuk jamak dari al qalam, berasal dari
qalama yang berarti qatlu'a , artinya di sini adalatr pena
yang digunakan rmtuk menulis. Ada juga yang mengatakan, bahwa
artinya adalah cangkir-cmgftir mercka

'fJ Jl* 41 <ti"w di antara mereka yang akan

memelihara Mtyun), yakni: Merawatnya; yaifu mereka
melemparkan pena-p€na mereka untuk mengetatrui siapa yang akan
memelihara Maryam, ini rmtuk menentukan siapa yang ditetapkan
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untuk memeliharanya Lalu Zakariya berkata, batrwa ia lebih berhak
terhadap Maryam, karena bibinya Maryam adalatr istrinya, yaitu Asy-
ya', saudarinya Hanah ibundanya Maryaul Sementara Bani Iuail
mengatakan, "Kami lebih berhak terhadapnya karena ia putri bangsa
kami." Lalu mereka berundi dan melemparkan p€na-pena mereka ke
atas air yang mengalir. Ini digunakan juga sebagai dalil untuk
menetapkan pengundian, dan perbedaan pendapat mengenai hal ini
cukup dikenal, dan telah diriwayatkan sejumlah hadits shahih yang
mengakuinya.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan,
"Tatkala Zakariya melihat itu, yakni buah-buahan musim panas yang
ada pada musim dingin dan buatr-buahan musim dingn yang ada pada
musim panas di sisi Maryam, ia berkata, 'sesungguhnya Dzat yang
memberikan ini kepada Maryarn bukan pada musimnya adalah Maha
Kuasa untuk menganugeratriku anak.' Itulah saat ia memohon kepada
Tuhannya." Ibnu Asakir juga meriwayatkan serupa itu dari Al Hasan.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi
&

firman-Nya, "4 '-I;-i; {t*rons anak yang baik), ia mengatakan:

Yang dib€rkahi.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari AMurrahman bin Abu Hamma(
ia mengatakan: Bahwa qira'ah Ibnu lvlas'trd adatah: 'e'ft S;-;'rtSti

?t:4, C rrtA;- (Kemudian Jibrit menanggitnya fhkofnJ, sedong

ia tengah berdiri melahtkan shalat di mihrab) Ibnu Jair dan Ibnu

Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, bahwa ia mengdakan,'i16

'-.<43 (Kemudian Malaiknt [Jibriu memanggil kk*W) ia adalah

Jibril. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari As-Suddi, ia mengatakan,
"Mihrab adalatr tempat shalat." Ath-Thabrani dan Al Baihaqi
meriwayatkan dari Ibnu Amr, batrwa Nabi SAW bersaMa: :y t$

q,tUht (Hati-hotitah terhadap tempot-tempat penyembelihon [yahi
tempat-tempat suci para rahibJ ini).24 Ibnu Abu Syaibatr

2a Dicanttmkan oleh AI Haitsami di dalam Al Majma', 8l6f., dzrrt ia b€*ata"
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meriwayatkan dari Musa Al Juhani dalam Al Mushannaf,, ia
mengatakan, *Rasulullah SAW bersabda: e,\q-i 6 *rUl ,l;i I
cjiait g,.riJ,? e)tt *6 ((Imattu akan senantiasa dalam kebaikan

selama mereka tidak menjadikan tempat-tempat penyembelihan di
masjid-masjid mereka sebagaimana tempat-tempat penyembelihon
kaum nashrani)." Dan, makruhnya hal ini telah
diriwayatkan dari sejumlah satrabat. Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu
Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadatr, ia
mengatakan, "Dinamakan Yahya (hidup), karena Allah
menghidupkannya dengan keimanan."

Mereka juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-

Nya: ;frrf G i$-,Eil, (Yang membenmkan lalimat [yang danngJ

dari Attah), ia mengatakan: Isa bin Maryam adalatr kalimat itu. Ibnu
Jarir meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij darinya ia mengatakan:
Yahya dan Isa adalah anak bibi, yang mana ibundanya Yahya
mengatakan kepada Maryam, "Sesungguhnya aku mendapati yang ada
dalam perutku ini akan bersujud (yakni: Tunduk) kepada yang di
dalam perutuu." Itulah Isa dengan sujud (yakni:
Tunduknya) di dalam penil ibrmy4 dialah yang pertama kali
membenarkan Isa

Diriwayatkan juga senrpa itu oleh Abmad dalam Az-Zuhd dn
Ibnu Jarir dari Mujahi{ ia b€rtat4 "As$oyyid adalah orang yang
dimuliakan karena Allah." Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Al
Musayyab, iaberkata, "As-,fuyyid adalah orang yang faqih lagi 'alim.'

Abdurrazzaq, Ibnu Al Mrmdzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas me,ngenai firman-Nya: ${e(q6
(Menjadi ihttan, menalun diri [dei hau'a nafsuJ), ia mengatakan: ls-
Sayyid adalah yang lembut sedangkan al bashuur adalah yang tidak
mendekati wanita. Diriwayatkan juga seperti itu oleh Ahmad di dalam
Az-Zuhd dari Sa'id Ibnu Jubair mengenai al luashuur. Diriwayatkan
oleh Ahmad di dalam Az-ZuM,Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu

"Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani. Yakni mihrab-mihrab (yaitu tempat para rahib
yang disucikan dan tempat pe,nyembelihan yang tidak berdarah lal munjifl)?t
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Abu Hatim dari Ibnu Abbas, ia berkata "Al flashuar adalatr yang
tidak menumpahkan air (sperma)." Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr, dari Nabi

SAw, beliau bersabda: :'$ y.Je e fft ts(S lKemaluannya adalah

seperti ujung kain). Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi
Syaibatr dan Ahmad di dalam Az-Zuhd dari jalur lainnya dari Ibnu
Amr secara mauquf dan ini yang lebih kuat. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu
Hatim meriwaya&an dari Snr'aib Al Jaba'i, ia mengatakan, "Nama
Yatrya adalah Asyya'."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij mengenai
b

firman-Nya: '<t; -.t ;S (neritah aht suatu tanda [bahwa isterilat

telah mengandungfi, ia mengatakan: -yakni- mengenai kehamilan
itu.

Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir
dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadatr mengenai firman-

Nya: 'ii,rii ,r6i'l*$ &6 (Tandanya bagimu, kamu tidak dapat

berlrata-kata dengan manusia selama tiga hari), ia mengatakan:

Dihukum dengan begltu karena malaikat telah berbicara secara

langsung kepadanya, lalu disampaikan berita gembira mengenai

Yatya, lalu ia menanyakan tentang tandanya setelah berbicaranya
malaikat itu dengannya, lalu ia pun diambil lisannya (kemampuannya

berbicara).

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai
t-1

firman-Nya: $t Jllrccuatt dengan isyarat), ia mengatakan: Isyarat

dengan kedua bibir. Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir juga

meriwayatkan serupa itu dari Mujatrid. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan
dari Sa'id bin Jubair, iamengatakan,"Ar-Ramz adalah isyarat."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu

Hatim meriwayatkan dari Mujatrid mengenai firman-Nya: U55

ft:Tt3 lii\(serta bertasbihlah di wafuu petang dan pagi hari),
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ia mengatakan: l/ 'Agrw adalah condongnya matatrari hingga
terbenam, sedangkan al ibkau adatah pemrulaan fajar.

Disebutkan di dalam ash-shabibafz dan yang lainnya dari
hadits Ali, ia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah sAw
bersabda: '+:p *ry Vapr.t)tt 4;-; W,u.;? (sebaik-
baik lrsum wanitanJn adalah Maryam binti Imran, dan sebaik-baik
lraum wanitanya adalah Khadijah binti Khuwailid)-2s Diriwayatkan
oleh Al Hakim dan ia met-sluhih-kannya, dari Ibnu Abbas, ia
berkat4 "Rasulullah SAW bersabda: *Ci W-.11 '.*,JiUi, 

:U.,F(l"lilp . :'€-is geutana-utamanya kaum wanita dunia adalah
Khadijah, Fathimah, Mayom dan Asiyah istrinya Fir'mm)uzu lbn,
Mardawaih juga meriwayatkan serupa itu dari Anas secara marfu'.
Diriwayatkan juga serupa itu oleh Ahmad, At-Tirmidzi dan ia men-
shahih-karrry\ Ibnu Al Mundzir, Ibnu Hibban dan Al Hakim dari
haditsnya secara marfu'.

Disebutkan di dalam Ash-slabibain dtn yang lainnya dari
hadits Abu Mus4 ia berkata "Rasulullah sAw bersabda: U ,ls
Jti;t ,0,7 1';-A'o'fl'a?p iqi ! ;l3r t ,B- li g )€. j,
ftut, ,* :-lt ,F :6, ov zlb (rebh semlrurrut banyok sekali
kaum laki-laki, ,tarmtn fidakbornkyng semlnrna dori kmmwanita
kccuali Maryan binti Inror don AsWh istrinya Fir'attn, dan
kcutamaan Aisyh dibandingkon wra wanita adalah seperti
kcutamaan tsmid terhadq nakonan-makanan lainnya)-27 Selain ini
masih banyak hadir-hadits lainnya yang semakna yang kesemuanya
menyatakan bahwa Maryam AS adalah tokoh para wanita di
zamanrryq bukan rmtuk selunrh kauur wanita. Hal ini ditegaskan oleh
hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Maqatil, dari Adh-
Dhahhak, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersaMa: i|€ri

u Munafaq' Ataih: Al Bukhri, rc. 3432dan Muslim, 4figg6 dari hadits Ali.
'" Shahih: Al llakim, 21594, Ahma4 lD93 dar- Al Albani di datam ls&-

Shahihah 8/1508.n Muttafoq 'Alaih: Al Burfiari, no. 34ll dan Muslim, 4figg6,dari hadits Abu
Musa.
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,t{-ii 1a-9i ,fi:i l rr't ,itrv 4 e-; ,l;,l,ito tL; b$a
.i;1r,6 Uo fi;Ali ,liJ ,rl. z;lrrii (Empat wanita yang merupalan

pemulca lraum wanfia di masanya: MoTwm binti Imran, Asiyah binti
Muzahim, Khadijah binti Khuwailid dan Fathimah binti Muhammad.
Yang paling utama di antara mereka adalah Fathimah).

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid

mengenai firman-Nyu, #.r*r;;- (Hai Maryam, taatlah kepada

Tuhanmu), ia mengatakan: Panjangkanlah saat berdiri.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai

finrran-Nya: 
".#. ,#1 Qaatlah kepda Tuhawmt), ia mengatakan:

Ikhlaskanlah. Ia meriwayatkan juga dari Qatadah, ia berkata, "-
Yakni- taatilah Tuhanmu." Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari jalur Al Ufi, dari Ibnu Abbas mengenai firman-

Nya: '"4551 <r;li il. 4-f (3 63 @adatot komu tidak hadir

beserta mereka, kctiko mereka melempukmt anak-onakpanah mereka

funtuk mengundi), ia mengatakan: Sesungguhnya ketika Maryam di
tempatkan di masjid, para ahli shalat berrmdi, me,reka menuliskan
wahytl lalu mengundinya dengan p€Nm-pena meneka rmtuk
menetapkan siapa yang akan mengasuh Maryam. Allah berfimran

kepada Muhammad, ;-tr eK 6 (Dot ka nu tidak hadir di sisi

mereka). al aayah.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayarkan dari Ikrimah, ia
mengatakan, "Mereka melemparkan pena-pena mereka ke dalarn air,
lalu bergeraklah pena-pena itu brsama aliran airnya, sementara pena
milik Z*aia justru naik, maka Takana prm mengasuh Maryam."
Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari Rabi'. AM bin Humaid
meriwayatkan dari Mujahid, juga Ibnu Abu Hatim dari Ibnu Juraij:
Batrwa pena-pena tersebut adalah yang digunakan untuk menulis
Taurat. Abd bin Humaid dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari
Atha', bahwa itu adalah cangkir.
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i5'"i i&, gH- iffi,y';,;$;<4tt,l6 il
'tyfii U rb$(, €hi e$'€i'i,*'d:s

J6,@ (dAi'w {iq ;4r A ;"Gi }q
6'$i,-X't {L JGyt 6 " -:r 1r'5t 4 iK iri ;;
#(rt r-#j@ iK+ 3 :l 3;ir3g frl {F, t'y'{t$

'e#L*; itL'i i;r@ 
"ri6 

t;3(,'zz,4i5
#i<;H#;{WuXut&"i6
zi;7( e r!. W i# r* &t ;gi 16
L, g37i,riy, fr;i A3 z#.i$ ;**

, )- .( . o/t/

F)4iu-vt

,K q # iS,,rt:t OiLls- A. ei,'El, (' 63U

irA; {;3i _z + L$ G.-6;r;i@ q}
"H;i?oirfrH

r':sli*E'HSs 4'ii5f @ ElSl'i,',tfri,
tr -1 ,4fi,
#bJe

" Qn gatlah), ketika Malaikat berkata,' Hai Maryam, ses ungguhnya
AAah menggembirakan kamu (dengan helnhiran seorang putera
yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripada-Nya,

namanya Al masih fsa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia
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dan di akhirat dan Termasuk orang-orang yang didehatkan (kepada
Allah), dan Dia berbicara dengan manusia dalam buaian dan ketika
sudah dewasa dan Dia adalah Termasuk orang-orang yang saleh.,
fufaryam berkata,'Ya Tuhanku, betapa munghin aku mempunyai

anak, Padahal oku belumpernah disentuh oleh seorang laki-
lakipun'. Allah berfinnan (dengan perantaraan fibril),

' Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya.
apabila Allah berhehendak menetapkan sesuata, llraka Allah hanya

cukup berhata kepadanya, ,Jadilah,, lalu jadilah Di* dan Altah
akan mengajarkan kepadanyaAl Kitab, hikmah, Taurat dan Injil

dan (sebagai) Rasul kepada Bani Israil (yang berkata kepada
mereka),'Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan
membawa sesuatu tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, yaitu aku

membuat untuk hamu dari tanah berbentuk burung; kemudian aku
meniupnya, Maha ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah;
dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan

orang yang berpenyahit sopak; dan ahu menghiduphan orang mati
dengan seizin Allah; dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu
Makan dan apa yang hamu simpan di rumahmu Sesungguhnya

pada yang demikian itu adalah suatu tanda (kebenaran
kerasulanku) bagimu, jiha komu sungguh-sungguh beriman. Dan

(aku datang kepadamu) tnembenarkan Taurat yang datang
sebelumku, dan untuk menghalalkan bagima sebagian yang telah

diharamkan untukmu, dan ahu datang hepadanu dengan membawa
suatu tanda (mukjizot) daripada Tuhanmu karena itu bertakwarah
kepada Allah dan taatlah kepadaku Sesungguhnya Allah, Tuhanku
dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia Inilah jalan yang lurus.r',

(Qs. Aali'Imraan [3]: a5-5f)

5C iy ([Ingatlah], kettka Malaiknt berkata) adalah badal

dari kalimat: ,C ?'yj (Dan [ingattahJ ketilu Malaikat [JibrilJ
berkata) yang disebutkan sebelumnya dan tidak ada kontradiktif
antara keduanya. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah badal da.'i

kalimat: 'or;:;; i1 Gctiko mereka bersengketa). Ada yang

mengatakan, bahwa im manshub olehfi'l muqaddar ftata kerja yang
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diperkirakan). Ada juga yang mengatakan, bahwa ini manshuD oleh

kalimat: 6f {,;'4 V5 Dan kamu tidak hadir di sisi mereka)i. lda
perbedaan pendapat tentang t{eta al masiib dari mana terambilnya?
Ada yang mengatakan dai al masb, karena ia mengarungi bumi,
yakni: Menjelajahi bumi dan tidak menetap di suatu tempat. Ada juga

yang mengatakan, karena tidaklah ia mengusap orang yang cacat

kecuali orang itu sembuh, maka ia disebut Masiih (yang mengusap).

Berdasarkan kedua makna ini, kata masiihmengikuti polafa'iil yang

bermakaafaa'il. Adajuga yang mengatakan, batrwa disebut demikian

karena ia menyentuh minyak yang pernah disentuh oleh para nabi.

Ada juga yang mengatakan, bahwa itu karena kedua telapak kakinya

cekung. Ada juga yang mengatakan karena ia diliputi keindatran. Ada
juga yang mengatakan karena ia menyentuh penyrcian dosa. Dengan

keempat makna ini berarti katz masiifu ini mengikuti pola fa'iil yanlg

bermakna mafuul. Abu Al Haitsam berkat4 *Al Masiih adalah lawan

al masiiWt (yang merusak), dengan huruf kha'." Ibnu Al A'rabi
berkat4 *Al Masiifu adatah ash-shadiiq (teman)." Abu Ubaid

mengatakan, *Asalnya dengan bahasa Ibrani 'masyiikhaa', lalu
diarabkan sebagaimana diarabkannya'muusyaa' menjadi'muusaa' .

Adapun dajjal disebut masiih l<arcna sebelah matanya mamsufu

Outa)." Ada juga yang mengatalon, bahwa Dajjal disebut masiih

karena ia menjelajahi bumi, yakni: Mengelilingi negeri-negerinya
kecuali Makkah, Madinah dan Baitul Maqdis.

;i,,-s. (Isa) adalah 'athaf bayao, ataa badal, ini adalatr riz
a'jami (sebutan asi"g). Ada juga yang mengatakan bahwa 'rnt arabi
(dari batrasa Arab) yang berasal dari kala 'aasa-ya'uusu yfrg artinya
mengendalikan. Dikatakan di dalam Al Kasysyaf, Ini kata yang

diarabkan dari kata Aisyu'." Y*g kami temukan di dalam Injil di
beberapa bagiannya, bahwa rutmanya adalah Yasyu', tanpa huruf
hamzah. Diungkapan dengan 'ibnu maryam' (putera

Maryarn) walaupun khithabnya ditujukan kepada Maryam adalah

untuk menegaskan batrwa Isa dilahirkan tanpa ayah sehingga

dinasabkan kepada ibunya. Al wajiih adalah yang mempunyai wibawa,

" Silakan per*sa Al Kasysyaf,, 11363.
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yaitu keludan dan pengaruh. Yaitu di dunia benrya kenabim,
di alfiirat benrpa syafa'at dan ketinggian derajat Kffi ini

pada posisi nashab sebagai haal dart suatu kalimat. Walarprm kafia ini

nafirahtapi disifati. Demikian juga kalimat,'r;fii'dt @or terno.suk

or(mgar(mg Wrg didekatkan [kepoda Albhn pada posisi noshab

sebagai lual. N Akhfasy mengatakan, "Ini di-'atluf-lan kepada kafia

r, . ;;
'-lFJ-

Al Mohd adalah tempat tidrn bayi pada saat menyrsu-
M&hafui al amr artinya aku mempersiapkan unrsan dan

menjalaninya Al Kahl adalah yang usianya antara muda drn tua
(paruh baya). Artinya, bahwa ia berbicara kepada manusia ketika
masih menyuiu di dalam buaian ketika zudah separuh balra melalui
wahyu dan kerasulan. Demikian yang dikatakan oleh Azfaiiaj- Al

Akhfdsy drn Al Frra' mengatakan, bahwa k*a: $,i4 @a, ketika

sudal dewosa) dr-'u/4/.itrankepada l<atzr^ l{dr2 (seorory terkemr*a)-

Al Alrhfasy bahwa k i;-.t 6srAi '6 <U, au
ternasuk di ortoa or(mg-or(mg yory slulih) dr-'aluf*m k€pada

kata: (;Jr2 @eorory terkemuka) Yakni: Ia termasuk di mtua pma

hamba yngslulih-

"li 4 iK ';ti (Bagainou nurgkin atat nenpuyi rrlrlk),

yakni: Bagaimam itu terjadi? Ini rmgkryan yang menjarhkm
kemrmglinan terjadinya secara biasa

b

fr C.1 ft @"a"m aht betwn peruah disetuh oleh

seor(mg lffi:laW pun) adalah jumlah lraalfuh (kalimat ketermgm),
yakni: Padahal kondisinya adalah kondisi yang meiriadakm kondisi
yang biasany4 yaitu keberadaan bapak.
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",EU'6?-'ifr 
,is:iau (Demikianlah Altah menciptakan apa

yang dikehendaki-Nya), ini dari perkataan Allah. Asal makna a/
qadhaa' adalah al ihkaam, ini sudah dipaparkan di muka. Di sini
bermakna al iraadah ftehendak), yakni: Apabila menghendaki suatu

perkara: iK;' 3 li 3;i, C3g @alra Attah hanya culatp berkata

lrepadanya, "Jadilah", lalu jadilah dia), txtpa harus melakukan
ataupun menghilangkan perbuatan, ini merupakan kesempumaan

kekuasaan-Nya.

6,6Ji '#; (Dan Altah akan mengajarlan kcpadanya Al

Kitab) di-'athaf-kan kepada: )H (menggembiralan kamu), yakni:

Bahwa Allah menggembirakan kamu dan batrwa Allah mengajarinya'

Ada juga yang mengatakan, bahwa ini di- 'athaf-kat kepada: 'it;:'-

(menciptakan), yakni: Demikian juga Allatr mengajarinya. Atau ini
redaksi mubtada' yang dikemukakan menyesuaikan yang sebelumnya.

Al Kitaab di sini adalah al kitaabah (tulisan), al hibnah adalah ilmu.
Ada juga yang mengatakan, bahwa al hihnah adalatr essensi akhlak.

Manshub-nya kata: 'i;; ([sebagaiJ Rasu|) adalah karena

diperkirakan: Wo ja'alulu rasutlan (dan menjadikannya sebagai

rasul), atau wa ytkallimuhwt rasuulan (berbicara kepada mereka

sebagai rasul), atan wa usaltu rasuulan (dan Aku mengutus seorang

utusan). Ada juga yang mengatakan di-'athaf-kan kepada: W
(seorang terkcmuko) sehingga statusnya sebagai haal Q<eterutgan
kondisi), karena terkandung makna an-nuthq, yakni naathiqah
(berbicara). Al Akhfasy mengatakan, "Jika mau Anda boleh

menganggap wcnvu pada kalimat, 'iilt (sebagaiJ Rasul) sebagai

wowu sungguhan danu-rasutl sebagai haal."

& 
'i d\ (sesungguhnya aht telah datang kcpadamu
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dengan membau,a) adalah ma'mal-nya kara 'Fasuul, lw€na
mengandung makna qr-ruthq sebagaimana yang telah disinggmg

tadi. Ada juga yang mengatakan, bahwa asalnya adalah: 'bi omii qad

ji'tuhtm' Oahua sesrmgguhnya aku telah daiang kepadamu dengan

membawa) Latu huf iawtya (yakni ba'nya dibuang)- Ada juga yang

mengatakan mawlrub oleh dhomir yang disembrmyikan, yakni (bila

ditampakkan): Taqrulu annii qad iitukam @ngkau mengatakarq

batrwa sesunggubnya aku telah datang kepadamu dengan membawa).

Ada juga yang mengatakan dr-'athf'kan kepada keterangan-

keterangan kondisi yang sebelumnya.

*U, Arr"n teda fmukiizatfi pada posisi noshab *bEgatr lual

(keterangan kondisi), yakni: Mengenakan tanda ,A; 
i O*t

Tuhanmu).

'6A t$ O,oitu aht membuat), yakni: Membentuk dao

membuatkan.

{31 'r?;{ #i <; H Qottuk t@ttt tut touh

berbenuk burtng). Redaksi kalimat ini adalah ry (pengganti) dtri

kalimat yang pertmq yaitu: &'i 6 $eswgutryn aht teldt

datang kcpadan\, atau badot dart ,a:l;', afav lhobo rmtuk

mubtada'yaagnah@,yakni: Hiya annii. Iklimat ini dibaca dengan

harakat kasrah pada huruf lnmzah karexra dia.ggap sebagai

perrrulaan kalimat Al A'raj dan Abu Ja'far me'mbacanya'

' kalruyyiatith tlrafr' de,ngan httruf tasydid-

Huruf ksf @L kalimat: {3i (berbent* buang)

adalah na'r nntuk nashdo yang mahda$, yakni: Alhluqu lahtm

lrhalqan, atau syaiot mitsla haiatith-tlafr (aku membuat rmtuk kamu

suatu bentuk) atau (sesuatu yang menyerupai burung)-
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l
) )ty

-i i;rili (kemudian aht meniupnyo), yakni: Pada ciptaan itu

atau sesuatu ltv. Dlnmir ftata ganti) ini kembali kepada kaf yaurrg

terdapat pada kalimat, #1 }{;{ (berbentuk burung). Ada juga

yang mengatakan bahwa dhamir-nyake,mbali kepada ' j;E)i'(bunrng),

yakni: Untuk satu darinya. Adajugayang mengatakan kembali kepada

'U#)l' (tanah). Redaksi ayat dibac4 'Fa yakuunu thaairan' dan

'T\tairan', seperti Y,ata taajir dan tajr. Ada yang mengatakan, bahwa
beliau tidak membuat selain kelelawar karena mengandung keajaiban
ciptaan, yaitu memiliki tetek, gigi, telinga mengalami haid dan suci.
Ada juga yang mengatakan, bahwa mereka memintanya untuk
membuat kelelawar karena memiliki keajaiban-keajaiban tersebut, dan
karena kelelawar dapat terbang tanpa bultr, melahirkan anak seperti
binatang mamalia padahal ia sendiri burung, tidak bertelur seperti
halnya semua jenis burung, tidak dapat melihat di dalam cahaya siang
dan tidak pula di dalam kegelapan malam, kecuali pada dua waktu,
yaitu: Saat setelah matahari dan saat setelah terbitnya
fajar, dan ia pun bisa tertawa seeerti tertawanya manusia Ada juga
yang mengatakan, bahwa permintaan mereka adalatr untuk
menyulitkannya Ada juga yang me,ngatakan, batrwa kelelawar
tersebut (yang dibuat oleh Isa) terus terbang selama orang-orang itu
dapat melihatnya, dan setelah hprtr dari pandangan mereka maka ia
pm jatuh mati, ini untuk membedakm antara perbuatan Allah dengan
selain-Nya

L

it( e"b (dengan seizin Allah)menrmjukkan bahwa seandainya

tidak dengan izin dari Allah 'Azza wa Jalla, tentu beliau tidak akan
dapat melakukan itu, dan bahwa penciptaan itu adalah perbuatan Allah
yang dijalankan melalui tangan Isa AS. Ada yang mengatakan, batrwa
pembentukan tanah dan dari Isa, sedangkan
penciptaannya dari Allah'Azza wa Jalla.

'"*'' '<ii *ji (dan afu menlrembuhkan orang yang buta
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sejak dari lahirnya), al abnah adalah yang dilahirkan dalam keadaan

buta luuta sejak lahir). Demikian yang dikatakan oleh Abu ubaidah.

Ibnu Faris mengatakan, *Al ksrt adalah kebutaan yang dilahirkan

seseorang dan kadang menurunkan (keeada keturunan berikutnya)."

Dikatakan lramaha-yahnahu-kamahan apabila bu[ kamahat' Qinuhu:

Matanya buta. Ada juga yang mengatakan txhwa al abnah yang dapat

melihat di siang hari tapi tidak dapat melihat di malam hari. Ada juga

yang mengatakan, bahwa abnah adalah yang pandangan matanya

L*rup* (iabun). Al barash cukup jelas, yaitu bercak-bercak putih

pada kulit. Isa AS bisa menyembuhkan banyak sekali jenis penyakit

sebagaimana yang dirincikan oleh Injil, adapun Allah hanya

menyebutkan kedua jenis penyakit ini adalah karena keduanya

biasanya tidak sembuh dengan pengobatan, demikian juga tentang

menghidupkan kembali yang telah mati. Injil telah memaparkan kisatr-

kisah ini.

'"ikt q g3 (dot atu kabokon kepadamu apa vang

lramu makan), yakni: Aku kaba*an kepada kalian teirtang apa yang

kalian makan dan apa yang kalian simpaL

€i1f, (M, tatu tuo* kcpodorul nenbenokan) di-

'athaf-lcankepada kalimaf ];; @ot pebagaiJ P,,suf)' Ada yang

mengatakan, batrwa maknanya: Dan aku datmg kepada kalian dengan

membenarkan.

'G'$ @on mtuk nenglulalkot), yakni: Dan, agar aku

menghalalkan, yaitu aku datang kepada kalian dengan membawakan

tanda dari Tuhan kalian, dan aku ddang kepada kalian agar aku

menghalalkan sebagian makanan yang telah diharamkan atas kalian di

dalam Taurat, seperti lemak dan setiap binatang berkuku tajam. Ada

yang mengatakan, bahwa beliau menghalalkan apa yang diharamkan

atas mereka oleh para rahib namuntidak dihararnkan oleh Taurat. Abu

ubaidah berkat4 '.Kata: $,$ (sebagian) bisa be,rmakna 'Kulla'

(semua)." Lalu ia mengemukakan sya'ir:
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t#t; o$t';zx ry'rf q:, J'l ,t\zS:l afl
Tinggallcan jauh-jauh semua yang tidak alcu sukai

otau semua jiwa okan terikat oleh demamnya.

Al Qurthubi mengatakan: Pendapat ini keliru menurut para atrli
bahasa, karena al ba'dh (sebagian) dan al juz' (bagian) tidak bisa
bermakna al full (semua/setiap). Lagi pula Isa tidak menghalalkan
semua yang diharamkan oleh Taurat atas mereka, karena beliau tidak
menghalalkan pembunuhan, pencurian, perbuatan keji dan
pengharaman-pengharaman lainnya yang ditetapkan di dalam Injil,
padahal itu pun ditetapkan di dalam Taurat. Ini sangat banyak dan
diketahui oleh setiap orang yang mengetahui kedua kitab itu. Namun
adakalanya kata al ba'dh menempati posisi al latll bila disertai
indikator, seperti ucapan seorang penyair:

"a u oryi"'4t i-n *t; th?.'d-tt'*l ri 6' 
irOai Abu Mundzir, 

"ngl-u 
telah binasa, t*rrno

kejarlah sebagian kami dengan anakpanahmu

Karena s ebagian keburukan lebih ringan dari keseluruhannya.

Maksudnya, sebagian keburukan lebih ringan daripada

keseluruhannya. Firman-Nya: 'fft n fi|(dengan membawa suatu

tanda [mubjizatJ dari Tuhanmu), yaitt firman-Nya, 4 'fr i,y

'HSi (Sesungguhnya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu), iru adalah

tanda, karena para rasul sebelumnya juga mengatakan demikian, maka
kedatangannya dengan membawakan apa yang dibawakan oleh para
rasul menunjukkan kenabiannya. Kemungkinan juga bahwa tanda
tersebut adalatr tanda yang terdahulu, sehingga ini merupakan

pengulangan kalimat : G H 'lLt rO1"'A; n F_E 6+"i A1

sdsi $esungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa

suatu tanda [mukjizatJ dari Tuhanmu, yaitu aht membuat untuk kamu
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dari tanah berbentuk burung) al aayah.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, {f-,{d"ogon
kalimat), ia mengatakan: Isa adalah kalimat dari Allab- Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

ia mengatakan,*Al Mahd (buaian) adalah tempat tidrlr bayi pada saat

disusui." Disebutkan dalam Ash'Shabib bahwa tidak ada bayi yang

dapat berbicara ketika masih dalam buaian kecuali tiga orang yaitu:

Isa, lalu seorang laki-laki di kalangan Bani Israil yang biasa dipanggtl

Juraij. (Kisahnya:) Ketika ia sedang shalat, ibrmya datang

memanggilny4 lalu Juaij berfikir, 'Apakah aku menyahgtnya alau

melanjutkan shalat?' lalu ibunya berkata, 'Ya Allatr, janganlah engkau

matikan ia hingga Engkau menampakkan padanya wajah-wajah para

pelacur. Ketika Juraij sedang berada di bihara (tempat ibadahnya),

Seorang perempum mendatanginya dan berbicara dengannya

(menawarkan diri kepadanya) namun Juraij menolaknya. Lalu wanita

itu mendatangi seorang penggembala dan b.Jrui,E dengannya hingga

melahirkan seorang anak. Lalu wanita itu berkata, 'Ini dari Juraij.'

Maka orang-oftmg prm mendatangi Juraij dan meng[morkan
biharanya, kemudian mereka menuunkannya dan me'[cercmya

Kemudian Jwaij berwudhrl lalu shalat, kemudian me,ndek*i bayi

tersebut, lalu berkata, 'Siapa ayahmu wahai bayi?' Bayi itg menjawab,
.Sang penggembala.' Mereka berkata, 'Kita bangun kembali biharamu

dari emas?' Juraij menjawab, 'Tidak, kecuali dari tanah-' (Ke'mudian

yang ketiga): Seorang wanita dari kalangan Bani Israil sedang

menyusui anakny4 lalu lewatlah seorang laki-laki penunggang kuda

yang mengenakan tanpa pangkat lalu wanita itu berkata, 'Ya AllalU
jadikanlah anakku seperti dia' Si anak melepaskan tetak ibrmya dan

menoleh ke arah penrmggang kuda tersebu! lalu berkata 'Ya Allalu
janganlah Engkau jadikan aku seperti dia.' Kemudian ia kembali

kepada tetek ibunya dan mengisapnya. Kemudian ada seorang budak

perempuan yang digelandang dan dipermainkan, maka sang wmita itu
(sang ibu) berkata, 'Ya Allalu janganlah Engkau jadikan anakku

seperti perempuan ini.' Moka si anak pun melepaskan tetek ibgnya

lalu berkata 'Ya Allalu jadikanlah aku seperti dia.' Si ibu bertanya

'Mengapa begitu?' $i anak menjawab, 'Penunggang kuda itu adalah
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salah seorang peNrguasa yang lalim, sedangkan budak perempuan ini
dituduh oftmg-orang, 'Engkau telah berzina,' namun ia mengatakan"
'Cukuplah Allah sebagai penolongku dan Allah sebaik-baik
penolong.' Mereka juga mengatakan, 'Engkau telah mencuri,' namun
ia malah mengatakan, 'Cukuplah Allah sebagai penolongku'."2e

Diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh serta Al Hakim dan ia
men-shahih-lwny4 dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW
bersaua: 96'ili,Fi ybi,:'iiti-'uVt,r*'ll *;,Jt e'$-i
.O*S gide ada yang dapat berbicsa kctika masih datam bruiot
kecuali Isa, saksirrya Yusuf,, temttrya firaij dan attabrya wanita
tukong sisir Fir' mtn."'30

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah

mengenai firman-Nya: $44 ,i3 a ;$i 'J41 (Dan dia

berbicwa dengan manusia dalam buaian dan kctika sudah dewasa),
ia mengatakan: Ia berbicara dengan manusia ketika masih dalam
buaian drn ketika sudah dewasa Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari
Ibnu Abbas, ia mengatakan, *Al Kahl adalah oftmg yang zudah
mencapai usia dewasa" Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir
dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, *Al KoLl
adatah orang yang lembut."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya: {$lt'$: (Dan AAah okon mengajarkan kepadorya

Al Kttab), ia mengatakan: 
-Yakni: 

Mengajarkan- tulisan dengan
pena" Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Juraij. Abu
Asy-Syailfi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Yang
diciptakan oleh Isa addah seekor burung, yaitu kelelawar."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrmdzir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari jalur Adh-Dhahhalq dari Ibnu Abbas, ia
mengatakan, *Al Akmah adalah yang dilahirkan dalam keadaan buta"
Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya ia mengatakan, *Al Abnoh

n *tntofoq 'Ataih: Al Bukhari, no. 3436 dan Muslim, 111976.

'o Dho'if Al Hakim, 21595. Dicantumkan oleh Al Albani di dalam Adtt
Dha'ifoh,88O-
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adalah orang buta yang pandangan kedua matan]ra terhapus." Abd bin
Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Mujahid, ia mengatakan, *Al Abnah adalah orang

yang dapat melihat di siang hari namun tidak dapat melihat di malam

hari.' Mereka juga meriwayatkan dari Itximah, mereka mengatkaan,
*Al Alonah adalah orang yang pandangan matanya lemah (minus)."

Ahmad meriwayatkan di dalam Az-ZuM, dari Khalid NHadzdza', ia

mengatakan, *Adalah Isa putera Maryam, apabila hendak mengufus

para utusannya, ia menghidupkan yang telah mati dan mengatakan

kepada mereka, 'Katakanlah demikian, dan bila kalian mendapati

lahan kering dan mata air maka berdoalah di sana'-"

AM bin Humai4 Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Mujahid mengenai firrran-Nya: '":k1i q g3
(dan aku lcabukon kepada nu aryyang kamu mako), ia mengatakan:

Makanan yang kalian 6ekan tadi malam dan makanan yang kalian

sembunyinya Ab&rrazaq,Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu

Abu Hatim meriwayatkan dari Ammar bin Yasir, ia mengatakan:

ipY q {e$; (don ato kabukan kcwdotttt aw vans knmu

makan) yang berrrya hidangu dan apa yang kalian simpan darinya.

Padalah telah disumpahkan pada mereka mengenai hidangan itu saat

diturunkan, yaihr aga mereka tidak me,makan dan tidak menyimpan,

namrm mereka malah memakan, menyimpan dan berlftianat maka

mereka dijadiknn kera dan babi." Ibnu Jarir meriwayarkan dari Wahb:

Bahwa Isa mengikuti syari'at Musa ia pun beribadah pada hari Sabtu

dan mengfuadap ke arah Baitul Maqdis, dan ia mengatakan kepada

Bani Israil, "sesungguhnya Aku tidak mengajak kalian untuk

menyelisihi satu huruf pun yang terdapat di dalam Taurat kecuali aku

menghal"lkan bagi kalian sebagian yang telah diharamkan bagi kalian"

dan menggugurkan dari kalian sebagian beban."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayakan dari Ar-Rabi'

mengenai ayat tersebu! ia mengatakan, "Apta yang diajarkan Isa

adalatr lebih ringan daripada yang diajarkan oleh Musa yang mana

sebelumnya telah diharamkan atas mereka apa yang diajarkan oleh

Musa yang berupa daging rmta dan lemak tipis pada lambung, lalu hal

itu dihalalkan bagi me,teka melalui lisan Isa, dan sebelumnya
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diharamkan bagi mereka lemak, lalu dihalalkan bagi mereka melalui
ajaran yang dibawa Is4 juga beberapa hal berkenaan dengan ikan,
beberapa hal berkenaan dengan burung, danjuga hal-hal lainnya yang
sebelumnya diharamkan atas mereka dan sangat dilarang, lalu Isa
datang kepada mereka dengan memberikan keringanan mengenai hal-
hal tersebut di dalam Injil." Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir juga
meriwayatkan serupa itu dari eatadatr.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu

Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: {+'S
W i iiE (sesungguhnya aku terah datang rrcpadamu dengan
membawa suatu tanda [mukjizatJ dari ruhanmu), iamengatakan: -Yaitu- berbagai hal yang dijelaskan oleh Isa kepada rn"r"fu dan apa-
apa yang diberikan Allah kepadanya.

2,6'il JLor:4f i J6 ;Kp& rfu ,gI51
$;arsinle1;r; t"ts

Jjl)(G*36 {ii-rl,(;v
6i\';l 63rG,:i
c:@ a,!d

6# j;t 
">-,i,(J,6;t@ 

r-*ri,#,ii|
3A'ui! 34:j;i4 AS( <- ;t:,#r5 off+S;

W;'{tt'}st)i$_iy

{itl H1 ir?7i @ <r_+g1 i.{ tG L:6

W<)Sii;;,
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G Atil t+<f6 qtri eG*6 (::i; ;t'i*a
+ 4AiiJ$'iHE 6-r,i 6; @ 6#

a#.ij:s&i-, 'd$tii;r{Kr, {r;3U*
,+r'<5/6$Si3

uMahatothola Isa mengetahui fuingkaran mcreka (Bani
lsrail) berkatoloh dia, 'Siapahah yang akan menjadi penolong-

penolongka untuk Qnenegakkan agamt) Allah?' Para hawariyyin
(sahabat-sahabat saia) menja vab, " Konilah penolong-penolong

(agama) Alloh, Karrri berhnan kepadaAllah; dan saksikanlah
bahwa Sesunggahnya Kart addah orang4rang yang berserah dirl

Ya Tuhan Karni" Kan i telah berilnan kepada apa yang telah
Engkau tarunkan dan telah Kami ikuti rasul, karena itu

masukkanloh Karni ke dtlam orongorong yong menjadi
saksi (tentang kcesaanAhh)| orangarong kafir itu membuat tipu
daya, dan Alloh numbalos tipu doyanerefu itu dan Allah Sebaik-
baih pembolos tipu dayo. (ngatloh), ketiktAllah bertirman, 'Hai
fsa, Sesunggrrtnya a*u ahan ncryruqmihan hanu kcpada ahhir
ajalmu don nengang*d harrrr. hc:poda-Ku serta mcmbercihhan

hamu dari oraag+roag yang fufu, dan nenjodikan orang4rang
yarrg mengihuti karrra di atas orang4rang yang haJir hingga hart

hiarnd. kcmudian hanya kepodaAhulah hembalimu,lalu aku
memrduskan diantarama tentang hol-hal yang selalu kanu

berselisih Ttodmya'. Adapun orang4rang yang kalir, Maka akan
Ku-siksa mcreka dengan sihsa yang sangat kcros di dunia dan di
akhirat, dan mereha fidth memperoleh pnolong. Adapun orang-

orang yang berinon dm mengerjakan onalan-analan yang saleh,
Mako Allah ahan mcmberikan kepada mcreka dengan sempurna

pahala arulan-anolott mercha; danAlloh tidak menyukai orang-
orang yang zolirrl Demikfunlah (hisah'fsa), Komi membacahannya

kepada hanu sebagian dari buHi-bufui (herasalannya) dan
(ncmbacakan) Al Qur'an yang penah hibnah.'(Qs. Aali 'Imraan

[3]: s2-s8)
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.g-61 (Maka tatknla [IsaJ mengetalrui),yakni: 'Alimowa

wajada (mengetahui dan mendapati). Demikian yang dikatakan oleh
Az-Zajjaj. Abu Ubaidah berkata, "Makna afoasso adalah 'safa
(mengetahui)." Asalnya adalah mendapati sesuatu dengan indera
(fuaassah), al ifosaas adalah mengetahui sesuatu Allah Ta'ala

berfirman: il d e ;.4 j; (Adakah ksmu metitm seor(mg Irun

dari mereka atau kamu dengw suora mereka). (Qs. Maryam [9]: 98).
Yang dimaksud dengan if,saos di sini pengetahuan yang kuat seperti
halnya menyaksikan langsung. Al ibsaas bil htfri artinya mengetahui
terus menenrsnya mereka dalam kelorfuran. Ada juga yang

mengatakan, batrwa maknanya: mendengar kalimat krlftr dari mereka
Al Farra' mengatakan, "-Yaitu- mereka ingin membuntrhnya."
Berdasarkan pemaknaan ini, maka makna ayat ini adalah: Tafkala Isa
mengetatrui batrwa mereka ingin membunuhny4 yang mana tindakan
ini adalah kekufiran, maka Isa berkata "Siapakah yang akan menjadi
penolong-penolongku untuk (menegakkan agama) AJlah?' Al Anslnar
adalalr bentuk jarnak dari nashiir (penolong).

;fi 3L <*rtuf (menegakkor agona) Altalr) t€*ait dengan

kalimat yarry mahdn{ yang stah$nya sebagai haol (kaerzmgn
kondisi), yakni: Dalam keadam me,nuju kepada Allalt atau ke,mbali
kepada-Nya, atau perg kepada-Nya Ada yang me,ngdakan, bahwa

'dy ai sini bermakna adalah '[' (bersum4, seperti firman Allah

ra'ata; r$:t ol {6 8U {5 @*, iutsot knnt makot hota

merelca bersama hutamu). (Qs. An-Nisaa' [4]: 2). Adajuga yang
mengatakan batrwa maknanya: Siapakah yary akan meqiadi
penolong-penolongku di perjalanan menuju Allah? Ada juga yang
mengatakan batrwa maknanya: Siapakan yang akan me,nggabugkan
pertolongannya kepada pertolongan Allah? Al Hanuiyyuun adalah

bentuk jarnak fuawaarii. Hau,aarii ar-rajul (hawari seseorang) adalah
sahabat setianya. Kata ini diambil dari al foaw yangmenunrt para ahli
batrasa berarti putih. flawwartu ats-tsiyaab: Aku memutihkan
pakaian. Al Hawaarii min ath-tha'aam adalah makanan yang
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diputihkan. Al bau,aqii juga berarti on-naashb (Ir€nolong), contoh

kalimat adalah sabdaNabi SAW: .;!$ j:V:'etfA n(Setiap
nab i mempunyai penolong dor penol ongfu adolah Az-7;ubdr). -Hadits
ini terdapat di dalam Snanin Al Buhhsi drn yang lainnya.3l Ada
perbedaan pendapat t€ntang sebab mereka dinmakm de,mikian. Ada
yang mengatakan, bahwa hal itu karena putihryra pakaian mereka. Ada
yang mengatakan, bahwa hal itu karena kehrlusm niat mereka Ada
juga yang mengatakan, bahwa hal itu lorena m€rcka arahh sahabat-

sahabat setia para nabi, dan mereka berjumlah &la belas orang- Makna

anshaarullaahadalah para pe, olong agama-Nya. d-n pra rasul-Nya.

(iV 6*rri berinon kcrydo Allalr) adalah redaksi

permulaan yang berperan sebagai 'illah (alasm) unhrk redaksi

sebelumnya, karena keimanan me,mbangkitkan pertolonpn"

-€;v' e\ ;4,t6 @0, saffioilah batnrya

sesungguhnya kami adalah or(mgQr(mg Wrg bersqah diri), yahi:
Bersaksilah rmtuk kami pada hari kiamd nroti bahu,a kami adalah

orang-orang yang tulus imann)ra dm tunduk kcpada apa yang englau
inginkan dari kami.

:ii1-g, (kcwdo ap wB telah Engkan rrrr-lr-r)adalah apa

yang ditunrnkan Allah di dalam kitabkitabNya- Ar-Roswl di sini
yang dimaksud adalah Isa Dibuanglan kalim* ymg terkait karena

sudah tersirat dari u gLryan gtobalnya, yakni: Kmi mengikrsinya

dalam setiap yang dibawanya, karcna itu masukkmlah kami ke dalam

golongan orang{rang yang me,njadi saksi t€ffi9 keesaan AUah dan

tentang kerasulan utusan-Mu Atau: dan masuldrmlah kami bersama

para nabi yang memberikan kesaksian rmtuk umd{mat mercka Ada
juga yang mengatakan: brsama umat Muhammad SAW-

lt?ii (Orang+rory kafir itu menbud ttpu daya), yakni:

Orang-orang yang diketahui kelufurannya okh rsa, Sraitu orang-orang

3r Munafoq 'Alaih: Al Bulfiari, rc-2846 dan Muslim, llltrlg,dari hadits Jabir.

.iI,
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kafir Bani Israil. Malaullah (tipu daya Allah) adalah membiarkan
mereka sehingga mereka tidak menyadari. Demikian yang dikatakan
oleh Al Farra' dan yang lainnya. Az-7-anaj berka!4 "Mabullah (tipu
daya Allah) adalah membalas trpu daya mereka, maka al jazaa'

disebutkan dengan sebutan permulaan, seperti firman-Nya: 5(

ifr iS# @llah akan [membatasJ olok-olokan merela). (Qs. Al

Baqaratr t2l: 15) dan firman-Nya, ;&* 'fi (Dan Attah atran

membalas tipuan mereka). (Qs. An-Nisaa' [4]: 142)."

Asal makna al mahr secara etimologi adalatr tipu daya dan
reka perdaya, demikian yang dikemukakan oleh Ibnu Faris.
Berdasarkan pemaknaan ini, maka tidak disandarkan kepada Allatr
kecuali secara musyakalah. Ada juga yang mengatakan, bahwa
mabullah adalah menyerupakan seseorang dengan Isa dan
mengangkat Isa kepada-Nya

$#i 'io'i;6(Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya),

yakni: Paling kuat dan tepat mantap tipu dayanya, serta paling kuat
untuk menimpakan madharat terhadap orang yang dikehendaki-Nya
tanpa disadari.

#-r;i J'6 iy {[nsatlah], l@tiko Allah berfirman,'Hai Isa),

a

'Amil pada '51' adalah 'i2lp,' ,atau kalim at: 'U${!(ti* gebaik-baik
,

pembalas tipu dqya), atalu fi'l yang tidak ditampakkan, yang
perkiraannya adalah: l4laqa'a dzaaliko (terjadinya itu). A1 Farra'
mengatakan: Pada redaksi ini ada ungkapan yang didatrulukan dan
dikemudiankan, perkiraannya: innii raafi'uka wa muthahhiruka minal
ladziina kafaruu wa mutanyafril@ ba'da inzaalika minas samaa'i
(sesungguhnya Aku mengangkat kamu kepada-Ku dan membersihkan
kamu dari orang-orang yang kafir, serta mewafatkanmu setelah
menurunkanmu dari langit).
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Abu Zald berkat4 "Mutavaffiko: Qaabidla*a
(mematikanmu)." Dikatakan di dalam-- Al Kasysyf, yaitu

menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu32, artinya: ses,ngguhnya

Aku menjagamu dari pembunuhan yang akan dilakukan oleh orang-

orang kafir terhadapmU d.n menangguhkan ajalmu hingga waltg
yang telah ditetapkan untukmrl kemudian mematikanmu karena telah

tiba saatnu, bukan karena dibrmuh oleh tangan-tangan mereka Pra
mufassir memerlukan penakrnilan wafat dengan apa yang telah

dikemukakan tadi, karena yang benar, bahwa Allah mengangkat Isake
langrt tanpa wafat, demikian sebagaimana yang ditegaskan oleh

mayoritas mufassir dan dipilih oleh Ibnu Jarir Ath-Thabari.

Alasannya karena telah diriwayatkan secara shabih dali Nabi SAW

mengenai akan turunnya Isa dan beliau nkan membuntrh dajjaf3 Ada
juga yang mengatakan, bahwa Allah mewafatkannya selama ''gl

waktu dari siang hari, kemudian mengangkalnya ke langit Namrm

pendapat ini mengandung kelemahan. Pendapat lain menyatakm,

batrwa yang dimaksud dengan wafat di sini adalah tidur, s€eerti

firman-Nya: $t ,Ug;"$i fi @on Dialah yans meni&tkot

kamu di malam tnri). (Qs. Al An'aam [6]: 60), yakni: Menidu*an
kamu. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas mrtrssir-

ViA 'u-$i A ;$1,',3 (serta rwnbersihkot koru tui
orang-orcmg yang kofir), yakni: Melewati mereka d€ngro

mengangkatrya ke langit dan dijauhkan dari mereka

f.-r;jlr 
r5- it W 65i i,i 3i6 lt--fii ffi @on neni adikor

orong-orang yang mengihni kmnu di aas or(mgar(mg yng kafr
hingga hari kiamaf), yakni: Orang-orang yang mengikuti apa ymg
engkau bawa, yaitu sahabat-sahabat setianya yang tidak berlebih-

lebihan terhadapnya hingga menganggapnya sebagai tuhaq di

antaranya adalatr kaum puslimin, karena mereka mengikuti ap1yaag

dibawakan oleh Isa AS, dan mensifatinya dengan selayaknya tanpa

32 At Kasysyaf,, 11366.

" At-Tirmidzi, no. 2244. Di-shohibkn oleh Al Albmi di dalam Shouih Ar-

Tirmidzi,U25l.
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-t

berlebihJebihan, yaitu mereka tidak kurang dalam menyandangkan

sifat terhadap beliau seperti kaum yahudi yang kurang, dan tidak
berlebihJebihan sebagaimana kaum nashrani yang berlebih-lebihan.
Demikian pendapat kebanyakan ahli ilmu Ada juga yang mengatakan,

bahwa yang dimaksud oleh ayat ini adalah kaum nashrani yang

merupakan para pengikut Isa, mereka masih senantiasa menang dan

mengalalrkan kaum yahudi yang mereka jumpai, maka yang dimaksud
dengan 'Orang-orang kafir' di sini adalah lfiusus kaum yatrudi.

Ada juga yang mengatakan, bahwa mereka adalatr bangsa

Romawi, mereka senantiasa mengalahkan omng-oftmg kafir yang

menyelisihi mereka. Ada juga yang mengatakan, bahwa mereka

adalatr hawariyyun, mereka senantiasa mengalahkan orang-orang yang

kufur terhadap Al Masih. Yang jelas, kemenangan kaum nashrani

adalatr terhadap golongan yang kafir, atau setiap golongan kafir tidak
luput dari penguasuum kelompok-kelompok yang muslim, hal ini
sebagaimana yang disinyalir dari sejumlah ayat yaitu bahwa agama

ini akan senantiasa menang di atas agama-agama lainnya. Tentang

penafsiran ayat ini aku (Asy-Syaukani) telah membuat tulisan

tersendiri yang kuberi judul Wabal Al Glwmanahfi Tafsir: oC,

b

lLS! ,i- 61, Y;;{ 35i iti, 5'6 (don meniadikan orans-orans

yang mengilatti kamu di atas orangqr(mg yang kafir hingga hari
kiamat). Bagi yang ingin mengetahui lebih dalam, silakan
merujuknya. Alfauqiyyah di sini lebih umum daripada dengan pedang

atau argumentasi. Telah diriwayatkan sejumlah hadits shahih yang
menyatakan batrwa Isa AS akan turun di alfiir T:rrnat lalu
menghancurkan salib, membrmuh babi, menggugurkan upeti dan

menetapkan hukum di antara para hamba dengan syari'at Muharnmad,

dan kaum muslimin menjadi para penolongnya dan pengikutnya saat

itu.34 Maka tidak jauh dari kemungkinan bahwa ayat ini
mengisyaratkan kondisi tersebut

to Muttafaq 'Alaih: Al Buffiari, no- ?222 dan Muslim ,lll35, dari hadits Abu
Hurairah.
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')- , o'fr2r
kembalimu), yakni:
memperpendek.

Ul '* (Kemudian hanYa kewda Atulah

Kembalinya kamu. Didahulukannya zhaf wtttk

'# 'F9(ah Aht memut,sknn di ontuam) pada hari

itu.

6;r|i *, ts (,i2Qentang hal-hat wns selalu kanu

berselisih padonya) yaitu: Mengenai perkara-perkara agaura-

\;K t-ifift' (Adaptn orang-orang vang kofir)hingsil 7K6

{dgfri !.it @"" Allah tidak menyukai orang-orcmg wry zlulim)

adatah penafsiran tentang hukum.

li-rE't3 \a:Xi e @i dunia don di aWirat) t€doit dengan

kalimat: ;t:ie Qnaka akan Itusiksa mereka).Penyiksam mereka di

dunia adalah dengan pembunuham, perbudakan, p€,mrmggh Weti dan

dipandang remeh, sedangtan di atfiirat adatah dengan siksancraka

z-1.t4 - ,
{ra ## @akn Allah akmr memberiko, kc4o merela

dengan semlnrna pahola amalan'amalot nureka\, yakni:

Memberikan pahala secara sempurna kepada mereka Ini dibaca

denganya'Mitik dua di bawalu dan juga dengan nuun-

',rlftf ',i, { Gia"n menytkai orang-orumg w'g zhalin)

adalah ungkapan kiasan tentang kebencian terhadap mereka Ini

adalah redaksi tambahan yang menetapkan kalimat sebeftmrya

6ll (Demfkfanlah (kisahlsa,)) mengisyaratkan kePada berita

Isa dan lainnya yang telatr lalu. Ini adalah mubtado', sedaogkan
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Htab ar -ny a adalah yang setelahnya

,*Si 'rr @oi bubi-bubi tkerasutouya) adalah twal

fteterangan kondisi) atat khabw setelah khabu. Al Hakiim adalah yang
penuh dengan hilanalL alau al nrulika n yang tidak ada cela padanya.

Ibnu Jaxir, Ibnu Al Mundzir drn Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Juraij menge,lrai firman-Nya: .r{+ ,-A-15
'fiii 'fi (Maka tatkala Isa mengetalrui kcingkoran mereka [Bani

IsrailJ), ia mengatakan: -Yaitr- mereka l<ufu dan hendak
membunuhnya, yaifu: Ketika ia membela kaumnya

Abd bin Humai{ Ibnu Al Mun&ir, Ibnu Abu Hatim, Abu
Asy-Syaikh, Ath-Thabrani dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari

Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, <)-+iili'{ tzt Zt lKorrno
itu masukkanlah kami kc dalam golongan orang-orang yang menjadi
salui [tentang kcesaan AllahJ)," ia mengatakan: -Yaitu- bersama
Muhammad dan umatnya, bahwa mereka telah bersaksi mengenai
beliau, batrwa beliau telah menyampaikan, dan mereka bersaksi
mengenai para rasul bahwa mereka rclah meiryampaikan."

AM bin Humaid dm Ibnu Al Mrmdzir meriwayatkan dari jalur

Al Kalbi, dari Abu ghatih, darinya ia mengatake4 , Q_$li'{ fXe

dalam golongan or(mgerong Wrg menjadi saks) bersama para
satrabat Muhammad SAW. Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-Suddi, ia
berkata, "sesungguhnya Bani Israil telah mengepung Isa dan sembilan
orang hawariyyun di dalam sebuah rumab lalu Isa berkata kepada
para sahabatry4 'Siapa yang mau dibentuk seperti dfuiku lalu
terbunuh, maka baginya surga' I\daka seorang laki-laki dari mereka
dibentuk seperti dirinya lalu naik hsama Isa ke langrq itulah firman-

b
Nya: ,-t*li ';-r$(t'fi'Ht it% (orang-orang kafir itu

membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan
Allah s ebaik-baik pembalas tip day)
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Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, (l$3 a;
(Hai Isa, sesungguhnya Aht okan menyampaikan lamu kepada aWir
ajalmu), ia mengatakan: -Yakni- mematikanmu. Abdurrazzaq,
Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasaq ia
mengatakan, "Mewafatkanmu dari bumi." Yang lainnya
meriwayatkan darinya, ia mengatakan, 6(-Yaitu- kematian tidur."
Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata "Ini termasuk

redaksi yang didahulukan dan dikemudiankan, yakni Aku
mengangatrnu kepada-Ku dan mematikanmu." Ibnu Jarir dan Ibnu
Abu Hatim meriwayatkan dari Mathar Al Warraq, ia berkata,

"Mewafatkanmu dari dunia tapi bukan wafat kematian." Ibnu Jarir dan

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Wahb, ia berkata, "Allah
mematikan Isa tiga saat dari siang hari hingga mengangkatnya

kepada-Nya." Ibnu Asakir meriwayatkan darinya, ia mengatakan,

"Allah mematikannya selama tiga h ari, kemudian membangkitkannya
dan mengangkatnya." Al Hakim meriwayatkan darinya, ia berkata"
*Allah mematikan Isa selama tujuh saat." Ibnu Sa'd, Ahmad di dalam
Az-Zuhd dan Al Hakim meriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab, ia
berkata "1sa diangkat, saat itu ia berusia tiga puluh tiga tahrm." Ibnu

Asakir juga meriwayatkan sefrti itu dari Wahb.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hdm meriwayatkan dari Al tlasan

mengenai firman-Nya, liLL 'u'$i A ;ljtu'5 (serta

membersihkon ka nu dari orang-or(mg Wrg fufir), ia mengatakan:

Allah ms6bersihkannya dari kaum yahudi, nashrani, majusi dan

orang-orang yang kafu dari kaumnya

AM bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah

mengenai firman-Nya, W 35i '6, 3j6 'ttii SzEt <o*
menjadilran orang-orang yang mengihfii kamu di atas orang-orang
yang lrafir), ia mengatakan: Mereka adatah ahli Isl"m yang

mengikutinya sesuai fitralrnya, agamanya dan tradisinya. Ibnu Jarir
juga meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Juraij. Ibnu Abu Hatim juga

meriwayatkan serupa itu dari Al Hasan.
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Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari An-
Nu'man bin Basyir, ia berkata, *Aku mendengar Rasulullah SAW

bersabda: ',*-,;-'niiile foir:;-r i-rv'A, & ,ft7'wv Stl t
.!,';t (Akan tetap ada segolongot doi umatku yang tetap teguh

dalam lrcbenma4 mereka tidak pefuli terhadap orang-orang yang
menyelisihi mereka, sampoi kctetapan Allah)'3s An-
Nu'man berkata, "Barangsiapa mengatakan,'Sesungguhnya aku
mengatakan seperti RasulullalL' walaupun ia tidak persis

mengatakannya, maka pembenaran hal itu terdapat di dalam

Kitabullah, yaihr Allah berfirman: 5;6'u-$i 3".1:r (Dan menjadikan

orang-orang yang mengihtti konu). Al aayah."

Ibnu Asakir juga meriwayatkan serupa itu dari Mu'awiyah
secara frtrfu', kemudian Mu'awiyah membacakan ayat ini. Ibnu Jarir
meriwayatkan dari Ibnu 7aid" ia me,ngatakan, "Orang-orang nashrani
di atas orang-orang yahudi pada hari kiamat, dan tidak ada satu negeri
pun yang di dalamnya t€rdapat orang nashrani kecuali mereka berada
di atas kaum yahudi, baik di belahan timur mauprm di belahan barat.
Kaum yatrudi inr dihinakan diseluruh negeri."

X6'*,rG qi6fi;t +i3 ;'1 iry 6* J, 3t

iF @'r;5a#sSA;vd,r1@iK?3X

35 Aku lcatakm: Asalqra t€rdryat dl dalam Asbshahihain dari hadits Tsauban

dengan rafaz.h: !r',Jt',*-,F'{b'fip-r .l#' * Aae,ft t";;* ii I
CnJ-31'-l.t Uko, taq ada segolongor doi wtatht yang tetap beroda di aas

kebenaran Merela tida* ak& dicelakakm oleh orang-orong yang merendahkan
mereka sompai daorynya kctaqu Allal, do, merelca masih tetap demikian."
Diriwayatkan oleh Al Butfiari, no.73ll dan Muslim,3ll523.Lafazh ini adalah
lafadt Muslim.
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6('16iig tn )41 e 3-&Y g U * 6{+t:

i#,33'tr&61; ,{q;6{qi*:ct5

3:;;rt':l ri6 1@ 6.+4tr e ;$ e;3 tq:
uy @ E"Ji irrfr ';i at 6$7x St $y A6"'6rt

it+j5VWnfr"tg$
"Sesunggrrtnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, odalah seperti

(penciptaan) Adarrl Allah mcnciptakan Adam dori tonoh, kemudim
Allah berfmtmn kepadanya, 'fadilah' (seorang nonusia), maha

jadilah Dia (Apa yang telah Kami ceritakan ilu), itulah yang benar,
yang dolang dari Tahanma, harena ilu janganlah kunatermasuk
otang4flrng yang ragu-ntgu Siapa yang mem"bantahmu tentang

kisah Isa sesudah dalang ilmu (yang neyakinfun fuma) naka
Katakanlal, (kcpodorya), 'Moribh ffia menangil oaoh<nak Kami
dan anak<nok futttr4 isteri-isteri Korrri du, istctiifieri funu, diri

Kanidan ditilwrru; funtudiaa ltluibl, hita benuhholol, kcpoda
Akrt don mil mirrto sul,qya la'ndAlloh aUAnpamt keryda orang-
otutg yutg dnfio. Sauggahnya irt ofuIah kisah yag bcnar, dott

tu* ona ftthan (yang beflrak disenbah) selainAllolt; dttt
Sesunggahnya Allah, Diolah yang Maha Perkos lagi Maha

Bijahsua. Kqudion jifu merefu berpoling (dui kchn*u), ,naha
sesunggrtnyt Alloh Moha Mengdahui orutgtrotg yng berbuot

hcrusokan " (Qs. Aeli'Imraan [3]: 59{3)
Menyerupakan Isa dengan Adam karena ia diciptakan tanpa

bupaL, seeqti halnya Adam. V/alaupun yang diserupakannya itu ada

taurbahannyq yaitu tanpa ibq tapi ia prm diciptakan tanpa ayalL maka
hal ini tidak menodai maksud penyerupaan, karena faktor yang

berbeda ini adalah faktor yang diluar maksud penyenryaan, walaupun
yang diserupakan itu lebih aneh dan lebih menakjubkan daripada yang

menyerupai.
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yG n "GE (Allah menciptakan Adam dui tanah) adalatr

redaksi yang menafsirkan kalimat yang tidak jelas pada
penrmpammn, yakni: Bahwa Adam tidak mempunyai bapak dan tidak
pula ibu, Allah menciptakannya dari tanah. Ini menepiskan
pengingkaran orang yang mengingkari penciptaan Isa tanpa bapak
rutmun mengakui bahwa Adam diciptakan tanpa bapak dan tanpa ibu.

iK! 3 X XG "j (kemudian Allah berfirman kepadonya,

'Jadilah' [seorang manusiaJ, maka jadilah dia), yakni: Jadilatl
engkau manusia" lalu ia prm menjadi manusia

iK! (maka jadilah dia) mene,eitakan tentang kejadian yang

telah lalu. Penafsiran tentang ini telah dipaparkan.

ej nta)1 qep" yang telah Kami ceritakan ituJ, itulah yang

benar, yang datang dsi Tuhanmu), Al Fara' berkata "-+"t"bilS
inr mmfu' dengan kata'huwo' yang tidak ditampalikan " Abu Ubaidah

berkata, "Ini adalah permulaan kalimat, khabo-nya adalah kalimat o.

(sij O"s datang dui Tuhonmz)." Ada juga yang mengatakan bahwa

ini fa'il dart fil yarg mahdzuf, yakni: Jaa'akal hoqqu min rabbika
(telah datang kebenaran dari Tuhanmu)."

'qj5'6 91fi (korena ituianganlah komu termasuk orang-

orang yang ragt), khithab ini bisa unhrk setiap orang yang pantas

ditujukan kepadany4 yakni: Karena itu janganlah seorang pun di
antara kalian termasuk orang-orang yang ragu. Atau untuk Rasul

SAW, dan larangan ini bagi beliau adatah untuk menambahkan

keteguhan, karena sebenamya tidak ada keraguan pada beliau
mengenai hal ini.

* qY ';ili lsapa yong membantohmu tentang kisah Isa),
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walaupun ungkapan ini bernada umum, namun maksudnya khusus,

mereka adalatr kaum nashani Najran yang diutus kepada Nabi SAW

dari Najran, hal ini sebagaimana yang nanti akan dikemukakan

dalilnya. Boleh juga dikatakan: Batrwa ungkapan ini diartikan secira

umum walaupun sebabnya khusus, sehingga hal ini menunjukkan

bolehnya mubahalah dari Nabi SAW terhadap setiap orang yang

membantahnya mengenai Isa AS, dan umatnya adalatr contohnya.

Dhamir (kata ganti) pada kalimat {.i di sini yang dimaksud adala}r Isa.

Yang dimaksud dengan 'al 'ilm'di sini adalatr sebab kedatangannya,

yaitu bukti-bukti yang nyata. Al Mafuaajah adalatr perdebatan.

15G (Marilah), yakni: Kemarilah dan terimalatr. Asal

maknanya adalah meminta perhatian dan digunakan dalam hal

pandangan apabila mukhathabnya (yang diajak bicaranya) hadir,

sebagaimana Anda mengtakan kepada orang yang hadir di dekat

Andq "Mari kita cermati perkara ini."

6r,q 'e (tt r, memanggil anak-anak lrami " dst) ini

dicukupkan penyebutan baniin (anak laki-laki) tanpa menyebutkan

banaat (arrak perempuan), baik karena anak perempuan sudah

dianggap termasuk kategori wanita, atau lGrena mereka yang

mengikuti perdebatan ini tidak menyertakan anak-anak perempuan.

Makna ayat ini: Hendaknya masing-masing kallli dan kalian

memanggii anak-anaknya dan kaum wanitanya serta dirinya sendiri

menuju mubahalah. Ini menunjukkan bahwa anak laki-laki dari anak

perempum disebut abnaa', karena saat itu Nabi SAW memaksudkan

Al Husain dan Al Hasan sebagai abnaa" sebagaimana yang

riwayatnya akan dikemukakan nanti.

W (marilah kita bermubahalah pepada Allah), asal makna

al ibtihaal adalah bersungguh-sungguh dalam mendoakan laknat dan

yang lainnya. dikatakan bahalahullaah artinya la'anahullah (Allah

melaknatnya). Al bahl adalah al-la'n 0aknat). Abu Ubaid dan Al
Kisa'i mengatakan, uNabtahil artinya nalta'in (saling melaknat), dan

ini digunakan untuk mengungkapkan kesungguhan dalam
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memohonkan kebinasaan. Contohnya lngkapan Lubaid:
'Jiflti;4\]3Jt * oi . ,o l'-Ut ,y o)t/, dJi€ €

Di pertengahan usia para pemimpin dui koumnya yang tengah
diintai usia

maka sungguh-sungghlah dalam membinasakan mereka.

Dikatakan di dalam Al l<asysyf, Kemudian digunakan untuk
setiap doa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh walaupun tidak
saling melaknat.

6p,+'4ii &;tl C3 JGA (dor kita minta supcrya tatcnat

Allah ditimpakan kepada or(mger(mg Wg dusta) adalah 'athaf

kepada',F yang menj elaskan maknanJra-

l:ii ity (Sesunggutmya izi), yakni: Yang dikisahkan Allatr

kepa.da Rasul-Nya mengenai berira I.* "6$ di$ fi gaoUn kisah

yang benor). Al Qoslush adalah at-tataobu' (mengikuti). Dikatakan,*Fulaut yaquslalru atsoa fulaoi', artinya fulan mengikuti jejak
fulan. Lalu digunakan untuk menyebut pe*ataan yang sebagiannya
mengikuti urutan sebagian lainnya Dlronb yang terpisatr berfungsi
trntuk memfokuskan, dan masuknya laonkepdanya berfimgsi unhrk
menambahkan penegasan. Boleh juga ini dianggap sebagai mubtado'

sedangkan lrhabttya adatah yang setelah- Tambahan kcita i, pada

kalimat: $te (ftidak adal tutw [1wtg berhak disembahJ) berfirngsi

unfuk menegaskan keumuman. Ini adalah bantahan terhadap orang
yang mengatakan trinitas 6rri ftslangan karm ansharani.

AI Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari
hadits Hudzaifah: Bahwa Al Aqib dan As-Sayyid menemui Rasulullah
SAW, maka beliau pun hendak melakukan mula'anah dengan
keduany4 lalu salah seorang mereka berkata kepada temannya,
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"Jangan kita melalokan mula'anah dengannya- Demi Allah, ifta ia
seomng nabi, lalu kita saling melaknag maka kita selmmya tidak
akan memang dan tidak juga generasi setelatr kita-" Merdra pm
be*ata kepada beliarl "Kami akan memberimu apa ymg *gk"u
mint4 karena ifu uhslah kepada kami seorang yang Hpercaya"

Maka beliau prm bersabda, i{;l 6 ,i ii (Berdirilah wolui akt

Waidah). Setelah ia berdiri dan beliau bersabda: dli "ii Vi r;* 1nt

kepercayaan tmtd ini).'36

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dili jatur Al Utr,
dari Ibnu Abbas: Bahwa sejumlah oftmg dari warga Nairm d*'-'tg
mengfuadap Nabi SAW, di antara mereka t€rdapat es-.Sayyia dm Al
Aqib, lalu me,reka berkata, "Apa maksudmu menyebrtra5rcM ormg
kami?" Beliau balik bertanya, "Sia?n itu?" Mereka' menjaunab,'Isa-

Engf,au mengklaim bahwa dia itu hamba Allah." Merekafnm bedsata,
*Apakah engkau pernah melihat yang seperti Isa drn diberitahu

mengenainya?" Kemudian mereka keluar dari tempc beliflL lalu
Jibril datang temudian berkata "Katakanlah kepada mer*ea bila

daiang kepadmu,l;f. ;nS ;tl'.tt2 * I $enorwrary ilfisol

fpenciptao{ ka di sisi Allalt, odalah seperti hrencifim{ Afurt>
hingga alfrir ay*- Kisah ini prm diriwayakan dai bertagliFlur dili
sejrrmlah tabi'in-

Diriuraymkan oleh Al Hakim d"n ia men-slaaf,ihkm5ra,Ibmr
lvlardnwaih dm Abu Nu'aim di dalam Ad-Dolail, dffi JCtir, ia
menutrrkan, -Al 'Aqib dan As-Saryid datang menemui Nalri SAW,

lalu beliau me,ngajak keduanya me,meluk Islaq ke&ruya bedffi,
'I(ami telah memeluk Islam wahai Muhammad.' Beliil bersabdr

f)Eli 'u t?rai- t ckpl * I nf+? (Kntio, tu tetan

berdttsta Jika kalion mau, aht akon beritalrukmt k@ kaliut
berduo tentutg aW yang menghaloryi kalian mtuk nenrcluk Isl6rr)-

Keduanya menjawab, 'Silakan.' Beliau bersaMa: ::?i "tiEar L:

;ior:, p ,yi ,r:ai ([Karenal merrcitai salib, mitaan t4rutw tut

u mna|aq 'Aloih: Al Bulfiari, no. 43E0 dm Muslim 4llEt2-
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makan daging babi) Jabir melaqiutka& "Lalu beliau mengajak
mereka untuk mula'anah, maka keduanya plm berjanji unfuk
melaksanakannya esok hari. Maka (pada waktu yang telaj ditetapkan)
Rasulullah SAW pun memegang tangan AIi, Fathimah, Al Hasan dan
Al Husain, kemudian mengirim utusan untuk memanggil kedua orang
tersebut, namun keduanya menolak memenuhi, dan keduanya
mengakui beliau, maka beliau pun bersabda: \i'j |6iu..4 glri
r'tS S g^rrjr '*r\' (Demi Dzat yang telah mengutusku dengan

lrBbenaran, seandainya mereka berdua melakukannya, niscaya lembah
itu akan menghuni keduanya dengan opi)-37 Jabir melanjutkan,

"Berkenaan dengan mereka itu turunlah ayat: $i6{3 6rq'6itr9
(Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anal*aruk kamu), al

aayah." Jabir mengatakan: -f--t**U l4tt (Diri kami dan diri kamu)

adalalr Rasulullah dan Ali. 6iGj (anak-anak ko-i) adalah Al Hasan

dan Al Husain. 6{6j (istri-istri kon adatah Fathimah."

Hadits di atas juga diriwayatkan oleh Al Hakim rlan ia men-
shahih-Y.annya dari jalur lainnya, dari Jabir, di dalamnya disebutkan:
Batrwa mereka mengatakan kepada Nabi SAW, "Maukah engkau
untuk kami laksanakan mula'anah denganmu?" Muslirn, At-Tirmidzi,
Ibnu Al Mundzir, Al Hakim dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Sa'd
bin Abu Waqqash, ia mengatakan, 'I(etika diturunkannya ayat ini:

i$G b (Maka katakanlah [kcpadoryaJ, 'Muilah...), Rasulullatr

SAW memanggil Ali, FathimalU Hasan dan Husain, lalu beliau

berkata: :'Iir'AJi .rSit ga Allah, mereka ini keluugaht)"3s

Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ja'far bin Muharnmad, dari

" Al Hakim 31267. Dicantumkan j.rga oleh Ibnu Kasir lt37l, dan ia
mengatakan, "Diriwayatkan oleh Abu Daud Aft-Thal"alisi dari Asy-Sya'bi secara
mursal, dan ini yang lebih shahih, dan tampaknya mtfuhya itu le,lrha"

" Shahih: Muslim 4/1871, At-Tirmid?i, no, 2ggg dn NIIakim 3/147.
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ayabnya mengenai ayat: €(4 '6 i6ti (Maritah kita memanggil

anak-anak lmmi), al aayah, ia berkata, "Lalu beliau pun datang
bersama Abu Bakar beserta anakny4 Umar beserta anaknya, Utsman
beserta anaknya dan Ali beserta anaknya." Ibnu Al Mundzir Can Ibnu
Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij, dari Ibnu Abbas, ia

mengatakan, j{ri 11 (Xr*udian marilah kita bermubaholah kepada

Allah) yakni: Berijtihad. Diriwayatkan oleh Al Hakim dan ia men-
shahih-kawrya, serta Al Baihaqi di dalam Sunan-nya, dari Ibnu Abbas,

batrwa Rasulullah SAW bersabda: ;*li tla (Ini kci*tlasan), sambil

menunjuk dengan jari telunjuknya yang setelatr ibu iari. lr;fur r;ai

(Dan ini doa),lalitt beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar

dengan pundaknya. .J9)' rihj (Dan ini adalah mubahalah). Lalu

beliau pun mengulurkan kedua tangannya.3e

$1K*5C..;i {; ig 6yitrGv"s$'5"1r-S

6:65 crtC;; t-{ 5e5, - y it"-'d { i ii J y:*
3 N, 6rv:*:t lji; ;5:; ub71 9i, ;,

"Katakanlah: "Hai ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu
kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan

kamu, bahwa fidah kita sembah kecuali Allah dan tidak kita
persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita

menjadihan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika
mereka berpaling maka Katakanlah kepada mereka: "Saksihanlah,

bahwa Kami adalah orangerung yang berserah diri (kepada

Allah)." (Qs. Aali'Imraan [3]: 6a)

" Dha'i\ Dikeluarkan oleh Al Hakim 4/320, dm ia mengatakan, "sanadnya
shahih namun keduanya (Al Buhari dan Muslim) tidak mengeluarkannya." Adz-
Dzatrabi mengatakan, "Ini jelas munkar."
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Ada yang mengatakan bahwa kilithab ini ditujukan kepada
orang-orang Najran, alasannya adalah ayat yang sebelum ini. Ada juga
yang mengatakan, bahwa l&ithab ini untuk kaum yahudi Madinah.
Ada juga yang mengatakan, bahwa ini untuk kaum yahudi dan juga
nashrani. Pendapat ini sesuai dengan konteks gaya bahasa Al Qur'an
dan tidak ada faktor yang mengindikasikan pengkhususannya, karena
senr:m ini bersifat umum, tidak dikhususkan kepada mereka yang
mendebat Rasutultah SAW. As..Sawoa' adalah al 'adl. Al Farra'
berkata, "Mengenai makna al 'adl dikatakan, 'Sowaa dan sawaa'.'
Bila Anda mem-fathah-kan huruf sin maka Anda memanjangkan, dan
bila men-dhammah-kan atau meng-kasrah-kan, maka
memendekkannya. Zuhair

it;tWt:Lg:;
Tunjulclran lrcpadaku suatu langkah yang tidak ada keraguan padanya

yang bisa kita seragamkan kctidak serasian di antara kita secara
seimbang.

Dan, dalam qira'ah Ibnu Mas'ud disebutkan: 4. lb Y il
'*i Qrcpada suatu kalimat [kctetapmJ yong adil antora kami dan

lmmu)." Malara ayat ini: Terimalah apa yang kalian diseru kepadany4
yaitu kalimat yang adil lagi lunrs yang di dalarnnya tidak ada
kecondongan dari yang haq. Ini t€lah ditafsirkan dengan firman-Nya:

iti $y'!J'Si (bahwa tidak kita sembah kcctali Allah),kalimat ini

pada posisi ldrafadh sebagai badal dari suatu kalimat, atau pada posisi
rafa' yarlg mubtada'nya tidak ditampakkan, yakni: Hiya allaa
na'buda (yaitu tidak kita sembah). Bisa juga menanggap r.lf sebagai

penafir yang tidak ada statusnyapadakalimat yang dimasukinya.

$J $ (6 '+i {3 (don tidak [pulal sebagian kita

menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan) untuk membungkam

orang yang meyakini ketuhanan Isa dan Uzak, dan mengisyaratkan

bahwa sesungguhnya mereka itu dari jenis manusia dan merupakan
sebagian dari manusia, serta sebagai celaan bagi orang yang meniru-

q.'r:t'-;b' GIi
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niru orang lain dalm agam^Allah sehingga ilrut-ihilm merrghalalkan
apa ymg rereka halalkan dan mengharamkan apa yang mereka
taramtq karcoa orang yang demikian berarti telah meirjadi orang

yang diikrtriq,a sebagai tuhan, buktinya adalah firman-Nya: i7t4i

itl *lj' i663 fiaQ;;4:44 (Mereka merjadikm or(ms-

or(mg alirrrn)u dot rahib-rahib mereka sebagai hiro, seloin AAaD-
(Qs. At-Taubah [9]: 3l). Al Kisa i dan Al Fara' me,mbolehkan jazm

pada kalirnat 3$ ,ii @r, tidak kita perselafi*ot) 
-yakni:

Me,njadi -Valru mtrytri?'- dan kalimat, 'f;:3-{5 <U, fidak [pla
sebagior kital runjadikan) 

-yakni: 
Menjadi "Walaa ),attaklridl'-

denga ergam rin$n"

,5'j oE (Jika nereka berpaling), yakni beryaling dari apa

yang disenkan kepada mereka: 3AZ C\ltl<it iJ;rS Qrraka

kaokanlah k@ mcreka,*fukiknilah bahwa korfi dalah or(mg-
orang twg bserah dtri tfuWda Allahf), yakni: Melaksanakm
hukmhukrmll5ra ddha tqhadapl.{ya dan mengakui apa-apa yang
dim€Erahkm Allah kepada kami dari agama yang hrus ini-

Al Butfrad, Muslim dan An-Nasa'i meriwa5rdlrrn dai Ibnu
Abbas, ia manrhltan, *Abu Sufyan menceritakan ke,padakq bahwa
Hirrc,hs merrrina surd dd Rasulullah SAW, lalu ia membacanya di
rl"ra-nryabcddkmt *i, & iri*; f C .g-- .Jlr',i;'.Jl, i, E--

!:;yr'slif ;$ ."t;. rif ,.si(ir g6 * iy ,9:! g St jl*,
s)t i;i-t\i elrtbb,|'*'j'oy ,f;'!r*t?t'cll;,:f l.-r{ ,i*,ti
(o;l*e) ..ti jl,lkt*:'?* jl,iut y4, yt 1o*g*,
rurrna Allah Wry Llalra Pemwah lagi Maha Peryqwtg. Doi
Muhomd utus@, AAah SAW, kcrydo Heraclius lrengrusa Romawi-
Salan sejahtera bagi orotg yang mengihtti penntj* *lorfutryn:
Seswguhnya afu mengajabnu dengon serurm Islon Masuk
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Islamlah, niscaya engkau selannat, [danJ Allah memberimu pahala
dua kali lipt- Jika engkou berpling, mako engkau akan menanggung
dosa orang-orang Romm+ti.'Hai Ahli Kitab, marilah fberpegangJ
kcpada suatu kalimat ficetetapanJ yang tidak ada perselisihan antara
kami dan kamu,' hingga 'bahwa kami adalah orang-orang yang
berserah diri [kepada AllahJ)'40 Ath-Thabrani meriwayatkan dari
Ibnu Abbas, bahwa (di antara) isi surat Rasulullatr SAW kepada (para

pemuka) oftmg-omng kafir adalah: i9 6L \trG (Marilah

[berpegangJ kepodo suatu kalimat flretetapanfl. al aayoh. Ibnu Jarir
dan Ibnu Abu Hatim meriwaya&an dari Ibnu Juraij, ia mengatakan,
*Telah sampai khabar kepadaku, bahwa Rasulullah SAW mengajak
kaum yahudi Madinah kepada apa yang disebutkan di dalarn ayat ini
namun mereka menolak, maka beliau pun memerangi mereka hingga
mereka mau membayar upeti." Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir
meriwayatkan dari Qatadall ia mengatakan, "Diceritakan kepada
kami, bahwa Nabi SAW menyeru kaum yatrudi Madinatr kepada
kalimat ftetetapan) yang tidak ada perselisihan di antara mereka."
Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari Ar-Rabi'.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir dari Qatadah

mengenai firman-Nya: d; i& 6L (Kepada suatu kolimat

[kctetapanJ Wrg tidak ada prselisilun) ia mengatakan, '(-Yaitu-
kalimat yang adil." Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan
seperti itu dari Ar-Rabi'.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij

mengenai firman-Nya, 6CJ Lb:, € i; 'JrZ {; (Dan tidak [putaJ

sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhon), la
mengatakan: Dan tidak pula sebagian kita mematuhi sebagian lainnya
dalam bermaksiat terhadap Allah. Dan dikatakan, batrwa itu adalah
bentuk penuhanan, dimana manusia mematuhi para tokoh dan para
pemimpin mereka dalam hal selain ibadah walaupun tidak
menyembah mereka Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan

4 *ntto|q 'Alaih:Al Butfiari, no. 4553 ,lan Muslim ltl393-1397.
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dari Ikrimalr mengenai firman-Nya, (6 Cki C;, :;3- {5 <oan

tidak [pulal sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai
tuhan),Ia mengatakan: -Yaitu- sujudnya sebagian mereka kepada
sebagian yang lain.

A;Ai,J$WetLesFcS'l
;{6,{{"

*+s'J^li-
@aWfiZ,;3.t $tl,+;iil

ko;<;:{ti,i.'rAUi P"*-* &q P#
$t*{i€,4.bfr1i'(u 6;fi{;,fii&Ks

&,l,$'fi|'tfrt; O.f6 ?St rli6j #3'u$i'ej.y, o6
@a-r;ii

uHai ahli Kitab, mengapa hamu bantah membantah tentang hal
Ibrahim, padahal Taurot dan Injil fidak diturunkan melainkan

sesudah lbrahim. Apakah kamu tidah berpikir? Beginilah komu,
kamu ini (sewajarnya) bantah membantah tentang hal yang kamu
ketahui, mako kenapa kamu bantah membantah tentang hal yang

tidak kamu ketahui? Allah mengetahui sedang kamu tidak
mengetahul lbrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula)

seorang Nasrani, akan tetapi Dia adalah seorang yang lurus lugi
berserah diri (kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah Dia termasuk
golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya orang yang paling
dekot hepada lbrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan

Nabi ini (Muhamnad), beserta orang4rrang yang beriman (kepada

Muhammad), dan Allah adalah pelindung semua orang-otang yang

',t6 5y@ OSIO l'a1i qJ 6,; 5? #;
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beriman.D (Qs. Aati'fmraan [3]: 65{8)
Tatkala setiap kelompok yahudi dan nashrani mengklaim

bahwa Ibrahim AS berada pada agama mereka, Allah SWT
membantah mereka dan menjelaskan bahwa agama yatrudi dan agama
nashrani adalah setelahnya. Az-Zujaj mengatakan, "Ayat ini adalatr
hujjah yang paling nyata terhadap yahudi dan nashrani, bahwa Taurat
dan Injil diturunkan setelahnya, dan pada masing-masing kitab ini
tidak terdapat nama agama dan tidak pula nama Islam." Pandangan ini
perlu ditinjau ulang, karena Injil banyak berisikan ayat-ayat dari
Taurat serta menyebutkan syari'at Musa serta argumen-zngumen yang
ditujukan kepada yahudi. Demikian juga 7abtx, di beberapa
bagiannya disebutkan syari'at Musa, dan di ba.gan awalnya
disebutkan khabar gembira tentang Isa, kemudian di dalam Taurat
juga banyak disebutkan syari'at-syari'at terdahulu. Semua ini
diketahui oleh setiap oriang yang kitab-kitab yang
diturunkan. Ada perbedaan pendapat mengenai masa rentang antara
Ibratrim dan Mus4 dan masa rentang antara Musa dan Isa" AI
Qurthubi mengatakan, "Dikatakan bahwa masa relrtang antara Ibrahim
dan Musa adalah seribu tahrm, dan antara Musa dan Isa adalah seribu
talrun. Demikian yang dicantumkan di dalamll lfusysyaf,"

6# {fr (Apakah korru tidok berpikir?), yakni:

Memikirkan tentang rapuhnya argumen kalian dan batalnya pendapat
kalian.

-# F L) 9#- ;$L 7V, (Beginitah komu, komu ini

[sewajarnyal bantah membantah tentang hal yoq kamu kctalru), asal

irll; adatatr pfi, fa" huruf lwnanh yang p€rtama diubah menjadi

ha'karena ia saudarinya. Demikian yaog dikatakan Abu Amr bin Al
Ala' dan Al Alfifasy. An-Nuhas mengatakan, "Ini pendapat yang

bagus." Qanbul membacanya p:it!. Ada yang mengatakan bahwa ha'

di sini untuk mengundang perhatian yang masuk ke dalam kalimat
yang setelatrnya, yakni: Beginilah karru, kamu ini orang-orang bodoh
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yang berbantah-bantahan. Mengenai kata ,-ffi ada dua dialeh yaitu

dengan nadddan tanpa madd.

Yang dimaksud dengan: -H F t74 Qentang hat ywtg kamt

ketahu) adalah yang terdapat di dalam Taurat, walaupun mereka

menyelisihi trmtunannya dan berbantah-bantahan mengenainya seciara

batil. Adapun yang tidak mereka ketahui adalah klaim mereka bahwa

Ibrahim berada pada agama merek4 karena mereka tidah mengetahui

zamannya Ibrahim. Ayat ini menunjukkan larangan berbantah-

bantahan secara batil, bahkan ada anjuran untuk meninggalkan
perdebatan mengenai kebenaran sebagaimana yang disebutkan di

dalam sebuah hadits: p. efry, &'* €it L.i'liirlr'jri ,i
.t\)t lBmongsiapa meninggalkan berbantah-bantahon waloupun ia

benar, maka aht menjaminkowrya terhadap Allah dengan sebuah

rumah di surga)- Ada juga anjuran untuk membantah dengan yang

lebih baik, yaitu firman-Nya, ';'"t e ,4E -li+g @ot
bantahlah mereka dengan cara yang batU. (Qs. An-Nabl 116l: 125),

firman-Nya, S a,i\it rl #i'Jfif|+A*j (mr iotgoilarr
lamu berdeba dcngut Ahli Kitab, melainkan dengot cua Wry
paling baik). (Qs. Al 'Ankabuut p9l: aQ dan sebagainya Jadi,
pembolehannya t€rbatas pada hal-hal yang maslahatnya lebih banyak
daripada atau @a hal-hal yang perdebatannya

dilakukan secarabaih bukan dengan

{$-'oft (Atlah mengetahui), yakni: Mengetahui segala

sesuatu, sehingga tercakup pula apa yang mereka perbantahkan.

Penafsiran tentang al boniif talah dikemukakan.

q6 35 5l (Sesungguhnya or(mg yang wling detut),

yakni: Yang pating berhak dan paling dekat dengannya addah orang-

orang yang mengikuti agamanya
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?41 $tt @an Nabi ini), yakni: Muharnmad SAW.

Disebutkannya beliau secara tersendiri adalah sebagai penghorrratan
dan pemuliaan bagi beliarl serta karena kedekatan beliau SAW
dengan Ibrahim karena beliau merumg dari keturunanny4 dan juga

karena keserupaannya dengan agamanya dalam banyak syari'at
Muhammad.

Az

Vt; O-iYt (serta orang-orang yang beriman) dari umat

Muharnamd SAW.

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir d"n Al Baihaqi di dalam Ad-Dalail
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Karrm nashrani Najran
dan para rahib yahudi bertcumpul di tempat Rasulullatr SAW dan

berdebat di sisinya, para rahib b€rkat4 'Ibrahim itu seorang yahudi,'
sementara kaum nashrani berkat4 'Ibrahim itu seorang nashrani.' Lalu

berkenaan dengan mereka itulah turun ayat: A .re+)i 'J;1n-

'€A e 3F€3 (Hai Ahli Kitab, mengapa kmnu bantah

membantah tentang lul lbrahim). Al aryah."' Diriwayatkan juga

serupa ini dari sejumlah salaf.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Al'Aliyah mengenai

firman-Nya: 'le t F q ;4$. ;{|L'fr @eginitah komu,

kamu ini [sewajtnyal bantah membantah tentong hal yang komu

ketahui), ia berkata, "-Yaitu-- mengenai apa yang kalian saksikan

dan kalian lihat serta kalian dami." (Kemudian mengenai firman-

Nya:) 
'p O # ;1 C*-'o353 $ @ara mensaw knmu bantah

membantah tentang lul yang fidok kamu kctahui?) Ia mengatakan: -Yaitu- mengenai apa yang tidak kalian saksikan, tidak kalian lihat
dan tidak kalian alami. Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al
Mundzir juga meriwayatkan seeerti itu dari Qatadah. Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari As-Suddi mengenai ayat ini, ia mengatakan: Yang

mereka ketatrui adalah apa-apa yang diharamkan bagi mereka dan
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apa-apa yang diperintahlran k€pada mereka, sedangkan yang tidak
mereka ketahui adalah mengenai perkara Ibratrim. Ibnu Abu I{atim
meriwayatkan dari Al Hasan, ia berkata, "Orang yang mendebat
berdasarkan ilmu dapat dimaaftan, sedangkan yang mendebat tanpa
berdasarkan ilmu tidak diamaaftan."

Ibnu Jarir merwiayatkan darinya dari Asy-Sya'bi, me,nge,nai

firman-Nya, /A 6gl, (Ibrahim bukon...) ia mengatakm: Allah

mendustakan mereka dan mematatrkan argumentasi merelra Ia juga
meriwayatkan seperti itu dari Ar-Rabi'. Ibnu Abu II*im juga
meriwayatkan serupa itu dari Muqatil bin Hayyan.

Abd bin Humaid meriwayatkan dari jalur Syahr bin llausyab:
Ibnu Ghanarn menceritakan kepadaku: Bahwa ketika para sahabd
Rasulullah SAW berangkat ke negeri An-Najasyi, Ialu dike,mrkakan
kisah mereka bersama An-Najasyi dan apa yang mereka katakan
kepadanya saat Amr bin Al Ash berkata, "Sesungguhnya mereka
mencela Isa." Ini kisah yang sangat terkenal, kemudian ia be,rkala,

"Para hari ifu, lfiabar tentang perdebatan mereka sampai kepda
Rasulullah SAW (melalui wahyu) yang saat itu bemada di lt[adinah

(yaitu): '€]{y- ,16 'Jfi $esrotgguttta orang ww wlins dekd

kcpada lbrahim). Al oqnh-"

Diriwayatkan oleh Sa'id bin lvlanshrn; Abd bin Hrrnai4 At-
Tirmidzi, Ibnu Jarir, Ibnu Abu fldim, Al Hakim dan ia m*shalilv
kannya, dari Ibnu Mas'ud, hhwa Rasulullah SAW bersabda /(J-"1

;, ,ryt ,r: e ,l:'ofl ,:4,|itiU (sesunggutryn setiq nobi

mempunyai kckasih lnng deka, dot sesungguhnyu kckasihfu doi
merelra [pua nabiJ adalah baptfu dn kekasih Tuhoila), 

-yakni
Ibratrim-. Kemudian beliau membacakan ayat ":6 

',1fr 51,
(Sesungguhnya orang yang paling dekat) al aayah.ar Ibnu Abu IIatim
meriwayatkan dari Al Hakam bin Maina', bahwa Rasulullah SAW

or Shahih: At-Tirmidzi, rro, 2995 dan Al Hakim 2Dy2, 553- Al Albmi
menshahihkanrya di dalam Slafui At-Ttumi&i 3l3l-
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bersabda: ,:4,1 ,V Ft ti$ ,t;eEA'4u, /6t A\1'ot,t'-i,'fi; s-

,r.st|*r't'l6,fflti,&s $tsu, g.Si,ir;li tti^r;-',r6r riy-if rlrllri
(Wahai selralian Quraisy, sesungguhnya orong yang paling dekat
dengan nabi adalah orang-orang yang bertakwa. Kuena itu jadilah
lralian berada di jalan itu, lalu lihatlah, bukanlah orang-orang
menjumpailru membmyakan berbagai amal, sementara kalian
menjumpaiht dengan membav,akan kcduniaan, lalu bagaimana aht
aksn menghalangi kalian dengan wajahku)." Kemudian beliau

membacakan ayat: €Jb q6 35 5y $esungsrrtnrya orang yang

paling dekat kcpada lbrahim) al aryah.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan mengenai ayat
ini, ia mengatakan, "Setiap mukmin adalah wali Ibrahim, baik yang

telah lalu maupun yang masih ada."

L SUvi k U 5vcgfi +S g'-+iS d;':

5,:$;rg$,$Ii_@ <rr!r6-{ri1 
';;,5;'6fi5;:K;;;q1i,'a""t

hr*SrtF:,
't#-'r;{J{tY*YrF:6t6i

tt;:{6 r; x - yl r;,i5ii'""t-',it W'"-- {fi4 5

,{4EJE1@ i,#i"?,
'^Sij-rt;Q$ ',F j$:ufu,

a$yrj${:
'pJu'$iA .ttg 6 $i a'i u6ilt iyi *i,'e;

<rr3* (1,rj5fi 'J\G- @ 5i:5-vr fu*l
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+;tii A'iittiX& g . t+!!:,3$-@'i+ A6

1;:i
"segolongan dari ahli kitab ingin menyesathan kamu, padahal

mereka (sebenarnya) tidak mcnyesathan melainfun dirinya sendirt,
dan mereka fidak menyadarinyo- Hd ahli Kitab, tmengapa kamu

menginghari ayot-ayat Allnh, padahal hamu mengetahui
(kebenarannya). Hai ahli Kitab, mcngapa kanu mcncampur

adukkan yang haq dengan yang bathil, dan menyembunyikan
hebenaran, padahal hontu mengetahuinya? segolongan (ain) dari
ahli kitab berkata (kepada sesanonya), 'Perlihathanlah (seolah-

olah) kamu berilnan kepada apa yang diturunkan kepada orang-
orang beriman (sahabat-sahabat Rasul) pada permulaan siang dan
ingkarilah ia pada akhirnya, supaya mereha (orang-orang mukrtn)

kembali (kepada kekaJiran). Dan ianganlah kamu percaya

melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu Katakanlah,

'sesungguhnya petunjuk (yang harus diikttti) iolah petuniuk Allah,
dan (janganlah kamu percaya) bahwa akan diberikan kepada

seseorang seperti apa yang diberikan kepadanu, dm (iangan pula
kama percaya) bahwa mereha ahan mengalahhon huiiahmu di sisi

Tuhanmut. Katakanbhr'Sesunggrrtnya harunia itu di tangan

Allah, Allah memberthan kuania-Nya hepada siapa yang
dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Luas karunia-Nya) lagi Maha
Mengetahu{; AAah menentuhan rahnil-Nya (funabian) kepada

siapa yang dihehendahi-Nya dan Allah mempunyai karunia yang
besan' (Qs. AaIi'Imraan l3l: 69'74)

Segolongan dari Ahli Kitab ini adalah kaum yahudi Bani

Nadhir, Quraiznah dan Bani Qainuqa', yaitu tatkala sejumlatr kaum

muslimin menyeru mereka kepada Islam. Mengenai hal ini nanti akan

dikemukakan riwayatnya. Ada juga yang mengatakan, bahwa mereka

ini adalah semua ahli kitab, sehingga kata 'U di

menunjukkan jenis.

untuk
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$ 3&$-V5 7aaanal mereks [sebenarnyal tidak

menyesatkan melainkan dirinya sendiri) adalatr kalimat keterangan
untuk menunjukkan keteguhan kaum mukminin dalam keimanan,
sehingga tidak ada gangguan dari orang yang hendak mengganggu
mereka kecuali akan menimpa dirinya sendiri. Yang dimaksud dengan
ayat-ayat Allah adalatr dalil-dalil yang terdapat di dalam kitab-kitab
mereka mengenai kenabian Muhammad SAW.

<ttati6'i1t O"a"nal kamu mengetahui) apa yang terdapat

di dalam kitab-kitab karnu mengenai itu. Atau kamu mengetatrui yang
seperti itu dari bukti-bukti para nabi yang mengakui kenabian beliau.
Atau maksudnya adalah: Kalian selalu saja menentang setiap ayat,
padahal kalian mengetatrui bahwa itu adalah benar. Mencampur
adukkan yang haq dengan yang batil adalah mencampur adukkannya
dengan apa-apayang mereka rubah sendiri.

';tt:Li i* Qtadahat kamu mengetahui) adalah jumlah

haaliyah ftalimat yang menerangkan kondisi).

,#.5 J-JJ 
jr'|EG J6; (Segolongan ftat J dari Ahli Kitab

berkata), yaitu: Para pemimpin dan pemuka mereka. Mereka
mengatakan ungkapan ini kepada golongan bawatr mereka. Wahnun
nahaar adalah pennulaan siang, disebut 'wajh' karena menrpakan
bagian terbaiknya. Ada yang mengatakan:

r#ry: J-,sf,f*k 1; ri ;lty, e;$
Ia bersinar cemerlang di permulaan siang

seperti mutiara laut yang telah dibersihkan kotorannya.

Kalimat ini pada posisi nashab sebagai zhorf. Mereka
diperintahkan demikian untuk memasulkan keragukan kepada kaum
mukminin, karena mereka menganggap bahwa ahli kitab mempunyai
ilmu, bila ahli kitab itu lcufir setelah beriman, maka akan timbullatr
keraguan bagi yang lainnya dan memicu kesangsian. Namun atrli kitab

.)z1i
(#
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itu tidak tahu bahwa Allah telah meneguhkan hati kaum mukminin,
sehingga tidak digoyahkan oleh reka perdaya musuh-musuh Allah dan

tidak digoyangkan oleh propaganda para pembangkang.

'K: G ,; $yr;4$ {i @* iangantah tramu perccrya

melainlan lrepada orang yang mengilcuti agamama), dari perkataan

sebagian yahudi kepada sebagian lainnya" yakni para pemuka mereka

mengatakan kepada golongan rendah, "Janganlatr kalian menyatakan
pembenaran yang sesungguhnya kecuali bagi yang mengikuti agama

kalian dari pemeluk agama yang kalian peluk ini. Adapun bagi selain

mereka yang telah memeluk, maka tampakkanlah kepada mereka

sekadar tipuan :G.( Y;jK'6 )Qi 'a{j rpaaa permulaan siang dan

inglrarilah ia pada akhirnyo) agar mereka terpedaya). Maka dengan

begitu, kalimat: '?; U 'J4 G iii- $ 6on [iangantah tramu

percayal balwa akan diberikan kcpada seseorang seperti apa yang
diberilran kepadamu) terkait dengan kalimat yarrg mahdzuf, yakni:

Kalian melakukan itu karena tidak percaya batrwa akan diberikan
kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepada kalian. Yakni:
Bahwa kedengkian kalian untuk diberinya seseorang seperti apa yang

diberikan kepada kalian yang berupa keutamaan dan Al Kitab
mendorong kalianuntuk mengatakan apa yang kalian katakan itu.

,fffi 5 @"" [iangan ptla kamu percayal balwa mereka

alran mengalahtran hujjahmu) dr:athaf-kan kepada: '63i 6 (bahwa

alran diberikan), yakni: Janganlah kalian mempercayai dengan

sesungguhnya dan mengakui di dalam dada kalian dengan pengakuan

yang sesungguhnya terhadap orang yang bukan pengikut agama

kalian. Kalian lalokan itu dan rencanakan itu, maka kaum muslimin
tidak akan dapat mengalatrkan hujjah kalian dengan kebenaran di
hadapan All& pada hari kiamat nanti.

6i rs'J&iiii 'i+ (Sesunggt ttnya petunjuk [yang horus diitutiJ

n
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ialah petunjuk Allah), ini redaksi kalimat yang bernada kontradiktif.
Al Akhfasy berkata, "Maknanya: Dan janganlah kalian mempercayai
kecuali orang yang mengikuti agama kalian, dan janganlatr kalian
percaya bahwa akan ada seseorang yang diberi seperti apa yang
diberikan kepada kalian, serta janganlah kalian percaya bahwa mereka
akan mengalahkan hujjahkalian." Dengan demikian ia menganggap
kalimat ma'thuf.

Ada juga yang mengatakan, batrwa maksudnya: Janganlah
kalian beriman pada permulaan siang dan mengingkarinya pada akhir
hari kecuali terhadap orang yang mengikuti agama katian. Yakni:
Terhadap orang yang telatr memeluk Islam padahat sebelumnya ia
pemeluk agama kalian. Karena keislarnan orang yang demikian akan
menyebabkan kematiannya disertai kemurkaan dan kerugian. Dengan

pengertian ini, maka kalimat: 4$ S @atwa akan diberitran) terkut
dengan kalimat yang mahdzufseperti halnya pengertian yang pertama.

Ada juga yang berpendapat, bahwa kalimat: irl it (bahwa akan

diberilran) terkait dengan kalimat f#i 1, ganganlah lmmu

percaya), yakni: Janganlah kalian menampakkan keimanan kalian

bahwa €; U 'J, ffi i$- 6 @*on diberitran trepada seseorans

seperti apa yang diberikan kcpadamu), yakni: Ratrasiakanlatr
pembenaran kalian bahwa kaum muslimin telatr diberi Kitabullah
seperti yang diberikan kepada kalian, dan janganlatr kalian sebarkan
ini kecuali kepada para pengikut agama kalian.

Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: Janganlah
kalian mempercayai kecuali terhadap orang yang mengikuti agama
kalian, batrwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang
diberikan kepada kalian. Ini berdasarkan anggapan qira'ah-nya
dengan madd pada kata tanya sebagai penegasan pengingkaran
terhadap apa yang mereka katakan, yaitu mengingkari batrwa akan
diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu.

Berdasarkan pengertian ini, maka ,j a* yang setelatrny a padaposisi
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rafa' sebagu mubtada', sedangkan khabarnya mahdzuf, perkiraannya:
Kalian membenarkan itu. Bisa juga pada posisi nashab berdasarkan
anggapan tidak ditampakkannya .fi'|, yang perkiraannya: Kalian
mengakui batrwa akan diberikan. Ibnu Katsir, Ibnu Muhaishin dan

Humaid membacanya',e !- 0T' dengan madd. Al Khalil mengatakan,

"Kata of pada posisi ktufadh, sedangkan yang menyebabkannya

khafadh telah dibuang." Ibnu Juraij berkata, "Maknanya: Dan
janganlah kalian beriman kecuali terhadap orang yang mengikuti
agama kalian, karena tidak suka bila ada seseorang yang diberi..."

Ada juga yang mengatakan, "Maknanya: Janganlah kalian
beritahukan tentang apa yang terdapat di dalam kitab kalian mengenai
sifat Muhammad SAW, kecuali terhadap orang yang mengikuti agama

kalian, agar hal ini tidak menyebabkan yang lainnya beriman kepada
Muhammad SAW." Al Farra' berkatq "Bisa juga dianggap bahwa

perkataan orang-orang yatrudi itu terhenti pada kalimat: G $.*y
.ffa2 @etainkan kepada orong yang mengihtti agamamu), kemudian

Allah mengatakan kepada Muhammad SAW: S c'i e34X iy:$
(Katakanlah, "Sesungguhnya petunjuk [yang horus diilattiJ ialah
petunjuk Allah"), yakni: Bahwa keterangan yang benar adalatt
keterangan Allah. Dari sini tersirat, bahwa redaksi an yu'taa ahadun
mitsla maa uutiitum diperkirakan '/aa' [sehingga menjadi "an lad'\,

seperti firnan Allah Ta'ala: 1j;' .i H N l#- (Attah

menerangkan fhuhtm iniJ kcpadamu, supcrya kannu tidak sesat). (Qs.

An-Nisaa' l4l: 176), yakni li an laa tadhilluu (supaya kamu tidak
sesat)."

Ka,a 'j1' pada kalimat, lffi tr @o" [iangan pula kamu

percayal balwa mereka akan mengalahkan huljahmu) bermaha
hattaa (sehingga). Demikian yang dikatakan oleh Al Kisa'i,
sedangkan menurut Al Alfifasy bahwa fr 'oW (partikel sambung)
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sebagaimana yang telah dikemukakan. Ada yang mengatakan, bahwa
*hudallaah" adalah badal (pengganti) dari "al hudaa", dan "an
yru'taa" adalah Hrubar "inna", sehingga maknanya: Katakanlah,
sesungguhnya petunjuk Allah akan diberikan kepada seseorang seperti
yang diberikan kepada kalian. Telatr dikatakan, bahwa ayat ini yang
paling sulit di dalarn surah ini, dan itu memang benar. Al Hasan
membacanya, "lru'tif' dengan kasarah pada taa'. Sementara Sa'id bin
Jubair membacnaya "in yt'tad' dengan kasrah pada hamzah dengan
anggapan sebagai partikel penafi.

I
fCS- $ .#t, g4 (Atlah menentukan rahmat-Nya

firenabianJ kcpada siapa yang dikclrendoki-Nya), ada yang

berpendapat, bahwa (yang dimaksud dengan ratrmat) ini adalah

kenabian. Ada juga yang mengatakan, bahwa artinya lebih umum
daripada itu. Ini merupakan bantahan terhadap merek4 dan sanggahan

terhadap apayangmereka katakan dan mereka rencanakan.

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari
Suffan, ia mengatakan, "Semua penyebutan ahli kitab yang di dalam
(surah) Aali 'Imraan adatah berkenaan dengan kaum nashrani, namun
pandangan ini terbantatr, karena mayoritas khithab ahli kitab yang

disebutkan di dalam surah ini sama sekali tidak tepat diartikan sebagai

kaum nashrani. Contohnya adalah ayat-ayat yang sedang kita kaji
penafsirannya ini, karena golongan yang sangat menginginkan

kesesatan kaum muslimin, dan juga golongan yang mengatakan: \ht;

)61 '.$ lfri; <t$i ',F ij -,sf;te{ruuhatkantah [seotah-otahJ

lramu beriman l@pada oW yang dinrunkan kepada orang-orang
beriman [sahabat-sahabat RasulJ pada permulaan siang), adala]r

khusus kaum yahudi."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Qatadatr firman-Nya: e # 'J;k-

<-,t'ri;3 ?t $1 ,*9 <-'ir* (Hai Ahti Kitab, mensapa tramu

mengingkari ryat-ayat Allah, padohal kamu mengetahui
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l

flrebenarannya), ia mengatakan: Kalian telah mengetahui bahwa ciri-
ciri Nabiyullah Muhammad adalah yang terdapat di dalam kitab
kalian, namun kemudian kalian kufur terhadapnya dan

mengingkarinya serta tidak beriman kepadanya, padahal kalian telah
mendapatinya tercantum di dalam Taurat dan Injil yang ada pada

kalian, bahwa beliau adalah nabi yang ummiy (buta huruf)." Ibnu Jarir
dan Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan seperti itu dari Ar-Rabi'.
Keduanya juga meriwayatkan serupa itu dari As-Suddi. Ibnu Abu
Hatim juga meriwayatkan serupa itu dari Muqatil. Ibnu Jarir dan Ibnu

Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Juraij, 5tl^ii '7Y {f"aona
lramu mengetahur) bahwa agama yang haq di sisi Allah adalah Islam,
dan tidak ada agama lain di sisi Allatr.

Keduanya juga meriwayatkan dari Ar-Rabi' mengenai firman-

Nya: ,9\ ;;Ji 5# f. (Mensata kamu mencampur adukkan

antara yang haq dengan yang bathil), iamengatakan: Mengapa kalian
mencampur adukkan yahudi dan nashrani dengan Islam, padahal

kalian telah mengetahui bahwa agama Allah yang Allatt tidak

menerima selainnya dari seorang pun adalah Islam. 'i;{, i,#K; foo"
menyembunyikan kcbenaran), yakni: Kalian menyembunyikan perkara

Muhammad padahal kalian telah mendapatinya tertulis di dalam
Taurat dan Injil yang ada pada kalian. Abd Ibnu Humaid dan Ibnu
Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari Qatadah.

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Abdullah bin Ash-
Shaif, Adi bin Zard dan Al Harits bin Auf saling berbicara di antara

mereka, 'Mari kita beriman kepada apa yang dibawakan oleh
Muhammad dan para salrabatrya pada pagl hari dan kita
mengingkarinya di sore hari, sehingga hal itu dapat membiaskan
agama mereka, mudah-mudatran mereka melakukan seperti yang kita
lakukan sehingga kembali kepada agama mereka.' Lalu Allah

menurunkan, -N\ 6i:, -r# e #) j\lf- (Hai Ahti Kitab,

mengapa lramu mencampur adukkan antara yang haq dengan yang
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bathil), hingga: 3+ A|'KV @* Atlah Maha Luas firorunia-NyaJ

lagi Maha Mengetahui)" Telah diriwayatkan juga serupa ini dari
sejumlatr salaf.

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Marduwaih dan Adh-
Dhiya' di dalam Al Mukhtarah meriwayatkan dari jalur Abu Dhibyan,

dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, ''4f JYt (Segolongan

fiarnl dari Ahli Kitab berknta firepada sesamanyaJ..." al aayah, ia
mengatakan, "Segolongan dari ahli kitab itu bersama-sama mereka
(kaum mukminin) di permulaan siang, bergaul dan berbincang-
bincang dengan merek4 namun pada sore harinya dan ketika tiba
waktu shalat, mereka kufur dan meninggalkannya."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mrrndzir meriwayatkan dari Qatadah

mengenai firman-Nya, 'p;U 'Jr1e4tg-6 (Dan [ianganlah kamu

percayal bahwa akan diberiknn kepada seseorang seperti apa yang
diberilran kepadamu), ia mengatakan: Ini adalah ucapan sebagian

mereka kepada sebagian lainnya. Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti
itu dari Ar-Rabi'. Ia juga meriwayatkan serupa itu dari As-Suddi.

Abd bin Humaid, Ibnu Jaxir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Mujatrid; 'P;U 'ytffi i$ $ 1oo, [ianganlah

lramu percayal balwa akan diberikan kcpada seseorang seperti apa
yang diberikan kepadamu) karena kedengkian orang-orang yatrudi
yang disebabkan kenabian itu ternyata berasal bukan dari kalangan
mereka, dan karena keinginan agar (orang-orang lain) mengikuti
agama mereka.

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mtmdzir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari Abu Malik dan Sa'id bin Jubair mengenai firman-

Nva' 3+J U 'Jri6 itt 6 @on [ianganlah knmu percryal batrwaJ(-.rv.

alran diberilan kepada seseorang seperti apa yang diberikan
kepadamu), keduanya mengatakan: -Yaitu- umat Muharrmad
SAW. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi,
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Allah berfirman kepada Muharnmad SAW: 6tg 6 6i c'i {t$ it
'P.JU 'J:i!6lsrrrngguhnya petunjuk fyang harus diikutiJ ialah

petunjuk Allah, dan [ianganlah kamu percayal balrua akan diberilcan
lrcpada seseorang seperti apa yang diberikan lcepadamu) wahai

Muhammad. 't; '* ,fffi 5 @on [iangan pula lmmu percayaJ

bahwa merelra akan mengalahkan hujjahmu di sisi Tuhanmu), di
mana orang-orang yahudi berkata "Allah telah memperlakukan kami
demikian dan demikian karena kemuliaan sehingga Allah menurunkan
manna dan salwa kepada kalrri." Karena apa yang dianugerahkan

kepada kalian adalah lebih utama, maka ucapkanlatr: 4'f,;:;fr 
^'S'*A ; ^j- it (Katakanlah, "sesungguhnya karunia itu di tangan

Allah, Allah memberiknn korunia-Nya kepada siapa yang
dilrehendaki-Nya").

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya: c'i e3ili iy:i
'PJ U 'J, fr iri- 6 ;ii Qtutaknntoh, "sesungguhnya petuniuk

[yang harus diifut] ialah petunjuk Allah, dan [ianganlah kamu
percayal bahwa akan diberikan kcpado seseorang seperti apd yang
diberilran kepadamu) ia mengatakan, "Ketika Allah menurunkan kitab
seperti kitab kalian dan membangkitkan seorang nabi seperti nabi

kalian, kalian mendengkinya karena hal tersebut. -Maka- itt-'S

T\4; #/.-itl 1-'J;:;i (lcatakanlah,"sesungguhnya karunia itu di

tangan Allah, Allah memberikon kmunia-Nya kepada siapa yang
dikchendaki-Nya') Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari Ar-
Rabi'."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Juraij mengenai firman-
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Nya: 'PJ U 'J4 G 6t ;\ ;i'i ,s'.d is3lfr 'ty $ lxoto*orror,,
"Sesungguhnya petunjuk [yang hans diilcuti| ialah petunjuk Allah,
dan [janganlah kamu percayal bahwa alcan diberilcan lcepada
seseorang seperti apa yang diberikan kcpadamu") ia mengatakan: Ini
adalah perkara yang dianugeratrkan Allah kepadanya. 

-Kemudian
mengenai firman-Ny u- '#'^4 trffi I'PJU 'J:i % 4rg 6
(Dan [ianganlah kamu percayal bahv,a akan diberikon kepada
seseorang seperti apa yang diberikan kcpadamu, dan [iangan pula
lramu percryal bahwa mereka akan mengalahkan hujjahmu di sisi
Tuhanmu), ia mengatakan: Sebagian mereka mengatakan kepada
sebagian yang lainny4 *Janganlah kalian beritahukan kepada mereka
tentang apa yang telah dijelaskan Allah kepada kalian di dalam kitab-

Ny", $4- (Suapaya dengan demikian mereka dapat mengalahknn

hujjahmu) untuk mempertahankan diri kalian W ',^4 (di sisi

Tuhanmu), sehingga mereka memiliki hujjah terhadap kalian." i,y'S

;rt $, 'rt-r;fi (Katakanlah, "sesungguhnya karunia itu di tangan

Atlah-)-yakni:- Islam. 'frg; -r;St #,;;- (Allah menentutran

rahmotnya [kcnabianJ kcpada siapa yang dikehendaki-Nya), -yakni-Al Qur'an dan Islarn."

Abd bin Humai4 Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu

Hatim meriwayatkan dari Mujatrid mengenai firman-Nya: fir;;-
u

{\fr-;i -l;3t (Atlah menentukan rahmatnya [kcnobianJ kcpada

siapa yang dikehendaki-Nya), ia berkata, 36-Yaitu- kenabian." Ibnu
Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan, ia mengatakan, "Karunia-
Nya adalatr Islam, Allah mengkhususkannya bagr siapa yang
dikehendaki-Nya."
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oLJ.&5 s5L-eil-)W,r* oLJ rK;r 6 eS

$:^y1@ )4;9,t7 $L$L"rifS t6*,'&
&4fiA1:F5J6_,W '6row";{lj6

i;G)
@ ,41(i;fri;+;i{i{rt!

'1651 d;rA('$ 6r' .2*{y'i;J #Si@ 6Ai
653 J'$ # #i ;1$ *., {"TT't$tfiY

"Di antara ahli kitab ada orang yangiika kamu mempercayakan
kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di

antara mereka ada orang yangiika kamu mempercayakan
kepadanya satu dinar, tidak dihembalikannya kepadamu kecuali

jika kamu selalu menagihnya yang demikian itu lantaran mereka

mengatokan, 'Tidak ada dosa bagi Kami terhadap orang-orang
umml mereha berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka

mengetahui. (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati
janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maha sesungguhnya Allah

menyukai orang-orung yang bertahwa Sesungguhnya orang-orang
yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah
mereka dengan harga yang sedihil, mereka itu tidak mendapat

bahagian (pahala) di ahhirat, dan Allah tidak ahan berkata-kata
dengan mereka dan ti.dak ahan melihat kepada mereka pada hari

kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mcrek* bagi mereka azab

yang pedihl'(Qs. AaIi'Imraan [3]: 75'77)

Ini memulai penjelasan tentang pengkhianatan kaum yahudi

dalam masalah harta setelah penjelasan tentang penglhianatan mereka

dalam masalah agdma. Jm $tartikel yang memposisikan katalkalimat

lain pada posisi jarlkhofadh) dan mairur (katalkalimat yang
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dipengaruh oleh parrikeliar)pada kalimat: ,-GJi 6 AS (Di antara

Ahli Kitab) pada posisi rafa' sebagai mubtada' sebagaimana pada

firman-Nya: 3;f- G e.gi 'Ur3 (Di antara manusia ada yang

mengatalcan) (Qs. Al Baqarah [2]: 8). Penafsiran tentang al qinthaar
telatr dikemukakan.

'ri\i6o*umempercayakankepadanya),demikianqira'atrnya

Jumhur. Sementara Ibnu Watsab dan Al Asyhab Al Uqaili
membacanya: Taiminhn dengan kasrah pada ta'berdasarkan dialek
Bakar dan Tamim, demikian juga qira'ah orang yang membaca:

-r*, (Kami memintapertolongan) (Qs.Al Faatihatr [l]: 5) dengan

lrasrah pada nun. Nafi' dan Al Kisa'i membacanya: ,g;i_

(dilrembalikannya) dengan kasrah pada ha' karena qira'atrnya
dilanjutkan. Abu Ubaid mengatakan, "Abu Amr, Al A'masy, Hamzah
dan Ashim dalam riwayat Abu Bakar sependapat men-sulatn-kan
huruf ha'." An-Nuhas mengatakan, "sebagian pakar nahwu
memandang tidak bolehnya men-suhtn-kan huruf fta' kecuali pada
sya'ir, dan sebagian lainnya sama sekali tidak membolehkan. Dan
diriwayatkan, bahwa orang yang membacanya demikian adalah keliru,
dan bisa diduga bahwa jazm-nya adalah asli pada fta'. Abu Amr
sangat tidak mungkin membolehkan ini, dan yang benar riwayat
darinya balrwa ia meng-kasrah-V,an ha-." Al Farra' mengatakan,
"Madzhab sebagian orang Arab adalah men-suhtn-kan ha'bila yang
sebelumnya berharaka! maka mereka mengatakan ,dharabtuh

dharban syadiidan' (aku memukulnya dengan pukulan yang keras),
sebagaimana dt-sulatn-kannya mim pada kata' antum' dar., qumttm, .,,
Lalu ia mengemukakan syair:

'e-bbu * :v'rf Jt,Sc q,lr'^Lt :l-'o:t 6:r, i
Tatlala ia melihat balwa tidak ada orang dan tidak pula binatang

buos,

ia pun memiringkan (tubuhnya) kcpada ilalang pada gundukan pasir

408 TAFSIR FATHUT QADIR



lalu berbaring.

Abu Al Mundzir Salaam dan Az-Ztrhrj membacanya
'Yuaddihu' dengan harakat dhammah pada huruf fta'. Qatadah,
Hamzah dan Mujahid membacanya'Yuaddihuu' dengan huruf wowu
dalam bacaan yang dilanjutkan (kepada yang setelatrnya). Makna ayat
ini: Bahwa di antara ahli kitab ada orang yang dapat dipercaya yang
menunaikan amanatnya walaupun banyak, dan ada juga yang
berkhianat yang tidak menunaikan amanatnya walaupun sederhana.
Orang yang dapat dipercaya dalam hal yang banyak, maka ia lebih
dapat dipercaya dalam hal yang sedikit. Sementara orang yang khianat
dalam hal yang sedikiq maka ia lebih khianat dalam hal yang banyak.

t+ ,* ii'V $y@ecuati iika kamu selalu menagihnya), inr
bentuk ungkapan istitsna' mufarragh (pengecualian yang 'amil-nya
berfungsi setelahnya), yakni: Ia tidak akan menunaikannya kepadamu
kapan pun, kecuali bila kamu selalu menagih dan menuntutnya serta
memintanya unfuk mengembalikannya.

Kata penunjuk (Yang demihian irz) kembali kepada

"Meninggalkan penunaian" yang terkandung pada kalimat: eii'- $
(tidak dilrembalikannya). Al Umiyyttun (orutg-orang ummi) adalah
orang-orang Arab yang bukan ahli kitab, yakni: Tidak ada dosa bagi
kita bila menzhalimi mereka karena mereka menyelishi agama kita.
Mereka menyatakan -semoga Allah melaknati mereka- bahwa hal ini
dari kitab mereka, maka Allah SWT membantah mereka dengan

firrran-Nya, 6fi_ fr 4*iS;"1 & lJFj, (Mereka bertrata dusta

terhadap Allah, padahal mereka mengetahui).

iy. gnunan demifianJ, sebenarnya), yakni: Tentu saja itu

berdos4 karena pendustaan mereka dan karena mereka menghalalkan

harta orang-orang Arab. Maka kata $. penetapan dosa yang mereka

nafikan. Az-Zujaj berkata, "Redaksinya telah sempurna pada kalimat,

dJJ'5
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$ gn"*on demikianJ, sebenarnya), kemudian setelah itu Allah

mengatakan, 66 .2;$ i;J # giapa yang menepati janji [yang

dibuatJnya dan bertalcvtta). Ini adalah kalimat permulaan. Yakni:
Barangsiapa menepati janjinya dan bertakwa, maka ia tidak termasuk
orang-orang yang berdusta. Atau: maka Allah menyukainya. Dhamir

ftata ganti) pada kalimat: .95aji $anji fyang dibuatJnya), kembali

kepada i7 (siafa), atau kepada Allah Ta'ala. Keumuman redaksi

'muttaqiin' (orang-orang yang bertakwa) memerankan status yang

kembalinya kepada'i/' (siapa), yakni bahwa Allah menyukainya."

6i )i1, {rt15 'u51 iL (sesungguhnya orang-orang yang

menulcar janji[nya denganJ Allah), yakni: Menukar, sebagaimana
yang telah dikemukakan beberapa kali. 'Ahdullah adalah apa yang
mereka janjikan kepada Allah mengenai keimanan terhadap Nabi
SAW. Al Aimaan adalah yang telatr mereka sumpahkan bahwa mereka
akan beriman kepada beliau dan menolongnya. Tentang sebab

turunnya ayat ini nanti akan dikemukakan.

64i (mereka itu), yal<ti: Yang berkarakter dengan sifat

irn, j?.$i A {n '{rL { Qidak mendapat bagian [pahatal di akhirat),

yakni: Tidak akan mendapat bagian.

'nf fr\U;$i @an Attah tidak apnn berpata-pata dengan

merela) sedikit pun, sebagaimana yang tersirat dari dibuaqgnyakata
terkait dengan diglobalkannya ungkapan ini. Atau: Allah tidak akan
berbicara kepada mereka dengan hal yang menyengkan mereka.

ilCA$ ii- & fr S; (dan tidak akan metihat trepada

mereka pada hari hiamar) dengan pandangan ratrmat bahwa Allatr
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murka terhadap mereka dan menyiksa mereka dengan adzab-Nya, hal

ini sebagaimana diisyaratkan oleh firman-Nya: 4 $t:S ;51 @"A
merelra adzab yang pedih).

Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

Ikrimah mengenai firman-Nya: zoi{i- )WEY oL# #) 6 ni
a$L(Di antara Ahli Kitab ada orang yang jika komu mempercayakan

lrcpadanya harta yang batryah dikcmbalikonnya kcpadamu), ia

mengatakan: Ini dari kalangan kaum nahsrani. l6*'rZ,.Y ol#,&;
(dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan

kepadanya satu dinar), ini dari kalangan kaum yatrudi. )48 (i'f: {l
'($ ltc"croti jika kamu selalu menagihnya), kecuali jika kamu selalu

menuntut dan menagihnya

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadatr

mengenai firman-Nya, w $st oq. i$ 1J6 ;5\ i*ii 1r""g
demikian itu lantaran mereka mengatakan,'Tidok ada dosa bagi kami
terhadap orang-orang ummf). Ia mengatakan: Orang-orang yatrudi

berkata, *Tidak ada dosa bagi kami dalaur (mengambil) harta orang-
orang Arab." Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari As-Suddi.

AM bin Humai4 Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai firman-Nya: ;{rtrait

W 'r$t O€t' ;4 1tr6 (Yang demikian itu lantaran mereka

mengatakan, "Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orong

ummi"). Balrwa Nabi SAW bersabda: e og ir? i t )U l*t qk
.Fd,: it ul7iStsl rd,6 fur;li lr ,,rt'.f 't3,6'ii 'rr {r"r+lr (Musuh-

musuh Allah itu telah berduta. Tidak ada sesuatu pun perkara di
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masa jahiliyah kecuali berada di bmtah kcdua kaki ini, terkecuali
amanat, lrarena amanat itu harus dilaksanalran baik kcpada orang
baik maupun orang jahaf). Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu
Hatim meriwayatkan dari Sha'sha'ah: "Batrwa ia pernah bertanya
kepada Ibnu Abbas, ia berkata, 'sesungguhnya kami memperoleh
harta dari alrlu dzimmah yang berupa ayam dan kambing.' Ibnu Abbas
bertanya, 'Lalu apa pendapat kalian?' Ia menjawab, 'Menurut kami,
bahwa tidak ada dosa bagi kami atas hal itu.' Ibnu Abbas berkata, 'Ini

sebagaimana yang dikatakan oleh atrli kitab: W '$i ,tW" 6.{
(Tidak ada dosa bast kami terhadap orang-orang ummi).
Sesungguhnya, bila mereka membayar upeti, maka tidak halal bagi
kalian mengambil harta mereka kecuali dengan kerelaan hati
mereka."

Ibnu Jarirmeriwayatkan dari IbnuAbbas: 5!ft.r;r';;J # 8.
([Bukan demikianJ, sebenarnya siapa yang menepati janji fyang

dibuatJnya dan bertalcwa), yakni: Menghindari syirik. eA fi !r9

{451 (malra sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang

bertalcwa), yakni: Orang-orang yang menghindari syirik.

Al Bukhari, Muslim, para penyusun kitab-kitab sunan dan
yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan:
,.Rasulullatr SAW bersabda: J6 e..p.,rO q.i ;;- *.* V
'ot:;rb * 'Ft tn, 4 # yit (Barangsiapa menyatakan suatu

sumpah sementara ia berbohong [dalam menyatakannyal karena
bermaksud untuk mengambil harta seorang muslim, maka ia akan
berjumpa dengan Allah dalam lceadaan Altah murka terhadapnya)4z
LaIu Al Asy'ats berkat4 'Demi Allah, itu berkenaan dengan diriku.
Dulu pernatr terjadi persengketaan mengenai sebidang tanah antara
aku dan seorang laki-laki yatrudi, yang mana ia menyangkalku, maka
aku mengadukannya kepada Nabi SAW, maka Rasulullah SAW

n2 Muttaftaq 'Alaih:Al Bukfiari, no.241617183 dan Muslim 11122,123.
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berkata kepadaku t'r*. Ut (Apakah engkau mempunyai buHi?); ,\la
jawab, 'Tidak.' Lalu beliau berkata kepada orang yatrudi itu:

(Bersumpahlah engkau) Maka aku berkata, 'Kalau begitu ia

bersumpah, lalu hilanglatr hartaku.' Lalu Allah menurunkan, e-$iiL

# €: 4$ ;tf *""'at14 (sesungguhnya orang-orang yang

menulrar janji[rrya denganJ Allah dan sumpah-sumpah mereka
dengan harga yong sedikit...)hingga akhir ayat.'/3

Telah diriwayatkan jug4 batrwa sebab turunnya ayat ini
adalatr: Bahwa seorang laki-laki bersumpatr di pasar bahwa ia telatr
melepaskan barang dagangannya itu dengan harga yang belum pernah
diberikan ftepada orang lain), yaitu yang diriwayatkan oleh Al
Bukhari dan yang lainnya.s Telatr diriwayatkan juga bahwa sebab
turunnya ayat ini adalah karena persengketaan yang terjadi antara Al
Asy'ats dan Imru' Al Qais serta seorang laki-laki dari Hadhramaut,
yaitu yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan yang lainnya.

A t#4 ;Si\r,IiJr'o {r1rt ;i, 3$

uoi x b';" 3J:{' v,$i1 O'; 6i rgTr
i,;.\:, {, st(ltt ;iit &6}fi1 $ x oe ;tii

"Sesungguhnya diantara mcreka ada segolongan yang memutar-
mutar lidahnya mcmbaca Al Kitab, supaya kamu menyangka yang

dibacanya itu sebagian dariAl Kitab, Padahal ia bukan dariAl
Kitab dan mereka mengatakan,'Ia (yang dibaca itu datang) dari sisi

Allah', Padahal ia bukan dari sisiAllah. mcreka berkata Dusta
terhadap Allah sedang mereka mengetahul" (Qs. Aali 'Imraan [3]:

78)

o' Silakan lihat yang sebelumnya.* Shahih:Al Bukhari, no.4551.

+\
akan
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Yang dimaksud adalatr segolongan yatrudi.

5!i$ @emutar-mutar), yakni: Mereka-reka dan menyimpang

dari yang dimaksud. Asal makna al-lay adalatr condong. Dikatakan

"Lawaa bira'sihi" artinya memiringkan kepalanya. Kata ini dibaca

"Yaluwwuund', dengat tasydid, dan "Yalwuund', dengan mengubah

huruf wawu menjadi hamzah, kemudian diringankan dengan

pembuangannya. Dhamir ftata ganti) pada kalimat: lP4 $upaya

lramu menyanglca apa yang dibacanya lrz) kembali kepada apa yang

ditunjukkan oleh kalimat: 'o!{t @r*utm-mutar), yaitu: Peruba}ran

yang mereka bawakan. Kalimat: i$S <J '; 6 Qtadahal ia

bulran dari AI Kitab) adalatr kalimat yang menerangkan kondisi,

demikian juga kalim"t -ifi * V ;lii Qtadahal ia bukan dari sisi

Altah), dan demikian juga kalimat: 6;:\3. ii{: {trao"S mereka

mengetahul), yakni: Bahwa mereka berdusta dan mengada'ada-

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Al

'Ufi, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya: '"!;, Gri fr ,t;

,IiJl (Sesungguhnya di antaro mereka ada segolongan yang

memutar-mutar lidahnya), ia mengatakan: Mereka adalah orang-orang

yahudi, mereka menarnbahkan ke dalam Al Kitab apa'apa yang tidak

diturunkan Allah. Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid, ia mengatakan, "Mereka
mengubahnya."

',*,..6 \i'g S.!'t;li gi,,t Jt!14.135o1|fr
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{;@ S;iX 3*u(gir3,\s ;Kq
iy* S3\ {y6?Si'4r;1K# W S {iq

: t, "4 ZitOt+e, ft
"Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berihan

kepadanya Al Kitab, Hikmah dan kenahian,lalu Dia berkata kepada
man usia, tHendaklah homu menj adi penyemb ah-penyemb ah ku
bukan penyembah AAah'. akan tetapi (dia berkata), "Hendaklah

kamu menjadi orangersng rabbani, karena kamu selalu
mengajarkan Al kitab dan disebabkon kamu tetap mempelajarinya
Dan (fidak wajar pula baginya) menyuruhmu menjadikan Malaikat

dan Para Nabi sebagai tuhan. Apakah (patu) Dia menyuruhmu
berbuat kekafran di waktu kamu sudah (menganut agama)

fslam?'." (Qs. AaIi'fmraan [3]: 79-80)

Yang dimaksud adalah tidak selayaknya dan tidak sepantasnya
manusia mengatakan perkataan ini sementara ia menyandang kriteria
tersebut. Ini penjelasan dari Allah SWT untuk para hamba-Nya,
bahwa orang-orang nashrani telah mengada-ada tentang Isa AS yang
tidak berasal darinya dan tidak sewajarnya dikatakan demikian. l/
ruukm adalah pemahaman dan ilmu.

t3F 
"g; 

(Akan tetapi [dia berkntaJ, "Hendaklah kamu

menjadi'), yakni: Akan tetapi Nabi mengatakan, 'Hendaklah kamu
menjadi orang-orang rabbani.' Ar-Rabbanii adalah penisbatan kepada
ar-rabb dengan tambahan alif dalr- nuun yang berfungsi untuk
mubalaghah (menunjukkan sangat), sebagaimana dikatakan kepada
orang yang berjenggot lebat "Lifotaanif? pifuah:jenggot], orang yang
berjambul tebal "Jumaanif' ljummah: jambul] dan orang yang
berleher gemuk "Raqbaanif'fraqabah: leher/tenglcuk]. Ada juga yang
berpendapat, bahwa rabbaanii adalatr orang yang yurabDff (mendidik)
orang lain dengan ihnu-ilmu dasar sebelum dewas4 jadi seolah-olatr
ia mengikuti Rabb SWT dalam menjalankan urusan. Al Mubarrid
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mengatakan, "Ar-Rabbaanil4ruun adalatr para penuntut ilmu. Bentuk
tunggalnya rabbaanii, dari rabba-yarubbu-fa huwa rabbaan yang
artinya mengatur dan memaslatratkan. Sedangkan yaa'nya unhrk
penisbatan, jadi makna rabbaanii adalah orang yang alim tentang
agama Rabb lagi kuat perpegangan dengan ketaatan pada Allah." Ada
juga yang mengatakan, batrwa maknanya adalah orang alim yang
bijaksana.

'b;&f }K q (karena kamu selalu mengajarkon), yaitu

disebabkan karena kalian adalatr orang-orang alim. Yakni: Jadilah
kalian orang-orang rabbani yang disebabkan oleh fhktor ini, karena
mempelajari dan mencapai ilmu yang dilakukan oleh manusia akan
menyebabkan rabbaniyatr, yaitu pengajaran ilmu dan kuatrya
berpedoman dengan ketaatan kepada Allah. Ibnu Abbas dan ulama
Kufah membacanya: "bimaa htntum tu'allimuuna" dengan tasydid,
sementara Abu Amr dan ulama Madinah tanpa tasydid. Abu Ubaid
memilih qira'ah yang pertama dan ia mengatakan, "Karena qira'ah ini
menggabungkan kedua maknanya." Makki mengatakan, "Qira'ah
dengan tasydid lebih mengena, karena adakalanya seseorang alim tapi
bukan mu'allim (berilmu tapi tidak mengajarkan), sedangkan tasydid
menunjukkan ilmu dan pengajaran, sementara tanpa tasydid hanya
menunjukkan kepada ilmu saja." Qira'ah kedua dipilih oleh Abu
Hatim. Abu Amr mengatakan, "Pembenarannya adalah kalimat:

'o;itT(mempelajarinya),dengantakhfif ,tanpatasydid."

Kesimpulannya: Bahwa yang membacanya dengan tasydid
mengharuskannya mengartikan rabbaani sebagai tambahan di
samping ilmu dan pengajaran, yaitu di samping hal ini disertai juga
dengan ikhlas, bijaksana atau santun sehingga tampak faktor
penyebabnya. Adapun yang membacanya dengan talltfif (tanpa
tasydid), maka ia boleh mengartikan rabbaani sebagai orang alim
yang mengajarkan kepada manusiq sehingga maknanya: Jadilatr
kalian para pengajar karena kalian para ulama dan karena kalian
mempelajari ilmu. Ayat ini mengandung motivasi yang sangat besar
bagr yang berilmu, yaitu agar mengamalkannya, dan amal yang paling
utama dari ilmu adalah mengajarkannya dan ikhlas karena Allatr
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SWT.

$.5'4t':<$r1 l;;;i 6 !€iUl; (Dan [tidak waiar puta

baginyal menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai

tuhan)dengan nashabkarena'atlmfkepadakalimat: J;ir'i Qalu dia

berkata). Katimat liudulrh tambahan untuk menegaskan penafian,

yakni: tidak sewajarnya ia menyuruh kalian untuk menyembah

diriny4 dan tidak sewajarnya ia menyuruh kalian untuk menjadikan

malaikat dan para nabi sebagai tuhan, akan tetapi hendaknya ia

melarang itu. Bisa iuga 'athaf-nya kepada kalimat: '*J 6 OonS

[AltahJ berikan kcpadonya), yakni: Tidak sewajarnya bagi seorang

manusia untuk memerintahkan kalian agar menjadikan menjadikan

malaikat dan para nabi sebagai tuhan. Ibnu 'Amir, 'Ashim dan

Hamzah membacanya dengan nashab, sedangkan yang lainnya

dengan rafa'karena dianggap sebagai permulaan kalimat dan terputus

dari ungkapan yang pertama, yakni: Dan Allah tidak memerintahkan

kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tuhan.

pendapat ini ditegaskan, bahwa di dalam Mushhaf Ibnu Mas'ud

dicantumkan: Wa lan ya'mwahtm (dan [Alla]rl sekali-kali tidak akan

memerintahkan kamu). Hammhpada kalimat, !flti (Apatrah [patutJ

ia menytruhnz) berfirngsi untuk mengingkari apa yang dinafikan dari

manusia

6Aj Ft I 'S @i wafuu kamu sudah (menganut agama)

Istam) dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahwa sebab

turunnya ayat ini adalah permintaan izin beberapa orang dari kaum

muslimin kepada Nabi SAW untuk berzujud kepada beliau'

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan

Al Baihaqi di dalam Ad-Datail meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia

mengatakan, "Abu Rafi' Al Qaraztri menuturkan, 'Kefika

berkumpulnya para ratrib yahudi dan nashrani dari penduduk Najran

di tempat Rasulullah SAW, beliau mengajak mereka memeluk Islam,
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(mereka berkata), 'Apa engkau mau agar kami menyembahmu wahai
Muhammad, sebagaimana kaum nashrani menyembatr Isa?,
Rasulullatr SAW menjawab, 6 ,op 6ttb ';U ii it ? '$,1 'o1&r ir;i
,f?t U.1 li * "f: 

(Aku berlindung kepada Ailah untuk
menyembah selain Allah otau memerintahkan beribadah kepada
selain-Nya. Bukon untuk itu Allah mengutwku, dan bukan untuk itu
Allah memerintahlcanku). Lalu berkenaan dengan ini Allatr

menurunkan ayat: 4. irfti giaanwaiar bagi seseorang manusia)

al aayah.'As

Abd bin H,maid meriwayatkan dari Al Hasan, ia mengatakan,
"Telah sampai kepadaku, batrwa seorang laki-laki berkat4 'wahai
Rasulullah. Kami mengucapkan salarn kepadamu sebagaimalz
sebagian kami mengucapkan salam kepada sebagian lainnya. Apa
tidak sebaiknya kami bersujud kepadarnu?' Beliau menjawab: ltL ,i
.irr oi3 'q f\.'#_ of ,#- r rf ,91 ,',i;jlt $,pr3 ;& ,:ift Qdah
alran tetapi, muliakanlah Nabi kalian dan ahtilah kcbenaran pada
pelahnya. Karena sesungguhnya tidaHah layak untuk bersujud

lrepada seseorang selain Allah) Lalu Allah menurunkan ayat: irfu

fi6"t wajar bagi seseorang manusia) al acyah.,,

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: 'o#l

(Orang-orang rabbani), ia mengatakarq '.-yaitu- para atrli fikih

lagi ulama." Ibnu Abi Hati meriwayatkan darinya, ia mengatakan,
"(Yaitu) para ulama lagr ahli fikih." Ibnu Al Mundzir meriwayatkan
dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan, "-Yaitu- orang-orang bijak lagi
ulama."

n' Ibnu Jaff 3/232 dan Ibnu Katsir tidak mengomentarinya (3771). Di dalam
s anadnya terdap6l ffipftammad bin Ishaq.

TAFSIR FATHUL QADIR



Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Razin mengenai

firman-Nya: 'u;i1 3 6; (Don disebabkan kamu tetap

mempelajarinya), ia mengatakan: -Yaitu disebabkan oleh-
mempelajari fikih.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij

mengenai firman-Ny u, 'i($t l;+t 6 {l?-{i @an ftidak waiar

pula baginyal menytruhmu menjadikan malailrat), ia mengatakan:

Dan Nabi tidak memerintahkan mereka (demikian).

#; 9 n r4iv-(i'6di'at*{iti'fr
ilfs; - y :|iA'& $,:i, 3;.,'?;{*

JcUXitrJ'6'6A"&S&ii,irr3i,x.

?tzty

36,

(4$'^1,';$# @ 6.#r C pUii 1'#6

<:L-riifrp4*'
"Dan (ingatlah), hetikaAllah mengambil Perianiian dari Para nabi:

'Sungguh, apa saiayang aku berikan kepadamu berupa kitab dan

Hihmah hemudian datang hepadamu seorang Rasul yang
mcmbenarkan apayang adapadama, niscaya hamu akan sungguh'
sungguh beriman kepadanya dan menolongnyat- Allah berfirman,

'Apakah kamu mengakui dan menerima perianiian-Ku terhadap

yang demikian itu?' mereka meniawab: 'Kami mengakui'- Allah
berlirman,'Kalau begitu saksikanlah (hai Para Nabi) dan aka

menjadi saksi (pula) bersama hamu'. Baran siapa yang berpaling

sesudah itu, maha mcreka ltulah orang4rang yangfasik " (Qs. Aali

'Imraan [3]:81-82)

Ada perbedaan pendapat mengenai penafsiran firman Allatl
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Ta'ara: 'Grri 3* 'itl 'fi i$ {oan [ingatlahJ, r@tikn Auah
mengambil perjanjian dari para nabi), Sa'id bin Jubair, eatadah,
Thawus, Al Hasan dan As-Suddi mengatakan, bahwa perjanjian daripila nabi yang diambil oleh A[ah adalatr: mereka saling
membenarkan antar sesama mereka dengan beriman dan salinl
memerintahkan hal itu di antara mereka. Inilah arti pertolong*
baginya dan beriman kepadanya. Demikianlatr konteks ayat ini, maka
kesimpulannya: Batrwa Allah mengambil perjanjian pertama dari para
nabi untuk beriman kepada apa yang dibawakan oleh nabi lainnya-dan

menolongnya. Al Kisa'i mengatakan, "Boleh juga redaksi: ,.1f 'fi i$
'6Ai si(Dan [ingatlahJ, ketika Artah mengambir perjanjian dari

para nabi) bermakna: Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian
orang-orang yang bersama para nabi.,,

Pandangan di atas dikuatkan oleh qira.atr Ibnu Mas,ud: ,tJ

QS,fi l{J 'u51 34 ,ifi '{A loon [ingattahJ, trettta Auah
mengambil perjanjian dari orang-orang yang diberi Al Kitab). Ada
yang mengatakan: Batrwa pada redaksi ini ada kalimat yang dibuang,
dan maknanya: Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian
dari para nabi, bahwa srrngguh kamu akan mengajarkan kepada
manusia, apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa kitab dan
hikmah, dan sungguh kamu akan menuntun manusia untuk beriman.

Kalimat yang dibuang ini ditunjukkan oleh firman-Nya: iF 7i3i
i;r;L'3Ji C"" menerima perjanjion-Ku terhodap yang demihian

itu). kata 6 p^du kalimar ,4i$t-t3 lSurgguh, apa saja yang Aht

berikan kcpadamu) bermakna: 6;rlt. sibawaitr mengatakan, ..Aku

tanyakan kepada Al Khalil mengenai firman-Nya: 3*1itl 'fi ?t.ty

420 TAFSIR FATHUL QADIR



,AJte 
-g 'GAi (Dan [ingatlahl, ketil@ Altah mengambil

perjanjian dari para nabi, "Sungguh, apa saia yang Alat berikan

kcpadamu"), ia pun mengatakan, 'Kata tl bermaknu g,Jl'." An-

Nuhas berkata, "Perkiraannya pada pendapat Al Khalil: alladzii
aataitulatmuuhu (yarrg Aku memberikannya kepadamu), kemudian

haa'nya karena panjangnya isrz." Adapun huruf lam'nya adalah lam

permulaan, demikian yang dikatakan oleh Al Alfifasy, dan tl pada

posisi rafo' sebagu mubtada', sedangkan Hnbar-nya adalah: n
-;K;9 (berupa kitab dan hibtah).

Firman-Nya: ibi( 'f (kemudtan datang kepadamu) darr

yang setelahnya adalatr katimat yang di-'athaf-kat kepada shilah,

sedangkan aidnya mahdzuf, yakni: mushaddiqun bihi (yang

membenarkannya). Al Mubarrid, Az-Ztiaj dan Al Kisa'i berkata, "11

adalatr syarthltyah yang dimasuki oleh lam tahqiq Ouruf lam yang

berfungsi sebagai penegasan) sebagaimana dimasuki oleh ol (ika),

sementara kalimat +,:i{l (niscaya kamu akan sungguh'sungguh

beriman kepadanya) adalahiautabul qasam (penimpat sumpatr), yaitu

pengambilan perjanjian, yang mana kedudukan sama dengan

pengambilan sumpah, seperti Anda mengatakan, 'aWtadztu

miitsaaqaka latafalanna kadzaa' (aku mengambil sumpahku, bahwa

sungguh engkau akan melakukan anu), ini adalah yang mencukupi

fungsi penimpalnya."

Al Kisa'i mengatakan, "sesungguhnya penimpalnya adalah:

';f; ;: (Barangsiapa yang berpaling).- Disebutkan di dalam l/

Kosysyaf: Sesungguhnya huruf lam pada kalimat: ,43V 
-la

(Sungguh, apa saja yang Aht berikan kepadamu) adalatr hwuf lam
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tauthi'ah, dan lampada kalimat, (*g (niscaya kamu akan sungguh-

sungguh beriman) adalah jawabul qasam. Sementara li kemungkinan

mencakup makna syarth, dan kalimat, "#9 (niscoya kamu okan

sungguh-sunggth beriman) mencukupi fungsi jmtabul qasam
sekaligus syarth, dan kemungkinan juga sebagai maushulah, artinya:
Alladzii aataitulatmuuhu latu'minunna bihi (yang Aku
memberikannya kepadamu bahwa pasti kamu akan sungguh-srurgguh
beriman kepadanya)." Hamzah membacany4 "Limaa aataitulatm"

dengan kasrah pada lam,dan U bemrakna 6Jl, dan ini terkait dengan

1if. UUr"a Madinah membacany 4'Aatainaalatm' yutgmenunjukkan

pengagungan. Sementara yang lainnya membacanya: g!1r$:, (Alctt

berilran kepadamu) dalam bentuk tunggat.

Ada yang mengatakan, bahwa 6 pada qira'ah dengan meng-

lmsrah-kan lam mashdar yang bermakna: Karena pemberian-Ku
kepadamu sebagian kitab dan hikmah, kemudian karena kedatangan
Rasul yang membenarkan apa yang ada padamu. Laamnya adalah
laam taliil (bermakna alasan), yakni: Karena itu Allah mengambil
perjanjian terhadap orang-orang yang diberi Al Kitab bahwa mereka
niscaya akan lsiman kepadanya.

3;;Y. (Apakah kamu mengahti) dari al iqaraar

(pengakuan). Makna al ishraar secaxa bahasa adalah ats-tsiqal (berat).
Sebab dinamainya janji dengan ishr adalah mengandung pengukuhan
yang kuat. Makna ayat ini: Dan kamu menerima perjanjian-Ku

terhadap yang demikian itu? Firman-Nya: W TJE lUeretra
menjm'vab, *Kami mengahtf) adalah redaksi kalimat permulaan,
seolah-olatr dikatakan: "Apa yang mereka katakan saat itu?" Lalu
dikatakan, "Mereka mengatakan, 'Kami mengakui'." Tidak
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disebutkannya salah seorang mereka karena sudatr cukup dengan itu.

1t!56 36 Qnuon berfirman,"Kalau begitu saksikanlah ftai

para nabi), yakni Allah SWT mengatakan, "Kalau begitu

saksikanlah." Yakni: Hendaklah sebagian mereka menyaksikan

sebagian lainnya.

'u-#i G ;<X.6f, g* Aku meniadi saksi [putal bersama

kamu), yakni: Dan Aku menjadi saksi pula terhadap pengakuan kalian

dan kesaksian sebagian kalian terhadap sebagian lairurya.

';f; S (Barangsiapa yang berpaling), yal<n: Berpaling dari

apa yang disebutkan setelah perjanjian iW 63-riif i 64X,
(malra merekn itulah orang-orang yang fosik), yakni: Keluar dari

ketaatan.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrurdzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia menuturkan, "Aku katakan

kepada Ibnu Abbas, .Sesungguhnya para sahabat Abdullah membaca:

a:3-i ?q 1'3;6,1 *q,,iJ ii, oui hr ial\y5 (Dan [ingattahJ,

trctit(a Atlah mengarnbil perjanjian dari orang-orang yang diberi Al
Kitab, "Sungguh, apa saia yang Aht beriknn kcpadamu berupa kitab

dan hihtruh') sedangkan karni membacanya:';;r\i'Si(Perjaniian

dari para nabi). Maka Ibnu Abbas berkata, 'Sebenarnya Allatr

mengambil perjanjian dari para nabi berkenaan dengan kaum

mereka'."

Abdurrazzaq, Ibnu Jarir,Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Thawus mengenai ayat ini, ia mengatak*r, fitl'fi

|$i S*(Allah mengambil perianiian dari paranaDr) untuk saling

membenarkan sebagiannya terhadap sebagian lainnya

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir
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meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Ny at ';;i9( l|liti'fi
(Dan [ingatlahJ, l@til@ Allah mengambil perjanjian dari para nabi),
ia mengatakan, "Ifu kesalatran dari para pencatat, adapun yang

terdapat dalam bacaan Ibnu Mas'ud adalah: ,ai,$ii l|j 'U_$i #-
(orang-orang yang diberi Al Kitab)" Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ali,
ia mengatakan, "Allah tidak mengutus seorang nabi pun sejak Adam
dan yang setelahnya, kecuali Allah mengarnbil perjanjian atasnya
mengenai Muhammad, (yaitu) bahwa bila beliau (Muhammad) diutus
dan ia (yakni: Para nabi yang diutus Allatr itu) masih hidup, maka ia
akan beriman kepadanya ftepada Muhammad) dan menolongnya.
Maka perjanjian itu pun berlaku terhadap kaumnya." Kemudian Ali

membacakan ayat: ';;rlti #41it1 'fi iSi {o"" [ingattahJ, t@titw

Allah mengambil perjanjian dari para nabi) al aayah.Ibnu Jarir dan
Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan serupa itu dari As-Suddi
mengenai ayat ini. Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mtrndzir juga meriwayatkan
serupa itu dari Ibnu Abbas.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Al Ufi, darinya, mengenai

fi rman-Ny",'ar4p"rianiian-Ku),iamengatakan:Perjanjianku.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ali mengenai firman-Nya: 36

1t#6 (Allah berfirman, "Kalau begitu saksilcanlah [hai para

nabiJ"), ia mengatakan: Kalau begitu bersaksilah mengenai hal itu

kepada kaummu. 'u-#i'n ;<AY,?, g* Aht menjadi saksi [putaJ

bersama lramu) terhadap kamu dan mereka ';$ {i (Barangstapa

yang berpaling) darimu watrai Muhammad di antara semua umat itu

5t4*, (maka mereka itulah

orang-orang yang maksiat

setelatr perjanjian ini, 63-€fi
orang-orang yang -fasik), mereka
dalarn kekufuran.

tulatr

,,
(t'

itul
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*tAi c$'grlij(-i3 $( *:'#fi
ol
.J, <rF. i A L, 6,:'< \L!L G*i;
'efrL {p 3;t 

-v' ($' 3 ;t ir' ;'\ra6
2.,fri'er;tj J r*,{;,{,

ifi ; ;i, #'6 t;i i fu3,r u 64ii &-;
6A,/,fr

t-q.S,rt'v:;Te'fi
'(Maka Apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allflh,
padahal kepada-Nya-lah menyerahkan diri segala apa yang di langit
dan di bumi, baih dengan suha maupun terpaksa dan hanya hepada

Allahlah mereka dikembalikan. Katakanlah,'Kami beriman kepada

Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada Kami dan yang
diturunkan hepada lbrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, dan anak-

anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan Para Nabi
dari Tuhan mereka- Kamitidak membeda-bedakan seorangptun di

antara mereka dan hanya kepada-Nyalah Kami menyerahkan diri'.
Barangsiapa mencari agarrut selain agama Islam, maka sekali-kali
tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan Dia di akhirat

Termasak orang4rrang yang rugl" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 83-85)

'#fr (Maka apakah [mereka mencariJ yang lain) adala]r

'athaf kepada kalimat yang diperkirakan, yakni: Apakatr kalian
berpaling lalu mencari selain agama Altah. Didahutukannya maful
(obyek), karena hal itu yang dimaksud dengan pengingkaran. Abu

Amr membacanya: Ojii (mereka mencari) dengan hunrf ya'

6;Cjus +q::*ri

r{J"ri{6:*V*'&J3@
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bertitik dua di bawah, dan <rp.j_(karnu dikembalikan) dengan

huruf ,a' bertitik dua di atas. Ia mengatakan, o'Karena yang pertama
khusus, sedangkan yang kedua umum, maka keduanya berbeda karena
perbedaan maknanya." Sementara Hafsh membacanya dengan huruf
ya'pada kedua kata ini, sedangkan yang lainnya membacanya dengan

ta'. Manshub-nyakalimat: 6:'+i\AtL (baik dengan suka maupun

terpalrsa) karena sebagai haal (kahrtat yang menerangkan kondisi),
yakni: Thaai'iin wa mubahiin (dalam keadaan suka maupun
terpaksa). Ath-Thau' adalatr ketundukan dan kepatuhan secara suka
rela, sedangkan al furh adalah yang mengandung keberatan, yaitu
dilakukan oleh orang pasrah karena takut dibunuh, dan kepasrahannya
adalatr untuk menyelamatkan diri dari itu.

6t; (Kami beriman), ini adalah pemyataan dari diri Nabi

SAW sendiri dan mewakili umatnya.

;A S g. 't$ i (Kami tidak membeda-bedakan seorang

pun di antara mereka) seperti kaum yatrudi dan kaum nashrani yang
membeda-bedakan, sehingga mereka beriman kepada sebagian dan
mengingkari sebagian lainnya. Penafsiran tentang redaksi ayat ini
telah dikemukakan.

i;.;.' I ifri (dan hanya kepada-Nya-lah knmi

menyerahknn diri), yakni: Menyeratrkan diri dengan tulus.

6i (agama) adalah maful al fi'\, yakni: Yabtaghi diinan

(mencari agama) ketika dalarn kondisi tidak memeluk Islam. Boleh

jaga manshub-nya kalimat: &t( 'fi (selain agama Islam) karena

dianggap sebagai maful al fi'|, sementara bo q) sebagai tamyiiz

ataahoal karena diawali al musytaq atau sebagai badal d*i';}.
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,-rSS e tb9i A';"1 (dan dia di akhirat termasuk orang-

orang yang rugi), bisa dianggap pada posisi nashab karena sebagai

haal, dan bisa juga sebagai redaksi kalimat permulaan, yakni: Minal
waaqi'iin fil khusraan yaumal qiyaamah (termasuk orang-orang yang

mengalami kerugian pada hari kiamat).

Ath-Thabrani meriwayatkan dengan sanad dha'if dari Nabi

sAw mengenai firman-Nya: -i;*t3 yLAi C $ 'gi lii
(Padahal lrepada-Nya-lah berserah diri segala apa yong di langit dan

di bumi),beliau bersabda: fl\i e n $li ,iiirrriri c,riJ"Jr € u 'lf
Dr"tii hfu',j fli $-a 1 y, el ti; ti; tfi,Psli &'$ *
tlf '{t F, it iiid- (Adapun yang di langrt, itu adalah para

malailrat, sedangkan yang di bumi adalah yang dilahirkan dalam

lreadaan Islam. Sementara yang terpaksa adalah yang para tav)anan

umat yang dibawa dengan dibelenggu dan digiring ke surga padahal

merelra enggan).a6

Ad-Dailami meriwayatkan dari Anas, ia berkata, "Rasulullah

SAw bersabda: e 6:tLtbl F *3 ,)r:-\ii ,".6i)r e i?tbi 'z1i'i3i

,/)\i (Para malaikat di langit mematuhi-Nya, sementaro para

penolong dan Abdul Qais mematuhi-Nya di bumi)'47

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini:

j;*t3 yiAi 4$';:l g*serah diri segala apa yans di tangit

dan di bum) ketika diambil sumpah dari mereka.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya:

'g lii eoaon"t kcpada-Nya-lah berserah diri), ia mengatakan:

o' Dho'i| Dicantumkan oleh Al Haitsami di dalam Al Majma' 61326, dan ia

mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani. Di dalarn sanad-nya terdapat

Muhammad bin Muhshin Al 'Al&asyi, ia perawi yallrg matrut (riwayahya
ditinggalkan).

n' Dha'tt. Dikeluarkan oleh Ad-Dailami di dalam Musnad Al Firdaus 51125.
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Mengenal. Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari Qatadah mengenai ayat ini, ia berkata, "Adapun
orang mukmin, ia berseratr diri karena taat sehingga itu berguna
baginya dan diterima dariny4 sedangkan orang kafir berserah diri
ketika melihat siksa Allatr sehingga itu tidak berguna baginya dan

tidak diterima darinya. 
-Allatr 

pun berfirman ,- "r!{,,t ;*-f-r!X-;V
ii W C3 got* iman meretra tiada berguna bagi merelca tatlmla

merelra telah melihat siksa kami)." (Qs. Ghaafir [a0]: 85).

Ath-Thabrani meriwayatkan di dalam Al Arcath dari Anas, ia
mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda: ,+b:nb F.1, |'rib iA ,;
ltle !, i-: it ,i:t e qt:ii,6 o#g (Hamba sahaya, bintang

tunggangan dan anak-anak yang buruk tingkah lahtnya, maka
bacakanlah pada telinganya, "Malca apalcah mereka mencari agama
yang lain dari agama Allah') Ibnu As-Sunni di dalam 'Amal Al Yaum
wa Al-Lailah meiwayatkan dari Yunus bin Ubaid, ia mengatakan,
"Tidaklah seseorang mengalami kesulitan saat berada di atas binatang

tunggangan bila ia membacakan di telinga (tunggangarulya ittg: '4!il

<r;* *( *:(Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari

agama Allah) al aayah, kecuali binatang tunggangan itu akan tunduk
dengan seizin Allah 'Azzawa Jalla."

Ahmad dan Ath-Thabrani di dalam Al Ausath meriwayatkan

dari Abu Hurairatr, iaberkata, "Rasulullah SAW bersabda: JUC\iif
|* f & fl|Jt'ij .*'lst 6 ,:4'i|JF iv'ls, ie yqt U
6 ,lJfi it*tr i,g,:: .f ,* *l,|* .!i,tls, ri ,1u., u ,J;a'zi:.tbtt
j f ,J-'or,i,ii'tro-' ui k',|sw\i ;,*'j f "e 

ut,!,sfr.iqa,
'+,f &u\,htifi iir:]i tt,i.tt,u1 ,:qs-,ldfri:t li;*
13,. J?t-W el: ly-li * *'ut ,yg e j6s hr jri ,pt ry ,iitr iit
iaAl l ifli e it (Pado hari kiamat nanti amal-amal perbuatan
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akan datang. Maka shalat lalu berlcata, "Wahai Tuhan, aht
ini shalat." Allah berfirman, "sesungguhnya engkau dalam

lrebailran." Laht datanglah shadaqah dan berkata, "Wahai Tuhan,

aht ini shadaqah." Allah pun berfirman, "Sesungguhnya engkau

dalam lrebaikan." Ialu datanglah puasa dan berkata, "Alcu ini
puasa." "sesungguhrrya engkau dalam kcbaikan." Lalu datanglah
amal-amal lainnya, untuk semuanya Allah mengatakan,
"sesungguhnya engknt dalam kcbaikan." Kemudian datanglah Islam

lalu berlrata, "Wahai Tuhon, Engkau Maha Sejahtera dan alat ini
adalah Islam." Mako Allah berfirman, "Sesungguhnya engkau dalam

lrebailran. Denganmu hoi ini Aha mengambil, dan denganmu Alat

memberi." Allah Ta'ola telah berfirman di dalam Kitab-Nya,

"Barangsiapa mencmi agama selain agama Islam, maka selrali-kali

tidaHah alan diterima [agama ituJ daripadanya, dan dia di aWtirat

termasuk or ang-orang yang rugf).at

,i\ryi 
7*r,3A 1-;i,'- 6'; {i'(,s +i- SS

i"*,$i ;'Si e ;.;-{':uG"Nq {;6'6 J;:}i

c6?lKg!r, ;iti 14 fu4;16 ;tr\5i 4 i
l$ {r1:3r & 5in-{ W,luF@'4;A

'ii ig \j#e,^y\ *.Ulj.6, tji{f @'b')r4

$s ri$i'i #l* W'a$i i'y@ A, 3#-

s Dicantumkan oleh Al Haitsami di dalam Al Maima' 10D45, dan ia

mengatakan, "Diriwayafkan oleh Ahma4 Abu Ya'la dan Ath-Thabrani di dalam Al
Ausath. Di dalam sanadaya terdapat Ibad bin Rasyr{ ia dinilai tsiqatr oleh Abu
Hatim dan yang lainnyai llamrm jama'ah menilainya dh'orf. Adapun para perawi

Ahmad yang lainnya adalah pra perawi shahih;'

t-
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\;6'uji5l@ ,r3:r*ti,iryi;#"j'J1fr J
G' aj*i tb e# b Ki- $3K i,$6

'3Bagaimana Allah ahan menunjuhi suatu haumyang kaftr sesudah

mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rtsul itu
(Muhammad) benar-benar rasul, dan keterangan'keteranganpun
telah datang kepada mereka? Allah tidtk menuniuki orang4rrang

yang zalin- Mereka ilu, balasannya ialah: bahwasanya latnat Allah
ditimpakan kepada mereka, (demikianpula) la'nat Para Malaikat

dan manusia seluruhnya, mereka hehal di dalamnya, tidak
diringankan siksa dari mcreka, dan tidah (pula) mereha diberi

tangguh, kecuali orangarang yang taubat, sesudah (kalir) itu dan
mengadakan perbaikan. Karena sesangguhnya Allah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang
kaftr sesudah beriman, kemudian bertambah kekatirannya, sekuli-
kali tidak akan diterima taubatnya; dan mcreka Itulah orangorang
yang sesa| Sesungguhnya orang4rang yang katir dan mati sedang

mereka tetap dalam kekaJirannya, maka fidaklah akan diterima dari
seseorang diantara mereka emros sepenuh bumi, walaupun Dia

menebus diri dengan emos (yang sebanyak) ilu bagi mereka ltulah
siksa yang pedih dan sektli-hali tnereka tidak mcmperoleh

penolong." (Qs. Aali'Imraan [3]: 86-91)

(5';t( ,gi- S$ lnog"imana Atlah akan menuniuki suatu

kaum), ini kalimat tanya yang bermakna pengingkaran, yakni: Allah

tidak akan menunjuki. Ini semakna dengan firman-Nya, iK J^i'e^

Ai 3&. '-t-i7 '.:r,?r-fj| (Bagaimana bisa ada perioniian [amanJ

dari sisi Allah dengan orang-orang musyirikin) (Qs. At-Taubah [9]: 7)

yalrri: Tidak ada perjanjian dengan mereka. Seperti ini juga ucapan

seorang penyair:

il# e # 6'4 4$L fr a{i +{iti rl
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itr*irvitilt,F 8t ,i,11 Je q'i',;5
Bagaimana bisa alu tidur di atas knsur sementara tidak ada

penyerbuan hebat yang mencapai Syam.

Yakni: Tidak ada tidur bagiku. Makna ayat ini: Allah tidak
akan menunjuki kepada kebenaran suatu kaum yang kufur setelah
mereka beriman, setelah mereka bersaksi bahwa Rasul tersebut adalah
benat, dan setelatr datangnya keterangan-keterangan dari Kitabullah
SWT dan mu'jizat-muJizat Rasulullah SAW.

1fii e #{ 'iitt; (Atlah tidok menunjuki orang-

orang yang zhalim) adalah jumlah haaliyah ftalimat yang
menerangkan kondisi), yakni: Bagaimana mungkin Allah menunjuki
orang-orang murtad, sementara kondisinyq bahwa Allah tidak akan
menunjuki orang yang berbuat zhdim terhadap dirinya sendiri, dan
kenyataannya di antara mereka masih tetap dalam kekufurarl padatral

tidak diragukan lagi, bahwa dosa orang murtad lebih berat daripada
dosa orang yang tetap dalam kekufiran, karena orang murtad telah
mengetatrui kebenaran kemudian ia berpaling karena keras kepala dan
membangkang.

Sr;t t (Mereka r'rz) mengisyaratkan kepada kaum yang

menyandang sifat-sifat tersebut. Kalimat ini sebagai mubatada'
sedangkan Htabmnya adalah kalimat setelahnya. Penafsiran tentang
al-l a' n telah dikemukakan.

|jrfi i $ @*, tidak [putal mereka diberi tangguh),

malananya: Dikemudiankan dan ditangguhkan, kemudian dikecualikan

orang-orang yang bertauba! yaitu Allah mengatakan: Vii6 Cji $y

'ol:t 2j Qrecuatt orang-olqng yang taubat, sesudah [tafir] iA,

yakni: Setelatr murtad, "lj#) (dan mengadakan perbaikan)

keislamannya yang telah dirusaknya dengan kemurtadan. Ini
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menunjukkan diterimanya taubat orang murtad bila ia kembali kepada

Islam dengan suka rel4 dan sejauh yang saya ingat tidak ada

perbedaan pendapat mengenai hal ini.

(fi Vfg'fi Qrcmutitan bertambah lcekafirannya). Qatadatr,

Atha', Al Khurasani dan Al Hasan berkata 6.-Ini- diturunkan

berkenaan dengan orang-orang yahudi dan orang-orang nashrani yang

mengingkari Nabi SAW telah mereka mempercayai tanda-tanda dan

sifat-sifatrya.

(F Vfg 'r3 1tn*"dian bertambah kckafirannya) dengan

tetap mempertatrankan kekufuran mereka. Ada juga yang berpendapat:

Meieka UirtamUatr kekafirannya akibat dosa-dosa yang mereka

perbuat. Pendapat ini diunggulkan oleh Ibnu Jarir Ath-Thabari dan

di*gguprryu khusus bagi orang-oreng yahudi. Segolongan mufassir

merasa kesulitan dalam menafsirkan firman-Nya: ;#3:i 'J:fi J
(sekali-lrali tidak akan diterima taubatnya), karena taubat itu

dinyatakan dapat diterima sebagaimana pada ayat yang pertarna, dan

sebagaimana yang terdap atpadafirman-Nya: # ";rt!1ffi "f\';
.9r!.7. (Dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-hamba-Nya."

(Qs. Asy-syuuraa [42]: 25) dan sebagainya, sehingga dikatakan,

batrwa taubat mereka tidak akan diterima jika dilalnrkan saat

kematian. An-Nuhas mengatakan, "Id pendapat yang bagus,

sebagaimana pada firman-Nya: {t}a3- O-fu '. 
.ji31 4S

'"s\ &OIJ'6 L-Af i:fr F$L& eri9i (Dantidaktah

taubat itu diterima Altah ddri orang-orang yang mengerjakan

lrcjahatan [yanl| hingga apabila datang ajal kepoda seseorang di

oitoro mereka, [barulahJ ia mengatakan, "sesungguhnya scya

bertaubat sekarang!) (Qs. An-Nisaa' [4]: l8). Demikian juga yang

dikatakan oteh Al Hasan, Qatadah dan Atha'.
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Dalil lainnya yang menegaskan hal tersebut adalah hadits: 'ot

'lr:fri 6 f' t;.; SAfu (SesungguhnyaAllahmenerimataubatnya

hamba selama nyowanya belum sampai kcrongkongan;.ae Ada 5uga
yang mengatakan, bahwa maknanya: Taubat mereka tidak akan
diterima mereka mereka bertaubat dari kekufuran mereka kepada
kekufuran lainnya. Pendapat yang tepat diartikan diterimanya taubat

mereka, karena ayat ini memaksudkan orang yang mati dalam keadaan

kafir dan belum bertaubat. Jadi seolatr-olah Allatr mengibaratkan

kematian dalam keadaan l<ufur setelah diterimanya taubat. Sehingga

dengan demikian, ayat berikutnya setelah ayat ini, yaitu: Vl{'"-$\ity

3€< it 13'lit (Sesungguhrrya orang-orang yang lmfir dan mati

sedang mereka tetap dalam kckofirannya) kedudukannya sebagai

penjelasannya.

6t J:'ii l$ @mas sepenuh bum), al mil'u -{engan
harakat kasrah- adalah kadar yang memenuhi sesuatu, sedangkan a/
mal'u -dengan fathah- adalah mashdar dari mala'tu asy-syai'a

(aku memenuhi sesuatu. Kata t{S lemasl adalatl tamyiiz. Demikian

yang dikatakan oleh Al Farra' dan yang lainnya. Al Kisa'i
mengatakan, "Nashab-nya karena tidak ditampakkannya'min'

dzahab. Seperti pada firman-Nya: ((a ,*t 3f.5 (Atau berpuasa

seimbang dengan
Maaidah [5]: 95),
'dzhabun' dengan
mil'u.

makanan yang dikeluorkon itu). (Qs. Al
yakni: Min shiyaam." Al A'masy membacanya

rafa' karena dianggap sebagai badal dari

'ientang huruf wawupadakalimat: +$ ji(walaupun dia

menebus diri dengan emas [yang sebanyakJ itu), ada yang

mengatakan, bahwa huruf warryuharryatambatran, artinya: Lau ifiadaa

n' Hason: Ahmad 2t132, At-Tirmidzi, no, 3538, Ibnu Majah 4253 danAl Hakim
4D57. AlAlbani men-shahih-l<annyadi dalam Shahih Ibn Majah.
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bift (wataupun dia menebus diri dengan emas [yang sebanyak] itu)'
Ada juga yang mengatakan, "Di sini terkandung makna 'tidak

diperlukan,' seolah-olah dikatakan: Maka tidaklah akan diterima

tebusan dari seseorang di antara mereka walaupun ia menebus diri

dengan emas sepenuh bumi." Ada juga yang mengatakan, bahwa

huruf wawu ini adatah 'athaf (partikel sambung) yang

menyambungkan kepada kalimat yang diperkirakan, yakni

perkiraannya: Maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara

mereka emas sepenuh burri, walaupun dia menyedekatrkannya di

dunia, dan walaupun dia menebus diri dari adzflb dengan emas (yang

sebanyak) itu.

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim,

Ibnu Hibban, Al Hakim dan ia men-shahih-kannya serta Al Baihaqi di

dalam Sunan-nya, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "seorang laki-laki

dari kalangan Anshar memeluk Islam lalu mt[tad, kemudian ia

bergabung dengan kaum musyrikin, lalu ia menyesal, maka ia
mengirim utusan kepada kaumnya 

-untuk 
menyampaikan pesan-,

.utuslatr utusan kepada Rasulullah sAw 
-untuk 

menanyakan-,

'Apakatr aku bisa mendapat taubat?' Maka turunlatr ayat: ,s)'+- 6

;j*),3Xr 1i74 (i'i( (Bagaimana Altah aknn menuniu6 suatu

kaum yang pofir sesudah mereka beriman),hingga: #.t l;;'(Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang). Lalu kaumnya mengirim

utusan kepadanya (untuk menyarnpaikan hal ini), kemudian ia pun

kembali memeluk Islam."50 t*fiunazzaq, Ibnu Jarir dan Ibnu Al
Mundzir juga meriwayatkan serupa itu dari Mujahid, dan ia
mengatakan, "Orang tersebut adalah Al Harits bin Suwaid." Abd bin

Humaid dan Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari As-Suddi.

Ibnu Ishaq dan Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan serupa itu dari

Ibnu Abbas. Diriwayatkan juga serupa itu dari jama'ah. Ibnu Jarir dan

Ibnu Abu Hatim meriyawatkan dari jalgr Al Ufi, dari Ibnu Abbas,

* Hasar: AI Hakim, rlo. 3664 dan Ibnu Hibban, r1o. 4460, dari hadits Ibnu

Abbas.
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mengenai firman-Nya: fr;>'1t, 
'i; W'4 ('i {it( 6+i- ,;S

(Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah

merelra beriman), ia mengatakan, "Mereka adalatr ahli kitab dari
kalangan yatrudi, mereka telah mengenal Muhammad lalu mereka
mengingkarinya." Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir
meriwayatkan dari Al Hasan, ia mengatakan, "Mereka adalah ahli
kitab dari kalangan yatrudi dan nashrani." Diriwayatkan juga seperti
tadi darinya. N Bazzar meriwayatkan dari Ibnu Abbas: Batrwa
sejumlatr orang memeluk Islam kemudian murtad, lalu kembali
memeluk Islam lalu murtad lagi. Kemudian mereka mengirim utusan
kepada kaum mereka untuk menanyakan tentang perihal merek4
maka kaum mereka pun menyampaikan hal itu kepada Rasulullah

sAw, laluturunlatr ayat ^, (F li$!fr #l'^3r$ 'U.rii,L

(Sesungguhnya orang-orang kofi, sesudah beriman, kemudian

bertambah kekafirannya). As-suyuthi mengatakan, "Ini kesalatran dari
AlBazzar."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al Hasan mengenai ayat ini, ia
mengatakan, "Kaum yatrudi dan kaum nashrani, taubat mereka
menjelang kematian tidak akan diterima." Abd bin Humaid, Ibnu Jarir
dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadah mengenai ayat ini, ia
mengatakan, "Mereka adalah kaum yatrudi. Mereka mengingkari Injil
dan Isa, kemudian mereka semakin ingkar terhadap Mutrammad SAW
dan Al Qur'an."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari Abu Al Aliyah mengenai ayat tersebut, ia
mengatakan, "Sesungguhnya ayat ini diturunkan berkenaan dengan

kaum yahudi dan nashrani yang kufur setelah mereka beriman,
kemudian bertambah kekufuran dengan dosa-dosa yang mereka
perbuat. Kemudian mereka bertaubat dari dosa-dosa kekufuran
mereka. Seandainya mereka berada dalam petunjuk, tentulah
taubat mereka diterima, akan tetapi mereka itu berada di dalam
kesesatan."

Abd bin Hurnaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid
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mengenai firman-Nya: 6S $fJ '* Qrcmudian bertambah

fteftafirannya), ia mengatakan: Mereka semakin tumbuh (menjadi-jadi)

dalam kekufuran mereka.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-suddi mengenai firman-Nya:

(fi li1ff ';1 6r^udian bertambah ketafirannya), ia mengatakan:

Mereka mati dalam keadaan kafu. 
-Kemudian 

mengenai firman-

Nya:_ ;I;C.,'J:fi J (Setrali-kati tidak alan diterima taubatnya),ia

mengatakan: -Yaitu- 
bila bertaubat saat kematiannya maka tidak

akan diterima.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu

Hatim meriwayatkan dari Abu Al Aliyah mengenai firman-Nya: J

,I3.i 'J1fr $etali-kali tidak akan diterima taubatrrya)' ia

mengatakan: Mereka bertaubat dari dosa-dosa tapi tidak bertaubat dari

dosa pokoknYa.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan

mengenai firman-Ny u, 3(i{ 'it66 (Dan mati sedang merelta tetap

dolam ketrafirannya), ia mengatakan: Yaitu setiap orang kafir' Al

Bukhari, Muslim a* y*g lainnya meriwayatkan 9*i 4'*' dari N.abi

sAw, betiau b"';; l, Ui,s'i,u|ti ''i'Jul ff ii. 1t<3urir;i,.

'q'# '$ 6'+'ds 'n'.'i !ti| -'f 'Jgi;:ri-*'&l Vi ,/)\\
e{)r .. . \uk pi $u,t tif n-!''ol'jvs'itl ^.tt 'ui: (Pada hari

kiamat nanti, orang kafir akan didatangkan lalu dilatakan kepadanya,

"Bagaimana *riuritnu bita engkau mempunyai emas sepenuh

bui, apa engpant mau menebus dengannya?" Ia menia+ab' "Ya'"

fafu ifkato*on kcpadanya, "Engkau telah dimintakan yang lebih

mudah daripada iu." Itulah firman Allah Ta'ala, "sesungguhnya

orang-orang yang lafir dan mati sedang merela tetap dalam
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trekafir annyd') Al aayah."sr

^i',uy 
z6eWY; Z:.,E\H f;:7i136 i

@4+
"Kamu sekati-hali tidah sampai kepada hebaiihan (yang sempurna),

sebelum kamu menalhahkan sehahagian hartayang kamu cintal
Dan apa saja yang hamu nalhahkan Maka Sesungguhnya Allah

mengetahuinya" (Qs. Aali'Imraan [3]: 92)

Ini adatah kalimat permulaan sebagai kfiithab yang ditujukan

kepada kepada orang-orang beriman setelah menyebutkan hal-hal

yang tidak akan berguna bagi orang-orang kafu

'i\ 136 i (ru-r, sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan

[yang sempurna]), dikatakan, "Naalanii min fulaan ma'ruuf' -yanaalunii ftebaikan dari fulan sampai kepadaku), yakni: washala

ilayya (sampai kepadaku). An-Nawaal adalah al 'athaa'(pemberian),

dari ungkapan: Nawaltuhu-tanwiilan, artinya a'thaithuhu (aku

memberinya). Al Biff adalah amal shalih. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas,

Atha', Mujahid, AlIu bin Maimun dan As-Suddi mengatakan, "Yaitu
surga.,, Maka makna ayat ini: Kamu sekalikali tidak sarnpai kepada

amal shalih atau surg4 yakni: Kamu tidak akan. sampai kesana dan

mencapainya sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu

cintai, yakni: sampai kamu menafl<ahkan dari harta yang kamu cintai.

Kata o, berfungsi menunjukkan sebagian, hal

qira'alrnya Ibnu Mas'ud: 'O'tot g W. ryri!
kamusebagian n rL yang

bahwa a. ni adalatr keterangan,

atau maushufah. MaksudnYa:

ini ditegaskan oleh

ujl (sebelum kamu

cinta). Ada yang

sementara tl adalah

Menafkahkan untuk

menaflrahkan

mengatakan,

maushulah

5r Muttafaq ,Ataih: Al Butfiari, no. 6538 dan Muslim 4Dl6l, dari hadits Anas.

TAFSIR FATHUL QADIR 437



kebajikan, yaitu berupa sedekatr atau ketaatan lainnya. Ada juga yang

mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah zakat wajib.

g6 ir, (dari sesuatu) adalahpenjelasan kalimat: $itll@p"
saja yang kamu naflrahkan), yakni: Apa pun yang kamu nafkahkan,

yang baik maupun yang buruk: i-$ -g','itt 'it[ @ota sesungguhnya

Allah mengetahuinya).Kata tl adalah symthiyyah (berfungsi sebagai

'jika pada ungkapan jika-maka) padaposisi jazm.

4 +'1i lty (maka sesungguhnya Allah mengetahuinya)

dalah 'illah (alasan) untuk jmtab syarth (penimpal Jika') yang

menempati posisinya.

Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari

Anas: Batrwa setelatr diturunkannya ayat ini, Abu Thalhah menemui

Rasulullatr SAW lalu berkata, *Wahai Rasulullatr, sesungguhnya harta

yang paling aku cintai adalah Bairuha, dan sesungguhnya itu adalah

shadaqah." .At lwdirs.s2 Hadits ini diriwayatkan dengan berbagai

latazh. Abd bin Humaid dan Al Baz.zat meriwayatkan dari Ibnu Umar,

ia mengatakan, "Ketika sarnpai kepadaku ayat ini: liii g-:"$136 i

Z:.3 t7a lXamu sekali-kati tidak sampai kepada kebaiikan [yang

sempurnaJ, sebelum kamu menaflrahkan sebagian harta yang kamu

cintai), aku mengingat-ingat tentang apa yang telah Allah

anugeralrkan kepadaku, namun aku tidak menemukan sesuatu pun

yang paling aku cintai yang melebihi Marjanatr, budak perempuanku

dari Roma, maka aku pun berkata, 'Ia merdeka karena (aku)

mengharapkan wajatr Altah.' Seandainya aku kembali kepada sesuatu

yang telatr aku tetapkan untuk Allah, niscaya aku menikahinya. Lalu

aku menikatrkannya dengan Nafi'."

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Umar bin

Al Khaththab, bahwa ia mengirim surat kepada Abu Musa Al Asy',ari

52 Muttayaq ,Alaih: Al Bukhari, no. 3454 dan Muslim 21694, dari hadits Anas.
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agar membelikan untuknya seorang budak Berempuan dari antara
tawanan Jalula', lalu umar memanggil budak perempuan tersebut lalu

berkata, "sesungguhnya Allah telah berfirman: $$ i;'l\136 j

Z# tlr lfamu setcali-koli tidak sampai trepada kebajilan [yang
sempurnaJ, sebelum kamu menaflrahkan sebagian harta yang lcamu
cintai). Lalu Umar pun memerdekakannya." Sa'id bin Manshur,
Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan: Bahwa setelah diturunkannya ayat ini, Zafi, bin
Haritsah datang membawakan kudanya yang biasa disebut sa6l,
tidak ada yang lebih dicintainya selain itu, laru ia berkata, "Irri
sedekah."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Mas'ud mengenai firman Allah Ta'ala: 'r!,|JG j 1Xo*u setrali-knti

tidak sampai kepada kebajikan [yang sempurna), ia mengatakan. -Yakni- surga." Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari Amr bin
Maimun dan As-Suddi. Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan seperti
itu dari Masruq.

& &rfrL tF fi y,y;y-L-,4.5, st= 
"Chi 

k
oLG$:6 1iq\;;ft Sr^;_,qi'Ji; 6 #o.r;
)i l" a{,rt ;i,t & t sjli #@ <*,# -#

'ettj^v$(';;lSCS, sit6i#3,{!6,!y\

6rttA'bK;G=*
"Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil melainkan

makanan yang diharamlean oleh Israil (Ya,qab) untuk dirinya
sendiri sebelum Taurat diturunhan. Katakanlah, ,(Jika kamu
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mengatahan ada mahanan yang diharamkan sebelum turun

Tauritl, mtka bawalah Taurat itu,lala bacalah Diaiika hamu

orang-otang yang benar' Maha barangsiapa mengada-adakan dusta

terhadap Allah sesudah ita, maha merekalah orang-orang yang

zalim. katakanlah, ,,Benarlah (apa yang diJirmankan) Allah.n

fuIaka ikutilah agarna lbrahimyang lurus, dan bukanlah Dia

termasuk orang-otang yang musyrih" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 93-

eo

Firman-Ny u, 41b,! 6r*r* mapanan),yakni: Al math'um

(yang dimakan). Al ruitt adalah mashdar yang bentuk tunggal, bentuk

3u-rt, mudzaklar dar- mrnnnafs-nya sama, artinya halal'

:y_ty (Israil) adalah Ya'qub sebagaimana yang telah

dikemukakan padatahqiq-nya. Makna ayat ini: Bahwa dulunya semua

yang dapat dimakan adalah halat bagi Bani Ya'qub, tidak ada sesuatu

p.-l*L diharam atas mereka, kecuali yang diharamkan oleh Ya'qub

sendiri atas dirinya riwayat yang menerangkan apa yang

dihararnkannya akan dikemukakan nanti. Pengecualian ini tersambung

dengan ism kaana.

'Jii 6 ,F 4 @ebelum Taurat diturunkan) terkait

dengan kalimat: Sr'OL4 @dalah halat), yakni: Batrwa dulunya

semln yang dapat dimakan adalah halat'

}'^;;ti 'lii 6 # n (sebelum Taurat diturunlan) vang

mengandung pengharaman apa-apa yang dihararnkan atas mereka

karena kezhaliman mereka. Ini meripakan bantahan terhadap kaum

yatrudi yang mengngkari apa yang dikisatrkan Allah swT kepada

if*ot-Nyu SLW, yaitu bahwa sebab Allah mengharamkan atas

mereka uaaun kez.haliman dan kesewenangan mereka, sebagaimana

nrman-Nyu, 4,4;,# *C;\A1 Oif''&tv,, (Mata

disebabtran lrczhaliman orang-orang Yahudi, Ifumi haramkan atas

'^;t$t
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[memakan makananJ yang baik-baik [yang dahulunyal dihalalkan

bagi meretra). (Qs.An-Nisaa' [a]: 160) dan firman-Nya: O-51 '&i

t4t{:" #c{; #t; #t <-i }y,s;'LL6?ii6
(Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami hararnkan segala binatang
yang berhtht; dan dmi sapi don domba, Kami haramlcan atas mereka

lemak dui kedua binatang itu) hingga: 6, ,if,i ,Att
(Demihianlah Kami huhtm mereka disebabkan kedurhakaan mereka)
(Qs.Al An'aam 16):146), merekamengatakan: Bahwa itu diharamkan
atas para nabi sebelum mereka. Maksud mereka adalah mendustakan
apa yang dikisatrkan Allah kepada Nabi kita SAW di dalam Kitab-Nya
yang mulia. Kemudian Allatr SWT memerintahkan beliau (SAW)
untuk mendebat mereka dengan kitab mereka, dan menjadikan apa
yang telah diturunkan Allah kepada mereka sebagai penentu antara
beliau dan mereka, bukan apa yang telah diturunkan kepada beliau.

untuk itu, Allah berfirman: 4r( '#oy6*:6 ji;t\,'t|'Yt S
(Katalranlah, "[Jil(a kamu mengatakan ada makanan yang
diharamlran sebelum turun TauratJ, maka bowalah Taurat itu, lalu
bacalah dia jika kamu orang-orang yang yang benar.") sehingga
kalian mengetahui kebenaran apa yang dikisatrkan Allah di dalam Al
Qur'an, yaitu batrwa Allah tidak mengharamkan apa pux atas Bani
Israil sebelum diturunkannya Tar.uat kecuali apa yang diharamkan
oleh Ya'qub atas dirinya. Bentuk perdebatan ini sangatlah tinggi dan
tidak ada bandingannya.

(Malra barangsiapa

mengada-adakan dusta terhadap Allah sesudah itu), yak,n: Setelah

didatangkannya Taurat dan dibacakan: fiylti 'S 4!U (matra

merelralah orang-orang yang zhalim), yakni: Sangat melampaui
batas dalam kezhaliman, karena sesungguhnya tidak ada yang lebih
zhalim daripada orang yang diajak berhukum kepada Kitab-Nya dan
apa yang diyakininya sebagai syari'at yarrg shahih, kemudian setelah

aD .ri l, A{.X ;t JF tsii ;Z
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itu ia malatr berdebat dengan mengada-adakan kedustaan terhadap

Allah.

Kemudian, tatkala mereka mengada-ada kedustaan setelah

tegaknya hujjah atas mereka berdasarkan kitab mereka sendiri

sehingga argumen mereka terbgkti batil lagi tertolak, dan terbukti
batrwa apa yang dikisahkan Allah SWT di dalam Al Qur'an dan

dibenarkan oleh Taurat itu adatah kisatr yang benar, bahkan kebenaran

ini pun ditturjukkan oleh btrkti-bukti yang tidak dapat disangkal, Allatl
SWT memerintatrkan Nabi-Nya SAW agar menyatakan pembenaran

terhadap Allah setelatr dicapkannya kedustaan pada merek4 Allah pun

berfirman: 'e$jLi$EiAt'oC $ lxoto*onlah, "Benartah [apa

yang difirmankanJ Allah" Maka ifutilah agama lbrahim), yakni:

Agama Islam yang aku peluk. Penafsiran tentang al baniif telah

dipaparkan. Seolatr-olatr beliau mengatakan, "setelah jelas bagi kalian

tentang kebenaranku dan kebenaran apa yang aku bawakan, maka

masuklah kalian ke dalam agamaku." Karena di antara yang

diturunkan Allah adalah: 1, '$, ,ft 6 &'ij & 'Ai J3
(Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekoli-kali

tidaHah akan diterima [agama ituJ doripadanya) (Qs. Aali 'Imraan

[3]: 8s).

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia menghasankannya, dari

Ibnu Abbas: Batrwa orang-orang yatrudi mengatakan kepada Nabi

SAW, "Beritahu karrri tentang Lpayygdiharamkan Israil atas dirinya

sendiri?" Beliau menjawab: * t*-]s ,r6t'O? ,#g;at ;fZS- o'6

,11? a|+ ,Q$?s ,Di nf \ 4 (sebetumnya betiau tinggat di

pedalaman, lalu menderita sakit di palanya, dan beliau tidak

menemulran sesuatu yang dapat meredakannya kccuali

mengharamkan unta dan Susulya, lcarena itulah beliau

mengharamkannya). Mereka pun berkata, "Engkau benar." Lalu

dikemukakan kelanjutan haditsnya. Hadits ini diriwayatkan juga oleh

Ahmad dan An-Nasa'i.s3

tt Hasor: At-Tirmidzi, no, 3ll7 dan Ahmad 1D73,274, serla Ash-Shahihah

karya AlAlbani, 1872.
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Diriwayatkan oleh Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu A1

Mtrndzir, IbnuAbu Hatim serta Al Hakim dan ia men'shahih-kannya,

dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Al 'Irq adalah

urat-urat tulang lutut. Yaitu beliau merasakan sakit di kakinya

sementara beliau tinggal di rumatrnya yang sempit, lalu ia pun

bernadzar kepada Allah, bahwa bila Allatr menyembuhkannya, maka

ia pun tidak akan memakan daging yang menandung ur{, karena itu

kaum yahudi mengharamkannya." Al Bukhali di dalam kttab Tarikh'

nya, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas dari perkataannya seperti yang diriwayatkan oleh At-Tirmi&i
tadi darinya secara marfu'. Ibnu Ishaq, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu

Hatim meriwayatkan dari jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas, bafiwa ia

mengatakan, "Yang diharamkan oleh Israil atas dirinya adalah dua

bagian tarnbahan hati dan lemak kecuali yang terdapat di punggUng

(unta)."

Ibnu Jarir, Ibnu A1 Mundzir. dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan darinya, ia mengatakan, "Orang-orang yahudi

mengatakan kepada Nabi SAW, 'Taurat telah diturunkan dengan

mengharamkan apa yang dihararnkan oleh Israil.' Lalu Allalt

memfirmankan kepada Muhammad SAW: t LTi*6 iii$\ij'E $

<*.+4 'r!.KXotof"nlah, "lJilm ksmu mengatakan ada malanan

sebelum turun TauratJ, maka bmvalah Taurat

dia jika lramu orang-orang yang yang benar")

berdusta, karena tidak terdapat di dalam

'e;sfiq\U,iiiJ'"ty
g ;'i'A'-{,( {E; i"\g.frg ry',,{); *
UnLg K;;W;5y#6*$rAo$i

yang diharamkan
itu, lalu bacalah
Ternyata mereka
Taurat."

'itiJr ,rs'!;r(,r$

L

L
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6J$i,i
,r sesungguhnya rwnah yang mula-mula dibangun untuk (empat

beribaditl manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Makkah) yang

diberkahi dan neniadi petuniuk bagi semua nanusia. Padanya

terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) ,rutqam lbrahim;

Barangsiapa memasukinya (Baitallah itu) meniadi amanlah dia;

mengerjakin haji adalah hewaiiban nanusia terhadap Allah, Yaitu

(bas| orang yang sanggup mengadakan perialanan he Baitullah.

Barangsiapa menginghari (kewaiiban haii), maha sesungguhnya

Allah Maha Kaya (tidah memerlukan sesuatu) dari semesta alam-"

(Qs. Aali'Imraan [3]: 96-97)

Ini memasuki penjelasan tentang hal lain yang ditentang oleh

kaum yahudi secara batil, yaitu mereka mengatakan, bahwa Baitul

Maqdis lebih utarna dan lebih agung daripada Ka'bah, karena

merupakan tempat hijratrnya para nabi dan terletak di negeri yang

disucikan. Lalu Allatr membantah mereka dengan firman-Nya: IJiy

,rqd ;$. {sesunssrrhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk

(tempat beribadah) manusia) al aayah. Kata: (7i {aiOo"Srrn) adalatr

sifat untuk 4 dan, khabar$1uauf.f, kalimat: *tq '-&, ,sfl) 6atat

Baitullah yang di Bakkah [MarirahJ yang diberluhi). Di sini Allatt

Ta'ala mengrngatkan bahwa Ka'bah adalatr tempat ibadah

pertama t"tirrggu merupakan tempat yang lebih utama daripada

selainnya.

Adaperbedaanpendapatmengenaisiapayangpertamakali
membangtrnnya. Ada yang mengatakan malailcat, ada yang

*"rrgut k*, Adam, ada yang mengatakan Ibratrim, dan ada juga yang

menlgab,rngkan kesemuanya itu, yaitu bahwa yang pertama kali

*"*b-*g*nyu adalah malaikat, lalu diperbaharui oleh Ada

kemudian oleh Ibrahim. Baklcah adalah 'alam untuk tanatr suci,

demikian juga Ma}I(alL keduanya sama hanya perbedaarr dialek. Ada
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juga yang mengatakan, bahwa Bakkah adalah sebutan untuk tempat

Baitullah, sedangkan Makkatl adalatr sebutan untuk tanah suci. Ada
juga yang mengatakan, baltwa Bakkah adalah sebutan untuk masjid,

sedangkan Makkah adatatr sebutan untuk semuanya (tanah suci dan

mencakup masjidnya). Ada yang mengatakan, bahwa disebut Bakkah

adalah karena ramainya manusia ketika thawaf. Dikatakan: "Bakka al
qantm" artinya ramai dengan orang-orang ifu. Ada juga yang

mengatakan, *Al Bakk adalatr pemenggalan leher, disebut demikian

karena dulunya leher para penguasa lalim dipenggal di sana. Adapun

penam&m dengan Makkah, ada yang mengatakan, bahwa dinamai

demikian adalatr karena sedikitnya penduduk. Ada juga yang

mengatakan, bahwa itu karena terbukanya otak dari d*g, hal ini
karena sebelumnya ada kondisi yang menyebabkan kesulitan bagi

penduduknya. Contoh kalimat: Makalau al 'azhm artinya: Aku

mengeluarkan isi tulang. Makka al fashiil dhar'a ummi"-amkatohu

(anak yang telah disapih itu menetek pada tetek ibunya). Ada juga

yang mengatakan, bahwa dinamai demikian karena tamuklat

(menghancurkan) orang yang ztralim di dalamnya.

("(; (yang diberlahi) adalah haal (menetatgkan kondisi)

dart dhamir pada kalimat, A (dibangun), atau dari kata yang terkait

dengan zharf, karena perkiraannya adalatr: Bagi orang yang tinggal di

Malkah, ia dalam keadaan diberkatri. Al Baraksft adalatr banyaknya

kebaikan yang berasal dari orang yang tinggal di dalamnya atau

menuju kepadanya, atau (al baraknh adalatr) pahala yang berlipat
ganda.

Al aayaat al bayyinaa, adalah tanda-tanda yang nyata, di
antaranya: Shafa dan Marwah, jejak kaki di bukit Shama', dan bahwa

bila hujan turun dari arah rukun yamani, maka ada kesuburan di

Yaman, dan bila di arah syami maka ada kesuburan di Syam, dan bila
merata pada Baitullah, maka kesuburan di semua negeri. Tanda

lainnya adalatr beralihnya burung-burung sehingga tidak lewat di atas

udaranya pada semua musim. Tanda lainnya adalatt binasanya para

penguasa latim yang datang untuk menghancurkannya, dan

sebagainya.
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'\gt il1; (maqam lbrahim) adalatr badal dari r&il;.

Demikian yang dikatakan oleh Muhammad bin Yazid Al Mubarrid.

Sementara dikatakan di dalam Al Kaysyaf, bahwa irr adalah 'athf

bayan. Al Akhfasy mengatakan, bahwa tni mubtada' sedangkan

lrhabar-nya mahdzuf, perkiraannya: Minhaa maqaam ibrahiim (di

antaranya adalah maqam Ibratrim). Ada juga yang mengatakan, bahwa

ini adalah Hrabor untuk mubtada' yang mahdzuf,yakni: Hiya rnaqaam

ibraahiim (yaitu maqam Ibrahim).

Penulis Al l{asysyafmenyinggung tentang bayaan dari 
rt^{|,

yang berformat jamalq yaitu itil yang berformat tunggal. Hal ini ia

jawab: Batrwa ifil aianggap setara dengan "cjtlt; karena kekuatan

perkaranya, atau karena mencakup 'iy'tt; (tanda-tanda). Lebih jauh ia

mengatakan, "Kemungkinan juga batrwa yang dengan 'tanda-tanda

yang nyata' itu adalatr 'maqam Ibrahim' dan 'barangsiapa

memasukinya menjadi amanlah dia', karena dua adalah juga bentuk

jarnuk.

'rit'. 'u( {tr; i" (barangsiapa memasukinya [Baitullah itu]

menjadi amanlah dia) adalah kalimat permulaan yang menjelaskan

salah satu hukum dali.hukum-hulum tanah suci, yaitu: Batrwasiapa

yang memasukinya maka menjadi amanlah ia. Ini dijadikan dalil oleh

tr*g yang berpendapat, bahwa orang yang telatr divonis hukuman

hadd yang masuk ke tanah suci, maka hadd itu tidak boleh

dilaksanakan terhadapnya saurpai ia keluar darinya. Demikian

pendapat Abu Hanifah dan yang mengikutinya sementara Jumhur

,o"rry"litihity4 mereka mengatakan, bafuwa hudud boleh

ditaksanakan di tanah suci. Jama'ah mengatakan, bahwa ayat ini

adalatr berita yang bermakna perintah, yakni: Barangsiapa

memasukinya maka amankanlah i4 seperti firman-Nya: $ i{t )i
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3r4 S; 3ri (Maka tidak boleh rafats, berbuat Fasik dan

berbantah-bantahan). (Qs. Al Baqarah l2l: 197), yakni: Janganlah
kamu berkata jorok, jangan berbuat fasik dan jangan pula berbantah-
bantahan.

# L o6i :P ;tit (mengerjalcan haji adalah kewajiban/ -.
manusia terhadap Atlah), huruf lam pada kalimat: rL adalah yang

biasa disebut laam al iijab wa al ilzaam (huruf lom yang mengandung
fungsi makna mewajibkan dan mengharuskan), kemudian makna ini

ditegaskan oleh parikel $le yang difahami oleh orang-orang Arab

partikel terkuat untuk menunjukkan keharusan, sebagaimana
ungkapan seseorang, u'Alcyya kadzaa" (aku harus demikian). Allatl
SWT menyebutkan haji dengan ungkapan yang sangat menunjukkan
wajib sebagai penegasan tentang hak-Nya dan penghormatan bagi-
Nya. Khithab ini berlaku umum untuk seluruh manusi4 tidak ada
yang tidak tercakup oleh ini kecuali yang dikhususkan oleh dalil,
seperti anak kecil dan harnba sahaya.

W tly '{5,:r ,i gnitu tbastl orans yans sanssup

mengadakan perjalanan ke Baitullah) pada posisi jaar sebagai badal
dari 'sebagian manusia'. Demikian menurut mayoritas atrli nahwu,
sementara Al Kisa'i membolehkan dianggap pada posisi rafa'karena
adanya kata'hajja', perkiraannya: An yahujj al baita man istathaa'a
ilaihi sabiilan Qtendaklah mengerjakan haji, orang yang sanggup
mengadakan perjalanan ke Baitullah). Ada juga yang mengatakan

batrwa $ adatah syarthsedangkan penimpalnya mahdzuf,yakni (bila

ditampakkan): Man istathaa'a ilaihi sabiilan fa 'alaihi al hajj (orang
yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, maka hendaklatr
ia mengerjakan haji).

Para ulama berbeda pendapat mengenai kesanggupan ini, apa
itu? Ada yang mengatakan batrwa yang dimaksud adalah bekal dan

kendaraan (ongkos). Demikian pendapat segolongan satrabat

L
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sebagaimana yang dituturkan oleh At-Tirmidzi dari mayoritas ulama,

dan inilah pendapat yang benar. Malik mengatakan, "Bila seseorang

merasa yakin dengan kekuatanny4 maka ia wajib melaksanakan haji,

walaupun ia tidak mempunyai bekal dan kendaraan bila ia memang

mampu bekerja." Demikian juga yang dikatakan oleh Abdullah bin
Az-Ztban1 Asy-Sya'bi dan Ikrimah. Adh-Dhahhak mengatakan, "Bila
orangnya masih muda, kuat lagi sehat namun tidak memiliki harta

(uang), maka ia menyewakan tenaganya hingga bisa menunaikan

hajinya." Di antara yang termasgk kategori "sanggup" adalah kondisi
jalanan yang aman (perjalanan aman) menunju haji, dimana orang

yang pergi haji bisa menjaga keselamatan dirinya dan hartanya yang

tidak memungkinkan baginya unhrk mendapatkan bekal selain itu
(yang dibawanya). Adapun bila kondisinya tidak aman, maka tidak

termasuk kategori "sanggup", karena Allah SWT berfirman: '4f::t {

W ;|y-@aitu tbastl orang yang sanggup mengadakan perialanan

t@ Baitullah). Maka orang yang mengkhawatirkan keselamatan

dirinya atau hartanya, dipastikan termasuk kategori tidak sanggup

mengadakan perjalanan ke Baitullah.

Para ahli ilmu juga berbeda pendapat mengenai kondisi

perjalanan, yaitu bila di perjalanannya ada kezhaliman orang yang

memungut sebagian harta yang tidak sampai menguras bekal

pelaksana haji. Mengenai hat ini Asy-Sya'bi mengatakan, "Itu tidak

harus dipenuhi, dan kewajiban haji gugur darinya." Pendapat ini
disepakati oleh segolongan ulama dan diselisihi oleh yang lainnya.

Yang benar, bahwa orang yang telah memiliki bekal dan kendaraan

(ongkos), sementara kondisi perjalanan aman, yaitu memungkinkan

untuk dilalui walaupun dengan menyerahkan sebagian harta kepada

pemungut pajak (tax), namun hal itu bisa meloloskannya (melewati

jalanan itu) dan tidak menguas hartanya, maka kewajiban

pelaksanaan hajinya tidak gugur darinya, batrkan tetap berhukum

wajib atasnya. Demikian ini karena ia termasuk kategori sanggup

mengadakan perjalanan dengan menyerahkan sejumlatr harta, hanya

saja harta yang diseratrkan ini di perjalanan ini juga termasuk kategori

kesanggupan.
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Jadi, bila seseorang telah memiliki bekal dan kendaraan
(ongkos) tapi tidak memiliki harta lain yang bisa diseratrkan kepada
pemungut pajak di perjalanan (sehingga bisa mengakibatkan tidak bisa

melanjutkan perjalanan), maka tidak wajib haji atasnya, karena

dengan demikian berarti ia belum sanggup mengadakan perjalanan ke

Baitullah, sebab yang demikian ini harus dipenuhinya juga. Dan ini
tidak menafikan penafsiran "sanggup" sebagai bekal dan kendaraan,

karena adakalanya perjalanan haji tidak dapat dilanjutkan bagi orang
yang telah mempunyai bekal dan kendaraan kecuali dengan memenuhi
pungutan tersebut.

Kemungkinan maksud pendapat Asy-Syaf i yang menyatakan

"Menggugurkan kewajiban haji" adalah karena pemungutan pajak itu
dianggap kemungkaran, maka orang yang hendak melaksanakan haji
tidak boleh memasuki kemungkaran, sehingga dengan begitu ia
termasuk kategori "tidak sanggup". Di antara kategori "sanggup"
adalah sehat jasmani yang memungkinkannya untuk menumpang

kendaraan. Jika perjalaruumya lama (sangat jauh) yang tidak mungkin
ditempuh dengan berjalan kaki dan tidak pula dengan menunggang

binatang, maka walaupun ia mempunyai bekal dan kendaraan
(tunggangan), maka ia termasuk tidak sanggup.

'aJifii * U rt "og 6 ;; (Barangsiapa menging*ari

[kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya [tidak
memerlukan sesuatuJ dari semesta alam), ada yang mengatakan,

balrwa t<ata'j{ adalatr untuk mengungkapkan maksud "Meninggalkan

pelaksanan haji", hal ini sebagai penegasan tentang wajibnya haji dan

ancaman keras bagi yang meninggalkannya. Ada juga yang

mengatakan, bahwa maknanya: Barangsiapa yang mengingkari
kewajiban haji dan tidak menganggapnya wajib. Ada juga yang

mengatakan, bahwa orang yang meninggalkan haji padahal ia sanggup

melaksanakannya, maka ia kafir.

'4Jdil *?*'31i9 (maka sesungguhnya Allah Maha Kaya

[tidak memerlukan sesuatuJ dari semesta alam) menunjukkan adanya
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kemurkaan terhadap orang yang meninggalkan haji padahal ia
sanggup melaksanakannya, di mana yang demikian menyebabkan

kehinaan dan semakin terjauh ia dari Allah SWT, sehingga pemyataan

ini menciutkan dan mendebarkan hati orang yang mendengarnya,

karena Allah SWT menetapkan syari'at-syari'at ini demi

kemasalahatan mereka, sementata Allah adalah Maha Tinggi, Maha

Suci lagi Matra kuyq sehingga manfaat ketaatan para hamba itu tidak
kembali kepada-Nya (bukan untuk kepentingan-Nya).

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ali

bin Abu Thalib mengenai firman-Nya, ,ii'iJ iy (Sesungguhnya

rumah yang mula-mula) al aayah, ia mengatakan, "Sebelumnya ada

rumah-rumatr selainny4 rulmun yang ini adalah rumah yang pertama

kali dibangun untuk beribadah kepada Allah." Al Bukhari, Muslim

dan yang lainnya meriwayatkan dari Abu Dzar, ia menuturkan: Aku
katakan, "Wahai Rasulullah, masjid apayangpertama kali dibangun?"

Beliau menjawab: it:;St ltl.IJli (Masjidit haram). Aku bertanya lagi,

"Kemudian masjid apa?" Beliau menjawab: ;rili if.di (Masjidit

Aqsha). Lalu aku bertanya lagi, "Berapa lama jarak antara keduanya?"

Beliau menjawab ,'za t::tl;.ti (Empat ptluh tahun).sa

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ath-Thabrani dan Al Baihaqi di

dalam Asy-Syu ab meriwayatkan dari Ibnu Amr, ia mengatakan,

"Allah telah menciptakan Ka'bah dua ribu tatrun sebelum bumi. Saat

itu .Arasy-Nya berada di atas air yang mengandung buih-buih putih,

sementara bumi berada di bawabnyaymg bagaikan pulau, lalu bumi
pun dibentangkan dari bawahnya." Ibnu Al Mundzir meriwayatkan
juga serupa itu dari Abu Hurairatr.

Ibnu Al Mun&ir dan Al Maqimeriwayatkan dari Ibnu Juraij,

ia mengatakan, "Telah sarnpai kepada kami, bahwa kaum yatrudi

mengatakan, 'Baitul Maqdis lebih agrmg daripada Ka'batr karena

merupakan tempat hijralrnya para nabi dan terletak di tanah yang

disucikan. Sementara kaum muslimin mengatakan, 'Bahkan Ka'bah

to Mrttayaq ,Aloih: Al Bulfiari, no.3425 dan Muslim 11370, d^ri hadits Abu

Dzar.
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yang lebih agung.' Lalu hal itu sampai kepada Nabi SAW, lalu

turunlah ayat: ,,fr. 'iJ 'lry 
{srturss,rhnya rumah yang mula-mula)

hingga firman-Nya: \Sy ie q.fr$; )+ (Padanva terdapat

tanda-tanda yang nyata, [di antaranyal maqam lbrahim). Dan itu

tidak terdapat di Baitul vraqais. fu'. 6( li;; i,j garangsiapa

memasukinya [Bartutlah ituJ meniadi amanlah dia), darr hat ini tidak

terdapa di Baitul Maqdis. ;$t b o6t ',9 A:t (Mengeriakan haii

adalah luwajiban manusia terhadap Allah), dan hal ini tidak terdapat

di Baitul Maqdis."

Ibnu Abu Syaibatr, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Abdullah bin Az-Zubafu, ia mengatakan,

"Dinamakan Bakkah karena orang-orang mendatanginya dari setiap

pelosok untuk melaksanakan haji." Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir

dan Al Baihuql meriwayatkan dari Mujahid: Dinamakan Baklah

karena orang-orang berusaha menangis di dalarnnya, yakni: Menjadi

ramai.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan

mengenai firrran-Nya, &6 (Yang diberkahi), ia mengatakan:

Dijadikan padanya kebaikan dan keberkahan. 'c4{di ,l;!ti, (oon

menjadi petunjuk bagi semua manusia), yakni: Dengan petunjuk:

Kiblat mereka.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Al 'Ufi

dari Ibnu Abbas mengenai finnan-Nya, fi. U; 14. (Padanya

terdapat tanda-tanda yang nyata), ia mengatakan: Di antaranya

adalatr maq:lm Ibrahim dan Al Masy'ar.

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al Hasan

mengenai firman-Ny", !i!y.U; *. (Padanya terdapat tanda-tanda
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yang nyata) ia mengatakan: 
-yakni-maqam Ibratrim. ir(lil;;i

-"Lli 'b o$t :E Ai"tlrl:. @**griapa memasukinya [Baitultah
ituJ menjadi amanlah dia; Mengerjakan haji adatah kewajiban
manusia terhadap Allah) Al Azraqi juga meriwayatkan serupa itu
dariZatd bin Aslam.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mudzir dan Ibnu Abu

Hatim meriwayatkan dari eatadatr mengenai firman-Nya: fit; ii
t6,ot; 

'u(@*orgriapa memasukinya [Baituilah ituJ menjadi amanrah

dia), ia mengatakan, "Tni terja.di pada masa jatriliyalU dimana bila
seseoftrng dituntut atas setiap kejahatan dirinya lalu melarikan diri ke
tanah suci, maka tidak ditangkap dan tidak dikejar. Adapun pada masa
Islam, maka hal itu tidak menghalanginya dari hukum:hukum Allah,
sehingga orang yang mencuri di dalamnya dipotong (tangannya),
orang yang berzina di dalamnya maka diberlakukan hukuman
terhadapnya, dan orang yang melalnrkan pembunuhan di dalamnya
maka dibunuh." Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir dan Al Anaqi
meriwayatkan dari umar bin Al Khaththab, ia mengatakan, ..Jika aku
menemukan pembunuh Al Khaththab di dalamnya, maka aku tidak
menyentuhnya hingga ia keluar darinya.,,

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Ny u, "6; ir( fiE; $j garangsiapa memasukinya

[Bartullah ituJ menjadi amanlah dia), ia mengatakan: Barangsiapa
berlindung di Baitultah, maka Baitullah melindunginya, namun tidak
diberi tempat, tidak diberi makan dan tidak pula minum. Kemudian
bila ia keluar maka ia dihukum sesuai dengan kesalahannya. Makna
ini diriwayatkan juga darinya dari berbagai julur. Abd Ibnu Humaid
dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia mengatakan,
"seandainya aku menemukan ayahku di tanah suci, maka
aku tidak akan menyergapnya." Asy-syaiktrani dan yang lainnya
meriwayatkan dari Abu syuraih Al Adau/i, ia menuturkan, ,.sehari

setelah penaklukkan Makkatr Nabi sAW berdiri (berpidato) lalu
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ffi l, )*t )g.',P'i J6;t't:'6 ,i:,rs W;?- ri '175 e.'ry-'ot et\
.,so ; )W qi, V.;.ot:6t) ;€ oi?'li !!j.osi i?nr\ $ea

ft VF ?$ W? (Sesungguhnya Makkah diharamkan oleh Allah

dan tidak dihoramkan oleh manusia, maka tidak dihalalkan bagi

seorang pun yang beriman ftepada Allah dan hari alchir untuk

*"nu*pihl*, darah di dalamnya dan tidak pula menebangi

pepohonanf"ya|. Bila ada orang yang berdalih dengan peperangan
-Risulullah 

SAW [di dalamnyal maka katakonlah, "Sesungguhnya

Allah telah mengizinkan kepada Rasul-Nya dan tidak mengizinkan

lmlian.- Sesungguhnya alat telah diizinknn [berperangJ di dalamnya

sesaat dari siang hari, kemudian hari ini kembali kepada

l<charaman yo rrbogrimana keharamannya l<emarin)ss

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni serta Al Hakim dan ia men-

shahih-kannya, dari Anas, bahwa Rasulullatr SAW ditanya mengenai

firman-Nya: \G ny'{i:t { {roit tbasrl orang vang sansgup

mengadalran perjalanan kc Baitullah). ditanyakan, "Apa itu as-

sabiil?,, Beliau pun menjawab :'{Vt}ri it}i getrat dan kBndaraan)"s6

Asy-Syaf i, Abdurrazzaq, Ibnu Abu Syaibah, Abd bin

Humaid, At-Tinnidzi, Ibnu Majah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mtrndzir, Ibnu

Abu Hatim, Ibnu Adi, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi di dalam

Sunan-nya meriwayatkan dari Ibnu Umar secara marfu', bafuwa

seorang laki-laki berdiri lalu bertanya, "Apa itrt as-sabiil?" Beliau

(Nabi SAUD menjawab: 'ev$ti\tli ge*al dan kendaraan)'

Ad-Daraquthni ; Al Baihaqi di dalam Sunan mereka

meriwayatkan dari jalur
menuturkan: Rasulullah

Al Hasan dari ibunya dari Aisyatr, ia
SAW ditanya, "Apa it,a as'sabfil menuju

5s Muttafoq ,Alaih: Al Bulfiari, no. lM dan Muslim 21987, dari hadits Abu

Syuraih.' s6 Dha'if. Al Halcim 1t422 danAd-Daraqgthni 2t216- Di dalam Nashb Ar-Rayah

ll7, Az-Zila'! telah menghimpunkan tujuh jalur periwayatan untuk hadits ini yang

kesemuanya lemah, tiaak dapaiaijadikan hujah sebaaimana yang dinyatakannya
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haii?'Beliau menjawab: Yr:lti irli 6ekal dan kendaraan). Ad-
Daraquthni di dalam sunannya juga meriwayatkan seperti itu dari
Ibnu Mas'ud secara marfu'. Ad-Daraquthni jriga meriwayatkan seperti
itu dari Amr bin syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Ad-Daraquthni
juga meriwayatkan seperti itu dari Jabir secara marfu'. Hadits ini
diriwayatkan dari berbagai jalur, dan mininal derajatnya hasan
lighairihi, maka tidak masalah dengan perbincangan pada sebagian
jalur periwayatannya sebagai yang sama-sama diketatrui.

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Ali secara marfu' mengenai
ayat ini: Bahwa Rasulullatr sAw pernah dituoyu, lalu beliau
mdawab: f.'# ias (Engkau menemukan tunggangan unta).s, rbn'
Abu syaibatr dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Umar bin Al
Khaththab mengenai firman-Nya, \.i ;iy Lffi 6 goiru tbasrl
orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah), ia
mengatakan: -Yaifu- bekal dan kendaraan.,, Keduanya juga
meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Abbas. Ini diriwayatkan juga
darinya secara mafu' oleh Ibnu Majah, Ath-Thabrani dan Ibnu
Mardawaih. Ibnu Jarfu, Ibnu Al Mundzir dan At Baihaqi
meriwayatkan darinya, ia mengatakan, *As-sabiil adalah sehatryl
tubuh seorang hamba serta memiliki bekal dan kendaraan tanpa
membinasakan karenanya." Ibnu Abu Syaibah dan Abdun bin Humaid

meriwayatkan darinya, ia mengatakan, jS (Mengadaknn

perjalanan) adalatr bagi yang memiliki kelapangan (harta) dan tidak
antara penghalang dirinya dengan itu. Ibnu Abu Syaibah, Abd bin
Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Abdullah
bin Az'zubair, ia berkata, *Al Istithaa'ah adalahkekuatan." Ibnu Abu
syaibatr dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari An-Nakha,i, ia
berkata, "Sesungguhnya mahram termasuk as-sabiir yang telah
ditentukan Allatr bagi wanita (yang hendak pergi haji)." Telah

s' Dha'iX, Ad-Daraqtrthni 2D18fi7, dari hadits Ali. Di dalan sanadnyaterdapat
Husain bin AMullah bin Dhamirah yang dinilai pendusta oleh Malik. sementara
Abu Hatim mengatakaq bahwa haditsnya ditinggalkan (tidak dipakai). Al Bukhari
mengatakan, "Haditsnya munkar lags dha'if" Abu Zur'ah mengatakan, ..Ia tidak
dianggap." Ahmad mengatakan, ..Ia tidak b€rarti apa-apa."
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diriwayatkan secara pasti dari Nabi SAW tentang larangan bagi

wanita untuk bepergian tanpa disertai mahram, adapun tentang kadar

waktunya ada berbedaan dalarn sejumlah hadits, dalam suafu latazh

disebutkan tiga hari, dalam latazhlainn-y-a disebutkan sehari semalam,

dan dalam lafadzlainnya setengah hari.s8

Telah diriwayatkan sejumlatr hadits yang menyebutkan tentang

ancaman keras bagi orang yang telah memiliki bekal dan kendaraan

namun tidak melaksanakan haji. At-Tirmidzi, Ibnu Jarir, Ibnu Abu

Hatim dan Al Baihaqi di dalam Asy-syu'ab meriwayatkan dari Ali bin

Abu Thalib, ia berkata, *Rasulultah SAW bersabda: Y'1Ji 
t::tji$; ;,t

*::H i f4x- '€rt4'ol 4b '^t ,l' 'cj 'e-'{t !' f. Ai &
(Barangsiapa memiliki betral dan kcndoaan yang bisa

mengontarlrannya ke Baitullah nornun ia tidak menguniungi Baitullah,

malra tidaHah ia mati kcciaali sebagai seorangyahudi atau nashran)'

Demikian ini karena Allah telatr berfirman , ,, ,:6'e, *Si & $'

f4$tt *t"g'6\ i9 F ;;W ;\y'g (Mengeriatan haii

adalah lrewajiban manusia terhadap Allah, yaitu [bagiJ orang yang

sanggup mengadakan perjalanan kc Baitullah; Barangsiapa

*eigiigtar| [pcwaiiban haiiJ, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya

ftid"k iemerlukan sesuatuJ dari semesta alam\'>' Di dalam sanad'

nya terdapat Hilal Al Khurasani Abu Hasyim yang dikatakan oleh Al
Bukfiari, "Haditsnya mungknr." Dan, ada juga yang mengatakan

balrwa ia majhul (tidak dikenal). Ibnu Adi berkata' *Hadits ini tidak

terpelihara, lagi pula di dalam sanadnya terdapat Al Harits Al A'war
yang padanya terdapat kelematran." Sa'id bin Manshur, Ahmad di

t Mutta1oq 'Ataih: Al Bulfiad, no. 1086 dan Mustim 21975 detgan lafazh
,,Tsalaatsati iyyaam" (selama tiga hari), dari hadtis Ibnu Umar. Diriwayatkan juga

oleh Al Bul&ari, no. 10-88 dan Muslim 1t977 dengat lafazah "Yanrmun wa lailatun"

(sehari semala-), dari hadis Abu Hurairah. Seme,lrtara dalam riwayat Abu Daud'

no. 1725 dan lbnu Hibban, no.2716 me,nggrmakan lafazh"Yuiid' (hendak), dari

hadits Abu Hurairah.
5e Dha,i1, At-Tirmidzi, no, gl2 dan Al Baihaqi di dalam Asyslu'ab 3978. Di

dalam sanihya terdapai Hilal bin Affiullall ia perawi )ang tidak diketatrui,

sementara Al Harits lemah dalam bidang hadis-

+ssTAFSIR FATHUL QADIR

t-



dalam Kitab Al Iman, Abu Ya'la dan Al Baiiraqi meriwayatkan dari

Abu Umamah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: d- f , o6 U
'€t ,b?$ ,?jaLr ti ,y.Elwr'ti :*16 ,"r l;;,;-i i,l,-yi *
9:* ti e;x- ia J6 (Barangsiapa meninggol dan belum pernah

melalcsanalran haji Islam padahal ia tidak terhalangi olek penyakit
yang menghalangi, penguasa yang lalim atau keperluan mendesak,

maka silalran ia mati dalam kondisi apa pun, baik sebagai yahudi
maupun nashrani).60 [bn, Abu Syaibah juga meriwayatkan seperti
dari Abdurrahman bin Sabith secara marfu'.

Sa'id bin Mansyur menurut As-Suyuthi meriwayatkan dengan

sanad shahih, dari Umar bin Al Khaththab, ia berkata, "Sungguh aku
pernah sangat berkeinginan untuk mengirim sejumlah orang ke

daerah-daerah ini, lalu memperhatikan setiap orang yang sudah

memiliki kecukupan ftemampuan) namun belum melaksanakan haji,
lalu diterapkan pungutan upeti atas mereka. Mereka itu bukan kaum
muslimin. Mereka itu bukan kaum muslimin." Al Isma'ili
meriwayatkan darinya, ia berkata, "Barangsiapa mzlmpu

melaksanakan haji namun tidak pergi haji, maka sama saja ia mati
sebagai yahudi ataupun sebagai nashrani." Setelah mengemukakan

sanad riwayat ini Ibnu Katsir mengatakan,"Ini sanad yang shahih."6r

Sa'id bin Manshur dan Ibnu Abu Syaibah juga meriwayatkan serupa

itu darinya. Ibnu Abu Syaibah, Abd Ibnu Humaid dan Ibnu Abu
Hatim meriwayatkan dari Ibnu Umar: Barangsiapa meninggal dan ia
seorang yang kaya namun belum pernatr melaksanakan haji, maka

pada hari kiamat nanti ia akan datang dalam keadaan tertulis kafir di
antara kedua matanya.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan darinya: Barangsiapa

memiliki as-sabil (kemampuan fisik, bekal dan kendaraan) untuk
pergi haji pada suatu tahun, lalu pada suatu tahun lainnya lalu pada

suatu tahun lainnya lagi, kemudian ia meninggal namun belum pematr

@ Dh'ay Dikeluarkan oleh Ad-Darimi 1785. Ibnu Hajar menyandarkannya

kepada Ahmad di dalam krtab Al Imon dan yang lainnya. Di dalam sanadnya

terdapat Laits, ia perawi yang dha'if,, dan Syarik yang hafalannya buruk.
6t Sanadnya shahih: Dicantumkan oleh Ibnu Katsir l/386, dan ia mengatakan,

" sanahya shahih hingga Umar RA."
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melaksanakan haji, maka ia tidak dishalatkan, dan tidak diketahui
apakatr ia mati sebagai yahudi atau nashrani. Sa'id bin Manshur
meriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab, ia mengatakan,

"seandainya orang-orang meninggalkan haji, niscaya aku perangi

mereka sebagaimana kami memerangi mereka karena (meninggalkan)
shalat darrzakat."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya: itJfil e|'ifr "o9 6 ;; (Barangsiapa

menginglrari flrcwajiban hajd, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya

[tidak memerlukan sesuatuJ dari semesta alam), ia mengatakan, "-
Yaitu- orang yang menyatakan bahwa itu tidak wajib atasnya." Ibnu
Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi dalam Sunan'
nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini, ia berkata, "-
Yaitu- orang yang mengingkari ftewajiban) haji serta tidak
menganggap bahwa hajinya sebagai kebaikan dan tidak pula
menganggap bahwa meninggalkannya sebagai sebuah dosa."

Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir dan Al Baihaqi di dalam Sunan-nya meriwayatkan dari

Ikrimah, ia berkata, "Ketika turunnya ayat: l1r2 &'i,i ;b'A5 6't
@arangsiapa mencari agama selain agama Islam). (Qs. Aali 'Imraan

[3]: 85) kaum yahudi mengatakan: Kalau begitu kami ini kaum

muslimin. Maka Nabi SAW bersabda kepada mereka: 4e V:it fu'01

'€ '4,1 (sesungguhnya Allah telah mewaiibkan haii di

Baitullah kepada kaum muslimin). Mereka justru berkata, 'Allah tidak
mewajibkan(nya) kepada kami.' Mereka enggan melaksanakan haji,

maka Allah berfirman: 6Jiil e 'e rt "og F ;; (Barangsiapa

menginglrari firewajiban hajiJ, maka sesungguhnya Allah Maha Kcya

[tidak memerlukan sesuatuJ dari semesta alam." Abd bin Humaid dan

Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari Ikrimah.

Sa'id bin Manshru, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al
Mundzir meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, ia berkat4 "Ketika

'4ir
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diturunkanny a ayat (perintah melaksanakan) haji:

;$l (Mengerjatran haji adalah kewajiban manusia terhadap Atlah),

al aayah, Rasulullatr SAW mengumpulkan para pemeluk berbagai
aguna, yaitu kaum musyrikin Arab, kaum nashrani, kaum yahudi,

kaum majusi dan kaum shaibin, lalu beliau bersabda: i3 -:b 7:jfu11
'$t tjr;,i ,ig4t lsrsungguhnya Altah telah mewaiibtran haji atas

lmlian, maka lal<sanalan haji di Baitullah). Namun tidak ada yang

menerimanya selain kaum muslimin, sementara lima agama lainnya
rnengingkari, mereka berkata, "Kami tidak mempercayainya dan tidak
berdoa kepadanya serta tidak menghadap ke arahnya." Maka Atlah

menurunkan ayat: 'ddii * U 'K, Lg 6 ;; (Barangsiapa

menginglrari [kewajiban hajl, maka sesungguhnya Allah Malw Kaya

[tidak memerlukan sesuatuJ dari semesta alam).

Abd bin Humaid dan Al Baihaqr di dalam Sunon-nya juga

meriwayatkan serupa itu dari Mujahid. Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir
meriwayatkan dari Abu Daud Nufai', ia berkata, "Rasulullah SAW

membaca ayat: -;4 'g *!li lF ;t;"lM"rgrriokan haii adalah

lrewajiban manusia terhadap Allah) al aayah,lalu seorang laki-laki
dari suku Hudzail berdiri dan berkata 'Wahai Rasulullah, apakah

orang yang meninggalkannya kafir?' Beliau menjawab: 't 
"C'i'i'lr 

ia$ 4t:j i:J- | €'{t,:rtf. tib'Jtii- (B ar an gs i ap a m e nin g gal kanny a

berarti tidak tahtt terhadap siksaon-Nya, dan barangsiapa

melaksanalran haji tanpa mengharapkan palrulanya, maka lwnya itu

[yang ia dapatJ).Ibnu Jarir meriwayatkan dari Atha' Ibnu Abu Raba]t

mengenai ayat ini, ia berkata, "-Yaitu- ormg yang mengingkari

Baitullah.'

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi di dalam l.qy-

Syt'ab meriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW mengenai

firman Allah: 6 ;; (Barangsiapa mengingkoi [kewajiban haiifi,

'e o6t lF fi;
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untuk [tempat beribadahJ manusia)

perjalanan). Kemudian ia berkata:

mengingkarl) ayat-ayat ini.

beliau bersabda: t7i fdrt il 'f U (-Yaitu- orang yang

mengingkari Altah dan hari okhi).6'

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu
dari Mujahid dari perkataannya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu

Zaid: Bahwaia pernah ditanya mengenai hal ini, lalu ia membaca: 3;

qq A ? tJ 8rtunsgohnya rumah yang mula-mula dibangun

hingga: # (mengadakan

'1{ t;i (Barangsiapa

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud mengenai

ayat ini, ia berkata: 6 ;; (Barangsiapa mengingkari [kewajiban

hajfi dan tidak mempercayuiryq maka ia kafir.

,e-C i!4't1'o;;*,:$s 'qf 'gtfiil:;
6yG $ 111 ;^t. 6iihA iLa' ;rt uI.

6 i!; ryr$ ;rt 4p,6rr3 r v-sJji'Jlfu- ii

62 Sanadnya dh'arf, Ibnu Jarir 4tl5 dzmAl Baihaqi di dalam AsySyu'ab 31428.
Di dalam sanad-nya terdapat Ibrahim Al Khauri yang menurut At-Tirmidzi, bahwa
sebagian ahli ihnu memperbincangkan segi hafalannya.

459

{';tt,Wc?5t1#'7

TAFSIR FATHUL QADIR

L-



'irw(w;

{$f,'6*At iGA ity,# g (;i-ti7*;lj{s
{; C; ;'fr }?,ir:-1;g@ el# nfrS{ii

t6i'S ti ti{ i!;-fi (A.*, #
6u!4 #t -A; fi ,x i# qK V g,Cu

$; "*:;; t- '"5itirg #,t*

*Kotahanlah,'Hoi ahli Kitab, mengopa kamu ingkari ayat-ayat
Allah, padohalAttah Maha 

^"iyi*rt*on apa"yang komu
herjakan?, Katakanlah,,Hai ahli Kitab, _"rgop; *o*o

menghalang-holangi dari jalan A,ah orong_*iug yang telah
beriman, kamu menghendahinya menjadi tig*o*,'piianat kamu

mcnyaksikan?' Ailah sekari-kali fidak tarai dari opo yong kamu
kefiakan. rrai orang-orang yang beriman, jika *i*i mengikuti

sebahagian dari orang-orang yang diberiAi Kilab, niscaya mereha
okan mengembarikan hamu mcnjadi orang kalir sesadah kamu
beriman. Bagaimanakah kamu (sampai) i""joai kaJir, padahar

oyat-ayat Allah dibacakan kepoda komu, dan iosut-iya pun berada
di tengah'tengah kamu? Barangsiapa yang berpegang tegah kepada
(agama) Arah, maka sesungguhnyi io teton dilelrpitrnio* kepadajalan yang lurus- Hai orang-orang yang berimai, bertakwarah

kepada Allah sebenar-benar takwa *epida-Nya; ian janganrah
sehali-kali hamu mati melainkan dalam headain beragama rslam.

Dan, berpeganglahlamu semuanya kepodo tati (aga;) Ailah, danjanganlah kamu bercerai berai, dan ingatrah a*in ntimatArtah
kepadamu ketika homu dohuru (mosa rahiliyoh) bermusuh-

musuhan, makaAllah nempersatukan hafimu, titu menjaditah
hamu karena nikmot Alrah, orang-orang yang bersaudara; dan

kamu telah berada di tepi jurang neraka, ioi"iu"n mcnyelamatkan
kamu dari padanya Demikianrah Artah menerangkan-ayat-ayat-

Nyo kepadamu, agor kamu mendapat petunjulc, (er. AaIi ,Imraan
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Firman-Ny 
", V{$Ji'JLV- ii (Katakanlah, "Hai Ahli Kitab")

adalah khithab untuk orang-orang yahudi dan nashrani, sedangkan

kalimat tanya pada kalimat, 6i$ l.@enSaOa 
kamu ingkari) adalatr

sebagai pengingkaran dan celaan.

Firman-Nya: {t{:f 6 i!; L;, f';6 @adahat Attah Maha

Menyal<sikan apa yang kamu keriakan) adatah iumlah haaliyah

(kalimat yang menerangkan kondisi) yang menegaskan celaan dan

pengingkarantadi. Demikian redaksi yang dirmgkapkan dalam bentuk

mubalaghah (mengandung arti 'sangat') pada kata 'l*1 yang

berfungsi menambah penekanan dan peringatan.

Kalimat tanya pada redaksi, 3t!# '1. (mensana kamu

menghalang-hatangi) mengandung makna seperti yang terkandung

oleh kalimat tanya yang pertama Al Hasan membacanya: 5t:15
(menghalang-halangi) dari ashadda, ini ada dua dialek, yaitu shadda

al-tabm da1- ashaddo, yang artinya dagng itu berubatr dan membusuk.

Sabiilultah adalah agama-Nya yang diridhai-Nya untuk para hamba-

Nya, yaitu agama Islam. Al ,Iwai adatah al mail wa az-zaigh

(kecondongan dan penyimpangan), dikatakan 'iwai -{engan
kasrah_.apabila terjadi dalam perkara agam4 perkataan dan

perbuatan, sedangkan dengan fothah, apabila terjadi pada benda,

seperti hrbuh, dinding dan sebagainya Demikian yang diriwayatkan

dari Abu Ubaidah dan Yang lainnYa

Kalimat qbq# Gamu menghendakinya meniadi bengkok)

pada posisi nashab sebagai haal, maknanya: Menghendakinya

menjadi bengkok dan menyimpang dari tujuan dan konsistensi, yaitu

dengan kesamaran yang kalian propagandakan kepada manusia,

bahwa hat itu memang demikian dengan maksud untuk mengukghkan

pengUbahan yang kalian lahrkan dan rmtuk menguatkan propaganda

kalian yang batil.
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X'*4 'ifut @odahat kamu menyalaikan) adalah jumtah

haaliyah ftalimat yang menerangkan kondisi), yakni: Bagaimana bisa
kalian mengupayakan itu terhadap agarna Islam, padahal kondisiny4
bahwa kalian mengakui bahwa itu adalah agama Allah yang mana
Allah tidak menerima selainnya, sebagaimana kalian mengetatrui itu
di dalam kitab-kitab kalian yang diturunkan kepada para nabi kalian.
Ada yang mengatakan, bahwa dinyatakan di dalam Taurat, bahwa
Allah tidak menerima ss[ainnya adalah Islam, bahwa di dalamnya
disebutkan tanda Muhammad SAW. Ada juga yang mengatakan,

batrwa yang dimaksud dengan kalimar 
".r'"QL 

'fii O*rhal knmu

menyaksikan) adalah orang-oreng yang berakal. Ada juga yang
mengatakan batrwa maknanya: Padahal kamu menyaksikan di antara
para pemeluk agama kalian, bahwa itu diterima oleh mereka, lalu
bagaimana bisa kalian mendatangkan kebathilan yang menyelisihi apa
yang dianut (diyakini) oleh para pemeluk agama kalian.

Kemudian Allah SWT mengemukakan ancaman terhadap

mereka dengan firman-Nya, '0;{5115 ,rrq$Vf @ilah setroli-kali

tidak lalai dari apa yang kmru kerjakon). Kemudian Allatr SWT
menyampaikan kepada orang-orang yang beriman sebagai peringatan,
yaitu tentang menaati orang-orang yahudi dan nashrani, yang mana
Allah menerangkan batrwa ketaatan itu akan menyebabkan mereka
kembali menjadi kafir setelah beriman. Keterangan tentang sebab
turunnya ayat ini akan dikemukakan nanti.

Kalimat tanya pada redaksi: 'o;;{3 ,fS', (n"soimana kamu

[sampaiJ menjadi kafir) adalah untuk pengingkaran, yakni: Darimana
datangnya itu kepada kalian, padatral kalian memiliki sesuatu yang
bisa mencegah kalian dari hal itu dan memutuskan pengaruhnya, yaitu
dibacakannya ayat-ayat Allah kepada kalian dan keberadaan

Rasulullah SAW di tengah-tengatr kalian?

Kalimat {ft a""yang setelahnya pada posis i nashab sebagai

haal fteterangan kondisi). Kemudian Allah mengarahkan mereka
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untuk berpegang teguh kepada (agarn) Allah agar dengan begitu
mereka bisa memperoleh hidayah kepada jalan yang lurus, yaitu

Islam. Penyandangan sifat istiqamatr (lurus) kepada ash-shiraath
(alan) adalah sebagai bantahan tentang penyimpangan yang mereka

klaimkan. Az-Zujaj mengatakan, "Kemungkinan juga khithab ini
khusus untuk para sahabat Muhammad SAW, karena Rasulultah SAW
berada di antara mereka dan mereka menyaksikannya. Dan
kemungkinan juga khithab ini untuk semua umat ini, karena jejak-
jejaknya, tanda-tandanya dan Al Qur'an yang diberikan kepadanya

berada di antara kita jadi seolah-olah Rasulullah SAW berada di
antara kita walaupun kita tidak menyaksikannya." Makna al i'tishaam
billaah adalatr berpegang teguh dengan agama-Nya dan dalam

menaati-Nya. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalah

berpegang teguh dengan Al Qur'an. Dikatakan i'tashoma bihi,

ista'shoma, tamassaka dar, istamsalra, apabila berpegangan dengan

sesuafu dan enggan dengan selainnya. 'ashamahu ath'tha'aam artinya

makanan itu melindunginya dari lapar.

.*:;t 'g- 'if Wi (bertakwalah kepada Altah sebenar-benar

talcwa kepada-Nya), yakni: Ketakwaan yang semestinya terhadap-

Nya, yaitu seorang hamba tidak meninggalkan sesuatu pun yang wajib
dilaksanakanny4 tidak melakukan sezuatu pun yang harus

ditinggalkanny4 serta mengerabkan segala upaya dan kemampuannya

r:ntuk itu.

Al Qurthubi mengatakan, "Para mufassir menyebutkan, bahwa

ketika diturunkannya ayat ini, mereka (para sahabat) berkata, 'Wahai
Rasulullah, siapa yang mampu melakukan ini?' Hal ini dirasa berat

oleh merek4 maka Allah menurunkan awt: fiE:li1'ifrlfii! (Maka

bertalwvalah lcamu kepada Allah menurut kesanggupanmz/ (Qs. At-
Taghaabun [64]: 16), sehingga ayat tadi dihapus --<leh ayat ini-.
Kisah ini diriwayatkan dari Qatadatr, Ar-Rabi' dan Ibnu Zaid. Muqatil
mengatakan, 'Di dalarn surah Aali 'Imraan tidak ada ayat yang

dihapus selain ini.' Ada juga yang mengatakan, batrwa firman-Nya:

.iJ1, '{- 'ifr Wi (bertakwatah kepada Allah sebenar-benar takwa
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trcpada-Nya) dijelaskan oleh firman-Nya: ,# Y 'ifr lSfi$ <U"*"
bertalcwalah kamu kcpada Allah menurut nzl (es. At-
Taghaabun [64]: 16), maknanya: Bertakwalatr kepada Allah dengan
sebenar-berurnya takwa menwut kesanggupanmu." Lebih jauh ia
mengatakan, "Inilah yang benar, karena penghapusan itu bisa terjadi
manakala tidak dapat dipadukan (tidak dapat disingkronkan), padahal
ini bisa dipadukan, maka pengertian ini lebih utama."

i,i,\'o itll'ii{t (dan jansanlah setrati-kati tcamu mati

melainlran dalam kcadaan beragama Islam), yakni: Janganlatr kalian
dalam kondisi selain kondisi Islam, jadi ini adalah istitsna' mufarragh
(pengecualian yang 'amil-nya berfrrngsi setelahnya). Posisi kalimat

ini, yalari kalimat '"rI# C\ @otam kcadaan beragama Islam) pada

posisi nashab sebagai haal (menerangkankondisi). Penafsiran redaksi
ini telah dipaparkan pada surah Al Baqaratr

(,; ;nI ,*,ij*yt (Dan berpeganglah kamu semuanyo

lrepada tali [agamal Allah), al babl adala]r lafazh musytarak
(mempunyai lebih dari satu arti). Secara etimologi asal maknanya
adalah sebab yang mengantarkan kepada tujuan, di sini bisa bermakna
perumpamaan dan bisa juga kiasan. Allah SWT memerintalrkan
mereka untuk bersatu padu dalarn berpegang teguh dengan agama
Islam, atau dengan Al Qur'an, dan melarang mereka berpecatr belah
yang muncul dari perbedaan mereka dalam perkara agama. Kemudian
Allah memerintatrkan mereka untuk senantiasa mengingat nikmat
Allah yang telah dianugeralrkan kepada mereka, dan menjelaskan
kepada mereka, batrwa di antara nikmat itu ada yang mendukung
kondisi ini, yaitu batrwa mereka dulunya saling bermusuhan, saling
bercerai berai, saling membunuh dan saling merampas, lalu karena
sebab nikmat ini mereka menjadi saling bersaudara, dan dulunya
mereka sudah berada di tepi jurang neraka karena kelcufiuan
merek4 lalu Allah menyelamatkan mereka dari tepi jurang itu dengan
Islam.
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Makna firman-Nya, # (alu meniadilah knmu),

maksudnya: Terbentuk, jadi bukan makna asliny4 yakni (makna

aslinya) adalah memasuki waktu paSL. Syafaa htlli syai'adalatr tepi

segala sesuatq begitu pula syafiir (artinya tepi). Asyfaa 'ala asy-syai'

artinya aryrafa 'alaihi (mendatangi sesuatu). Ini adatah ungkapan

perumpamaan mengenai kondisi yang dutu mereka atami pada masa

jahiliyah.

6LK @r^ikianlah) menrurjulkan kepada mashdar fi'l yalg

setelahnya, yalari: Altah menjelaskannya kepada kalian tentang

penrmpamaan penjelasan yang mendalam itu.

StLi '{53 @g* kamu mendapat petuniuk),ini pefirnjuk bagi

mereka agar tetap tegtrh di dalam pefimiuk dan semakin bertambah

teguh.

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan

Abu Asy-syaikh meriwaya&an dari Z,dldblfrl Aslam, ia mengatakan,
,.Ketika Syas bin Qais -seorang 

yang sudah tua renta di masa

jahitiyah, pemuka kekufuran yang sangat mencela kaum muslimin dan

sangat dengki terhadap mereka- melewati sejumlah satrabat

Rasulutlah SAW dari golongan Aus dan Khaaaj yang tengah

berbincang-bincang di suatu tempat, maka ia pun marah melihat

persafuan, kesatuan dan keseiringan mereka dalam Islam, padahal

sebelum mereka saling berrrusutran ketika masih jahiliyatr, ia pun

berkata, .Para pemuka Bani Qailah negeri ini tengah berkumpul. Demi

AllalL bila mereka berkumpul maka kami tidak akan membiarkan.'

Latu ia menyurnh seorang pemuda yatrudi lalu berpesan,

'Berangkatlah menuju mereka dan duduklah bersama mereka,

kemudian ingatkan mereka mengenai hari Bu'ats dan sebelumnya, dan

senandungkan pula beberapa sya'ir kepada mereka yang pernalt

mereka ungkapkan --hari Bu'ats adatah hari peperangannya Aus

dengan Khazraj, saat ifu Aus memenang perang tersebut terhadap

Khazraj-.' Maka pemuda itg pun melakukannya, Maka saat itulah

orang-orang pun membicarakan hd itu dan terja.dilah perselisihan dan

saling membanggakan, sampai-sampai ada dua orang dari antara
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warga kedua perkampungan itu yang melompat menaiki kuda,
kemudian salah satunya mengatakan kepada yang satunya lagi, 'Jika
kalian mau, demi Allah, sekarang kami akan mengembalikannya
menjadi muda.' Kedua kelompok itu menjadi marah semua dan
berkata, 'Kami pernah melakukannya. Senjata" senjata. Tempat kalian
di zhahirah-yakni harrah-.' [Suatu tempat yang mengandung banyak
bebatuan hitaml.

Maka mereka pun menuju ke tempat tersebut, suku Aus saling
bergabung dengan sesemanya, dan suku Khazraj pun saling bergabung
dengan sesamanya berdasarkan senran yang pernah berlaku pada masa
jahiliyah. Lalu hal ini sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau
pun keluar menemui mereka bersama sejumlah sahabat dari golongan
muhajirin, sesampainya beliau kepada mereka, beliau bersabda,
'Wahai selralian kaum muslimin, Allah, Allah, apalah kalian akan
lrembali kepada seruan jahiliyah padahal aku masih berada di antara
lralian? Setelah Allah menunjuki kalian kepada Islam, memuliakan
lralian dengannya, memutuslcan kolian dari perkara jahiliyah
dengannya, menyelamatkan kalian dari kelatfuran dan menyatukan
kalian dengannya, apakah kalian akan kcmbali menjadi orang-orang
lrafir sebagaimana sebelumnya?'Maka orang-orang pun sadar, bahwa
yang ada di pikiran mereka merupakan bujukan syetan dan reka
perdaya musuh-musuh merek4 akhirnya mereka pun meletakkan
senjata yang di tangan mereka dan menangrs, lalu mereka saling
berpeltrkan, kemudian mereka kembali pulang bersama Rasulullatr
SAW dengan patuh dan taat. Allah telatr memadamkan dari mereka
reka perdaya Syas sang musuh Allah.

Lalu berkenaan dengan Syas bin Qais dan perbuatannya itu

Auah menurunkan "y"t $ i*j':;6;fr .,+i6,'orr3 tvsJl'Stfu_s
{t{SC, lKatatranlah,"Hai Ahli Kitab, mengapa kamu ingkari ayat-

ayat Allah, padahal Allah Maha Menyaluikan apa yang kamu

trcriakan?) hingga: 5&39 ,*'trt1j (Allah sekati-kali tidak lalai

dari apa yang kamu kerjakan). Dan berkenaan dengan Aus bin Qaidzi,
Jabbar bin Shakhr dan orang-orang yang bersama keduanya dari kaum
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mereka beserta apa-apa yang mereka perbuat, Allah menurunkan:

6irt33 S-$t'n6jiil; ;)Ll-jtt; t-\q!- (Hai orang-orans

yang beriman, jika lramu mengihtti sebagian dari orang-orang yang

diberi Al Kitab)hingga: ry $r::C ? 4l; (Meretrn rtutah orans-

orang yang mendapat siksa yang berat)" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 105).

Kisatr ini diriwayatkan juga secara ringkas dan secara panjang lebar

dari berbagai jalur periwayatan.63

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi

mengenai firman-Nya, ,$t ,# & 3t35 A (Mengapa kamu

menghalang-halangi dari jalan Allah), ia mengatakan, "Adalatl
mereka, apabila ada seseorang yang menanyakan, 'Apa kalian tahu di
mana Muhammad?' mereka menjawab, 'Tidak.' Mereka menghalangi

manusia untuk bertemu dengan beliau dan menunjuk&an sikap yang

sangat buruk terhadap Muhammad."

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadatr,
berkata, "Mengapa kalian menghalang-halangi orang yang beriman
kepada Allah dari Islam dan dari Nabiyullatr, padahal kalian telatr

menyaksikan pada apa yang kalian pada dari Kitabutlah (yang ada

pada kalian) bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan batrwa Islam
adalatr agarna Allah yang mana Allah tidak akan menerima agama

selainnya dan tidak memberikan ganjaran pahala kecuali dengannya,

kalian sudatr mendapati itu semua tercantum di dalam Taurat dan

Injil."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Juraij mengenai firman-Nya: ;f, 6 ni
(Barangsiapa yang berpegang teguh kcpado [agamal Allah), ia
mengatakan, 66-Yakni- beriman kepada-Nya." Mereka
meriwayatkan dari Abu Al Aliyah, ia berkata, "Al I'tishaam adalah

percaya kepada Allah.'

t' Ibnu lun 4t16. Di dalam sonhyaterdapat Muhammad bin Ishaq dan perawi
yang m aj hul (tida dikeahui).
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Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, Ibnu Abu Syaibah, Abdun
bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir, Ibnu Abu Hatim, Ath-
Thabrani, Al Hakim dan ia men-shahih-kannya ser.ta Ibnu Mardawaih,

dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, .$fr '{- irt
(Bertalcwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya), ia
mengatakan: Yakni: Hendaklah menaati dan tidak berrraksiat, selalu
ingat dan tidak melupakan, serta selalu bersyukur dan tidak ingkar. Ini
diriwayatkan juga oleh Al Hakim dan ia me*shahih-kannya serta
Ibnu Mardawaih dari jalur lainnya darinya secara marfir' tanpa
redaksi, 'Serta selalu bersyukur dan tidak ingkar'. Ibnu Mardawaih
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: 

-Makna- 
dengan

sebenar-benarnya takwa kepada-Nya adalah menaati dan tidak
bermaksiat namun kalian tidak akan bisa, lalu setelatr itu Allatr

menurunkan, t;:E:l V, 'ifr lfit (Maka bertakwalah kamu kcpada

Allah menurut kesanggupanmu) (Qs. AtTaghaabun [64]: 16). Abd bin
Humaid juga meriwayatkan serupa itu darinya. Ibnu Abu Hatim
jugameriwayatkan serupa itu dari Sa'id bin Jubair. Ibnu Mardawaih
juga meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Mas'ud.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai fimran-Nya: -f{i {-
(Sebenar-benar takwa lcepada-Nya), ia mengatakan: Ini tidak dihapus,
karena makna 'Sebenar-benar takwa kcpada-Nya' adalah berupaya
meraih keridhaan Allah dengan sungguh-sungguh dan tidak sungkan
dengan celaan orang yang mencela saat menjalankan perintatr Allah
serta tetap berlaku adil karena Allah walaupun terhadap diri, orang tua
dan anak-anak sendiri.

Sa'id bin Manshur, Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir dan Ath-Thabrani meriwayatkan, yang menunrt As-suyuthi
dengan sanad slnhih, dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya:

;tfi Jr.*,ltl-,i=;13 (Dan berpeganglah kamu semuanya kcpada tali

fagamal Allah), ia mengatakan: Tali Allah adala]r Al Qur'an.
Disebutkan di dalam sejumlatr hadits bahwa Kitabullah adalah tali

t )it

biil
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Allah yang dibentangkan.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Al

Aliyatr, ia mengatakan: iI $?,it;ift (Dan berpeganglah kamu

semuanya tupada toli [agamal Allah) adalah ikhlas hanya untuk

Allah semata. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan, ia

berkata, "-Yaifu- dengan menaati-Nya." Ia juga meriwayatkan dari

Qatadah, ia berkata,'3-Yaitu- dengan perjanjian-Nya dan perintah-

Nya." Ibnu Jarir meriwayatkan dari lbnuZud, ia berkat4 "-Yaitu-
dengan Islam."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Juraij mengenai

firman-Ny u, d;A 'iK"y6*ika dahulu [masa JahiliyahJ bermusuh-

musuhan), ia mengatakan: -Yaitu- 
yang pernah terjadi antara suku

Aus dan Khazraj berkenaan dengan Aisyah. Ibnu Ishaq meriwayatkan,

ia mengatakan: -Yaitu- 
peperangan yang pernatr terjadi antara suku

Aus dan Khazraj selama seratus dua puluh tatrun sampai Islam datang

latu Allatr memadamkannya dan menyatukan mereka.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-suddi

mengenai firman-Nya: )gi'i iig &'iKi (Dan kamu telah

berada di tepi jurang neraka), ia berkata, "Kalian berada di tepi

jurang neraka. Siapa yang mati di antara kalian, maka akan jatuh ke

dalam neraka, lalu Allah mengutus Muhammad SAW dan

menyelamatkan kalian dari tepi jurang itu."

e;'ofrj *ifi6$\j';g 3y';'i+"4 #1&;
'u,5K \j,Kt, @ 6;$5f i 4i;;35

$r.iL i try i;W frs,( ;;. b\ f#6 $5
,r1'r1\ t5\ ffi\a I';i rrs g# r; @'L*

I
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&qg6;i13ofr #y;. {Ft t6;.3
W.? it t1;;,# #frL:;$'rfifr'@ 'o'jK

i)xi ('" 6:V A{; 6,fi i"I U:;4 @ lAt,
;fi$ Wi c6,3 o- iiltsiO 6 rif @ -5r,!rt.(iY

3tili'A
clr@, hendaHolt ada di ontare hunu segolongot wnatyang

,nenyetu *cpda hcbaii*or, tttaryarah krydayang na'raf dan
mcncegoh dari yang nanhary norektlah orong4tang yang

berwfiotg. fun janganlah hamu menyerulni orangorang yang
berceroi-berai dur berselisih sesudah datang heterangan yangielas
kepada nrcreka- Mereka italah orang4rang yang mendapat siksa

yang berd, pda hari yang di wafuu itu ada muka yang putih
bersei dan ada pula muka yang hitom murun- Adapun orang-
orarrg yang hitom mutom mahonya (hepoda mereka dikdahon),

'Kenapa hanna fufv sesadah kanu beriman? karena itu rosahanlah
azlb disebabhan kefufuanmu ita'. Adoputr orongarang yang patih
berseri mukanya, maha mereka berada dalam rohmat Allah (sarga);

mereha kehal di dalawtya.Itulah ayd-ayatAllah. Kami bacahan
ayat-oyat itu kepadamu dengan benor; dan Tiodalah Allah

b erke h endak untak menganiay a h u$ o-h ottb a-Nyu kepunyaon
Allah-lah segala yang oda di langit dan di buttti; dan hepada

Allahlah dikerrrbolrhot segala u?nsorl-'(Qs. Aali'Imraan [3]: 10,1-

r09)

&; (Don hendaHah ada), Jrmhur me,mbacanya dengan

men-sa&zn-lran huruf trun.lni bisa juga dibaca dengao meng-kasrah'

kan hunrf lazl sesuai asalnya

K*rtu ,y pada kalin'at, 
'€4 

(di ottoa kanu) menrmju*&an
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sebagian. Ada juga yang mengatakan untuk menerangkan jenis.

Pendapat pertama lebih unggul, karena amar ma'ruf nahyi mungkar

termasuk fardhu kifayah yang dikhususkan bagi ahli ilmu yang

mengetahui batrwa apa yang mereka perintahkan itu baik dan apa yang

mereka larang itu memang kemungkaran. Al Qurthubi mengatakan,

"Pendapat pertama lebih benar, katena menunjukkan bahwa amor

ma'ruf nahyi mungftar adalah fardhu kifayah, dan Allah SWT telah

menetapkan mereka dengan firman-Ny 
", "!.tfi 9'& tyr-fi (YaituJ

orang-orang yang jifta Kami teguhlan kedudukan merefta di mukn

bumi) (Qs. Al HalS [227:41)il dan Ibnu Az-Zubair membac *yu, ']7ii-2

"Jt lI o:t:,';ui #, f ,t*;i )\iiaurott;t-t f, At olUbf'e
'&,bt 6 (Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang

menyeru kcpada kebajiknn, menyuruh lccpada yang ma'ruf dan

mencegah dari yang munkar; dan memoihon pertolongan kepada

Allah atas apa yang menimpa mereka). Abu Bakar bin Al Anbari
mengatakan, 'Tambatran ini dari penafsiran lbnu Az-Zttbair, dan

ungkapan ini dari perkataannya. Lalu sebagian penukil keliru
menukilnya sehingga menyertakannya pada latazh Al Qur'an.
Diriwayatkan bahwa Utsman juga membawanya demikian, namun

tidak dicantumkan seperti itu di dalam musbhafrya, sehingga ini
membuktikan bahwa ungkapan (tambahan) itu bukan Al Qur'an'."
Ayat ini menunjukkan wajibnya amar ma'ruf nahyi mungkar.

Kewajiban ini ditetapkan oleh Al Kitab dan As-Sunnah, dan ini
termasuk kewajiban terbesar dalam syari'at yang suci ini, juga

merupakan salah satu pokok dan rukunnya yang pding utam4 yang

dengan ini menjadi sempumalah tatanannya dan meninggilah

puncaknya.

"$':tt 9;'ofij *iiIVi,$U:: (menyuruh kcpada yang ma'ruf

dan mencegah dari yang munkar) tennasuk kategori 'athf khaash

kepada 'aam (menggabungkan yang khusus kepada yang umum)

untuk menampakkan kemuliaan keduanya, dan batrwa keduanya

* Al qurthubi4tl6'.
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merupakan kesempurnaan kebaikan yang diperintahkan Allah kepada
para hamba-Nya untuk diserukan. Redaksi kalimat ini sebagaimana
meng-'athaf-kan Jibril dan Mikail kepada malaikat. Kalimat yang
terkait dengan ketiga fi'l-nya dibuang, yakni: yad'uuna (menyeruj
ya'muruuna (memerintahkan) dan yanhauna (melarang/mencegah)
yang bermaksud ta'miim (mengeneralkan), yakni setiap orang yang
mempunyai sebab (kemampuan tersebut) dituntut melalarkan itu.

Kata penunjuk pada kalimar $ts (mereka adalah)kepada

kepadaUberdasarkan sifat-sifat yang disebutkan setelatrnya.

6;,SX 'i yang beruntung), yakni:

Dikhususkan dengan keberuntungan- Dikemukakannya datam bentuk

ta'rif (definifrD 6j-SSladalah karena telah diketahui, atau hakikat
yang dapat diketahui oleh setiap orang.

\:r;i 3r{g i|K $5 @* jangantah kamu menyerupai

orang-orang yang bercerai bera), mereka adalah oftmg-orang yahudi
dan nashrani, demikian menunrt pendapat mayoritas mufassir. Ada
juga yang mengatakan, bahwa mereka adalah para ahli bid'ah dari
umat ini. Ada juga yang mengatakaru bahwa mereka adalah kelompok
haruriyalr. Pendapat yang benar addah yang pertama. Al Bayyinaat
adatah bukti-bukti nyata yang medelaskan kebenaran dan
memastikannya karena tidak diperselisihkan. Ada yang mengatakan,
bahwa larang berpecah belah ini adalah khusus dalam masalatr ushul
(pokok-pokok ajaran agama), adap,n dalam masalah furu'(cabang-
cabangnya) yang membolehkan ijtihad, maka dibolehkan berpeda
pendapat. Para sahabat, generasi tabi,in dan tabi,ut tabi,in pun ada
yang berbeda-beda pendapat dalam berbagai huktrm peristiwa. Namun
pendapat ini perlu ditinjau ulorg, mengingat pada masa-masa tersebut
masih ada yang mengingkari perselisihan. Mengkhususkan sebagian
masalah agama dengan membolehkan perbedaan pandangan tidaklah
benar, karena semua masalah syari'at itu akanrya sarna.
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',t# U# $- Qtada lwri yang di walctu itu ada muka yang

putih berseri) pada posisi nashab karcnafi'l yang tidak ditampakkan,

yakni: udzhtr (ingatlatr). Ada juga yang mengatakan, bahwa

manshubnya ini oleh kalimat yane ditunjukkan oleh kalim ut $t:i {

'# (orang-orang yang mendapat silcsa yang berat), karena

perkiraannya adalatr: Istaqmra lahum 'adzabun 'azhimmun yauma

tabyadhdhu wujuuhun (telah ditetapkan bagi mereka siksa yang berat

pada hari yang dimana ada wajatr-wajah yang putih berseri), yakni:

Pada hari kiamat ketika mereka dibangkitkan dari kubur, yaitu wajah-

wajah orang-orang beriman tampak putih berseri, sementara wajatr-

wajatr orang-orang kafu tampak hita6 kelam. Dikatakan bahwa hal itu

terjadi ketika pembacaan kitab (catatan amal), yaitu ketika orang

beriman membaca kitabny4 ia melihat kebaikan-kebaikannya, maka

bergembiralah ia sehingga memutihlah wajahnya, sementara ketika

orang kafir membaca kitabnya, ia melihat keburukan-keburukanny4

maka bersedihlah ia sehingga menghitamlah wajahnya.

penyebutan kata |r$ seoara na6rah (undefinitif) untuk

menunjukkan banyak, yakni: wuiuuh katsiirah (banyak muka). Yahya

bin Watsab membacanya,'Tibyad@ha' dan'tiswaddu' dengan harakat

lrasrah pada kedua taa'-nya, sementara Az-/;.tt1j membacanya,

' Tabyaadhu' dan' t asnt aadu' .

(Mengapa kamu kafir), yakni: Lalu dikatakan kepada

mereka: Mengapa kamu kaft. Huruf hamzah di sini untuk

mengekspresikan pembgnrkan dan keheranan terhadap kondisi

mereka. Ini adalah rincian tentang kondisi kedua golongan tadi yang

sebelumnya masih global. Didahulukannya keterangan tentang kondisi

orang-orang kafir adalah karena ungkapan ini bernada sebagai

peringatan dan ancaman. Ada yang mengatakan, batrwa mereka adalah

ahli kitab. Ada juga yang mengatakan, bahwa mereka adalah orang-

orang murtad. Ada juga yang mengatakan, bahwa mereka adalatr

orang-orang munafik. Dan ada juga yang mengatakan, bahwa mereka
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adalah para pelaku bid'ah.

it\ 1;3 6 Aoru mereka berada dailam rahmat Atlah

[surga), yakni: Di surga-Nya dan negeri kemuliaan-Nya. Ini
diungkapkan dengan kata 'rahmat' sebagai isyarat bahwa bukan
semata-mata amal yang menyebabkan pelakturya masuk surga, tapi

harns disertai dengan ratrmat. Dalilnya adalah hadits: zhit:Sl ,YU-U
tL4 (Seseorang tidak alan masuk surga karena amalnya). Hadits ini

terdapat di dalam Ash-Shahih.65

'otiyi V 'i (mereka kckat di datamnya) adalah redaksi

kalimat permulaan sebagai jawaban pertanyaan yang diperkirakan.
Kata penunjuk ini menunjukkan kepada penyiksaan orang-orang kafir
dan pemberian nikmat kepada orang-orang mukmin yang telatr

disebutkan.

'6\ A# 6,fi (Kutti bacakan ayat,ryat itu kepadamu

dengan benar) adalah jumlah haaliyah (kalimat yang menerangkan

kondisi). kalimat 'FL; terkait dengan kalimat yang mahdzuf,yakni:

Multabisah bil haqq yang statusnya sebagai badal.

'$frLgL |ifn|6 (dan tiadalah Altah berkchendak untuk

menganiaya hamba-hamba-Nya) adalah redaksi kalimat ikutan yang

menetapkan kandungan kalimat sebelumnya. Inti mengaratrkan
penafian kepada 'kehendak' yang berlaku pada kata nakirah (yakni:

htriidu zhulman) menunjukkan bahwa Allah SWT tidak menghendaki

satu keztraliman prm terhadap seorang hamba pun.

bli a.YS *|rasi OC, ;n5 gegala yang oda di lansrt dan di

bumi) maksudnya adalah semua makhluk Allah SVVT, yakni semua itu
adalah kepunyaan-Nyq Allah b€rhak memperlakukan apa saja yang

u *tt tt6q 'Alaih: Al Bul&ari, no. 6464 dan Muslim 4l2l7l.
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dikehendaki-Nya. Pengungkapan dengan kata ti karena dominasi yang

tidak berakal terhadap yang berakal karena banyaknya jumlah mereka.

Atau karena memposisikan yang berakal pada posisi yang tidak

berakal. Al Mahduwi mengatakan, *Inti kaitan ini dengan yang

sebelumnya adalah, setelafu disebutkannya kondisi orang-orang

beriman dan orang-orang kafir, dan bafiwa Allah tidak berkehendak

untuk menganiaya hamba-hamba-Nya, Allah menyambungnya

dengan menyebutkan tentang keluasan kekuasaan-Nya dan ketidak

butuhan-Nya kepada kezhaliman terhadap mereka (para harnba),

karena semua yanga da di langit dan di bumi berada dalam

genggaman-Nya."

Ada juga yang mengatakan, bahwa ini adalah permulaan

kalimat yang mengandung penjelasan bagi para hamba-Nya bahwa

semua yang ada di langrt dan di bumi adalah kepunyaan-Nya,

sehingga semestinya mereka memohon kepada-Nya dan menyembah-

Nya sertai tidak menyembah kepada selian-Nya.

3$ii'& ;rt 35 @o" kepada Altah-lah dikembatitan segala

urusan), yakni: Tidak kepada selain-Nya.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ja'fat Al Baqir, ia

menuturkan, "Rasulullah SAw membaca ayat: 'oii"tA #4 &;

# it (Dan hendaWah ada di antara kamu segolongan umat yang

menyeru kcpodo kcbaiikan), lalu beliau bersabda: gLi of7'l' L$\ Pt
(Kebajikan adalah mengihtti Al Qur'an dan sunnahhtl*sa

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Al Aliyah, ia berkata,

"setiap ayat yang disebutkan Allah di dalam Al Qur'an mengenai

amar ma'ruf adalah Islam, daa nahi mungkar adalatr mencegah

penghambaan terhadap berhala dan syetan." Pendapat ini adalah

bentuk pengkhususan tanpa ada faktor yang mengkhususkannya,

padatral dalam batrasa bangsa Arab dan terminologi syari'at tidak ada

6 Dicantumkan oleh Ibnu Katsir l/390, namtm tidak mengomentarinya.
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hal yang menunjukkan hal ini.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan, ia

mengatakan, 7i$ jyir&i(Yang menyeru kepada kcbojikan), adalalt

kepada Islam. *iiJ\,itifrt (Menyuruh kepada yang ma'ru/) dengan

menaati Tuhan mereka. ';{t51 g;'o#j (Dan mencegah dari yang

munkar' yang berupa kemaksiatan terhadap Tuhan mereka.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Adh-
Dhahhak mengenai ayat ini, ia berkata "Mereka secara khusus adalah
para sahabat Mutrarnmad SAW, yaitu para perawi." Aku tidak tahu
apa alasan penglfiususan ini, karena khithab di dalam ayat ini sama

dengan khithab-khithab lainnya yang berkenaan dengan segala

perintah yang disyari'atkan Allah untuk para hamba-Nya dan

ditugaskan kepada mereka

Diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majatr serta

Al ,Hakim dan ia men-shahih-kannya, dari Abu Hurairah, ia

mengatakan, *Rasulullah SAW bersabda: lt.Lt ,s:t l r* itiit yfii.
iu ;. ;#i iX * dt o,fri,ii7'qi,f.,)b,s scf,t f:ft|il
(Kaum yahudi terpecah menjadi tujuh puluh satu golongan,

sementara kaum nashrani terpecah menjadi tujuh puluh dua
golongan, dan umatht akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga
golongan) ."

Ahmad, Abu Daud dan Al Hakim juga meriwayatkan seruBa

itu dari Mu'awiyah secara marfu'dengan tambahan: I! Jtll iJ tlts

bWJ €t ,irri (Semuanya di nerako kccuali satu, yaitu al jama'ah)

Al Hakim juga medwayatkan se,rupa itu dari Abdullah bin Arrrr secara

mafu' dengan tanrbahan: iyri *ft ,t3, .J W (Semuanya di neraka

kccttati satu agana) Lalu ditanyakan, "Apa yang satu itu?" Beliau

menjawab: *6bb ?'ttt 4b $l 6 (Yaitu yang [menempth jalanJ aht

dan para sahabatht hari ini).Ibnu Majatr juga meriwayatkan serupa
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dari 'Auf Ibnu Malik, dan di dalamnya disebutkan redaksi: eiiti
16' d 

'opi 
:Y F, (Satu golongan di surga dan dua puluh tuiuh

lainnya di neraka), lalu aitalVafg, *Wahai Rasulullatr, siapa

mereka?" Beliau pun menjawab: btLL.Jt (Yaitu al iama'ah).

Ahmad meriwayatkan dari hadits Anas yang di dalamnya

disebutkan: Dikatakan, "Wahai Rasulullatr, siapakah golongan itu?"

Beliau mejawab: ibrdi (Yartu al jama'ah).67 Banyak sekali ayat-ayat

dan hadits-hadits yang menyebutkan tentang amar ma'ruf dan nahyi
mungkar, juga yang menyebutkan tentang jama'atr dan larangan

berpecatr belah.

Ibnu Abu Hatim dan Al Khathib meriwayatkan dari Ibnu

Abbas mengenai firman-Nya, fiig#(5- (pra" hari yang diwafuu

itu ada rnulm yang putih berseri), ia berkata, "Memutihlah wajah-
wajatr ahli sunnah wal jama'ah dan menghitamlah wajah-wajah para

ahli bid'ah dan kesesatan." Al Khathib dan Ad-Dailami juga

meriwayatkan dari Ibnu Umar secara marfu'. Ini diriwayatkan juga

dari Abu Sa'id secara marfu'oleh Abu Nashr Ash-Sajzi di dalam l/
Ibanah.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari Abu Ka'b mengeNrai ayat ini, ia mengatakan,

"Mereka menjadi dua kelompok pada hari kiamat, lalu dikatakan
kepada orang-orang yang wajabnya menghitam, 'Apakah kalian kufirr
setelah kalian beriman?' Yaitu keimanan yang sebelunnya telah ada

ketika masih di dalam tulang punggung Adam, karena dulunya mereka

adalatr satu umat.

Adapun orang-orang yang wajaturya memutih, mereka adalatr

yang konsisten dalam keimanan merkea dan mengik*rlaskan diri dalam

menjalankan agam4 maka Allah memutihkan wajah-wajah mereka

t'Ini hadits-hadits shahih yang dikeluarkan oleh Ahmad 21332,3/120,145, Abu
Daud, no. 45964597, At-Tirmidzi, ro,264O-2641, Ibnu Majah, no. 3991-3993, Al
Hakim l/6, 128, Al Albani di dalam Shahih Al Jami', no. 1028-1083 dau. Ash-
Shahihah, no. 203-1492.
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serta memasukkan mereka ke dalam keridhaan dan surga-Nya." Ia
juga meriwayatkan yang selain ini.

<r;iZ 5 i, ;fi\, ;-r.)V*q 4F fA f #

"i,,uftrrt3;.{#-o

G,frSLi-;;iY

, rtdi bt C$ [;"ifi!'aj,}i hti ;
6i-u{,i'&54i6;*#1e;$G6<t

p'--iir-:{1;,eir6-J
-64riwq;+ 5'H{

i* Er*' ;'(G#,'*i o€iiG,F'll
'ojfr?', $i,*g,'or;?<- | i,( "&4t" iKAi

'ofr;;13'$ i ;; qay!" 6 ;iX;f*t
"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,

menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar,
dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah

iru lebih baik bagi mereka, di antara mcreka ada yang beriman, dan

kebanyahan mereka adalah orang-orang yangfasik. Mereka sekali-
kali tidak akan dapat membuat mudharat kepada kamu, selain dari

gangguan-gangguan celaan saia, daniika mereka berperang

dengan kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang
(kalah). Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan. Mereka

diliputi kehinaan di mana saia mereka berada, kecualiiika mereka

berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perianiian) dengan

manusia, dan mereha kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan

mereka diliputi kerendahan. yang demikian itu karena mereka kaftr
kepada ayat-ayat Allah dan membunuh Para Nabi tanpa alasan
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yang benar. yang demihian itu disebabkan mereka durhaka dan

melampaui batas." (Qs. Aali'Imraan [3]: 110-112)

$ * # <**u adalah umat yang terbaik), ini kalimat

permulaan yang mencakup keterangan tentang kondisi umat ini dalam

keutamaannya terhadap umat-umat lainnya. Ada yang mengatakan,

balrwa partikel 'Kaana' (yakni: Pada kalimat #) berfungsi

sempurn4 yakni: Wujidtum wa khuliqtum Hnira ummathin (kalian

diadakan dan diciptakan sebagai umat yang terbaik). Ini seperti

ungkapan yang dikemukakan oleh Sibawaih:

?tt t;tt alts.1
Dan para tetangga lami, mereko itu.semuanya baik.

Ungkapan lainnya dari firman Allah Ta'ala:

LJ #i e (Bagaimana Kami akon berbicara dengan anak kecil

yang masih di dalam aynan?) (Qs. Maryam [19]: 29) dn firman-

Nya: HIK gS 'b 1 Vpift (Dan ingatlah di wafuu

dahulunya lramu .berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak iumlah
kamu) (Qs. Al A'raaf [7]: 86). Al Akfifasy mengatakan: Maksudnya
adalah ahlu ummah yakni: Sebaik-baik pemeluk agama. Kemudian ia
mengemukakan syair:

dirimu

apakah berdosa pemeluk agama padahal ia taat.

Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalah: Ktntum

fi alJauh al mahfuzh (karnu di dalam Lauh Matrfuzh adalatr). Ada
juga yang mengatakan, bahwa maknanya: Ktntum mundzu aamantum

(kamu semenjak beriman adalah). Ini menunjukkan, bahwa umat
Islam ini adalatr umat yang terbaik secara mutlak, dan batrwa kebaikan

3G.'$,K
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ini merupakan akumulasi dari awal umat ini hingga akhir umat ini bila
dibanding dengan umat-umat lainnya, walaupun masing-masing
pribadinya saling melebihi, hal ini sebagaimana riwayat yang
menyebutkan tentang keutamaan para sahabat dibanding yang lainnya.

qq e.F @ang dilahirkan untuk manusia),yakni: yang

ditampakkan kepada mereka.

*ii\ 'ot:iY (menytruh kepada yang ma'rufl adalah

kalimat permulaan yang mencakup keterangan tentang sebab mereka
sebagai umat terbaik, dan juga keterangan yang menyatakan batrwa
mereka adalah umat terbaik selama mereka tetap seperti itu dan
menyandang karakter tersebut, sehingg4 bila mereka meninggalkan
amar ma'ruf dan natryi mungkar, hilanglah status ini. Karena itu
Mujatrid berkata, "Mereka adalah umat terbaik dengan syarat yang
disebutkan di dalam ayat ini." Dengan pengertian ini, maka kalimat

''or!r)Y' dan yang setelahnya pada posisi nashab sebagai haal
(keterangan kondisi), yakni: Kuntum Htaira ummatin haala kaunihtm
aamiriin naahiin mu'miniin bilaah (karnu adalah umat terbaik selama
kalian menyurtrh (kepada yang ma,ruf), mencegah (dari yang
munkar), beriman kepada Allah dan semua hal yang wajib kalian
imani, yaitu Kitab-Nya, Rasul-Nya dan apa-apa yang disyari,atkan
bagi para harrrba-Nya. Karena tidak akan sempurna keimanan
terhadap Allah swr kecuali dengan mengimani perkara-perkara
tersebut."

yf ?ii lfi 6f tj 6rnr*ryo Ahti Kitab beriman),

yakni: Kaum yahudi, dengan keimanan seperti keimanan kaum

muslimin terhadap Allah, para rasul-Nya dan kitab-kitab-Nya: lrgj

if f* (tentulah itu tebih baik bagi mereka),namun mereka tidak

melakukan itu, bahkan mereka berkata, "Kami beriman kepada
sebagian Kitab dan mengingkari sebagian lainnya." kemudian Alrah
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menjelaskan kondisi ahli kitab dengan mengatakan, <rln#\ W,
(di antara merekn ada yang beriman), yaitu mereka yang beriman
kepada Rasulullah SAW dari antara mereka, mereka itu beriman
kepada apa yang diturunkan kepada beliau dan apa-apa yang

diturunkan sebelumnya. |j-tft ipr '*1i (dan kebanyalun merekn

adalah orang-orang yangfasik), yakni" Keluar dari jalan kebenaran,
tenggelam di dalam kebatilan mereka, serta mendustakan Rasulullah
SAW dan apa-apa yang beliau bawakan. Dengan perincian ini, maka
ungkapan kalimat tadi adalatr permulaan jawaban terhadap pertanyaan
yang diperkiraan. Jadi seolatr-olah dikatakan, "Apakatr di antara
mereka ada yang beriman sehingga berhak memperoleh apa yang
dijanjikan Allah?"

"J'l 1i+iri- J (Mereka setrali-kati tidak aknn dapat

membuat mudharat kepada lcamu, selain dari gangguan-gangguan
celaan saja), yakni: Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat
mudaharat kepada kamu dengan suatu jenis mudharat pun kecuali
jenis ganguan yang berupa celaan, yaitu pendustaan, penyimpangan
dan kebohongan, dan mereka tidak akan dapat membuat mudharat
yang hakiki dengan perang, perampzsan dan sebagainya. Jadi
pengecuali di sini adalatr istitsna' mufarragh (pengecualian yang
'amil-nya berfirngsi setelatrnya). Ini adalah janji Dari Allah bagi
Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, bahwa ahli kitab tidak akan
dapat mengalahkan mereka, bahkan mereka akan mendapat
pertolongan terhadap ahli kitab. Ada juga yang mengatakan, bahwa
pengecualian di sini adalah istitsna' munqathi'(pengecualian tanpa
ada pihak yang dikecualikan), maknya: mereka sekali-kali tidak akan
dapat membuat mudatrarat kepada kamu sama sekali untuk menyakiti
kamu. Kemudian Allah SWT menjelaskan tentang mudharat yang

dihindarikan-Nyq yaitu frman-Nya :'r$*fl'lj'j-f #- oV (d an j i ka

merelra berperang dengan kamu, pastilah mereka berbalik melarilan
diri ke belakang ficalahfi, yakni: Melarikan diri dan tidak mampu
menghadapi kalian, apalagr membuat mudharat terhadap kalian.
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a,tf.f-{'} (Ke mudt an m e r e lca t i da k m e ndap at p e r t o I o n g an)

!!'athaf-kan kepada iumlah syarthiyah (kalimat jika-maka), yakni:
Kemudian tidak ada pertolongan bagi mereka dan tidak pula
kemenangan dalam kondisi apa pun, bahkan mereka senantiasa dalam
kehinaan. Dan kita telah mendapati bahwa apa yang dijanjikan Allahswr kepada kita adalah benar, karena orang-orang yahudi tidak
pernah mengibarkan bendera kemenangan, dan tidak pernah terjadi
perkumpulan bala tentara kemengan mereka semenjak turunnya ayat
ini, sungguh ini termasuk di antara muJizat-muJizaikenabian.

4r1 'f* q;+ (Mereka ditiptti kehinaan),makna ungkapan
ini telah dikemukakan di dalarn surah Al Baqarah, maknanya:
Kehinaan senantiasa meliputi mereka setiap saa! bahkan itu di setiap

tempat mereka mendapatinya, itt '6 *, Jt(kecuali jika mereka
berpegang kepada tali fagamal Allah), yakni: Kecuali bila mereka
berpegang teguh dengan tali Allah. Demikian yang dikatakan oleh Al
Fara', yakni dengan jaminan Allah atau Kitab-Nya-

n6i C Sii gan tali [perjanjianJ dengan manusia),yakni:

Jaminan dari manusia, yaitu kaum muslimin. Ada yang mengatakan,

bahwa yang dimaksud dengan46f (manusia) di sini adalah Nabi SAW.

iiCt (dan merelca kcmbati mendapat), yakni: Kembali

(mendapat) ;Ii '6 
#, (kcmurkaon dari Ailah). Ada yang

mengatakan: yakni: Membawa Asal maknanya secara batrasa adalah
kelaziman dan kelayakaq yakni: Mereka lazim mendapatkan
kemurkaan dari Allalu dan mereka layak mendapatkan itu. Makna
dharbul maskanah adalah menyelimutkan kerendahan kepada mereka
dari segala arah. Demikian kondisinya kaum yahudi, yaitu selalu
dalam kondisi miskin yang mencekik drn sangat nista kecuali sangat
sedikit dari mereka.
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Kata penunjuk pada kalimat: 4y; (Yang demikian itu)

menunjukkan kepada apa yang telafu dikemukakan, yaitu berupa

ditimpakannya kerendatran, kehinaan dan kemurkaan, yakni: Semua

itu minimpa mereka disebabkan mereka mengingkari ayat-ayat Allalt
dan membunuh para nabi secara tidak haq.

Kata penunjukkan pada katimat, 6yS (Yang demidan rtA -
yang kedua- menunjukkan kepada kekufuran dan pembunuhan para

nabi, yang disebabkan oleh kemaksiatan mereka terhadap Allah dan

pelanggaran terhadap batas-batas-Nya. Makna ayat ini: Bahwa Allah

menimpakan kenistaan, kerendatraan dan kembali mendapat

kemurkaan dari-Nya yang disebabkan mereka mengingkari ayat-ayat-

Nya dan membunuh para nabi, karena kemaksiatan mereka dan

pelanggaran mereka.

Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, Ibnu Abu Syaibah, Abd bin

Humaid, Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu

Hatim, Ath-Thabrani serta Al Hakim dan ia men-shahift-kannya, dari

Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, $ * # f*o*u adalah umat

yang terbatD, ia mengatakan: Mereka adalah orang-orang berhijrah

bersama Rasulullah SAW. Ibnu Jaril dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari As-suddin mengenai ayat ini, ia berkata" "IJmar

bin Al Khaththab berkata" 'seandainya Allatr menghendaki, tentulah

Allah mengatakan,'Antum ftalian),' sehingga itu adalah kita semu4

akan tetapi Allah mengatakan, # (Kamu adalah), yakni: Khusus

para satrabat Muhammad dan orang-orang yang melakgkan seperti apa

yang mereka lakgkan adalatr umat terbaik yang dilahirkan untuk

manusia. Dalam latazh lain darinya disebutkan: Itu adalatr untuk

generasi pertama kami dan tidak termasuk generasi alfik kami. Ibnu

Jarir meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata" "Diceritakan kepada

kami, batrwa Umar membaca ayat ini, lalu ia berkata, 'Wahai

manusi4 siapa yang merasa ingin menjadi bagian dari umat tersebut

maka hendaklah ia menunaikan syarat Allah darinya'." Ibnu Jarir dan

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ilaimah mengenai ayat ini, ia
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berkata, "Ini diturunkan berkenaan dengan Ibnu Mas'ud, Ammar bin
Yasar, Salim maula Abu Hudzaifatr, [Ibay bin Ka'b dan Mu'adz bin
Jabal." Al Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari Abu Hurairatr
mengenai ayat ini, ia berkata, "Sebaik-baik manusia unfuk manusia
adalatr yang dibawa dengan belenggu di leher mereka hingga mereka
masuk Islam."

Diriwayatkan oleh AMurrazzaq, Abd bin Humaid, Ahmad, At-
Tirmidzi dan ia menghasankannya, Ibnu Majatr, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani serta Al Hakim dan ia men-
shahih-kanny4 dari Mu'awiyah bin Haidah, bahwa ia mendengar

Nabi SAW bersabda mengenai ayat ini: 6:F €l ,-rlf'ib? ,,4'JJi1
VFi (Sesungguhnya kalian melengkapkan tujuh puluh umat,

kalianlah yong terbaik dan termulianyo).68 Ia juga meriwayatkan
serupa itu dari hadits Mu'a& dan Abu Sa'id. Banyak sekali hadits
yang dimuat di dalam Ash-Shahihain dan yang lainnya yang
menyebutkan bahwa dari umat ini akan masuk surga sebanyak tujuh
puluh ribu orang tanpa hisab dan tanpa adzab.6e Ini di antara faidatl
bahwa mereka adalatr umat terbaik.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al Hasan mengenai firman-Nya:

:ji 1;-#-;J luereka sekati-kati tidak akan dapat membuat

mudharat kcpada kamu, selain dui gangguan-gangguan celaan saja),
ia mengatakan: -Yaittr kalian mendengar dari mereka pendustaan
terhadap Allah dan menuduh kalian mengajak kepada kesesatan. Ia
juga meriwayatkan dari Ibnu Jarir, ia me,ngatakan, 6'-Yaitu-
perbuatan mereka mempersekutukan U?afu,Isa dan salib."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan dan Qatadah

mengenai firman-Nya, 44 'fi" grt (Mereka diliputi kehinaan),

keduanya mengatakan: -Yaitrp mereka membayar upeti dan dalam
keadaan dipandang remeh. Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan

t Hasor Ahmad 4t47,At-Tirmidzi, no, 3(X)l,Ibnu Majah, no.4287.Dm di-
hasorkat oleh Al Albani.* t"trtt$oq 'Alaih: Al Bufhari, no.6472 dm Muslim l/199, dari hadits Ibnu
Abbas.
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serupa itu dari Adh-Dhahhak.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: 6l G *,St
o6i i Sfi lXecuali jika mereka berpegang kepada tali [agamaJ

Allah dan tali [perjanjianJ dengan manusia), ia mengatakan: 
-Yaituberpegang- dengan janji dari Allah dan janji dari manusia.

$i n; ii 4_( 6Jz,_Wr^A ;ss F e"r^; r,:i

6jlvj ;$i,. ;{r3 ;1,t" 6j;i @'ur# fr
e4i5 *tCfi ccizt: g*i,frj i.i$\
Y+ xr,Z;ju, # *, iyfr-,r; @'wr1rt
-13'r4(,A#oelV;{6S6I@<-,f;u.

Jr @ Si^y.W, i"rrr, $A A$fi $ ;'i'i ifrfi
6? a6 Lw e,. * 6trt vgi : * o'oir;-(

##ixryvi"ii466'#Y##
@Jilr{

"Mereka itu fidah sarna; Di antara ahli kitab itu ada golongan yang
berlahu lurus, mereka rnembaca ayat-oyat Allah pada beberapa

waktu di malam hari, sedang mereka jaga bersujud (sembahyang).

Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka
menyuruh hepada yang ma'ruJ, dan mencegah dari yang munkar
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dan bersegera hepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereha
itu Termasuk orang-orang yang saleh. Dan apa saja kebajikan yong

mereka kerjakan, maka sekali-koli mereka tidak dihatangi
(menenerima pahola) nya; dan Allah Maha mengetahai orang-

orong yang bertakwa" Sesungguhnya orang4rrang yang haJir baih
harta mereka ,rurupun anoh-anak mereko, sekari-holi tidoh dapat
menoloh aztb Alloh dari mereha sedikiqpm. dan mereha odarah

penghuni nerahq mereha kehal di dalamnya perumpamaan harta
yang mereka nafhahhan di dalam kehidupan dunia ini, adalah

seperti perumpamaan angin yang mcngandung hawa yang sangot
dingin, yang rnenimpo tonaman kaumyang nenganiaya diri sendiri,
lalu angin itu merusahnya- Allah tidak menganitya mcreka, akan
tetapi mcrekalah yang Menganiaya dhi mereha sendirt, (es. Aali

'Imraan [3]: 113-117)

'fW tfr (Mereka itu tidak sama),yakni ahli kitab itu tidak

sama, bahkan mereka itu berbeda-beda. Ini kalimat permulaan yang
dikemukakan rmtuk menerangkan perbedaan di antara atrli kitab.

(ado golongan yang berlaht lurus), ini juga katimat

permulaan yang mengandung keterangan tentang segi perbedaan di
dalamnya, yaitu batrwa sebagian mereka adalah golongan yang

berlaku lurus. Keterangan ini berlanjut hingga: 'ug+il('4 (termasuk

orang-or(mg yang shalih). Al Akhfasy mengatakan: perkiraannya: Di
antara ahli kitab ada suatu golongan, 

-yakni golongan yang
menempuh jalan baik-. Lalu iamenyenandungkan syair:

gv ;, yi ii'r;.f;;'y,
Apakah berdosa pemeluk agama yang lurus

padalrol ia taat

Ada yang berpendapa! bahwa pada redaksi kalimat ini ada
yang dibuang (tidak ditampakkan), perkiraannya: Di antara ahli kitab
ada segolongan yang lunrs, sedangkan yang lainnya tidak lurus. Lalu

w,H
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kalimat 'yang lainnya tidak diungkapkan karena sudah cukup

terwakili oieh redaksi yang pertama (redaksi sebelumnya), seperti

ungkapan Abu Dzuaib:

eti.>\b :r:r:r1,t ;i t3 dd 6;fu. jt 
"st 

rilt'c.b;

Aht durhatro terhadapnya secara batin, nomun terhadap perintahnya

aht patuh. Aku tidak tahu aPakah

permint aannya itu lurus?

Maksudnya: Lurus atau menyimpang? Al Farra' berkata "Kata

lil puau posisi rafa' oleh kata 7;. Yourraannya: Tidaklatr sama

golongan yang lurus dari ahli kitab yang senantiasa membaca ayat-

ayat Atlah dengan golongan yang kaftr." An-Nuhas berkata

"Pendapat ini salatr dipandang dari beberapa segi, salatr satunya:

Balrwa rafa'-nya'iA 6u"hkata fijTsehingga tidak ada yang kembali

kepada ism, darr menjadi rafa' oleh sesuatu yang tidak berperan

sebagai fi't d^i petdhamiran yang tidak perlu didhamirkan, sebab

kata'Kafirah' telah disebutkan, maka anggapan adanya petdhamirarr

di sini tidak beratasalL" Abu Ubaidah berkat4 "Ini seperti ucapan

mereka: Aftaluunii al baraaghiifs (mereka memberiku makan udang),

da;n. Dzahabuu ashhaabz&a (teman-temanmu telatr pergi)." An-Nuhas

mengatakan; "I[i salah, karena kata 'mereka' (indikasi adanya

dhamt) telatr disebutkan sebelumnya, sedangkan ungkapan

'Alcaluunii al baraaghiits' tidak didahului oleh penyebutan

penyebutan mereka (yang mengindikasikan adanya dhamir yang bisa

dikembalikan)."

Menurutku (Asy-Syaukani), bahwa yang dikatakan oleh Al
Falra' adalah kuat lagi benar, kesimpulannya, batrwa makna ayat ini:
Tidaktah sama segolongan dali ahli kitab yang kondisinya demikian

dengan golongan lairurya yang kondisinya demikian. Perkiraan yang

mahdzuf in tidak termasuk kategori perkiraan yang tidak diperlukan

sebagaimana yang dikatakan oleh An-Nuhas, karena telah

didatrulukannya kata 'Kafirah' tidak memberi arti pada perkiraan yang

disebutkan di sini. Adaprm ungkapannya, "Dan menjadi rafa' oleh
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sesrxrtu yang tidak berperan sebagail?, tidaklah tepat.

Al Qaaimah adalah yang lurus lagi adil, dari ungkapan:
"Aqamu al 'uud faqaama" (aku menegakkan ranting maka ia pun
berdiri tegak), yakni: Berdiri lurus.

z)e
tsS_ (merelm membaca) padaposisi rafa' sebagai sifat kedua

untuk kata iA, bisa juga dianggap pada posis i nashab sebagu haar

fteterangan kondisi).

$t XV @odo beberapa waku di malam hari),yakni pada

waktu malrm. Kalimat ini pada posisi nashab sebagai zharf (kalimat
keterangan).

'bt'ri:.3_ fr @edang mereka juga bersujud [shalat)
konteksnya menunjukkan bahwa tilawatr (pembacaan) itu mereka
lakukan dalam keadaan sujud. Namun bila diartikan demikian tidak
tepat jika yang dimaksud dengan umat ini adalah umat yang
mempunyai sifat-sifat umat tadi, yaitu mereka yang telah memeluk
Islam dari kalangan ahli kitab, karena telatr diriwayatkan secara
shahih dari Nabi sAw tentang larangan membaca Al eur'an di dalam
sujud. Maka ini harus ditakwilkan, ydtu bahwa yang dimaksud

dengan firman-Nya: 'o531J5- fi {ttaors mereka iuga bersujud

[shalatJ), yakni sedang mereka shalat, sebagaimana yang dikatakan
oleh Al Farra' dan Az-Zljaj. Diungkapkan dengan sujud untuk
mengungkapkan semua gerakan shalat, karena di dalamnya
terkandung ketrndukan dan penghinaan diri, dan kenyataannya,
balrwa di dalam shalat mereka membaca ayat-ayat Allah tanpa
mengkfiususkan shalat tertentu. Ada juga yang mengatakan, batrwa
maksudnya adalatr: shalat di antara dua waktu Isya (antara Maghrib
dan Isya). Ada juga yang mengatakan, batrwa maksudnya adalah
shalat malam secara mutlak.
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<-r;4j- (Mereka beriman kcpada Attah) adatatr sifat

lainnya untuk arA,yalairBeriman kepada Allah, kitab-kitab-Nya dan

para rasul-Nya, dan pokok keimanan ini adalah beriman kepada apa

yang dibawakan oleh Muhammad SAW.

# q'bfr| +t$\6ilYi (mereka menvuruh kepada

yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar) adalatr juga sifat untuk

lr4,ya?ni:Batrwa ini tennastrk kondisi dan sifat mereka. Konteksnya

menunjukkan bahwa mereka menyurutr kepada yang ma'ruf dan

mencegah dari yang mungkar secara umum. Ada yang mengatakan,

bahwa yang dimaksud dengan amar ma'ruf di sini adalatr mereka

memerintalrkan untuk mengikuti Nabi SAW, dan nahyl mungkar

adalah melarang menyelisihi beliau.

o.fffi e 6&{tt (dan bersegera kepada [mengerjakanJ

petbagai kebajikan), ini juga terrrasuk sifat-sfiat untuk iil, yafui:

Mereka bersegera mengerjakan berbagai kebajikan tanpa merasa berat

dalam melaksanakannya karena mereka mengetatrui kadar

ganjarannya.

'q?tltf'n $ili (mereko itu termasuk orang-orang yang

shalih), yakri: Termasuk kalangan mereka (orang-orang yang shalih).

Ada yang mengatakan, bahwa e di sini bermakna ! @ersama),

artinya: bersama oraog-orang yang shalih, yaitu para sahabat RA.
Konteksnya menunjtrkkan, bahwa yang dimaksud adalah s€mua orang
yang shalih.

Kata penurjuk pada kalimat 4i @roka itu) melnrnjukkan

kepada kata 'umat' yang memiliki sifat-sifat tersebut.

;'\
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,$ A lW- l1j loan apa saia kebaiikan yang mereko

kerjakan),yakni: Kebaikan apa pun. i;iU, $i lmaka selati-trali

mereka tidak dihalangi [menerima pahalaJnya), yakni: Tidak akan
kehilangan pahalanya. Kata kerja ini memiliki &nmaful (dua obyek)
walaupun sebenamya hanya memerlukan safu obyek, demikian ini
karena tercakup oleh makna penghalangan itu, jadi seolah-olah
dikatakan: Maka sekali-kali kalian tidak akan dihalangi dari menerima
pahalanya. Demikian sebagaimana yang dikatakan oleh penulis Al
Kasysyaf. Al A'masy, Ibnu Watsab, Hafsh, Murrah, Al Kisa'i dan
Khalaf membacanya dengan huruf ya' bertitik dua di bawatr pada
kedua/ /-ny4 ini juga merupakan qira'ahnya Ibnu Abbas dan dipilih
oleh Abu Ubaid. Sementara yang lairurya membacanya dengan huruf
ra' bertitik dua di atas pada kedua fi'l-nya. Abu Amr sendiri
meriwayatkan kedua qira'ah ini.

Yang dimaksud dengan '65i adalah setiap orang yang

memiliki sifat takwa. Ada yang mengatakan, bahwa maksudnya
adalah mereka yang telatr disebutkan di muka yaitu umat yang
memiliki sifat-sifat tersebut. Pengungkapan secara jelas untuk
mengekspresikan hd yang tersembunyi adalah sebagai pujian bagi
mereka dan karena ketinggian status mereka.

l;;{O-if irl (Srrursgrrtnya orang-orang yang trafir), ada

yang mengatakan, bahwa mereka adalah Bani Quraizatr dan Bani
Nadhir. Muqatil berkata "Setelah Allah Ta'ala menyebutkan orang-
orang beriman dari kalangan ahli kitab, Allah menyebutkan orang-
orang kafu dari kalangan mereka." Konteksnya menunjukkan, bahwa
yang dimaksud adalatr setiap orang kafir terhadap apa yang
semestinya diimaninya.

O# I $etcali-trali tidak dapat menolak)maknanya adalah lan

tudfa'a (sekali-kali tidak dapat menolak). Dikhususkannya
penyebutkan anak-analL karena mereka adalatr kerabat yang paling
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dicintai dan paling diharapkan untuk mencegah apa yang dapat

mencelakakan mereka.

'oj$-(, 'Jt (Perumpamaan lwrta yang merela na/lcahkan)

adalah keterangan tentang tidak bergunanya harta mereka yang

mereka banggakan. Ash-Shin adalah dingin yang sangat. Asalnya
dari ash-shariir yang berarti suar4 yaitu suara angin kencang. Az-
Zujaj berkat4 "-Yaitu- suara kobaran api yang terdapat di dalam
angln tersebut." Makna ayat ini: Perumpamaan harta yang

dinafkahkan oleh orang-orang kafir dalam hal kabatilan, kesirnaan dan
kesia-siaannya adalatr seperti tanaman yang dihempas oleh angin yang

mengandung hawa yang sangat dingin, atau yang mengandung api
sehingga membakamya atau menghancurkannya, akibatnya para
pemiliknya tidak memperoleh manfaat apa-apa dari tanaman itu,
padatral sebelumnya mereka sangat ambisius untuk memperoleh
manfaat dan kegunaannya.

Berdasarkan pemaknaan tersebut, maka harus diperkirakan
segi yang diumpamakan itu, maka dikatakan: Seperti tanaman yang

dihembus oleh angin yang mengandung hawa yang sangat dingin,
atau: perumpaan hancurnya harta yang mereka nafkatrkan adalah
seperti kehancuran yang diakibatkan oleh anginyang mengandung
hawa yang sangal dingin yang menimpa tanaman suafu kaurn yang

berbuat zhalim terhadap diri mereka sendiri.

'rt fralb 6j 6aan fidak menganiaya mereka), yakni: orang-

orang kafir yang berinfak itu.

6Ai;- AJJi;1 '6Jr (akan tetapi merekalah yang

menganiaya diri sendiri) dengan berbuat kekufiran yang menghalangi
diterimanya nafl<ah yang mereka nafl<ahkan. Didahulukannya
penyebutan maful (obyek) adalatr untuk menjaga pemisatran antar
kalimat, bukan sebagai pengkhususan, karena redaksi pada fi'l
dipandang dari segi kaitannya denganfa'il-nya" bukan dengan maful-
nya.
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Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ath-
Thabrani, Ibnu Manduh, Abu Nua'im di dalam AI Ma'rifah, Al
Baihaqi di dalam Ad-Dala'il dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibnu
Abbas, ia menuturkan, "Ketika Abdullah bin Salam, Tsa'labah bin
Sa'yah dan Usaid bin Sa'yah dan orang-orang yahudi lainnya
memeluk Islam lalu beriman, membenarkan dan mencintai Islam, para
rahib yahudi dan orang-orang kafir mereka berkata, 'Tidak ada yang
beriman kepada Muhammad dan mengikutinya kecuali orang-orang
buruk kami. Seandainya mereka itu orang-orang terbaik kami, tentulah
mereka tidak akan meninggalkan agama nenek moyang mereka dan

berpindah kepada selainnya:' Maka Allah menurunkan ayat: 7li7V :1

(Merelca itu tidak sama) al aqnh."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya

mengenai firman-Nya, 'q, 14 lcolongon yang berlaht lurus), ia

mengatakan: -Yaitu berlaku lurus lagi senantiasa teguh dalam
melaksanakan perintah Allah dan tidak lekang darinya serta tidak
meninggalkannya sebagaimana golongan lainnya yang
meninggalkannya dan menyia-nyiakannya.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan, ia mengatakan, W U (Golongan yang berlalat

lurus) adalah yang berlaku adil.

Ibnu Abu Syaibah, Ahmad, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu

Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: ;$n;
(Pada beberapa waldu di malam hari), ia mengatakan: -Yaitu- di
tengah malam. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ar-Rabi', ia berka13, "-
Yaitu- pada saat-saat malam."

Abd bin Humaid, Al Bukhari di dalaur Tarikh-nya, Ibnu Jarir,
Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Mas'ud mengenai firman-Nya, & li d lUeretra rtu fidak sama), ia

mengatakan: Tidaklatr sama ahli kitab dengan umat Muhammad. -
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Kemudian tentang firman-Nya:- $i NV ;it ,{(. 1fi-Mtrdo
membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waldu di malam hari), ia
mengatakan: -Yaitu- shalat 'atamah [shalat Isya di tengah malam],
mereka melaksanakanny4 adapun selain mereka dari kalangan ahli
kitab tidak melaksanakannya."

Ahmad, An-Nasa'i, 1JBazzar, Abu Ya'la, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Ath-Thabrani meriwayatkan, yang
menurut As-Suyuthi dengan sanad hasan, dari Ibnu Mas'ud, ia
mengatakan, "Pada suatu malarn Rasulullah SAW mengal*rirkan
pelaksanaan shalat Isya, kemudian beliau keluar ke masjid, ternyata
orang-orang tengah menlrnggu pelaksanaan shalat, maka beliau pun

bersabda, i'* tbtTJt o.ta h, tU l;f orsli :f ,yt',1 'rA '^ty$l

(Sesungguhnya tidak seordng pun dari para pemeluk agama-agama
ini yang berdzikir kepada Allah pada wafuu ini selain kalian)'7o
Dalam lafaz}a Ibnu Jarir dan Ath-Thabrani disebutkan, bahwa beliau

bersabda: ?q, ,Y( i l;t alb.rr :y ,P I i51 (Sesungguhnya tidak

ada seorang pun dari ahli kitab yang melaksanakan shalat ini).Ibmt

Mas'ud melanjutkan, "Lalu turunlah ayat ini: "r.V t :4 (Mereka itu

tidak sama)."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu
Hatim meriwayatkan dari Ibnu Manshur, ia berkata, "Telah sampai

kepadaku, bahwa diturunkannya ayat ini: fr ,filflSt; ji g^5( |fi-
'bt313- (Mereko membaca ryat-ayat Altah pada beberapa wabu di

malam hari, sedang mereka juga bersujud [shalatJ,' adalah berkenaan
dengan waktu antara Maghrib dan Isya"

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadatr

70 Hasan: Ahmad 4t408. Dicantumkan oleh Al Haitsami di dalam Al Majma'
l2l3, Mn ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam Al Kabir,
Ahmad dan Abu Ya'Ia."
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mengenai firman-Nyu, Z1TU-, ,$ lUoto setcati-kati mereka tidak

dihalangi [menerima pahalaJnya), ia berkata, *(yakni) sekali-kali
mereka tidak akan sesat karena kalian.',

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan mengenai
t

firman-Nya, |i;,4 ;$ (Makn seknli-kali merelm tidak dihalangi

[menerima pahalaJnya), ia mengatakan: sekali-kali tidak akan
dizhalimi.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-suddi

mengenai ayat ini, ia mengatakan, 'oH_U,'{t (perumpamaan harta
yang mereka na/kahkan) yakni: Kaum musyrikin, tidak akan diterima
dari mereka, seperti halnya tanaman ini yang ditanam oleh orang-
orang zhalim lalu terkena hawa yang sangat dingin sehingga
merusaknya. Demikian juga apa yang mereka nafl<ahkan sehingga
membinasakan mereka karena kesyirikan mereka.,,

Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya, L w(Yang mengandung hawa yang sangat

dingin), ia mengatakan: -Yaitr- sangat dingin.

"&jU{ #i G'i6"1r3# { t}rr;'u-fi ${,
,P4 t1" i+6 ii 4;:i)i ;, i'i *;( w{6
;f16@
'!i: $t1 .lF#tshii #341; ";;# ;$r'

Vi SW e |v$, F.fi i;; viL ri$ $rt rj*

{,}fr iK oyusr r$ w. iw,is, tt
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4r.- oy'nzn/ . -rPqN ) 2.? ,1 ?t,z -il1,12, ,zl,",,,-r;.-..l ol@'-fi\ *r:+|*rti'LL "&b,

i #, iin# * q,i;g@ #,15 #'#

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi
teman kepercayaanmu otang-orang lang, di luar kalanganmu

(harena) mcreka tidak henti-hentinya (menimbulkan)
kemudharatan bagimu mereka menyukai apa yang menyusahkan

kamu. telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang
disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh

telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu
memahaminya. Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal
mereka tidak menyukai kamu, dan kamu beriman kepada Kitab-

Kitab semaanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkato,
'Kami beriman', dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit

ujung jari antaran marah bercampur benci terhadap kamu.
Katakanlah (kepada mcreha),'Mafilah hamu karena kemarahanmu

ilu'. SesungguhnyoAllah mengetahui segala isi hatl Jika kamu
memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika
kamu mendapat bencana, mereha bergembira karenanya. Jika

kamu bersabar dan bertahwa, niscaya tipu daya mereha sedikitpun
tidak mendatangkan kemadharatan kepadamu. Sesungguhnya
Allah mengetahui segala apayang mereka kerjakan." (Qs. Aali

'fmraan [3]: 118-120)

Al Bithaanah adalah mashdar (kata kerja yang dibendakan),
kata ini berlaku untuk sebutan tnnggal dan juga jamak. Bithaanah ar-
rajul adalah teman dekat (kepercayaan) seseorang yang
mempengaruhi urusannya. Asalnya dari al bathn (batin) yang artinya
kebalikan dari azh-zhahr (zhaht). Bathanafulaan bi fulaan, yubthinu-
buthuunan-bithaanatan, artinya fulan berteman dekat dengan fulan.
Contoh kalimat dari ucapan seorang penyair:

l-
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i;,Y g"'ri # ei 1b)'&6* it
Merelra adalah teman-teman dekatlru, s emuanya orang-orang

kcpercayaanht

merelra mengetahui semua rahasialat, padahal tidak setiap lcerabatht
demikian.

.2.t
F9, i,:e (orang-orang yang di luar kalanganmu), yakni:

Selain kalanganmu. Demikian yang dikatakan oleh Al Fara', yakni:

Selain kaum muslimin, yaitu orang-orang kafir. Atinya: Teman-

teman kepercayaan yang bukan berasal dari kalangan kalian. Kalimat

ini bisa juga dianggap terkait dengan kalimat 1t3*, { $anganlah

kamu ambil).

<6 '&3U * Ukarenal mereka tidak henti-hentinya

[menimbullranJ kemudharatan bagimu) pada posisi nashab sebagai

sifat untuk kata 'nE Dikatakan: Laa aaluuhtiuMan, yakni: Aku

tidak henti-hentinya berusatra. Imru' Al Qais mengatakan:

JT )i -'rL\ir it?f Jr&
ctrc

^*i1 z1t*|it;6 ;;l tt)

Apa artinya rrrrororf'Oito ri*n roro *rnggordrungkan dirinya

kepada ujung nasibnya dan tidak ada hentinya

Maksud ayat ini: Mereka tidak henti-hentinya menimbulkan

kerusakan bagi kalian. Kata ini diungkapan dengan dua obyek karena

mengandrurg makna al mon'u (penolakan), yakni: Laa
yamna'uunahtm Huboalan (mereka tidak akan menolak

kemudharatan darimu). Al Khabaal dar. al khabal adalah kerusakan

dalam hal perbuatan, fisik dan akal.

).2,21).2::r;,,Ylj:tt (Mereka menytkai apa yang menyusahkan kamu),

I sebagai mashdar, yakni: Wadduu 'anatahtm (mereka menyukai
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L

kesusalranmu). ,4/ 'Anat adalatr kesusatran dan beratnya madharat.

Kalimat ini sebagai kalimat permulaan yang menegaskan larangan.

4$i$ g:i i (Telah nyata kcbencian), yaitu: Kebencian

yang sangat, seperti l*ata dhmraa'yang berarti syiddatudh-dharri

ftesulitan yang sangat). Al Afwaah adalah jarnakfam (mulut)- Makna

ayat ini: Bahwa kebencian yang sangat tampak pada perkataan mereka

karena mereka telah diliputi oleh kebencian dan kedengkirn yaog

sangat. Lisan mereka mencerminkan apa yang ada di dalam dada

mereka, mereka tidak lagi dapat menyembunyikan sehingga mereka

menyatakan pendustaan dengan terang-terangan. Tentang orang-orang

yahudi, hal ini sudatr jelas dari mereka, sedangkan orang-orang

munafik, hal itu tarnpak dari lisan mereka yang mencerminkan
kebusukan hati mereka. Kalimat ini sebagai kalimat permulaan yang

menerangkan tentang kondisi mereka.

T.S1'{-:* r#t13 @an apa yang disembunyikan oleh hati

merelra lebih besar lagi), karena sinyal-sinyal lisan hanya sedikit
mencerminkan apa yang terkandung di dalam dad4 balrkan sinyal-

sinyal ittr bila dibanding dengan apa yang terkandung di dalam dada

adalah sangat sedikit sekali. Kemudian Allatr SWT memberikan
kenyataan kepada mereka, batrwa Allatt telah menerangkan ayat-ayat

yang menunjukkan wajibnya ikhlas bila mereka termasuk orang-orang

yang berakal yang dapat memahami keterangan tersebut.

;{i 71i (Beginitah kamu) adalatr kalimat vans

diungkapkan dengan partikel pengtrndang perhatian, yakni: Kalian
adatah orang-orang yang salah bila mengambil mereka sebagai teman

kepercayaan. Kemudian Allah menjelaskan kesalahan mengambil

mereka sebagai teman kepercayaan dengan kalimat penyert4 yaitu

Allah mengatakan, 'Fii- {i 'i#3 (kamu menytkai mereka,

padahol mer e ka tidak menyukai kamu).

Ada yang mengatakan bahwa kalimat 'ij| (kamu menytkai
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mereka) adalah khabar kedua untuk kalmat:
.rar' (kamu). Ada juga

yang mengatakan, batrwa kalimat: i{i\ 1*errlca) adalah maushul,

sedangkan, ';ij| Qramu menyulcai mereka) adalah shilah-nya, yakni:

Kalian menyukai mereka ketika mereka menampakkan keimanan

kepada kalian, atau: Karena adanya hubungan kekerabatan antara

katian dengan mereka. 'FHSi @adahal mereka tidok menyukai

kamu) karena di dalam dada mereka telah bercokol kebencian dan

kedengkian.

Finnan-Nya: -$tr #.it 5hi5 @an kamu beriman kcpada

kitab-kitab semuanya), yakni: Kepada semua jenis kitab. Kalimat ini
pada posisi naltsab sebagai haal, yaknr: Mereka tidak menyukai
kalian, sementara kondisi kalian adalah mengimani kitab-kitab Allah
SWT, termasuk kitab kalian. Lalu mengapa kalian menyukai mereka

padatral mereka tidak beriman kepada kitab kalian? Di sini terkandung

celaan yang keras terhadap mereka, karena orang yang berada dalam

kebenaran lebih berhak untuk bersikeras dan bersikap tegas daripada

orang yang berada dalarn kebatilan.

6t;$6'$in SV (Apabila mereka meniumpai kamu, mereka

berlrata, " Kami beriman") karena kemunafikan dan bersiasat.

W e &6Vi '& it* W $Lt (dan apabita meretra

menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur

benci terhadap kamu) karena jengkel dan kesal, yaitu karena mereka

tidak sanggup mendendam terhadap kalian. Orang Arab biasa

menyebut orangyang maratr dan menyesal dengan sebutan menggigit

ujung jari. Kemudian Allah SWT memerintahkan beliau untuk

mendoakan keburukan atas mereka, Allah pun berfirman: iii S

'&yi', Q{atakanlah tkepada merekaJ, 'Matilah kamu karena
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lremarahanmu itu.') Ini mengindikasikan berkesinambungannya

kemarahan mereka sepanjang hidup sampai kematian menjeput

mereka masih dalam kondisi itu. Kemudian Allah mengatakan, rt iy

)iA| ,;q?e (Sesungguhnya Allah rnengetahui segala isi hati),

Allah mengetatrui isi hati kalian dan isi hati mereka. Yang dimaksud

dengan dzaat ash-shu&tur adalatr apa-apayang terbersit di dalam hati.

Kalimat ini termasuk dalam cakupan kalimat: $ lXotofonlah),yutu:

Termasuk kalimat yang dikatakan (yang diperintatrkan Allah unfirk
dikatakan kepada mereka).

#'i:t '-i3 'rK* t)L Qits kamu memperoleh kebaikan,

niscrya mereka bersedih hati), ini kalimat permulaan yang

menerangkan berkesinambungannya permusuhan mereka. Kebaikan

dan keburukan (bencana) mencakup semul yang bisa disebut baik dan

disebut buruk (bencana). Penggunaan kata al mass (yakni:

Tamsashtm) untuk tatahasanan (kebaikan) dan kata ishaabah (yakni:

Tushibkum) untuk sayyi'ah (kebunrkan) adalah untnk menunjulftan
bahwa hanya sekadar tersentuh kebaikan menyebabkan kesedihan

(pada mereka), dan mereka tidak akan bergembira kecuali dengan

terjadinya keburukan (musibatr pada kalian). Ada juga yang

mengatakan, bahwa al mass adalah kata pinjaman untuk

mengungkapkan maka ishaabah. Makna ayat ini: Batrwa orang yang

kondisinya demikian, maka tidak layak diambil sebagai teman

kepercayaan.

14 Z. 
"L3 

Qika kamu bersabar) terhadap permusuhan

mereka" atau terhadap beban-beban yang berat: lfr; @an

bertakwa),yakni: Menghindarkan diri dari mengambil mereka sebagai

teman kepercayaan, atau rya-apa yang diharamkan Allah atas kalian:

w ;la.{{ P%-* lnrrnvo tipu dcva mereka sedikit pm tidak

mendatangkan kemudhoatan kepadamu). Dikatakan: Dhoora'
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yadhuuru-dhairan dan dhuyuuran, artinya dharra-yadhurru
(membahayakan/menimulkan kemudharatan). Demikian qira'ahnya

Nd', Ibnu Katsir dan Abu Amr. Sementara para ahli qira'atr Kufah

dan Ibnu Amir membacanya: ?%l dengan dhammah pada raa'

disertai tasydid yarrg berarti dari dharra-yadhurru. Berdasarkan

qira'atr yang pertama pada posisiiazmkarena dianggap sebaguim'ab
syarht (penimpal 'jika'), sedangkan berdasarkan qira'ah kedua pada

posisi rafa' karena diperkiraan tidak ditampakkannya huruf /4',
sebagaimana ungkapan seorang penyair:

'a'f5-hr :r;=i,,y,
Siapa yang melalatkan kebaikan, (maka) Allah

mensytkurinya.

Demikian yang dikatakan oleh Al Kisa'i dan Al Fara'.

Sementara Sibawaih berkata, "Ini pada posisi rafa'berdasarkan niat

mendahulgkan, yakni: Tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu,

maka hendaklah kalrru bersabar." Abu Zaid meriwayatkan dari Al
Mufadhdhal, dari Ashim: 'Laa yadhttrrahtn ', dengan harak,at fathah
padahunrf ra'.

Kalimat 't{1 (sedikit ptn) adalah sifat untuk mashdar yarrg

mahdzuf.

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata "Ada sejumlatr orang dari

kaum muslimin yang menyambung hubungan dengan sejumlah orang

dari kaum yahudi karena dulunya mereka bertetangga dan sebagai

sekutu pada masa jahiliyah, lalu berkenaan dengan mereka itulah

Allatl menurunkan ayat yang melarang mereka menjadikan orang-

orang yatrudi itu sebagai teman kepercayaan karena dikhawatirkan

terjadinya fit1ah terhadap mereka dari orang-orang tersebut, (yaitu

ayat): 'F;i 6'dq$# { lfit; Aifi W (Hai orang-orans

yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercryaan,

orang-orang yang di luot kalanganmu) al aayah." Ibnu Jarir dan Ibnu
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Abu Hatim meriwayatkan darinya, ia berkata, "Mereka adalah orang-

orang munafik." Abd bin Humaid juga meriwayatkan serupa itu dari
Mujahid. Ibnu Abu Hatim dan Ath-Thabrani meriwayatkan dari Abu

Umamah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: C|frt i (Mere*o

adalah lraum khntmil).lI As-suyuthi mengatakan, "sanad-nya
bagus."

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

Ibnu Abbas mengenai fimran-Nya, .jf #t 5;4* (Dan kamu

beriman lrepada kitab-kttab semuanya), ia mengatakan, "Yakni
dengan kitab kalian dan kitab mereka serta kitab-kitab lairurya yang

sebelum itu. Mereka mengingkari kitab merekq maka kalian lebih
berhak membenci mereka karena kebencian mereka terhadap

kalian."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Maqatil, ia mengatakan:

2rz. .y'.2o1"rt:- -f,''J ol Qil(a kamu memperoleh kebaikan), yakni:

Pertolongan terhadap musuh, serta anugerah rezeki dan kebaikan,

'q # tfi ## fuiscaya mereka bersedih hati, tetapi iika kamu

mendapat bencana), yakni: Terbunuh, lari dari peperangan dan

tertimpa kesulitan.

td Xr,ig 
"rfr;, 

{,-wyJi t';i 4; U 3;a;b \f,

$'r6tW';irrifr 6'p* bffY c-L7!I@ p
-rti 1fi6'tn {'i'V ) S,Si'$:;ii; @ 5;r.,31,91*

7r Sanad-nyajayyid: Dicantumkan oleh Al Haitsami di dalam Maima' Az-Zawaid
6D33, dn ia mengatakan, "Diriwalakan oleh Ath-Thabrani, dan para perawinya
tsiqoh;'
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tt: f*,fr '3"*. jl dry4J$ ll@ si*t'&fi

SiY;, ifrst i'i; 
"l{E@ A'jt'#s'i 4t; i,&.

A+-i 't'Srlrii'ig,L'&

&X'J ;* 3. 45 rdt ;=ii'e 4i;.I @

@'w#r r<#ig =,jlt; 
-)fr, 

#r,tt *_r::S pil i
* e$ ;er 6 A {$ W'Fge S L{'fr ';$; ('

@rgr1i h;rt;,fr

E

U"ifr'ni(rri464$l'
"Dan (ingatlah), ketika hamu berangkat pada pagi hari dari
(rumah) keluargantu akan menempothan para mukmin pada

beberapa tempat untuh berperang. Dan Allah Maha mendengar lagi
Maha Mengetahui, ketika dua golongan dari padamu ingin

(mundur) karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua

golongan itu Karena itu hendaklah hcpada Allah saia orang-orang
mukmin bertmuakkal Sungguh Allah telah menolong hamu dalam

peperangan Badar, padahal kanu adabh (hetika itu) orang-orang
yang lemah. Karena itu bertakwalah kepadoAUah, supaya kamu

mcnsyukuri-Nyu (ingatlflh)' ketika hamu mengatakan kepada orang
mukmin,'Apakah fidak cahup bagi kanuAllah membantu hamu

dengan tiga riba Malaikat yang diturunkan (dari langit)?' Ya

(cukup), jika kamu bersabar don bersiapsiaga, dan mereha datang

menyerang kamu dengan sehefiha ituiuga, niscayaAllah menolong

kamu dengan lima ribu Malaikat yang memahai tanda- Dan, Allah
tidah menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai

khabar gembira bagi (kemenangan)mu, dan agar tenteram hatimu

'#wrt
5A{;#g
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karenanya. dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang Maha
Perhasa lagi Maha Bijalwana. (Allah menolong kamu dalam perang

Badar dan membefi bala bantuon itu) untuk membinasakan
segolongan orang-orang yang katir, atau untuk menjadikan mereka
hinar lalu mereka hembali dengan tiada memperoleh apa-apa- Tak
ada sedikitpun campur tanganma dolam utusan mereka itu atau
AAah menerima taubat mereha, atau rrrengaub mereha harena
Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Kepunyaan

Allah apa yang ada di langit dan yang ada di butttl Dia memberi
ampun kepada siapa yang Dia kehendaki; Dia menyihsa siapa yang

Dia kehendoki, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang." (Qs. Aali'Imraan [3]: 121-129)

'Amil unhrk if adalah fi't maMntf $ata kerja yang

dibuang/tidak ditampakkan), yakni: Wadzhtr idz ghadauta min
monzili ahlila @an ingaflah, ketika kamu berangkat pada pagi hari
dari rumah keluargarnu). Yakni: Dari rumah yang ditinggali oleh
keluargamu. Jumhur bependapat, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan
dengan perang Uhud. Al Hasan mengatakan, "Berkenaan dengan
perang Badar.' Mujahid, Muqatil dan Al Kalbi mengatakan,
"Berkenaan dengan perang Khandaq."

is$ {*""rmptkan),yakni: Menetapkan tempat bagi mereka

untuk beperang. Asal makna at-tabawwz'adalah mengaurbil tempat.
dikatakan: Bmywa'tuhu manzilan, yakni askantuhu iyyaahu (aku
menempatkannya di suatu tempa|. F'r 7 ini pada posisi nashab sebagai
haal $angmenerangkan kondisi). Malma ayat ini: Dan ingatlah ketika
engkau keluar dari rumah keluargarnq saat engkau menetapkan
lokasi-lakasi bagi kaum mukmin untuk berperang yakni: tempat-
tempat yang harus mereka duduki. Pengrmgkapan kata 'Keluar'
dengan nngkapan 'Al ghtduww' yang berarti b€rangkat pag-pag,
padahal sebenarnya saat ihr beliau SAW berangkat setelah shalat
Jum'at sebagaimana yang riwayatnya akan dikemukakan nanti, adalah
karena 'Al glrudutn' (berangkat pag-pag) dan 'Ar-rawaafu'
(berangkat siang hari) bisa digunakan untulc mengungkapkan 'Keluar'
dan 'Masuk' tanpa melihat makm asalnya Seperti kat^'Adhlraa', iat
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bisa digunakan walaupun tidak untuk waktu dhuha.

5# 6 ';'n u:ffg -""1 iL (kctitu dua golongan dari

padamu ingin [mundurJ karena tahtt) adalah badql dari kalimat, \b

li:;b (Dan [ingatlah|, t@tika kamu berangkat pada pagi hari), atait)

terkait dengan: ts$ {*r"empatkan), atau dengan: 'e U (Maha

Mendengar lagi Maha Mengetahui). Ath'Thaaifataani (&n golongan)

adalah Bani Salamah dari suku Khazraj dan Bani Haritsah dari suku

Aus. Keduanya sebagai sayap pasukan pada perang Uhud. Al Fasyl

adalah sikap pengecut dan takut dari kedua golongan itu setelah

keberangkatan, yaitu ketika kembalinya AMutlah bin ubay dan orang-

orang munafik yang bersamanya. Lalu Allah memelihara hati orang-

orang yang beriman sehingga mereka tidak turut kembali. Itulah

firrran-Ny", lQj'3$ Tpoaonat Atlah adalah penolong bagi kedua

golongan itu).

)Q'irt'F;; -({i 8ungsuh Atlah telah menolong kamu

dalam peperangan Badm) adalah kalimat permulaan, ini
dikemukakan untuk meneguhkan kesabaran mereka dengan

mengingatkan kemenangan yang akan diperoleh dari kesabaran. Badr

adalah sebuah lokasi mata air yang berada di lokasi pertempuran. Ada
juga yang mengatakan, bahwa itu adalah nama tempat tersebut.

Tentang kisatr perang Badar insya Allah nanti akan dikemukakan.

Adzhiltah adalah jamak dai qzillah. Maknanya: Batrwa karena

mereka sedikit maka mereka menjadi lemah. Ini adalah bentuk jarnak

dari dzaliil yang dipinjam untuk mengungkapkat qillah (sedikit),

karena sebenarnya pada diri mereka tidak ada adzillah fterendatran),
bahl€n mereka itu mulia. An-Noshr adalatr al 'aun (petolongan). Para

ahli serajatr dan siratr telatr memaparkan tentang perang Badar dan

uhud dengan pemaparan yang sangat lerrgkap sehingga tidak perlu

kami paparkan di sini.
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\ii iy (ngatlah), tretika kamu mengotalran) terkait dengan:

'if'; (menolong kamu). Huruf hamzah pada kalimat, 'W- j\
(Apalrah tidak culatp bagi kamu) menunjukkan pengingaran beliau
SAW tentang perasan tidak cukupnya mereka dengan bala bantuan
dari kalangan malaikat. Malara al kifaayah: Menutupi kekurangan dan

melaksanakan perintah. Asal makna al imdaad adalah memberikan
sesuatu dari waktu ke waktu. Ini berasal dari ungkapan: Faarat al
qidraafuur-fauran-danfauraanan, yakni periuk itu mendidih. Al Faur
adalalr al ghalyaan (pendidihan). Faara ghadhabuhu, yakni
kemarahannya meluap dan melakukannya karena luapan
kemarahanny4 yakni: sebelum mereda. Al Fawaarah adalah periuk
yang mendidik, kata ini dipinjam untuk mengungkapkan kecepatan.

Yakni: Jika datang kepada kalian saat itu juga, maka Tuhan kalian
akan memberikan bala bantuan dari kalangan malaikat pada saat

kedatangan merek4 tidak tertunda sedikit pun dari saat tersebut.

/ t/.1-W* 
Oang memakai tanda) dengan fathah pada waav'u

adalah ism maful (sebutan obyeD. Ini qira'ahnya Ibnu Amir,
Hamzah, Al Kisa'i dan Nafi', yakni: Menggunakan tanda. Sementara
Abu Amr, Ibnu Katsir dan'Ashim membacanya: muswimiin, dengan

lrasran pada huruf wqtyu sebagai ism fo'il (sebutan subyell/pelaku),
yakni: Menandai diri mereka dengan suatu tanda. Ibnu Jarir
mengunggulkan qira'atr im. At-Taswiim adalah menarnpakkan tanda
sesuatu.

Banyak mufassir mengatakan, bahwa 'W# adalafi

membaurkan kuda mereka dalam pertempuran. Ada juga yang
mengatakan, bahwa para malaikat itu menggunakan sorban-sorban
putih. Ada juga yang mengatakan merah. Ada juga yang mengatakan
hijau dan ada juga yang mengatakan kuning. Inilah tanda yang
diketahui pada diri mereka sebagaimana yang diceritakan oleh Az-
Zr$aj. Ada juga yang mengatakan, bahwa mereka mengendai kuda-
kuda yang beraneka ragam. Dan ada juga yang mengatakan selain itu.
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,{J g* {; 6f ';11+ l1't (Dan Atlah tidak meniadikan

pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai khabar gembira bagi
(lremenagan)mu) adalah kalimat mubtada'yang tidak termasuk dalam
perkataan yang dikatakan (oleh Nabi SAW).

Dhamir (kata ganti) pada kalimat 'il4 (menjadikan

pemberian bala bantuan itu) adalatr untuk pemberian bala bantuan
yang ditunjukkan olehfi'l-nya, atau at-taswiim (menampakkan tanda),
atalr al inzaal (penurunan bala banfiran). Yang pertama diunggulkan
oleh Az-Zujaj dan penulis Al Kasysyaf.

'fJ €;^. $l @elatnkan sebagai khabm gembira) adalah

istitsno' muforragh (pengecualian yang 'amil-nya berfungsi
setelahnya) dari yang paling umum. Al Busyraa adalah ism dari al
bisyaarah (berita gembira), yakni: melainkan agar kalian bergembira
karena kalian akan mendapat kemenangan dan agar hati kalian
menjadi tenteram, yaitu dengan adanya bala bantuan. Huruf laam di

sini (yakni pada kalimat:'r,iil) adalah tam ksy (agar), yalari: Allah

menjadikan pemberian bala bantuan sebagai khabar gembira tentang
kemenangan(mu), dan untuk ketentraman hati. Pembatasan bala
bantuan pada kedua kalimat ini menunjukkan tidak langsungnya
malaikat terjun berperang pada saat ittr.

i"l ;-e e$t 7Ai6 (Dan kemenanganmu itu hanyalah dari

Allah), bukan dari selian-Ny4 maka tidaklah berarti banyaknya
pembunutran dan banyaknya jumlah.

'ttff't ji|grE'&- ffailah menolong kamu datam perang

Badar dan memberi bantuan ituJ untuk membinasakan segolongan

orang-orang yang kafir) terkait dengan kalimat: )Q'rti'{;; fe;
(Sungguh Allah telah menolong komu dalam peperangan Badar). Ada

t_
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juga yang mengatakan terkait dengan kalimat 6l ;*- eit Fi Ui '
(Dan lremenanganmu itu hanyalah dari Allah). Ada juga yang

mengatakan terkait dengan kalimat !**-(menolong tromu).

Ath-Thad adalah golongan. Maknanya: Allah menolong
kalian dalam perang Badar untuk membinasakan. Atau: Allah
memberi bala bantuan itu untuk membinasakan.

# malananya adalah membuat mereka bersedih hatt. Al

Malrbuut adalah al malauun (yang dibuat sedih). Sebagian ahli bahasa

mengatakan, "Maknanya adalatr yakbiduhun (menyulitkan mereka),
yakni: Mengalami kesedihan dan kekesalan di tengah kesulitan
mereka." Namun pemaknaan ini tidak tepat, karena makna kabata

adalalr ahzana wa aghaazha wa adzalla (membuat sedih, marah dan

hina), sedangkan makna kabada adalatr mengalami kesulitan.

'# l#:i (lalu mereka kembali dengan tiada memperoleh

apa-apa), yakni: Tidak memperoleh apa yaog mereka upayakan.

2* ;$l'U 4f A (Tak ada sedikit ptn camwr tanganmu

dalam an"usan mereka rtu) adalah bentuk redaksi yang kontradiktif
antara ma'thuf (yang drJathaf-lcan) dan ma'thuf 'alaih (yang di-
'atlnf-tan kepadanya), yakni bahwa Allah menguasai perkara mereka,

Allah bisa berbuat apa saja sekehendak-Nya terhadap merek4 baik itu
membinsakan, membuat mereka melarikan diri, menerima taubat

mereka bila masuk Islam atauprm menimpakan adnb.

;frX 'J ;r* 3.5-5 (atau Allah menerima taubat mereka,

atau mengadzab mereka)adalatr'athofkepahkalimat: ;{r$ fi 1ot*,

untuk menjadikan mereka hina). Al Farra' mengatakan, *Kata iI
bermakna Ol1[, artinya: Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam
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urusan mereka itu, kecuali bila Allah menerima taubat mereka
sehingga engkau bergembira karen4 atau Allatr mengadzab mereka

sehingga engkau memohnkan syafa'at unfuk mereka.

>3t a.Y; *l.Ai o.6 b3 (Kepunyaan Allah apa yang ada

di langit dan apa yang ada di bumi) adalatr redaksi kalimat permulaan

untuk menerangkan luasnya kerajaan Allah.

$4 A'4i- 1Oi" memberi amlrun kcpada siapa yang Dia

lrehendaki) rurtuk diampuni, Xli 6 +"i{ @an Dia menyiksa siapa

yang Dia kehendaki) untuk disiksa Allah berhak berbuat apa saja di

dalam kerajaan-Nya dan menetapkan apa yang dikehendaki-Nya. {
6Y-;5 fri;6 34 (Dia tidak drtanya tentang apa yang diperbuat'

Nya dan merekalah yang akan ditanyar) (Qs. Al Anbiyaa' l2ll:23)
Firman-Nya, L-J.r 3;db'ii6 (dan Atlah Maha Pengampun tagi Maha

Penyayang) mengisyaratkan batrwa rahmat-Nya mendahului
kemurkaan-Nya, dan sebagai kabar gembira bagi para hamba-Nya
bahwa Allah memiliki sifat pengampun dan pemberi ratrmat, yang

mana ini diungkapankan dalam bentuk mubalaghah (menunjukkan
sangat/lvlatra). Redaksi kalimat ini sungguh sangat mengesankan dan

sangat disukai oleh hati orang-orang yang mengerti ratrasia-rahasia

ayat.

Ibnu Ishaq dan Al Baihaqi di dalam Ad-Dalail meriwayatkan
dari Ibnu Syihab, Ashim bin Umar bin Qatadatr, Muhammad bin
Yahya bin Hibban dan Al Hushain bin Abdurratrman bin As'ad bin
Mu'adz, mereka mengatakan, "Hari terjadinya perang Uhud adalatr

hari cobaan dan ujian, di mana dengan itu Allah menguji kaum
mukninin dan dengan itu Allah membinasakan kaum munafikin,
yaitu orang-orang yang menampakkan keisalaman dengan lisannya
sambil menyembunyikan kekufuran. Hari itu juga Allah memuliakan
siapa yang dikehendaki-Nya dengan mati syahid dari antara para wali-
Nya.
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Ayat Al Qur'an yang diturunkan berkenaan dengan perang

Uhud ada tujuh puluh ayat dari surah Aali 'Imraan, di dalamnya

disebutkan tentang sifat pada hari itu serta celaan terhadap orang-

orang yang dicel1ytrrgmana Allah berfirman kepada Nabi-Nya: \LJ

S U $:;b (Dan [ingatlahJ, lcctika kamu berangkat pada pagi hari

dari [rumahJ lreluargamu) al aayah. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari jalur Al Ufi, dari Ibnu Abbas mengenai firman-

Nya: ![1 i2 |i:i\$ {oo" [ingatlahJ, t@til@ kamu berangkat pada

pagi hari dari [rumahJ keluargamu) al aayah, ia mengatakarl, "-
Yaitu- hari perang Uhud."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai

firman-Nya: '"-91351 is$ fe*o" menemfuatkan para mulanm), ia

mengatakan: -Yakni- menempatkan. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu
Hatim meriwayatkan dari Al Hasan, batrwa ayat ini berkenaan dengan
perang aluab. Telatr dikemukakan di dalam buku-buku sirah dan

sejaratr tentang perbedaan pendapat saat musyawaratr dengan Nabi
SAW berkenaan dengan perang Uhud, di antara mereka ada yang

mengatakan, "Kita keluar menyongsong mereka." Ada juga yang

mengatakan, *Kita tetap (menrmggu) di Madinah." Lalu beliau
(menetapkan untuk) keluar, dan saat itu di antara kaum musyrikin
terdapat Abdullah bin Ubai bin Salul, pemuka kaurn munafiqin, ia
berpendapat untuk tetap tinggal di Madinah dan menghadapi musuh di
dalarn kota Madinah, kemudian karena pendapatnya tidak diterim4 ia
mengrrrungkan berangkat (yakni: Mundur) bersama kaum munafik
lainnya yang bersamanya, dan jumlatr mereka mencapai sepertiga
jumlah pasukan yang keluar bersamaNabi SAW.

Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Jabir,

ia mengatakan, "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan kami,

berkenaan dengan perkara Bani Haritsah dan Bani Salamatr. t3'^ ;L

i# 6 'F4 ;t;il,$E, (Ketika dua golongan dari padamu ingin
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[mundurJ lmrena tahtt), sungguh aku bahagia karena hal ini diseftai

dengan firman-Ny ", W;$ff: eoaonal Allah adalah penolong bagi

tre dua golongan itu)-7 
2

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah

mengenai firman-Nya: b.W tlJ^ iL$etika dua golongan [dari

padamuJ ingin Jmundurl ia mengatakan: Itu adalah perang Uhud.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Mereka
adatah Bani Haritsah dan Bani Salaurah.'

Abd bin Htrmaid meriwayatkan dari Mujahid mengenai

firman-Ny a, S;fiif;; -i{j 1s"rgg"h Allah telah rnenolong kamu

dalam wperangan Badar), hingga: A:f '.@ 'r; 9!t; ii6,
(dengan tiga ribu malailcat yang diturunkan [dari langitJ), ia

mengatakan batrwa ini mengenai kisah perang Badar. Ibnu Jarir dan

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan mengenai firman-

Nyu' 
tr1;1 

$$ goa"n"l kamu adatah ktitu ituJ orang-orang yang

lemah), ia mengatakan: Padatral saat itu jumlah kalian sedikit. Saat

itu jumtah mereka tiga ratus sekian belas orang. Ibnu Abu Syaibatr,

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrurdzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari

Asy-Sya'bi: Batrwa pada saat perang Badar, sampai berita kepada

kaum muslimin batrwa Karz bin Jabir Al Muharibi membantu

kekuatan kaum musyrikin sehingga hd itu terasa berat oleh kaum

muslimin, maka Allah menunrnkan ay at:'it{l, F: f g- 6'3* lt

;rll; lrl.pakah ttdak cuhry bagi kamu Allah membantu kamu dengan

tiga ribu),hingga: 'W# Uang memakai tanda). Lalu hat itu sampai

kepada Karz, maka ia pun tidak membantu kekuatan musyrikin, dan

kaum muslimin pun tidak bertarnbah lima (ribu).

n Muttafaq 'Alaih: Al Bul&ari, no. 4558 dan Muslim 4ll94E, dari hadits Jabir.

I

l
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Ibnu Jarir meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, "Pada saat perang

Badar, sampai berita kepada Rasulullatr SAW ..;" lalu dikemukakan

serupa tadi, hanya ia menyebutkan: tS e# i 3i'?$1fr3i 1or"
mereka datang menyerang kamu dengan sekctika itu iuga), yakni:
Karz dan para satrabatnya.

z 'z) '?W4i$3i'i 
"iJr:; 

,3, #t'**- (Niscaya Attah

menolong lrnmu dengan lima ribu malailrat yang memalmi tanda),lalu
hal ini sampai kepada Karz dan para sahabatnya sehingga mereka

melarikan diri sehingga tidak menambatr kekuatan kaum musyrikin,
sementara bantuan terhadap kaum muslimin pun tidak turun hingga
lima (ribu karena larinya pasukan Karz), tapi datang tambatran seribu
sehingga jumlah (bantuan dari Allah) sebanyak empat ribu." Abd bin
Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah mengenai ayat ini,
ia mengatakan, "Mereka mendapat banfuan kekuatan seribu,

kemudian menjadi tiga ribrl kemudian menjadi lima ribu pada saat

perang Badar."

Ibnu Jarir meriwayatkau dari Ikrimah mengenai firman-Nya:

ljtrtir$ 6f{fi fr" kuhryJ, jita kamu bersabar dan bertalcwa) al

aayah, ia mengatakan, *Ini adalah perang Uhud, dimana mereka tidak
bersabar dan tidak bertalcwa sehingga pada perang Uhud itu mereka

tidak mendapat bala bantuan. Seandainya mereka mendapat bantuan
pasukan, tentulah mereka tidak akan melarikan diri." Ibnu Jarir, Ibnu
Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan serupa itu dari
Adh-Dhahhak.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firnan-Nya: 66 b$ i i''?$ (Dan mereka datang

merryerong kamu dengan sekctika itu juga), ia mengatakan: 
-Yaitu--

dari perjalanan kalian ini.

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ilaimah

mengenai firman-Nya: Ct-i 64 (Dengan seketiko itu iuga), ia

TAFSIR FATHUL QADIR 5tl



mengatakan: -Yaitu- dari aratr depan mereka. Ibnu Jarir juga
meriwayatkan seperti itu dari Al Hasan, Ar-Rabi', Qatadah dan As-
Suddi.

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid

mengenai firman-Nya: Cr-j ;ri (Oengan seketika itu iuga), ia

mengatakan: Karena kemarahan mereka. Keduanya juga

meriwayatkan seperti itu dari Abu Shalih maula Ummu Hani'. Ath-
Thabrani dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dengan sanad dha'if dari
Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda mengenai

firman-Nya, 'i4# (mg memokni tanda) S,ilit t USi ,l*i
'r,j; fY *t iti ,i,s7 * i,, ii (Yang tertatih. Tanda yang

digunakan para malaikat pada saat perang Bador adolah sorban-
sorban hitam, sedangkan pada saat perang Uhud adalah sorban'
sorban meroh)"

Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu
Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari AMullah bin Az-
Zluibarrr: Bahwa pada saat perang Badar Az-Zubur mengenakan

sorban kuning yang diikatkan di kepalanya, lalu turunlah malaikat
kepada mereka dengan mengenakan sorban kuning. Ibnu Ishaq dan

Ath-Thabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Tanda
para malaikat pada saat perang Badar adalah sorban-sorban putih,
mereka mengenakannya dengan menguraikannya ke belakang

punggug mereka. Sedangkan pada saat p€rang Hunain (mereka

mengenakan tanda) berupa sorban merah. Dan para malaikat tidak
pemah memukul selain pada saat perang Badar: Mereka berjumlah

banyak dan sangat banyalq namun mereka tidak pernah memukul
(berperang).- Masih banyak keterangan tentang bala bantuan ini
dari sejrnlatr salaf, namun tidak banyak gunannya dikemukakan di
sini.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu

Hatim meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya: grV'&.
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f;;{ 'rji A (Altah menolong lmmu dalam perang Badar dan

memberi bantuan ituJ untuk membinasakan segolongan orang-orang
yang kafir), ia mengatakan: Allah membinasakan segolongan dari
kaum kafir, membunuh para tokoh, Filo pemimpin dan para panutan

mereka dalam keburukan. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan mengenai firman-Nya: g;'&. (Atlah menolong

lramu dalam perang Badar dan memberi bantuan itul untuk
membinasakan segolongan), ia mengatakan: Itu adalah perang Badar,
Allah membinasakan segolongan dari mereka dan membiarkan
segolongan lainnya."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-Suddi, ia berkata, "Allah
menyebutkan tentang korban kaum musyrikin di medan Uhud, mereka

berjumlatr delapan belas orang, lalu berfirrnan, 1151 G 6jy '&

\{{@Uon menolong kamu dalam perang Badar dan memberi

bantuan ituJ untuk membinasakan segolongan orang-orang yang
l(afr). Kemudian Allah menyebutkan tentang para syuhada, lalu

berfirman: Eil ;tl ,# O W 'u$i ",i3 7i Qorsontah tramu

mengira bahwa or(mg-orongyang gugw di jalan Allah itu rnati)" (Qs
Aali'Imraan [3]: 169).

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Mujahid mengenai

firman-Nya, ff& i\ 1lto, untuk meniadikan mereko hina), ia

mengatakan: Membuat mereka berduka cita.

Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari Qatadah dan Ar-
Rabi'. Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Anas:
"Bahwa gigi taring Nabi SAW pecah saat perang Uhud dan wajatrnya

terluka hingga mengeluarkan darah, maka beliau bersabda: Lit-',-*l
td, J\ i?U 'it 'n 

i+, ts ria i'j @asaimana atran beruntung

kaum yang melahtkan perbuatan ini terhadap nabi mereka padahal ia
mengajak mereko kepada Tulwt mereka?) Lalu Allah menunmkan
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ayat: 2g; j.ii', 4{ A (rak ada sedikit pun campur tanganmu

dalam urusan mereka itu) al aayah.u73 Makna hadits ini diriwayatkan
dalam banyak riwayat.

Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu
Umar, ia mengatakan, "Ketika perang Uhud Rasulullah SAW
mengucapkan: ,ffi rt' #itt 9ryi.bysr i,ij' #iji ,oti, 6J'iat'&1i

.tt 'n ofb'#,'&fui ,rt' i.(ya Ailah, tabtattah Abu Sufyan. ya

Allah, lalmatlah Al Harits bin Hisyam. Ya Allah, labntlah suhait bin
Amr. Ya Allah, lahatlah Shafwan bin Umayyah). Lalu turunlah ayat

ini: :$ 

^i 

'e 4 A (Iak ada sedikit pun campur tanganmu

dalam urus an mer eka. itu)"1 a

AI Bukhari, Muslim dan yang laimya juga meriwayatkan dari
hadits Abu Hurairah: Bahwa apabila Rasulullah SAW hendak
mendoakan keburukan atau kebaikan bagr seseorang beliau qr-rnut

(berdoa) setelatr ruku' (di dalam shalarrya): ,4!, i. U! {f na;
t:tif:,:3&r idili 1i*'ii, q'cfr;wJ$ ,fi:: ,r: n ,)&t ,fb i.'{Jtj
''t i d * d{t \ti*tj'?l ,p (ya Ailah, setamatkantah At
Walid bin Al Walid, Salamah bin Hlsyam, Aryasy bin Abu Rabi'ah
dan golongan lemah kaum mubninin Ya Allah, cengbamkanlah
siksa-Mua terhadap Bani Mudhor, dan jadikantah pada mereka
paceklik sebagaimana paceklik pada masa YusuJ). Beliau
mengucapkannya dengan suaf,a nyaring.T5 Dan pada salatr satu

shalatnya, ketika beliau shalat Subuh, beliau mengucapkan: ifi'n{Si
U:rii (>ti (Ya Atloh, tabrotlahfulan danfulan)yaitu: Beberapa suku

ts Shahih: Al Bulfiari socara mu'allq [tanpa menyebudcan avial sallrr&ryal
7lhal. 422. Dirirvayatkan socua mauslrul oleh Muslim 3ll4l7, At-Tirmidzi, no,
300_3 dan Ahmad 3199,179.

!_ snanin:Al Btrltari, no. 4070 dan At-Tirmidzi" no, 3004.
75 l,fitttafaq 'Alaih: Al Butfiari, no. 4560 dar Muslim 1t467, da,ir hadits Abu

Hurairah.

514 TAFSIR FATHUL QADIR



Arab. Sampai Allah menurunkan ayat: 2[;, j'iit 4( A (Tak ada

sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu). Dalarn

lafazhlainnya disebutkan:-Bahwa beliau mengucapkan'- Fl' lilili
{iti ir |>:* 'z:"Lj orfsi .^bt itp (ya Allah tatouttah [suhtJ
Lahyan, Ra'L, Dzahtan dan Ushayyah yang telah bermaksiat
terhadap Allah dan Rasul-Nya). Kemudian sampai kepada kami

batrwa beliau meninggalkan itu setelah turunnya uyut fi('e 6 J4

2[l' gat ada sedikit pun camlrur tanganmu dalam urusan mereka itu)

al aayah.76

"rJ464fi;.)ilJLUirfir;i.O-if qA-

334-,1i"Ail#$ 5;$"6fr-KtWG

@ O;4 6 Ji:sl,rtt;,j@'u*Kit
L$$iG.f rfi H; e i'# 6yrhe'

Jfri,t{,fu;r-it| 'qi?y-,t':A 
"l:yiS

EG LAt q G6ti SJfi '*:43(, &3G
-ti t7 'jWtJa{ty6}i3:J1esfie -'itr,

2.3'ti,4-i3i!.fiiijgL

" Shahih: Muslim l/467 dan Ahm ad 3D7E.
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64;\@ <r*i'e'$Av, {Ft};- {iK SY

';.^*iiq, n"* W 6 n4,3j3'ffi
@'.,lt*A\A#A-6)g

"Hai orang-otang yang beriman, janganlah kamu memakan riba
dengan berlipat ganda dan bertakwalah hamu kepada AAah supaya

kamu mendapat keberuntungun Dan peliharalah dirimu dari api
neraka, yang disediahan untuk otang4rang yang kaJir. Dan
taatilah AAah dan rasul, supaya kamu diberi rahmat. Dan

bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada

surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk
orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-otang yang

menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan
orang-orang yang menahan atnarahnya dan mema'aJkan

(kesalahan) orang. Allah mcnyuhai orang-orang yang berbuat
kebajikan. dan (juga) orang4rrang yang apabila mengeriakan

perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan
Allah,lalu memohon ampun terhafuip dosadosa mereha dan siapa

lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? dan
mereka tidak meneruskan perbualan heiinya itu, sedang mereka

mengetahul Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan
mereka dan surga yang d.i dalamnya mengalir sungai-sungai,

sedang mereha kekal di dalannya; dan Itulah Sebaik-baik
pahala orang4rang yang berantal" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 130-

130

W( O-$iq$n- (Hai orong-or(mg yang beriman), ada yang

mengatakarq bahwa ini adalah kalimat mubatada'trntuk ancaman dan

anjuran terhadap apa yang telah disebutkan. Ada juga yang

mengatakan, bahwa ini adalah peringatan yang dijelaskan di tengatr

kisah perang Uhud.
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"& 14 (dengan berlipat ganda) unttrk membatasi

larangan, karena telah diketahui haramnya riba dengan kondisi apa

pun, akan tetapi ini merupakan ungkapan tentang kebiasaan yang

mereka lakukan dalam praktik riba, karena mereka melalqlkan riba

hingga waktu tertentu, lalu ketika tiba waktunya (iatuh tempo) mereka

menambahkan kadar harta yang disepakati (oleh kedua belah pihak)

dan menambahkan waktu hingga waktu tertentu (yakni memundurkan

jatuh temponya), mereka melakukan ini berkali-kali, sehingga

pemberi riba mengambil utang yang pernatr diberikannya dalam

j"-1a1, berkali-kali lipat dari pokoknya. Kata adh'aaf adalah haal,

sementara mudhaa'afah adalatr na't-nya. Ini mengisyaratkan

berulangnya pelipatan tahun demi tahun. ungkapan mubalagah

(yakni: Menggunakan kata yang mengandung makna sangat)

mengindindikasikan betapa buruknya.

'ul$\33;-,t\3g3i1;5 (Dan petiharatah dirimu dari api

neralrL, yang disediaknn untuk orang-orang lafrr), ini petunjuk untuk

menjaghi praktik orang-orang kafu dalam mu'amalah mereka. Banyak

mufassir mengatakan, padaayatini mengnjuktcan kafirnya orang yang

menghalalkan riba Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya:

Jauhilah riba yang dapat mencabut keimanan dari kalian sehingga

menyebabkan kalian masuk neraka. Dil<hususkannya penyebutan riba

dalam ayat ini, karena pelaku riba itulatr yang diancam Allatr dengan

pemerangan dari-Nya.

\fiSii'irtl#$ (Dan taatilah Allah dan Rasul), di sini ada

kalimat terkait yang dibuang (tidak ditarnpakkan) karena tersirat dari

redaksinya yang umum, yakni: Dalam setiap perintah dan larangan.

-z tzj.->)g*-1 Gupaya kamu diberi rahmat), Yakni:

Dengan mengharapkan rahmat dari Allah 'Azzawa Jalla.

@atilah). Nafi' dan Ibnu Amir membacanya.'Saari'utr' tanpa huruf

Y&r.63 (Dan bersegeralah kamu) di'athafiankepada: ''f$
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wcrwu. Demikian juga yang dicantumkan pada mushhaf-mushhaf
penduduk Madinah dan Syam. Adapun yang lainnya membacanya

disertai wowu. Abu Ali mengatakan, "Keduanya (yakni: Kedua

qira'atr ini) dapat diterima." Al Musaara'ah adalah al mubaadarah
(bersegera). Di dalam ayat ini ada kalimat yang mahdzuf
(dibuang/tidak ditampakkan), yakni: Saari'uu ilaa maa yuuiibul
maghfirah minath thaa'aat (bersegeralah kamu menuju ketaatan-

ketaatan yang mendatangkan ampunan).

,iiUi't L$Si \i'hf Oang luasnya seluas langit dan

bumi), yakni: Yang luasnya seperti luasnya langrt dan bumi. Ayat lain

yang seperti ini adalah, ,S*ri 53i elfUf (Yans luasnya

seluas langit dan bumi). (Qs. Al Hadiid [57]: 2l). Ada perbedaan

pendapat mengenai makna ini, jumhur berpendapat batrwa itu adalah

penggabungan langit dan bumi, seperti halnya dibentangkannya

pakaian yang mana bagian-bagiannya saling bersambung, itulah
luasnya snrga. Pengungkapan dengan 'ardh (lebar) dan bukan dengan

thuul (panjang), karena biasanya ukuran panjang lebih banyak

daripada lebar. Ada juga yang mengatakan, bahwa ungkapan ini
sesuai dengan gaya ungkapan orang-orang Arab yang kadang

mengr.rngkapkan bentuk pinjaman tanpa menyebutkan hakikatrya.
Demikian irti, karena surga sangat luas dan lapang yang diungkapkan
dengan ungkapan yang indah dengan meminjam istilatr luasnya langit
dan bumi dalam bentuk mubalaghah (menunjukka sangat), karena

langit dan bumi adalah makhluk Allah SWT yang paling luas

berdasarkan pengetahuan para hamba-Nyq rulmun maksudnya di sini

bukan pembatasan (yakni bukan sebatas rtu). As-Sarra' adalah

kemudatran, adh-dhqaa' adalah kesulitan, penafsiran keduanya telah

dikemukakan.

Ada juga yang mengatakan, batrwa as-sarra' adalah

kelapangan, sedangkan adh-dharra' adalah kesusahan. Ini mirip
dengan yang pertama tadi. Ada juga yang mengatakan, batrwa as-

sarT a' berkaitan dengan kehidupan, sedangkan adh-dharra' adalatr

setelatr kematian.
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s3fi (dan orang-orang Yang menahan

amarahnya), dikatakan: Kazhama zhaizhahu (menatran amaratrnya),

yakni: Mendiamkan dan tidak menampakkannya. contoh kalimat:

Kazhamtu as-saqoa', yakni: Aku memenuhi tempat air' Al
Kazhaamah adalah yang menutup aliran air. Kalimat ini di'athafian

kepada maushul yang sebelumnYa.

i\XI q 'tu6$ (dan memaalkan [tresatahanJ orang),

yakni: Tidak menghukum orang yang berdosa terhadap mereka yang

berhak dihukum. Demikian ini karena faktor sikap baik. Konteksnya

adalah memaafkan orang lain, baik orang lain itu dari kalangan hanrba

satraya maupun btrkan. Az-Zujaj dan yang lainnya mengatakan, "Yang

dimaksud dengan mereka adalatr para budak."

Huruf lam pada kalimat: (orang-orang yang

berbuat kebajilmn) bisa menunjukkan jenis sehingga mencakup setiap

orang yang baik dari kalangan mereka dan selain merek4 dan bisa

juga sebagai ta'rif (menunjukkan definitifl sehingga maksudnya

adalah khusus mereka Pendapat pertama lebih tepat berdasarkan

keumuman lafazh bukan berdasarkan kelfiususan ungkapan, sehingga

mencakup setiap yang bisa disebut melakukan kebajikan apa pun.

'^i,"1ij:3$y4-5(21Dan[iusa]orans-oransvansapabila
mengerjakan perbuatan l@ji),irl adalah mubtada', sedangkan Hmbar-

nya adalah, ,A{i (Mereka itu). Adajuga yang mengatakan bahwa

rni ma,thufkepada iffi_. Pendapat pertama lebih tepat. Mereka itu

bukanlah kalangan yang pertama, tapi yang disebutkan bersama

mereka, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat. Tentang

sebab turunnya nanti akan dikemukakan. Al Faafuisyah adalah sifat

untuk maus huf (kata y arlg di sifati) y ang m ahdzuf (y mg dibuang/tidak

ditampakkan), yakni: Fi'luhu faahisyah (perbuatannya mengerjakan

perbuatan keji). Kata ini digunakan untuk sebutan setiap kemaksiatan,

dan kadang dilfiususkan sebagai sebutan zina.
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# ffi'S J 1on, menganiaya diri sendin), yakni dengan

melalukan suatu dosa. Ada juga yang mengatakan, batrwa J (utr.r) ai

sini j (dan), maksudnya adalatr apa yang telatr disebutkan itu. Ada

juga yang mengatakan, bahwa al foafuisyah adalah al kabiirah
(perbuatan berdosa besar), sedangkan zhulm an-nafsi (menganiaya diri
sendiri) adalah perbuatan berdosa kecil. Ada juga yang mengatakan
selain itu.

f$ VSS (mereka ingat akan Attah), yakni: Dengan lisan

mereka, atau terdetik di benak mereka, atau mengingat akan janji dan
ancaman-Nya.

*A \ifuV, (lalu memohon am7nm terhadap dosa-dosa

mereka), yakni: Memohon ampturan kepada Allah SWT terhadap
dosa-dosa tersebut. Bila ditafsirkan dengan taubat, maka menyelisihi

maknanya secara batrasa. Kalimat tanya pada redaksi: jS- i',
6( {t 4311 (datt siapa lagi yang dapat mengompuni dosa selain

dari pada Allah) menrpakan pengingkaran terhadap apa kandungan
isyarahy4 yakni bahwa sesunguhnya pemberian ampunan ini
dikhususkan bagi Allah SWT tanpa selain-Nya, yakni: Tidak ada yang
dapat mengamprmi dosa apa prm selain Allah. Di sini terkandung
ancuran untuk memohon ampunan dari Allah SWT dan dorongan bagi
orang-orang berdosa untuk tunduk dan menghinakan diri. Kalimat ini
mengandrmg kontradiktif antara ma'tuf dengut ma'tlruf 'alaih.

$e C {F l#, 'f13 (Dan mereka tidok meneruskan

perbtutan kcjittyo itu) di-'atlaf-kankepada: 'l#;3ff (alu memohon

ampun), yalcni: Dan mereka tidak melanjutkan perbuatan buruk
mereka. Penafsiran al isbao telah dikemukakan. Maksud ishrau di
sini adalatr tekad untuk terus melalnrkan dosa dan tidak melepaskan
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diri darinya dengan bertaubat.

6ifi- 'fi (sedang merelm mengetahu) adalah jumlah

haaliyah (kalimat yang menerangkan kondisi), yakni: Mereka tidak
meneruskan perbuatan mereka itu karena mereka mengetahui

keburukannya.

'i{6 €4i (Mereka itu balasannya),mengisyaratkan kepada

mereka yang disebutkan pada kalimat: iqi Ua $y6it fo""
[i uga| or ang-or ang yang apab ila mengerj akan pe rbuatan kcj i).

'i{C (balasannya) adalatr badal isytimal (pengganti

menyeluruh) dari kata penunjuk. Kalimat: 'zfi @mpunan) adalah

Htabar, dan kalimat, U; ;r2 @art Tuhan mereka) terkait dengan

kalimat yarry mahdzuf yang memerankan sifat'Maghfirah', yak;;ri:

Yang berasal dari Tuhan mereka. Firman-Ny u, 'tt72{fi H 7i far"
itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang berama[), kata yarrg

dikhususkan dengan pujian in mahdzuf (tidak ditampakkan), yakni:

Ajruhum. Atau dzalilal madzhtur (yang disebutkan itu). Penafsiran

tentang jannaat (stxga) dan bagaimana mengalirnya sungai-sungai di
bawahny4 telah dipaparkan di muka.

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Mujahid, ia mengatakan, "Dulunya mereka bisa

berjual beli hingga waktu tertentu (pembayaran tempo), bila tiba
waktunya mereka menarnbatrkan pembayaran dan menambahkan

waktunya, maka turunlah ayat: f$i liLY I 'rfif. O-$i 6-1n-

"& $-d (Hai orang-ordng yang beriman, ianganlah kamu

memalran riba dengon berlipat ganda)" Ibnu Jarir dan Ibnu Al
Mundzir meriwayatkan dari Atha', ia mengatakan, "Tsaqif pernatr

berutang kepada Bani Al Mughiratr hingga waktu tertentu pada masa

I
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jahiliyah" lalu dikemukakan menyerupai yang tadi. Ibnu Al Mundzir
dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mu'awiyah bin Qurrah, ia

mengatakan, "Orang-orang manakwilkan ayat ini: -6i :Ai t#t

$*KL i3A (Dan peliharalah dirimu dari api nerakn, yang

disedialran untuk or(mg-orang kafir): Bertakwalah kalian, atau jika
tidak maka Aku akan mengadzab kalian karena dosa-dosa kalian di
dalam neraka yang telatr aku sediakan untuk orang-orang kafir."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir
meriwayatkan dari Atha' bin Rabah, ia mengatakan, "Kaun muslimin
berkat4 'Wahai Rasulullah, apakah Bani Israil lebih mulia di sisi
Allah daripada kami? Adalah mereka, apabila seseorang di antara
mereka melakukan suatu dosa, maka tebusan dosanya langsung
tertulis di depan pintunya, potonglah hidungmu, potonglatr hidturgmu,
kerjakan demikian dan demikian.' Nabi SAW terdiam, lalu tunrnlah

ayat: Y!26i (Dan bersegeralah kamu) al aayahJ'

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Anas bin Malik mengenai

penafsiran ayat: Yil63 (Dan bersegeralah kamu) ia mengatakan:

-Yaitw- takbir pertama.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur As-Suddi, dari Ibnu Abbas

mengenai fimran-Ny", $jl$ L{3i Li# (Yang luasnya setuas

langit dan bumi) seperti yang telah kami kemukakan dari Jurnhur.
Diriwayatkan juga menyerupai itu dari Sa'id bin Manshur, Ibnu AI
Mun&ir dan Ibnu Abu Hatim dari jalur Kuraib.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya, {Al5;Wl A 6Hu-$l ffrrrr"l orans-

orang yang mena/kahkon [hartanyaJ, baik di wafuu lapang mauryn
sempit) ia mengatakan: -Yakni- baik dalam kondisi lapang maupun
sempit.

(Dm orang-orang yang menahan
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amarahnya), ia mengatakan: -Yaitu- yang menahan diri saat

maratr. Banyak sekali hadits yang diriwayatkan mengenai pahala

menahan arnarah. Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari An-Nakha'i mengenai ayat ini, ia berkata
"Kedzhaliman termasuk perbuatan keji dan perbuatan keji termasuk

kedzhaliman."

Sa'id bin Manshur, Ibnu Abu Syaibatr, Abd bin Humaid, Ath-
Thabrani, Ibnu Abu Ad-Dunya, Ibnu Al Mundzir dan Al Baihaqi

meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkate "Sesungguhnya di dalam

Kitabullah terdapat dua ayat yang tidaklah seorang hamba melalnrkan

suatu dosa lalu membacanya keduanya kemudian memohon ampun

kepada Allah, kecuali Allah mengampuninya, yaitu: iJa fiyQji3

'-^i,"1 (Dan [lugal orang-orang yang apabila mengeriakan

perbuatan kcj) al aayahdan firrran-Nya, ,il,fi ?F- i f.;7 W dt
@an barangsiapa yang mengerjakan lcejahatan dan menganirya

dirinya)" (Qs. An-Nisaa' [4]: ll0).
Abdurrazzaq, AM bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan

dari Tsabit Al Brmani, ia mengatakan, "Telah sampai kepadaku,

balrwa iblis menangis ketika dittrunkanny a ayatini: iJfr f46-$ft

'r1r1 (Dan [iusal orang-or(mg yang apabila mengeriakan

peibuatan kcji) al aayah."

Al Hakim At-Timfdzi meriwayatkan dari Athaf bin Khalid, ia
mengatakan, "Telatr sampai kepadaku, batrwa ketika diturunkannya

firman Allah ra'ata: $A 6 {F'ti;- :,Jat K $y A. }lti 5- ;S
(Dan siapa logi yang daryt mengomryni dosa selain dari pada Allah,

don mereka tidak meneruskan perbuatan kciinya itu), iblis menyeru

bala tentaranya sambil menaburkan tanah di kepalanya serta

mendoakan kecblakaan dan keburukan, sampai-sampai bala tentaranya

mendatanginya dari setiap daratan dan lautan lalu berkata 'Ada apa

denganmu wahai tuan kami?' Iblis menjawab, 'Ada suahr ayat yarrg

telah diturunkan di dalam KitabullalL di mana setelatr itu tidak ada
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lagi dosa yang menimbulkan madharat bagi seorang manusia pun.'
Mereka bertanya lagi, 'Apa itu?' Maka iblis pun memberitahukan
mereka. Mereka berkata lagi, 'Kami akan membukakan bagi mereka
pintu-pintu hawa nafsu sehingga mereka tidak bertaubat dan tidak
memohon zrmpun sehingga tidak menyadari kecuali mereka merasa

dalam kebenaran.' Maka iblis pun rela dengan hal itu."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibatr, Ahmad, Al Humaidi,
Abd bin Humaid, para penyusiun kitab-kitab Sunan yang empat dan

dihasankan oleh An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Ad-Daraquthni dalam Al
Afrod, Al Bazzar, Abu Ya'la, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu
Hatim, Ibnu As-Sunni, AI Baihaqi di dalam Asy-Syu aD dan Adh-
Dhiya' di dalam Al Mukhtarah, dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, ia

mengatakan "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Fi q 6

^: 
gi i,rl$r '.,;ta;- j ,**1,k$'M git f) t?t$ Si ii,ri

'i ?s V \t (TidaHah seseorang melahtlan suatu dosa, lalu l@til@

teringat akan dosanya itu ia langsung berdiri, lalu bersuci kemudian
melaksanakan shalat dua raka'at, lalu beristighfor kepada Allah dari
dosonya itu, kccuali Allah mengampuninya). Kemudian beliau

membacakan ayat ini: iqt VA f;y6-$6 (Dan [iugal orang-

orang ycng apabila mengerjakan perbuatan keji) at aayah."11 Al
Baihaqi juga meriwayatkan dari Al Hasan di dalam Asy-Syu'ab
menyerupai itu, hanya saja ia menyebutkan: "Kemudian keluar
menuju tanah terbuka lalu shalat."

Abd bin Humaid, Abu Daud, At-Tirmidzi, Abu Ya'la, Ibnu
Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi di dalam Asy-Syu'ab
meriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, ia berkata, "Rasulullah

SAw bersabda: i:; ry irt, e tb 'ott 'ri;-r 
9p ?f 6 (Tidaklah

termasuk memaksa, orang yang (berulang kali) memohon ampunan,

walaupun ia mengulang-ulang hingga tujuh puluh luli dalam
sehari)"78

n Hasan: Ahmad l/9, no. l0,Ibnu Majatr, no. 1395, At-Tirmidzi, no. 3006, Abu
Daud, no. I 52 l, Ibnu Hibban 622, dfi di-hasan-l<an oleh Al Albani.

" Dho'i| Abu Daud, no. 1514, At-Tirmidzi, no. 3559, dan dinilai dha'if oleh Al
Albani di dalam Dha'if Al Jami', no.5006.
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Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari As-Suddi mengenai firman-Nya: li.;- {i for"
mereka tidak meneruskan) sehingga mereka diam dan tidak lagi
memohon ampun. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Muqatil

mengenai firman-Nya: 'u.t A1 F ?i @"" itulah s;ebaik-baik

pahala orang-orang yang beramal) ia mengatakan: Patrala orang-
orang yang beramal karena menaati Allah adalatr surga.

.;S b#;6 eJil Ot#trt'W q.& i

3$;

4s

n

/K,'y5it;'Ji'6' 139 7 t i hi { ;
i:E ;;6arfr,D€$3q.t36 @'i1',i<"5'^:lt i'(

iltJ, L;s {;ii ;:r i€i'e {' < -s-4 
@'b -t49

li,rri o_$\,rfr &j d3i'6.4 i3
';i ;i4;@ 6*Fi U.$'6r'7#,
i#1, f i#J @ o;.Kfi 'd;:;, 6i( rii

'"r#?Fi'F4iA+'u5sifi Cii'^r$
'{t t$-v iis iis 6 }3 q,3;s -{;;:' -{ fr1
"3*)i )F o: &'i\fr S$!irr; @ ;if;

iss'

&

TAFSIR FATHUT QADIR 525

iE afr- ;:r"tr;# tF'i$i;r J;; 5 au d-fI



ehfui':),fi si;6\'iit 35 i; #
'w 6s"i;t';'Y'sYa;s6 i,tLt15

t+$i 4$ 3; 6'' W 4i361r 4$' zj- ii
,U, S.S :i g,$i@'b;f.fili aV:{V.ui,
Ytr,iii6 ;{,# a tr6 gti;cr'6 s*,

ilFtr;i@ 'u-#i4ffi613".*",6{vjji
{ir:i1 o;$ 6j -q6fib 6.}', 6 };t q., $6
gtriq6l;i'i#6@t-,,LJirti(p6i;G

t*Aieii';;rribgtv6'ore
"sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah;

Karena itu berjalanlah kamu di muha bumi dan perhatihanlah
bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasal). (Al

Qur'an) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petuniuk
serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa ianganlah kamu
bersikap lenah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, Padahal
hamulah orang4rrang yang paling Tinggi (deraiatnya),iika kamu

orang<trang yang beriman Jiha kamu (pada perang Uhud)
mendapat luka, Maka Sesungguhnya haum (hofir) itupun (pada

perang Badar) mendapot luka yang serupo- dan masa (keiayaan dan

hehancuran) itu Kami pergilirhan diantara manusia (agar mereka
mendapat pelajarun); Dan supaya Allah membedakan orang-orang
yang beriman (dengan orangerang kaftr) supaya sebagian kamu

dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada'. dan Allah tidak menyukai
orang-orang yang zalb4 dan agar Allah membersihkan orang-

orang yang beriman (dari dosa mereka) dan membinasakan orang-
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orang yang katir. Apahah kamu mengira bahwa kamu ahan masuk
surga, Padahal belum nyata bagi AUah otang-orang yang berjihad

diantaramu dan belum nyata orang4rrang yang sabar.
sesungguhnya kamu mengharaphan mati (syahid) seberum kamu
menghadapinya; (sekarang) sungguh kamu telah melihatnya dan

kamu menyaksikannyu Muhammad itu tidah lain hanyalah seorang
rasul, sungguh telah berlolu sebelumnya beberupa orang rasul

Apohah jika Dio wafat atau dibunuh kamu berbalik ke bila*ang
(murtad)? Barangsiapayang berbalik ke belakang, Maha io tidah

dapat mendatanghan mudharat kepada Alrah sedikitpun, don Allah
akan memberi Balasan hepado orang4rrang yang bersyukun

sesuatu yang bernyawa fidak ahan mati melainkan dengan izin
Alloh, sebagai ketetapan yang telah ditentukon waktunya.

b aran gsiapa menghendaki pah ala dunia, nisc aya Kami berikan
kepadanya pahala dunia itu, dan barangsiapa menghendaki pahato

akhirat, Kami berikan (pula) kepadanyapahalq akhirat itu. dan
Kami akan memberi Balasan kepada orong-orang yang bersyukur.

Dan berapa banyaknya Nabiyang berperong bersama-iama mereko
sejumlah besar daripengikut (nya) yang bertahwa. mereka fidok
menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan

Allah, dan tidak lesu dan tidah (pura) menyerah (kepada musuh).
Alloh menyuhai orangqrang yang sabar. Tidak adt doa mereka
selain ucapan: 'Ya Tuhan Kami, anpunilah dosa4osa Kami dan

tindakan-tindahan Kami yang berlebih-lebihan dalam utusan kami
dan tetaphanloh pendirian Kani, dan tolonglah Kami terhadap
haumyang hafir'. Karena ituAnah memberihan kepada *rr"io

poholo di dmia dan pahala yang baik di ohhiral dan Allah
mcnyuhoi orong4rrang yong berbuat hebaikan.n (es. Aati .rmraan

[3]:137-1a8)

U|'F# a &'i (Sesungguhnya telah bertalu sebelum

lramu sunnah-sunnah Atlah), ini kembali kepada sisa kisatr (yaitu
kisatr perang uhud). Yang dimaksud dengan sunan adalah peristiwa-
peristiwa yang telatr ditetapkan Allah pada umat-umat, yakni:
$sstrngguhnya telah berlalu sebelum masa kamu peristiwa-peristiwa
yang ditetapkan Allatr pada umat-trmat yang mendustakan. Asal as-
sunon adalatr jamak dau;i sunttah yang artinya jalan yang lunrs, contoh
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kalimat dari ucapan Al Hudzali:

L^:t-|; e &t, J:rfi

Mala janganlah engkau takut terhadap jalan lurw yang kau tempuh

lrarena yang pertama kali rela dengan jalanyang lurus adalahyang
menempuhnya

As-Sunnahjuga berarti imam panutan yang diikuti, contohnya
adalah ungkapan Lubaid:

?61'Lfi$ r:3q"&i'Afq
Dari komunitos yang dicontohkon oleh rcnek moyang mereka,

koreno setiap kaum memputryai pemimpin don panutan

As-Sunnah juga berarti umat ftrmun as-sunan berarti umat-
umat. Demikian yang dikatakan oleh Al Mufadhdhal Adh-Dhabbi.
Az-Zujaj berkata, "Maknanya pada ayat ini adalah ahlu sunan, lalu

mudhafnya dibuang." Huruf fa' pada kalimat: th; (Karena itu

berjalanloh lmmu) adalah fa' sababiyryah (menunjukkan sebab bagi
redaksi sebelumnya), ada juga yang mengatakan faa' syarthiWah
(penimpal Jika' pada ungkapan jika-maka), yakni: In syalahum fa
siiruu (ika kalian ragu, maka berjalanlah kalian). Al 'Aaqibah adalah
akhir perkara (akibaQ. Makna redaksi kalimat ini: Berjalanlah kalian,
lalu perhatikanlah bagaimana akhir perkara orang-orang yang
mendustakan, karena sssrrngguhnya mereka telah mendustakan rasul-
rasul mereka karena arnbisi terhadap duniawi, kemudian habis
sehingga tidak ada lagi keduniaan kecuali berupa bekas-bekas yang
mereka tinggalkan. Demikian pendapat mayoritas mufassir. Yang
dituntut dari perjalanan yang diperintahkan itu adalah mencapai
pengetahuan tentang hal tersebut tapi bila bisa dicapai dengan selain
cara ifu, maka maksudnya sudatr tercapai, karena menyaksikan bekas-

bekas itu menambahkan pengetahtran yang tidak dapat dicapai oleh
yang tidak menyaksikannya.

t-i'i menunjukkan kepada
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kalimat: ,AL 'S 
$esungguhnya telah berlalu). Al Hasan berkata,

"Menunjukkan kepada Al Qur'an."

n-6 3q. Qtenerangan bagt seluruh manusia), yakni

menjelaskan kepada mereka. Pengungkapan kata ./6f (manusia)

dengan bentuk ta'rif (definitif) untuk menunjukkan bahwa yang

dimaksud itu telatr diketatrui, yaitu: Mereka yang mendustakan, atau

menunjukkan jenis, yakni: Mereka yang mendustakan dan yang

lainnya. Redaksi ayat ini mengandung anjuran untuk memperhatikan
buruknya akibat dan akhir perkara orang-orang yang mendustakan.

<^;5t &;; dft (dan petunjuk serta pelaiaran bagi

orang-orang yang bertalcwa), yakni: Bahwa 'Memperhatikan' ini di
samping sebagai penjelasan, juga mengandung petunjuk dan pelajaran

bagi orang-orang beriman yang bertakwa. Jadi di-'athaf-karrrya eli

dan b;; kepada 'oq. menunjukkan perubahan dengan

memerankan kalimat yang terkait dengannya. Yakni, bila laam pada

tcata ,.ri6( UiU berfungsi menr:njul&an ta'rif (definitifl, mam 3(

untuk '+,j($ sedangkan .sii aan '-rUr;;i untuk "ggr$. Dan bila

ifi (laampada kata tit10 untuk menunjukkan jenis, maka 36 *ffi

semua manusia, yang mukmin dan yang kafir, sedangkan 6|i aan

&;;hanyauntuk <--i$t

1j;', 75 W {5 (Janganlah komu bersikap lemah, don

janganlah [pulal kamu bersedih hotf), Allah menghibur mereka

setelah apa yang mereka alami pada perang Uhud, yaitu jatuhnya
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korban gugur dan korban lukaluk4 dan mendorong mereka untuk
memerangi musuh-musuh merek4 serta melarang mereka bersikap
lemah dan pengecut, kemudian menjeraskan kepada mereka, bahwa
sesungguhnya mereka itu lebih tinggi daripada musuh mereka karena
mendapat pertolongan dan kemengan. Ini adalah jumlah haaliyah
(redaksi kalimat yang menerangkan kondisi), yakni: Karena
kondisinya bahwa kalianlah orang-orang yang paling tinggi
(derajatnya) dibanding mereka dan yang lainnya setelah peristiwa ini.
Allah telah menepati janjinya, karena setelarr peristiwa Uhud, Nabi
sAw memperoleh kemenangan terhadap musuh-musuhnya dalam
semua peperangan. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya:
Kalian lebih tinggi daripada mereka karena apayaugkalian timpakan
kepada mereka dalam perang Badar, karena korban mereka lebih
banyak daripada korban kalian kali ini.

-b14fi )Ko\iina kamu orang-orong yang berimon) terkait

dengan kalimat ihi{; (Janganlah lcamu bersirrap lemah)dan yang

setelahnya, atau terkait dengan kalimat: lf*i 'frli goa"not
lmmulah orang-orang yang paling tinggi [derajatnyaf, yakni: Jika
kalian orang-orang yang beriman, maka janganlah kalian bersikap
lemah dan jangan pula bersedih hati. Atau: jika kalian orang-orang
yang beriman maka kalian adalah orang-orang yang paling tinggi
(derajatnya). Al Qarfuatan al qurfu-4engar dhammah atzufathah-
adalatr luka, ini meming ada dua dialek, demikian yang dikatakan
oleh Al Kisa'i dan Al Akhfasy. Sementara Al Farra' berkata, "yang
dengan fothah (yakni ol qarQ artinya luka, sedangkan yang dengan
dhammah (yakni al qur$ artinya rasa sakit dari luka., Muhammad
bin As-Samaifa' membacanya'Qaraf dengan fathah pada fuxfi qaf
dan ra' sebagai mashdar.

Makna ayat ini: Jika mereka memperoleh kemenangan pada
perang Uhud, maka sesungguhnya kalian telah memperoleh
kemenangan pada perang Badar, maka janganlatr kalian bersikap
lemah akibat kekalatran yang kalian alami pada perang ini, karena
mereka pun tidak bersikap lemah setelah mengalami kefalahan pada
perang tersebut (perang Badar), batrkan kalian lebih layak untuk
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bersabar. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah

kekalatran y*g aiau-i oleh kaum mukminin dan kaum kufflar pada

perang ini, karena di awal peperangan kaum muslimin memperoleh

L.*"ng*, dimana mereka bisa membt'ruh banyak musuh dari

kalangan kuffar, kemudian kondisi berubatr, yaitu kaum kuffar

*"ogdurrt* kaum mukminin sehingga membunuh banyak orang dari

kaum mukminin. Pendapat pertama lebih tepat, karena korban yang

dijattrhkan oleh ka,m -*ii-i" dari kalangan ka,rn ryfht dalam

p"r*g ini tidak seperti yang korban yang dijatutrkan oleh kaum lnrffar

dari kalangan mereka.

i6_Vf 6il;i (Dan masa [kcjayaan dan kehancuranJ itu),

yakni: Yang telatr terjadi pada umat-umat dalam peperangannya dan

yung ataoLrjuai tetat uaAun seperti hari-hari yang terjadi pada

,un* kenabian, kadang golongan ini yang menang dan kadang

golongan lain yang memang, sebagaimana yang terjadi pada perang

guaa, oun Uhud, *urrui kaum muslimin. Itulah makna firman-Nya:

o$i'6.6:\ai (Kami pergilirkan di antara manusia [oga' mereka

mendapat pelaiaranJ)-

6it(rtu)adatah mubtada' d- i$jf (masa [pcirvaandan

lre hancur an/) sebagai s ifatty asedangkan khab m'ny a, t!$ 5.11i ( Kami

pergilirlran): Asal makna mudaawalah adatah al mu'aawarah
'baiiahum 

irai"g bergantian di antara mereka f'aawara: Melak'kan

seperti yang dilalQkan temannya/lawannya]), ad4aulah;Al htrah

(bola/bulatan). Bisa juga ig$( sebagai khabar, sementara 4:G
sebagai haal.Pendapat pertama lebih tepat'

,sI ,e; (dan supaya Atlah membedakan) di-'athaf-kat

kepada ,illah muqaddarah (alasan yang diperkirakal), seolatr-olatt

dikatakan: Kami mempergilirkannya di antara manusia agar perkara

mereka tampak aan a*etanui. Atau dr-'attwf'kat kepada mu'allal

yang *oti^f (alasan yang tidak ditaurpakkan)' yakni -bila
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ditampakkan-: Agar Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa
maka kami melakukan itu. Redaksi ini termasuk kategori tamtsil
(perumpamaan), yakni: Kami melakukan tindakan orang yang ingin
mengetahui, karena sesungguhnya Allah SWT tenfu Maha
Mengetahui. Atau: agar Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa
dengan kesabaran mereka dengan pengetatruan yang berlaku ganjaran
padany4 sebagaimana Allah mengetahuinya dengan ilmu azali.

8<z.tt Yit'$X '&'*:t (dan supaya sebagian tramu dijadilan-Nya

[pgr sebagaiJ syuhada), yakni: Memuliakan mereka dengan
syahadah (gugur sebagai syatrid). syuhadaa' adalatr bentuk jarnak
dari syahiid, disebut demikian karena ia masyhuudan lahu bil jannah
(telah dinyatakan bagrnya surga). Atau merupakan bentuk jamak dari
syaahid (saksi), karena ia seperti orang yang telah menyaksikan surga.

Kata ;r2 (pada kalimat ftl menunjukkan sebagian, mereka itu

adalah syuhada Uhud.

llfilt C4, 7 '6Y, @o" Attah tidak menyukai orang-orang

yang zhalim) adalah redaksi kalimat yang mengandtrng kontadiksi
antara ma'thuf dengern ma'thuf 'alaih, ini berfungsi untuk menetapkan
kandungan kalimat sebelumnya.

6i( ir-$iXi G;3; (dan agar Altah membersihkan orang-

orang ydng beriman [dari dosa mereka) termasuk ungkapan alasan
yang di'athaftar kepada kalimat sebelumnya. At-tamhiith uduruh ol
iWttiyaar (pemilihan). Ada juga yang mengatakan at-tathhiir
(pembersihan) dengan anggapan dibuangnya mudhaaf ftalimat yang
disandangkan kepada kalimat lain), yakni: Liyumahhisha dzunuubal
ladziina aamanuu (agar (Allah) membersihkan dosa orang-orang yang
beriman). Demikian yang dikatakan oleh Al Farra'. Ada juga yang
mengatakan bahwa ytmafudisha adalah yuHtallishar (membersihkan),
demikian yang dikatakan oleh Al Khalil dan Az-Zujaj, yakni: Agar
Allah membersihkan orang-orang yang beriman daxi dosa-dosa
mereka.
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O+<ii'dX, (dan membinasakan orang-orang yang kafir),

yakni mengantarkan mereka kepada kebinasaan. Asal makna af-

tamfuiiq adalatr menghapus jejak, al mafuq adalatr kekurangan jejak.

'-refr $i ;f i;; J (Apa*ah kamu mengira banwa kamu

akan masuk surga), ini kalimat permulaan untuk menjelaskan tamyiiz

yang telah disebutkan, kata if sebagai pemutus (dengan kalimat

sebelumnya), dan hamzah-nya sebagai pengingkaran, yakni: Bal
ahasibtum (atau apakatr kamu mengira). Huruf wawu pada kalimat:

Si r('-6i Qtadahat belum nyata bagi Attah) adalatr wau'ul haal (yang

menunjukkan keterangan kondisi), dan redaksi kalimat ini adalah

jumlah haaliyah ftalimat yang menerangkan kondisi). Di sini

terkandung perumpamaan sebagaimana yang pertama.

er.r?i'#ie gan belum nyata orang-orang yang sabar) pada

posisi nashabkarena Of y*g disembunyikan. Demikian sebagaimana

yang dikatakan oleh Al Khatil dan yang lainnya" dengan enggapan

balrwa huruf w4,yu-11ya berfungsi untuk menggabungkan. Sementara

Az-Z$aj berkata, "Huuf wctvu di sini bermakna 'hatta' (sehingga)."

Al Hasan dan Yahya bin Ya'mtu membacanya, "Wa ya'lam ash-

slaabirin" dengan iazm h'arena dianggap 'athf kepada: ;A CL

(padahal belum nyata). Kata ini juga dibaca rafa' karena dianggap

telah terputus dengan kalim*t-selgl+gg*?:

Ada juga yang mengatakan" bahwa kalimat: i;rg @adahal

belum nyata) adalah kiasan tentang penafian yang diketahui, yaitu
jihad. Maknanya: Apakah kalian mengira akan masuk surg4 pada

kondisi batrwa jihad dan kesabaran belum tyata pada kalian, yalmi

perpaduan keduanya. Menurut Jumhur, kata tl bermakna d,

sementara Sibawaih membedakan antara keduanya, y"ito d berfimgsi

L-
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untuk menafikan yang telah lalu, sedangt* 6 berfungsi untuk

menafikan yang telatr lalu dan yang tengatr dinantikan.

3fit1:, 'iKf:i; (Sesungguhnya kamu mengharapkan mati

[syahid), iru khithab bagi yang mendambakan peperangan dan mati
syatrid fi sabilillah, yutu: Harapan sebagian orang yang tidak ikut
serta dalam perang Badar, mereka mengharapkan kiranya ada suatu
hari terjadi peperangan lagi, namun ketika terjadi perang Uhud,
mereka malah melarikan diri, malatr mereka yang telah mendesak
Rasulullah SAW untuk keluar (menyongsong musuh), dan hanya
sedikit orang dari mereka yang bersabar, seperti Anas bin An-Nadhr,
pamannya Anas bin Malik.

t';& ,1 ,F 4. @ebelum kamu mengludapinya), yatn:

Menghadapi peperangan, atau mafi syahid yang menyebabkan
kematian. Al A'masy membacanya, Min qabli an tulaaquuhu. Ada
riwayat yang melarang mengharapkan kematian, karena itu, ayat ini
harus diartikan dengan 'Mati syahid'. Al Qurthubi berkata,
"Mengharapkan kematian dari kaum muslimin ini kembali kepada
mengharapkan mati syahid yang dilandasi oleh niat untuk berteguh
hati dan sabar dalam berjihad, jadi bukan mengharap dibunuh oleh
orang-orang kafir, karena harapan seperti adalah kemaksiatan dan
kekufuran, dan tidak boleh mengharapkan kemaksiatan. Berdasarkan
ini, maka permohonan kaum muslimin kepada Allah adalah agar

dianugeratri syahadah (mati syahid), sehingga mereka memohon
kesabaran dalam berjihad walaupun hal itu bisa menyebabkan
kematian."79

l$-V 31i ([sekorangJ sungguh kamu teloh melihafirya),

yakni: Kematian, atau yang menjadi sebab kematian.

6iti 'ifit <*" kamu menyaksikannya) padaposisi nashab

sebagai haal (mererangkan kondisi). Pembatasan ru'yah (yakni: Pada

" Al Qurthubi4D2l.
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kalimat: ifrli> dengan nazhr (yakni dengan kalimat: '";tbj)

walaupun mempunyai arti yang sama, adalah untuk mubalaghah
(menunjukkan sangat). Yakni: Kalian telatr melihatnya dengan mata

kepala ketika gugumya orang-orang yang gugur di antara kalian. Al
Aktrfasy berkata, "Pengulangan ini mengandung afii penegasan'

seperti firman-Ny ", #(2- A /* {; (Dan tidak pula burung-

burung yang terbang dengan kedua sayapnya). (Qs. Al An'aam [6]:
38). Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: Penglihatan yang

tidak ada cela sedikit prm pada mata kalian. Ada juga yang

mengatakan, bahwa maknanya: Dan kalian menyaksikan Muhammad

sAw."

"j*Si t# t ALTS; $t3*Y; (Muhammad itu tidak

lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya

beberapa orang rasul), riwayat tentang sebab turunnya ayat ini nanti

akan dikemukakan; bahwa ketika Nabi sAW terluka dalam perang

Uhud, syetan mengatakan dengan suara lantang, "Muhammad telatr

tewas." Maka sebagian karm muslimin menjadi gentar, sampai-

sampai ada yang mengatakan, "Muhammad telah gugur, menyeratrlatr

kalian, karena mereka itu juga saudara-saudara kalian." Yang lainnya

mengatakan: Seandainya beliau memang seorang rasul, tentu tidak

akan gugur. Maka Allah membantah mereka dan menyatakan batrwa

beliau adalah Rasul, dan telah banyak rasul-rasul sebelumnya, beliau

pun akan berlalu sebagaimana rasul-rasul sebelumnya yang telah

berlalu. Maka kalimat "3!)i * , 6, i @ungguh telah berlalu

sebelumnya beberapa orang rasul) adalatr si/ar untuk t<ata'SrLj, aal

pembatasan ini adalah pembatasan tunggal, seolah-olah mereka

memandang bahwa tidak mungkin beliau meninggal, karena mereka

menyandangkan dua sifat kepada beliau, yaitu sebagai rasul dan tidak

akan meninggal. Maka Allah membantah merek4 batrwa beliau

memang seorang rasul, tapi tidak memiliki sifat 'tidak akan

meninggal'.

Ada juga yang mengatakan: Redaksi ini adalah pembatasan

TAFSIR FATHUL QADIR 535

t



pembalik. Ibnu Abbas membacanya,'qad khalat min qablu rusulun'
(sungguh telah berlalu dahulu beberapa orang rasul). Kemudian Allah

mengingkari mereka dengan firman-Ny a: # 
-/qlr*i Li 5 6V &.6

''&# (Apakah iika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke

belakang [murtad]?), yakni: Bagaimana bisa kalian murtad dan
meninggalkan agamanya bila ia meninggal atau terbunuh, padatral
kalian telah mengetahui, bahwa telatr berlalu banyak rasul sebelwnnya
sementara para pengikut tetap berpegang dengan agamanya, walaupun
mereka kehilangan para rasul karena meninggal atau terbunuh?

Ada juga yang mengatakan: Batrwa pengingkaran ini karena
anggapan mereka bahwa berlalunya para rasul sebelum beliau
disebabkan oleh murtadnya para pengikutnya karena kematiannya
atau terbunuhnya para rasul itu. Disebutkannya 'dibunuh' padatral
Allah Maha Mengetatrui batrwa beliau tidak dibunuh, ini addah untuk
menyesuaikan dengan sangkaan pihak yang dituju oleh khithab ini.

# e Qfi-;/2lBarangsiapa yang berbalik ke belakang),

yakni: Meninggalkan peperangan, atau murtad keluar dari Islam.

'A* ; H- jt (matra ia tidak dapat mendatangkan mudharat

lrepada AUah sedikit Wn), dari kata adh-dharar, akan tetapi hal itu
hanya mendatangkan mudharat kepada diri sendiri.

'u-r+Al 8i ci#i (dan Altah aknn memberi balasan

lrepada orang-orang yang bersyuhtr), yakni: Orang-orang yang

bersabar, berperang da, gogur sebagai syahid, karena dengan begitu
berarti mereka mensyukuri nikmat Allah, yaitu Islam. Dan sungguh,
orang yang melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, berarti ia
telatr mensyukuri nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepadanya.

- EirU" St a# 01 ,A{ilVj lsesuatu yans bernyawa

tidak alan mati rnelainknn dengan izin Allah), ini kalimat permulaan
yang mengandung anjuran untuk berjihad, dan pemberitatruan batrwa

kematian itu pasti datang.
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I

- Oib (dengan izin Allah) adalah dengan qadha' dan qadar

Allah. Ada juga yang mengatakan, bahwa kalimat ini mengandung
pengingkaran terhadap orang yang melarikan diri yang disebabkan
oleh isu terbunuhnya Nabi SAW, yang mana Allah menjelaskan,
bahwa kematian karena terbunuh atau karena hal lainnya pasti terjadi
dengan seizin Allah. Menyandarkannya kepada "rafs" (sesuatu yang
bernyawa) walaupun sebenarnya tidak terpilih adalah untuk
menunjukkan perizinan karena tidak mungkin seseorzrng menghendaki
kematian kecuali dengan seizin Allah.

(${ \ebagai kctetapan) adalah mashdar yang menegaskan

kalimat sebelumnyq karena malananya: kataballaahu al mauta
kitaaban (Allah telah menetapkan kematian). Al Muajjal adalah yang
telatr ditetapkan waktunya yang tidak akan maju ataupun mundur dari
waktu yang telah ditetapkan.

o) aa5i .-is (Barangsiapa menghendak), yakni: Dengan

amalnya, 6tr1 S' @ahata dunia), seperti harta rampasan perang

dan sebagainya. Latazh ini mencakup semua yang bisa disebut pahala
dunia, walaupun penyebabnya adalah sesuatu yang khusus.

W4i3 (niscayo Kami berikon kcpadanya pahala dunia itu),

yakni: Dari pahala drmia itu. Yang demikian ini dengan anggapan
dibuangny a mudhoafftata yang disandangkan).

., // z tti-a;,t (dan barangsiapa menghendaki) dengan amalnya.

t;+$i ;6, Qnhala afutirat), yaitu: S*gq maka Kami

berikan kepadanya pahalany4 dan dilipat gandakan kebaikan-
kebaikan baginya dengan pelipat gandaan yang sangat banyak.

ci:J', (Dan Kami akon memberi balasan lcepada

orang-orang yong bersythtr) dengan melaksanakan apa yang Kami
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perintatrkan kepada mereka, di antaranya adalah berperang, dan

menjauhi apa yang Kami larangkan pada mereka, di antaranya adalah

melarikan diri dan menerima isu (tentang terbunuhnyaNabi SAUD.

,& (Dan berapa banyak), Al Khalil dan Sibawaih

mengatakan, "Lri adalatr &1 t*, dimasuki oleh kaaf tasybih dan

menyatu dengannya sehingga setelatr berpadunya menjadi bermakna

fr,tatu di dalam mustrhaf penulisannya disertai "nuun", karena ini

adalatr kalimat yang dinukil dari malnyq sehingga lafaztrnya berubah

karena perubahan maknanya. Kemudian karena sering digunakan,

maka orang-orang Arab pun men-tasftrtfnya dengan mengUbatr dan

membuang, sehingga ada empat dialek untuk kata ini, dan dengan

dialek-dialek itulah qira'ah kata ini dipakai: Pertama; kaain, seperti

kaa'in, demikian qira'afinya Ibnu Katsir. Demikian ungkapan seorang

penyair:

t:;!t'r1 +J'i,t); i*,1 *6\)6Yt
Dan berapa banyak teman di sungai-sungai bebatuan yang rnelihotht

bila alru tertimpa musibah, ia pun turut terkcna."

Penyair lain mengatakan:

I . I c o t-o, ,^

f:f \|<b€:tUY'
,

G{i ,€,j o?;t ?ul;'\ii.
c

Berapa banyak pembau,a senjata yang kami hindarkan dari kalian

yang dotang mendekati tunggangan hingga berbalik kembali
(menjauh).

Yang lairurya mengatakan:

rissrt e'";i'r1'n;q iLX' U J.! u c; Jgj,,
Berapa banyak lau melihat sosokyang menelwan perhatianmu

karena trclebihan atau kchtangannya dalam berbicara.
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,;!S <o"" berapa banyak) dengan harakat tasydid,

seperti ka'ayyin. Demikian qira'ah yang lainnya (selain Ibnu Katsir)
dan inilah asalnya.

Ketiga: ka'ain seperti ko'ain,tanpa tasydid.

Kempat: ki'iin, dengan yaa' daln hamzah setelahnya. Dalam
membaca waqaf, Abu Amr membacanya tanpa huruf nun, sehingga
menjadi fu'rry, karena sebagai tanwin, sementara yang lainnya
membacanya dengan nuun --saat waqaf-. Maknanya: Banyak nabi
yang berperang bersama sejumlah besar para pengikutnya. Nafi', Ibnu
Katsir, Abu Amr dan Ya'qub membacanya, Qutila (dibunuh) dalam
bentuk majhul, ini adalatr qira'ahnya Ibnu Abbas dan dipilih oleh Abu
Hatim. Mengenai hal ini ada dua kemungkinan:

Pertama: pada kata 'Qutila' terdapat dhamir yang kembali

kepada 'e;', sehingga kalimat: '"j;?- i3 (bersama-sama mereka
t

[sejumlah besar dariJ pengifut[nya) sebagai jumlah haaliyah (yang
menerangkan kondisi), seperti ungkapan: Qutila al amiir ma'ahu jaisy
(sang raja dibunuh bersaja bala tentaranya).

Kedua: Kata'Qutila' berlaku padr" oi,s..t, sehingga tidak ada

dhamir padanya. Malaranya: sebagian sahabatrya terbruruh, yakni:

!i;1 Orang-orang Kufah dan Ibnu Amir membacanya W
(berperang), dan ini adalah qira'ah Ibnu Mas'ud yang dipilih oleh Abu
Ubaid. Ia mengatakan, "Sesungguhnya apabila Allah memuji orang
yang berperang, maka orang yang terbunuh (qutala)juga termasuk di
dalamnya, tapi bila AUah memuji orang yang terbunuh (qutala), maka
tidak termasuk orang yang berperang (qaatala) yang tidak terbunuh
(qutala). Sehingga qaatala (berperang) lebih umum dan lebih terpuji."

Qira'ah lainnya menguatkan hal ini. Pandangan kedua berdasarkan
qira'ah yang pertama dikemukakan oleh Al Hasan, *Tidak ada nabi
yang terbunuh di dalam perang." Demikian juga yang dikatakan oleh
Sa'id bin Jubair.

Y.ata ii+), dengan harakat kosrah adalatr qira'ah Jumhur,
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sementara Ali membacanya dengan harakat dhammah dan Ibnu Abbas
dengan hakaratfathaft. Bentuk tunggalnya 'ribbiy' sebagai penisbatan
kepada Rabb. Ar-rubbi atan ar-rabDi (dengan dhammah ata,u fathah)
adalah penisbatan kepada rubbah atau ribbah (dengan dhammah atau
kasrah) yang berarti jama'ah (golongan). Karena itulah sejumlah
mufassir menafsirkannya dengan 'Sejumlah besar'. Ada juga yang

mengatakan: Mereka adalatr para pengikutnya. Ada juga yang

mengatakan, bahwa mereka adalah para ulama. Al Khalil berkata,
*ArrRibiy adalah hrnggal (amaknya ribbiyytun), yaitu orang-orang
yang bersabar bersama para nabi, dan mereka itu adalah
rabbaniyyuun, karena dinisbatkan kepada kesetiaan, ibadah dan

mengetalrui rububfiryah." Az-Zt$aj berkata, "Ar-rabbiyuun, dengan
harakat hammah, adalah al jama'aat (golongan yang banyak)."

iirft G (Meretca tidak menjadi lemah) adalah 'athf kepada

'Qaatala' atau 'Qutila'. Al Wahn adalah terpecahnya kesungguhan

karena rasa takut. Al Hasan membacanya, "Wahinuz" dengan harakat
lrosrah dan dhammaft. Ibnu Zudberkata, "Ini ada dua dialek. wahana-
yahinu-wahnan artinya lemah. Yakni: Mereka tidak menjadi lematr

karena terbunuhnya nabi merek4 atau karena terbunuhnya sebagian

dari mereka.

W(t (dan tidak lesu),yakni: Terhadap musuh mereka.

"r;gd V,j (dan tidak [pulnJ menyerah [kcpada musuhJ)

ketika dikalahkan dalam jihad. Al istikaanah adalah kehinaan dan

ketundukan. Ini dibaca juga "Wamaa wahnuu wamaa dhafuu"
dengan suhtn pada haa' dar^ 'ain. An-Nasa'i menceritakan; Dha'afuu
dengan harakatfathah pada huruf 'ain.Di sini terkandung celaan bagi
yang melarikan diri pada perang l-Ihud, juga menyatakan kelematran,

kelesuan dan penyerahan yang disebabkan oleh isu yang dilontarkan
oleh syetan, dan tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh para

pengrkut rasul-rasul terdahulu.

frf'ttgt3 gidok ada doa mereka),yakni: Doa orang-orang

l-*-
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yang bersama para nabi itu, kecuali doa ini. Kalimat 1I5 pada

posisi nashab karena sebagai Htabar ot?. fb"" Katsir dan 'Ashim

menurut riwayat dari keduanya, membacanya dengan rafa' pada

kalimat "Qauluhum".

Utrt J ff (selain ucapan) adalatr istitsna' mufarragh

(pengecualian yang 'amil-nya berfungsi setelabnya), yakni: Tidak ada

doa ketika terbwruhnya sejumlatr besar pengikuq atau ketika

terbunuhnya nabi merek q g.!\6 j;l $$6 6-{y$tt"in ucapan,

"Ya Tuhan lcami, ampunilah dosa-dosa kami"). Ada yang

mengatakan: Bahwa itu adalatr dosa-dosa kecil.

6;1 O 6fr5 (dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-

berlebihan dalam urusan fu*i), ada yang mengatakan, bahwa itu
adalah dosa-dosa besar. Konteksnya inenunjukkan, bahwa adz-

dzunuub (dosa-dosa) mencakup setiap yang disebut dosq baik kecil
maupun besar. Al Israaf adalatr melewati batas. Ini adalatr pengaitan

yang khusus kepada yang umum. Mereka mengucapkan itu, pada

mereka adalah rabbaniyynn, adalah karena memahami diri mereka.

CiGl Ll$ go" tetapkanlah pendirian kami) di lokasilokasi

p€perangan.

i(i; (Korena rtu Allah memberikan kepada mereka) yanrg

disebabkan oleh itu: (t'ni 4$ rpanah di dunia) yang berupa

kemenangan, harta rampasan perang, kemuliaan dan sebagainya:

't":11 Vi; 6fi (dan pahala yans baik di akhirat), ini bentuk

memasukkan shifat kepada maushuf, yakni: Pahala akhirat yang baik,
yaitu kenikmatan surga. Allah menjadikannya untuk para ahlinya.

Abd bin Humai4 Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu
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Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nyai U;1r'i

"Jl :6+1 (s e s un g guhny a t e I ah b e r I al u s e b e I um kamu s unnah- s unnah

Altah), ia mengatakan, "saling bergantinya orang-orang kafir dan

orang-orang beriman sehingga saling bergantinya kebaikan dan

keburukan." Ibnu Abu Syaibatr meriwayatkan di dalam lcttab Al
Mashafuif dari Sa'id bin Jubair, ia mengatakan, "Yang pertama kali

diturunkan dari Aali 'Imraan adalah: *9'of;.$6, fru Qur'anJ ini

adalah penerangan bagr seluruh manusia), kemudian sisanya

diturunkan pada saat perang Uhud."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al Hasan mengenai firman-Nya:

\q.(i (Al Qur'anJ ini adalah penerangan), yalini: Al Qru'an. Abd

bin Humaid dan Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari Qatadah.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Al 'Ufi, dari Ibnu Abbas, ia
mengatakan, *Khalid bin Walid berbalik arah dengan maksud

menyongsong kaum muslimin dari puncak bukit, lalu Nabi SAW

berdoa: .r{r'oi;6- ) Si (Ya Allah, jangan sampai ia tebih tinggi

menurunkan, V;', 75 1# {t
lemah, dan janganlah [p"la] kamu

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia mengatakan, "Para satrabat

Rasulullatr SAW melarikan diri ke bukit pada saat perang Uhud, lalu

mereka bertanya-tanya tentang apa yang terjadi pada Nabi SAW dan

apa yang terjadi pada fulan, maka sebagian mereka saling

memberitahukan sebagian lainnya dan mereka membicarakan batrwa

Nabi SAW telah terbunuh, maka mereka pun dalam kesedihan dan

kedukaan. Ketika dalam kondisi seperti itu' Khalid bin Walid mr.rncul

dari atas bukit di atas mereka dengan mengendari kuda, sementara di

atas bukit Uhud telah diisi oleh pasukan kaum musyrikin, sementara

mereka (kaum muslimin) berada di bawah bukit, tatkala mereka

melihat Nabi SAW, mereka pun gembir4 lalu Nabi SAW berdoa: iiiti

daripada kami). maka Allatl

(Janganlah kamu bersikaP

bersedih hati), al acyah."
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i,fi,f ti ft:tV t9,'q '!:$;-3ri',Jli,:*teti:j't (YaAttah,

tidak ada kelantan pada kami kecuali dengan pertolongan'Mu, dan

tidak ada ,rorong pin yang alean menyembah-Mu di negeri ini selain

orang-orang ini, maka janganlah engkau binasakan mereka)- Labt

seSurntatr kaum muslimin; pasukan pemanatr naik, ke bukit dan

*Lrry"r*g pasukan kaveliri kaum musyrikin sehingga Allah

menghancirrkan mereka dan kaum muslimin pun menguasai puncak

bnkit, itulah firman-Nya: 'tt-'gr{ ,g ttl'olflil 'l*, {roaor'ot

kamulah orang-orang yang paling tinggt [deraiatnyaJ' iika kamu

or ang- or an g yang b er im an)"

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Adh-Dhahhak mengenai

firman-Nya, irff.iifi ffra"nal tumulah orang-orang yang paling

tinggi [derajatnyafi, ia mengatakan: Padatral kamulah yang menang.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu

Hatim meriwaya&an dari Mujahid mengenai firman-Ny a: d{J.1,5- ol

,$ 
<n*o lsmu [pado perang (Ihud] mendopat luka), ia mengatakan:

-Yahi- terhrka dan terbrmuh

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan

mengenai finnan-Nya, h-, L;S (';i1 ,fi igi (Maka

sesungguhnya kaum tfufirl in pun [poda Wrang BadarJ mendapat

fuka fing serupa), ia berkata, "Jika ada yang terbunuh di antara kalian

p"d^ p".*g Uhu4 maka sesgngguhnya dari mereka pgn telah

Lruunutr pada saat perang Badar." Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari jaft5 Al Ufi, dari Ibnu Abbas mengenai firman-

Nya: egl '6 (/.13 ig!( 6si @* masa [kciavaan dan

lrelwncuranJ itu, Kami pergilirkan di antara manusia [agar mereka

mendapat ielaimanl)' ia mengatakan: Yaitu pada perang Uhud dan

padaperang Badar.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari jalur Ibnu
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Jurarj, dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, i65i 6fj @"" mase

[kejayaan dan kehancuranJ itu), al aayah, ia mengatakan: Alla]r
mempergilirkan kaum musyrikin terhadap Nabi SAW pada perang
Uhud, dan telah sampai khabar kepadaku, bahwa pada perang Uhud
kaum musyrikin berhasil membunutr kaurn muslimin sebanyak tujuh
puluh orang lebih, yaitu sebanyak jumlah para tawanan kaum
musyrikin yang ditawan pada perang Badar. Sedangkan jumlatr
tawanan perang Badar adalah tujuh putuh tiga orang.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai fimran-Ny 
^, 

?5,'"i!l .{-'W:r (Dan suptya sebagian lcamu

dijadikan-Nya [ggr sebagaiJ sytthoda), ia mengatakan: Kaum
muslimin berdoa memohon kepada Tuhan mereka" "Ya Allah ya
Tuhan kami, tampakkan kepada kami hari yang seperti hari Badar di
mana karni dapat memerangi kaum musyrikin dan menyambut seruan-
Mu dengan kebaikan serta mendapatkan syatradah (mati syatrid)" lalu
mereka pun menghadapi kaum musyrikin dalarn perang Uhud dan
Allah menjadikan di antara mereka sebagai syuhada.

Keduanya juga meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya:

tji( irji Xi j.;1; (Dan agar Attah membersihtran orang-orang

yang beriman [dari dosa merekaJ), ia mengatakan: -Yakni-menguji mereka.

O.;r9$'6;.3t (Dan membinasakan orang-orang yang knfir),

ia mengatakan: -Yalari- mengwangi mereka. Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari jalur Al Ufi darinya: Bahwa beberapa orang
sahabat Nabi SAW mengatakan, "Duhai kiranya kalrri gugur
sebagaimana para sahabat kami yang gugur dalam perang Badar dan
kami sebagu sythada'." Atau mereka berkata "Duhai kiranya kami
mengalami suatu hari seperti hari perang Badar di mana kami
memerangi kaum musyrikin padanya, dan kami mendapat cobaan
yang baik padanya serta menjadi syhada'dan memperoleh surgq
kehidupan dan rezeki." Maka Allah menjadikan mereka sebagai
syutrada dalam perang Uhud, dan yang ditetapkan Allah gugur sebagai
syuhada hanyalatr yang dihekendaki Allah di antara mereka, lalu Allah
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berfirman: 3;:rti$ 'iKS; (Sesungguhnya lamu mengharaplan

mati [syahid), al aayah."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Kulaib, ia berkata, "IJmar
bin Al Khaththab menyampaikan khutbah kepada kami, di atas
mimbar ia membacakan surah Aali 'Imraan dan berkata,
'Sesungguhnya ini berkenaan dengan perang Uhud.' Kemudian ia
mengatakan, 'Kard berpisah dengan Rasulutlah SAW saat perang
Uhud. Aku naik ke atas bukit, lalu aku mendengar seorang yahudi
mengatakan, 'Muhammad telatr terbunuh.' Maka Aku berkata, 'Aku
tidak mendeng:u seorang pun yang mengatakan, 'Muhammad telatt
terbunuh,' kecuali aku akan tebas lehernya.' Lalu aku amati, ternyata
Rasulullah SAW berada bersama sejumlatr orang yang

"3*st

mengerumnninyao lalu tunrnlatr ayat ini: u {&i jfi $yt"3 Y;

# (Uuno*mad in tidak lain hanyalah seorang rasul,

sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul)" Ibnu Jarir
meriwayatkan dari Adh-Dhabhak, ia mengatakan: Seorang penyeru
menyerukan pada saat perang Uhud, "Ketahuilatr, bahwa Muhammad
telah terbunuh, karena itu" kembalilah kalian kepada agama kalian

semula." Lalu Allah menurunkan, )# u &'i 3fi $y'-tLA U;

'J!;i (Muhammad itu tidak lain twryalah seorang rasul, sungguh

telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasu[). Ia juga
meriwayatkan serupa itu dari Mujatrid.

Ia juga meriwayatkan dari Ali mengenai firman-Nya: 6ji7,j

e-r+Ai'iti lOan Altah akan memberi balasan kcpada orang-orang

yang bersythtr), ia mengatakan: Orang-orang yang tetap teguh pada
agama mereka adalah Abu Bakar dan para satrabatnya. Ali juga
berkata, "Abu Bakar adalah pemimpin orang-orang yang bersyukur."
Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani dan Al Hakim
meriwayatkan darinya, bahwa ia mengatakan berkenaan dengan hidup
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Rasulullah SAW, "sesungguhnya Allatr berfirman: 'Jjt 5 3Y 6-g

''${;AE'Hfi @patah jika diawafat atau dibunuh, kamu berbalik

l(c belalrang [murtadJ?) Demi Allah, kami tidak akan berbalik
kembali ke belakang seGlah Allah menunujuki kami. Demi Allah,
seandainya beliau meninggal atau terbunuh, maka aku akan

memerangi apa yang beliau perangi sarnpai aku mati."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu
Hatim dan Ath-Thabrani meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud mengenai

firman-Nya, it*l (Pengihtt), ia mengatakan: -Yaitu- ribuan.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Adh-Dhabhak, ia berkata" "Satu
ribbah adalah seribu."

Ibnu Jarfu, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: ir*S
(Pengifut), ia mengatakan: Banyak orang. Ibnu Jarir meriwayatkan
darinya, ia berkata, "-Yaitu- ulama yang banyak."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya, i3*A V,j (Dan tidak

[pulal menyerah [kepada musuh), ia mengatakan: -Yakni-tunduk.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya

mengenai firman-Nya, 6;fr O6frb (Dan tindakan-tindakan kami

yang berlebih-berlebilun dalatn urusan kami), ia mengatakan: -yakni- kesalahan-kesalahan kami.

'65{ <)_5t t l-8 6Ly\.( 6Ji W-
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uilai orang-orang yang berinan, jiha hamu mentaafi orang-orang
yang kaftr itu, niscaya mereka nengembalihan hamu he belakang

(kepada hekafvan),lalu jadilah kamu orang-orang yang rugl
Tetapi (ihutilah Allah), Allahlah Pelindmgmu, dan Dialah Sebaik-

baik penolong. Akan Ka,mi mosukkan ke dalam hati orang-orang
katir rasa takul, disebabhan rnereka mempersehatukan Allah

dengan sesuatu yang Allah sendiri fidak menurunkan keterangan
tentang itu tempat kembalimcreka ialah neraka; Dan ltulah
seburuk-buruk tempat tinggal orang<rrang yang zalin Dan

354 {ci;Vi,U;*-e.4}St

rI@ {r-t"yJ(
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sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-Nya kepada kamu, kefika
hamu membunuh mereka dengan izin-Nya sampai pada saat kamu
lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhahai perintah
(Rasul) sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu

sukai, di antaramu ada orang yang menghendaki dunia dan

diantara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian
Allah memalinghan kamu dari mereka untak menguji kamu, dan

sesungguhnyaAllah telah mema'atkan kanu- Dan Allah
mempunyai karunia (yang dilimpahhan) otas orang orung yang
beriman. (Ingatlah) hetikt kamu hrt dan tidah menoleh kepada

seseotangtun, sedang Rasulyang berada di antaru hawan-
kawanmuyang lain menanggil funta, karena ituAllah

menimpakan atas hanu Kesedihan atas kesedihan, supaya kamu
jangan bersedih hati terhadap apa yang luput dari pada kamu dan

terhadap apa yang menimpa honu AAah Maha mcngetahui apa
yang kamu kerjahan " (Qs. Aali 3lmraan [3]: 149-153)

Setelah Allah SWT memerintahkan untuk meniru para

penolong nabi-nabi terdahulq Allah memperingatkan tentang menaati

kaum yang kafu, yaitu: kaum musyrikin Arab. Ada juga yang

mengatakan, yaitu kaum yahudi dan nashrani. Dan ada juga yang

mengatakan, yaitu kaum munafikin yang mengatakan kepada orang-

orang beriman ketika mereka melarikan diri, "Kembalilah kepada

agama nenek moyang kalian."

'F;AA{$ #f (niscaya mereka mengembali*an tamu

lrcbelakang [k"pafu kckofiranfi, yakni: Mengeluarkan kalian dari
agama Islam kepada kekufiran.

{y€rL iAitl (latu iadilah kamu orang-orang yang rug),

yakni: Kembali menjadi orang-orang yang merugi.

"pg flil E (Tetapi [ihttitah AltahJ, Allah-tah

Pelindungmn) jika diulang dari redaksi pertama adalah: Jika kalian
mentaati orang-orang kafir itr+ niscaya mereka akan menghinakan

kalian dan tidak menolong kalian, akan tetapi Allah-lah Pelindung
kalian, bukan selain-Nya. Ini dibaca irya'Balillaaha'dengan nashab,
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karena perkiraannya: Bal athii'hulaaha (akan tetapi, taatilah Allah).

,F (Akan Kami masukkan). Asy-Syakhtiyani membacanya

dengan huruf ya' bertitik dua di bawatr, sedangkan yang lainnya

dengan huruf nun.Ibrll Amir dan Al Kisa'i membacanya Ar-ru'uba

dengan harakat dhammah pada huruf 'aln, sedangkan yang lainnya

membacanya dengan harakat suhtn, keduanya adalatr dua dialek.

Dikatakan ra'abtuftu-ru'ban dan ru'uban, fahuwa mar'uub. Bisa juga

sebagai mashdo,sedangkan y-ru'ub, dengan dhammah, sebagai isz.

Asat maknanya penuh. Dikatakan sail raa'ib, yakni: Memenuhi

lembah. Ra'abtu al hatdh: aku mengisi kolam. Makna redaksi ini:

Kami ,kan memenuhi hati orang-orang kafir dengan rasa takut. Kata

at ilqaa'digrrnakan s@ara hakiki pada bend4 dan bisa juga sebagai

kiasan (yakni: Digunakan untuk yang abstrak) seperti pada ayat ini.

Demikian itq karena orang-orang musyrik'setelatr peristiwa Uhud,

mereka menyesal karena tidak menghabisi kaum muslimin, dan

mereka me,ngatakan, "sialan yang telatr kita lalcukan, semestinya kita

membantai mereka sampai tidak ada lag yatrig tersisa kecuali

keburukan, baru kita tinggalkan mereka. Kembalilah kalian dan habisi

mereka- Namrm ketika mereka telatr bertekad untuk itu, Allatl
memasuflran rasa takut ke dalam hati mereka, sehingga mereka pun

mengunrnglan keinginar t€rsebut

6\iHA77i@*"tattorrmerekamempersehttukanAtlah

dengot sesutn) terkait dengan kalimat ,# @kan Kami

masutr*oi. l.1 ai sini sebagai mashdar, yakni: Disebabkan kesyirikan

mereka

'(.7& 4',3:# {V t *r Attah sendiri tidak menurunkan

kcterangon tentang i1y|,, yakni: Yang Allah sendiri tidak

menetapkannya sebagai sekuttr bagi-Nya baik berupa hujjah,

keterangan maupun petunjuk. Penafian ini mengaratr kepada pembatas

dan yang dibarasi, yakni: Tidak ada huiiatr dan tidak pula keterangan

yang ditunrokan. Maknanya: Bahwa mempersekutukan Allah tidak
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pernah ditetapkan dalam agama mana plum.. Al Matswaa adalah tempat
yang ditinggali. Dikatak an: Tsatvaa-yatsw aa-tsowaa' on.

,is6';iti i'43"134Xi (Dan sesungguhnva Allah telah

memenuhi janji-Nya kcpada kamu) diturunkan ketika sebagian kaum
muslimin mengatakan, "Dari mana asalnya musibah ini kepada kami,
padahal Allah telatr menjanjikan kemenangan kepada kami."
Demikian ini karena kemenangan di pihak mereka di awal
peperangan, batrkan mereka berhasil membuntrh pembawa panji kaum
musyrikin dan sembilan orang lainnya, ftrmun ketika mereka sibuk
dengan harta ftrmpasan peftmg, dan pasukan pemanah meninggalkan
pos mereka karena hendak mengumpulkan harta rampasan, maka
itulah yang menjadi sebab kekalatran.

Al Hiss adalatr menghabisi dengan membunuh. Demikian yang
dikatakan oleh Abu Ubaid. Dikatakan jarrad mafosuus bila mati
karena dingrn. Sanah foasuus adalah belalang pemakan segala sesuatu.
Ada yang mengatakan, bahwa asalnya dari al ftiss yang artinya
mengetahui dengan inder4 maka makna bassahu adalah
menghilangkan inderanya dengan dibunuh. Tafuusuunahum yakni
Membunuh dan menghabisi mereka. Seorang penyair mengatakan,

fr!:$b:,? n'&!i. 'c+Gb ,-b:)1. it*
Kami habisi mereka dengan pedang, sehingga

sisa-sisa mereka pun lmi tunggang langgang dan kccut.

Jarir mengatakan: di e )g'-1f ;u vil Uis,'#ei
#r (Mereka dibantai dengan pedang-pedang bagai berkobarnya,

nyala api pada semak belukar (jerami) yang telah dipanen).

.+)i\r (dengan seizin-Nya), yakni: Dengan ilmu-Nya/. )>

(sepengetatruan-Nya) atau dengan qadha-Nya.

# ('t .ir; gampai pada saat kamu lemah), yakni:

Saat kamu kecut dan lematr. Ada yang mengatakan, bahwa ini adalah
penimpal hatta yang mahdzuf,, perkiraannya: Imtuhintun ftamu diuji).
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Al Farra' mengatakan, bahwa jm,aab hatta (penimpal hatta) adalah

kalimat: €#3 (dan bersetisih), sedangkan wawu'iya adalah

murni tambahan, seperti firman-Ny u, tiL:JT:,!$$,*- -AiAiiU:'A

y-A ,:ii, (Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim

rnembaringkan anobtya atas pelipispryaJ, [nyatalah kesabaran

keduanyafi." (Qs. Ash-Shaffat [37]: 103). Abu Ali mengatakan, "Bisa

jvga jmtab-nya (penimpatnya) adalatr: i43 H3fr (memalingkan

kamu dari mereka), dM huruf w,rwu-riya adalatr tambalEn. Al

Akhfasy juga membolehkan yang seperti ini pada firman-Nyu ;dW

4-s 6(6 Jg)q hfrt'& 66 tiLv;);;r'iriA
(Hingga apabila bumi telah meniadi sempit bagi mereka, padahal

bu*iitu luas dan [iiwa mereko ptnJ telah sempit [Wla terasal oleh

mereka). (Qs. At-Taubah [9]: ll8). Ada juga yang mengatakan,

bahwa .r! di sini bermakna Jl d- dengan begitu tidak ada

jawabnya (tidak ada penimpalnya). At-Tanaan' (perselisihan, yakni

pada kalimat p/y!5) yang disebutkan itu adalah yang berasal dari

pasukan pemanah saat sebagian mereka mengatakan, "Mari kita

kumpulkan harta rarnpasan." Sementara sebagian lainnya mengatakan,

"Kita harus tetap di posisi kita ini sebagaimana yang diperintatrkan

Rasulullah SAW kePada kita."

6i*g F"1i1, +5.t5a (sesudah Allah memperlihatkan

lrepadamu apa yang kamu sukai),yakni: Harta filmpasan'

.hi !-j J fU4 (Di antuamu ada orang vans

menghendaki dunia), yaitu: Kemenangan yang mereka raih di awal

pertempuran pada perang uhud sebagaiman a yangtelah dipaparkan.
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'r--+$t Lj i flr; (dan di antara kamu ada orang

yang menghendaki akhirat), yakni: Pahala untuk tetap bertahan di pos-
pos mereka karena melaksanakan perintah Rasulullah SAW.

"F1F1- # Hrfr 'p {xr*udian Auah mematingkan

lramu dari mereka untuk menguji kamu), yakni Allah memalingkan
kalian dari mereka dengan melarikan diri setelah sebelum kalian dapat
menguasai merek4 hal ini untuk menguji kalian.

"#i 67 33Xi (dan sesungguhnya Allah telah

memaaJkan kamu), karena Allah mengetatrui penyesalan kalian,
sehingga kalian tidak dibinasakan setelah kemaksiatan dan
penyelisihan itu. Khithab ini ditujtrkan kepada semua yang
melarikandiri. Ada juga yang mengatakan, bahwa ini khusus unfuk
pasukan pemanatr.

4t3.>.-3, il [ngattahl ketilu kamu tari) terkut dengan

kalimat: H3fr (memalingkan komu),atau kalimat, l7i 35)3

"?e (dan sesungguhnya Allah telah memaaJkan kamu), atau

kalimat 
"6+,1. 

funtuk menguji kamu).Jumhur membacanya dengan

harakat dhammah pada hunrf ta' dan harakat kasrah pada huruf 'afn.
Abu Raja' Al 'Atharidi, Abu Abdinahman As-Sulami, Al Hasan dan

Qatadah membacanya dengan harakat fathah pada huruf 'ain darr
huruf fa'. Ibnu Mtrhaishin dan Qanbul membacanya 'Yush'iduun,
dengan yaa' bertitik dua di bawah. Abu Hatim mengatakan:
Dikatakan, 'ash'adta' adalah apabila engkau berlalu ke arah depan,
sedangkan sha'adta adalatr apabila engkau naik ke bukit."

Jadi al ish'aad adalah adalah berjalan di tanah datar dan dasar-
dasar lembah, sedangkan ash-shu'uud edralah mendaki bukit, puncak
atau tangga. Jadi kemungkinan shu'uudhum (naiknya mereka) ke arah
bukit setelah ish'aaduhum (arinya mereka) di lembatr-lembatr.
Sehingga maknanya sesuai dengan kedua qira'ah tadi. Al Qutaibi
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mengatakan, "Ash'ada adalah apabila perginya jauh namun masih di
wilayatrnya. Contoh kalimat dalam ucapan seorang penyair:

'*'i>f ';( ,i.ilr A5 yf

Ingatlah, lce lembah mana pun engkau pergi jauh,

maka sesungguhnya itu masih di lembah Yatsrib.

Al Farra' berkata *Al ish'aad adalah permulaan perjalanan,

sedang al infuidaar adalah kembali dari perjalanan. Dikatakan
ash'adnaa min baghdaad ilaa makkah wa ilaa Hrurasaan (kami
memulai perjalanan dari Baghdad menuju Makkah dan menuju
Khrasan) dan sebagainya adalah apabila karni berangkat menuju ke
sana dan kami memulai perjalanannya. Dan dikatakan infuadarnao
apabila kami kembali." Al Mufadhdhal mengatakan, "Sha'ada dan

ash'ada artinya sama."

6tG (menoleh) adalah naik dan menetap, yakni sebagian

kalian tidak menoleh kepada sebagian lainnya karena sedang lari.
Karena orang yang sedang naik tidak menolehkan lehernya dan tidak
pula leher binatang tunggangannya.

)11 {y Qnp"a" seorang pun), yakni: Kepada seorang pun

yang sedang bersama kalian. Ada juga yang mengatakan, kepada
Rasulullah SAW. Al Hasan membacanya' Ralwun' dengan satu wawu.
Sementara Ashim dalam suatu riwayat darinya, membacanya dengan
harakat dhammah pada huruf ta', ini memang dialek lainnya.

'&Ae #:,; 1;AV @edang Rasut yang berada

di antara kawan-kmvanmu yang lain memanggil kamu), yakni: Di
antara kelompok kalian yang belakangan. Dikatakan jaa'a fulaan fii
aHir an-naas, ataiu aaWtirah an-naas, atan uWtraa an-naas, atalu

uhrayaat an-naas. Panggilan Nabi SAW saat itu adalah: ,irr 'rF tf
(Wahai para hamba Allah, kcmbalitah katian).

t:7ai,yia'ty

.t1raSt
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H$$ (karena itu Attah menimpakan atas lamu)

di'athaJkan kepada HlK (memalingkan kamu), yakni: Maka

Allah menimpakan atas kamu kesedihan ketika memalingkan kamu
dari mereka yang disebabkan etsfu ks5sdihan yang katian timpakan

kepada Rasulullah SAW akibat kemaksiatan kalian. Atau tL3 sebagai

maushul 3. yuog disebabkan oleh isu (tentang terbunuhnya Nabi,'
SAW), lukq korban gugur dan kemenangan kaum musyrikin. Makna
asal al ghamm adalah menutupi. Ghamaitu asy-syai'a artinya aku
menutupi sesuatu. Yawn ghamm (hari yang mendung), lailah
ghammah (malam yang gelap gulita), yaitu hari dan malarn yang
gelap. Ghumma al hilaal (terhalanginya bulan sabit oleh awan dari
pandangan mata). Ada yang mengatakan, bahwa al ghamm yang
pertama adalah melarikan diri, sedargkan yang kedua adalatt
munculnya Abu Sufran dan Khalid bin Walid di atas bukit sehingga
bisa mengawasi mereka.

l3;S 5*L3- @upaya kamu jangan bersedih hati),huruf

lam ini terkait dengan kalimat: (lmrena rtu Allah

menimpalcan atas kamu), yakni: Kesedihan ini y*g setelatr kesedihan
itrr, adalah agar kalian tidak bersedih hati terhadap luputnya harta
ftImpasan dari kalian, dan ddak pula terhadap kekalahan yang kalian
peroleh, hal ini sebagai pelatihan bagi kalian dalam menghadapi
musibah dan pembekalan untuk menanggung berbagai kesulitan.

Al Mufadhdhal mengatakan: l3'3;s SfuJ- gupaya lamu

jangan bersedih hat) adalah agar kalian bersedih, karena Y ai rioi

hanya sebagai tambahan, seperti dalam firman-Nya: iy'iali$ afiU

H${6
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{l$ @paknn yang menghalangimu untuk bersuiud. (Qs. Al A'raaf

l7l: l2),yakni: An tasjuda(untuk bersujud), dan firman-Nya: 47>$

v{*S JI\ (Kami terangkan yang demikian itul supaya ahli

kitab mengetahui). (Qs. Al Hadiid [57i:29), yakni: Liya'lama (supaya

mengetahui).

Ibnu Ibnu Al Mrurdzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Juraij mengenai firman-Nya: 651 6$-

451!/4; aLVC (Hai orong-orans yans beriman, iika
kamu mentaati orang-orang yang kafir itu), ia mengatakan: -Yakni- janganlah kalian meminta nasihat kepada orang-orang yahudi

maupun nashrani mengenai agama kalian, dan janganlah kalian
mempercayai sesuatu pun dari mereka berkenaan dengan agdma

kalian.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, ia berkata, "-
Yaitu- jika kalian menaati Abu SuSan bin Harb, maka ia akan

mengembalikan kalian kepada kehrfiran."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya, jiz

<*Si 1t5t 45f ,fi ,.2 6kan Kami masukkan kc datam hoti

orang-orang kofir rasa tohtt), seperti yang telatr karrri kemukakan saat

membatras tentang sebab turunnya ayat ini.

Al Baihaqi meriwayatkan di dalam Ad-Dalait dari Urwatr

mengenai firman-Nya: rl|il5 'ii Hsil :5i (Dan

senmgguhnya Allah telah memenuhi ianii-Nya kepada kamu), ia
mengatakan: Allatr menjanjikan kepada mereka, batrwa bila mereka

bersabar dan bertakwa, maka Allah akan memberikan bala bantuan

lima ribu malaikat yeng memakai tandq dan Allah pematr

memberikan itu. Namun karena mereka menyelisihi perintah

Rasulullah SAW dengan meninggalkan barisan mereka, dan pasukan

TAFSIR FATHUL QADIR 555



pemanah juga menyelishi perintatr Rasul yang telah berpesan kepada
mereka agar tidak meninggalkan posisi mereka, karena mereka
menginginkan dunia (yakni harta orang-orang kafir yang tesas di
medan tempur), maka Allah tidak memberikan bantuan berupa
malaikat kepada mereka. Kisatr tentang perang Uhud ini telatr
dipaparkan kitab-kitab sirah dan sejarah, maka tidak perlu kami
kemukakan panjang lebar di sini.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan daxi

Abdurratrman bin Auf mengenai fimran-Nya, -*ig f#;{, !;
(Ketilra lramu membunuh mereka), ia mengatakan: Al Hiss adalah
membunuh. Abd bin Humaid juga meriwayatkan seperti itu dari Ibnu
Abbas. Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya, ia
berkata *Al.Fosyl adalatr sikap pengecut."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Al Barra' bin Azib

mengenai finnan-Nya, -1,;t, * e F$U +At t6i (Sesudah Attah

memperlihatkon kepadamu apa yang knmu sukai), ia mengatakan: -Yaitu- hana rarrpasan perang dan larinya musuh.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al Hasan mengenai firman-Nya:

'#i l7t 33$ (Dan sesungguhnya Allah telah memaafkan

kamu), ia mengatakan: Allah berfirman, *Aku telatr memaafkan
kalian. Ingatla[ bukankah Aku telah menolong kalian." Ia juga
meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Jarir.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai finnan-Nyat 4t3*-3, iy[ngailah1 tetitu lamu lari),

ia mengatakan: -Yaitu- ketika mereka naik ke bukit Uhud karena
melarikan diri, sementara Rasul memanggil-manggil mereka di sisi

tain, t:iq')t,1, ,9 Jt ury,t.,!, w At (wot"t para hamba Ailah,

mendekatlah kcpadaka, kcmbaliloh kalian. Wahai para homba Allah,
mendekatlah kcpadaht, kcmbalilah kalian).

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf

mengenai firman-Nya: ;n, 'H$11 (Karena rtu Allah
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menimpakon atas kamu kcsedihan atas lcesedihan), ia mengatakan:

Kesedihan yang pertama disebabkan oleh melarikan diri, sedang

kesedihan yang kedua adalah ketika ada yang mengatakan bahwa

Muhammad telatr terbgnuh, dan hat ini lebih terasa berat bagi mereka

daripada melarikan diri.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu

Hatim meriwayatkan dari Mujatrid mengenai firman-Ny ", A {3
(Ke s e dihan atas kcs edihan), ia mengatakan: -Yaitu- melarikan diri
setelah melarikan diri ketika mereka mendengar batrwa Muhammad

telah terbunuh. Ibnu Jarir, Ibnu Al Mpndzir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan, ia berkata, "Kesedihan yang pertarna adalatr terluka

dan terbrmuh, sedangkan kesedihan yang kedua adalatr ketika mereka

mendengar bahwa Nabi SAW telah terbrmuh-" Ibnu Jarir juga

meriwayatkan seperti itu dari Ar-Rabi'.

kla,a;,:rdc'{;lritr:;V&-G{J"}.*#';afi <r:'U##'.6'14r""'-"''
# i{i -syii, 

}ti -t ;,il lr1 t" 5J ir:+*g
'eg 6$'oj ir'A 5r#-{ e wrfr e 6;rZ 7

9(+W fr't't ## OU, J;,4 i ?o
csy ;$:$ 6i1 i;. & it; ri!51 @ 2:iA\
'""1?,,,*-fr 67';A tig ti i?1, i{rf,i
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3t;3;{biifr
"Kemudian setelah hamu berdukacita, Allah menurunkan kepada

kamu keamanan (berupa) kantuh yang mcliputi segolongan dari
pada kamu, sedang segolongan lagitelah dicemaskan oleh diri
mereka sendiri, mereka menyangka yang fi.dak benar terhadap

Allah seperti sanghaaniahiliyah. mereka berkata,'Apakah ada bagi
kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini?'
Katahanlah, 'sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan

Allah'. Mereka mcnyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak
mereka terangkan kepadtmu; mereka berhatar'Sekiranya ada bagi

kita barang sesuatu (hak campur tongan) dabm urusan ini, niscaya

kita tidak akan dibunuh (dikalahkan) di sini'. Katakanlah,

'sehiranya hamu berada di runahmu, niscaya orang4rrang yang

telah ditakdirkan akan mati terbunuh ita heluar auga) ke tempat

mereka terbunuh'. Dan Allah (berbuat demikian) untuh menguii
apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang

ada dalam hatimu Aaah Maha Mengetahui isi hoti sesungguhnya

orang-orang yang berpaling di antaranu pada hati bertemu dua

posukan itu, hanya saja mereka digelincirhan oleh syaitan,

disebabkan sebagian hesalahan yang telah mcreka perbuat (di masa

lampau) dan SesungguhnyaAllah telah mcmberi mt'af kepada

mcreho SesunggahnyaAllah Maha Penganpun lngi Maha
Penyantun " (Qs. Aali'Imraan [3]: 154-155)

Al Amanah salna dengan al amn. Ada juga yang mengatakan,

batrwa terjadinya amanah disertai sebab-sebab takut, sedatg$an amn

tidak disertai sebab-sebab takut. Ikta ini pada posisi nashab karena

pengaruh k"t" "{11. Kata l7G pantuk) adalatr badal darinya, atau

'athf bayan, atart maful lah. Adaptrn pendapat yang menyatakan

bahwa 'i3,1 Qno*anon) adalah haal dari 6G (kantuk) yang

diungkapkan lebih dahulu, atau sebagai haal mengenai para

mukltatahb, atau sebagai maful lahu, maka itu jauh dari tepat. Ibnu

Mnhaishin membacanya amnah dengan harakat suhtn pada huruf

mim.
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aji'- tyo"g meliputi), dibaca dengan hurufya'bertitik dua di

bawah, dengan anggapan bahwa dhamir-nya untuk kataLi.G, dan

dengan huruf ra'benitik dua di atas, dengan anggapan bahwa dhamir-

nya adalalr untuk 'ifr. *n-fnaaifah (gotongan) bisa sebagai sebutan

untuk satu orang dan bisa juga untuk banyak orang. Golongan yang

pertama adalatr kaum mukminin yang berangkat berperang untuk
mendapatkan pahala, sedangkan golongan lainnya adalah para

pendukung Ibnu Qusyair dan kawan-kawannya, mereka ini berangkat

karena ambisius terhadap harta rampasan perang, batrkan mereka

senantiasa menyenandungkan serta mengungkapkan kata-kata

mengenai itu semenjak sebelum keberangkatan.

#1 # (dicemaskan oleh diri mereka sendiri),

membawa mereka kepada kecemasan. Ahammanii al amr, artinya:
Aqlaqanii al amr (perkara itu membuatku cemas). Huruf wawu pada

kalimat: i:;9; $edong segolongan last) adalatr wawul haal

(menerangkan kondisi), dan dibolehkan pennulaan kalimat dengan

kata nakirah (undefinitif) karena penyandarannya kepada wav ul haal.

Ada juga yang mengatakan, bahwa makna: F-S # addarr:

Menjadi keinginan merek4 tidak ada keinginan lainnya.

FI '& ;"\ 5i:Y- (mereka menyangka yang tidak benar

terhadap Allah), kalimat ini pada posisi nashab sebagai haal, yakni:
Mereka menyangka terhadap Allah dengan sangkaan yang tidak
benar, padahal semestinya mereka berprasangka benar.

M 
o{b 

lsepertt sangkaaniahiliyah) adalatr badal darinya,

yaitu: Sangkaan yang k*rusus pada agama jahiliyah, atau sangkaan

kaum jahiliyah, yaitu sangkaan mereka batrwa perintatr Nabi SAW itu
bathil, dan bahwa beliau tidak akan memperoleh kemenangan dan apa

yang beliau serukan itu bukanlah agdmayang benar.
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6Jfi (Mereka berkata)adalah badal d*i 6:tY- (meretca

menyanglca), yakni: Mereka mengatakan kepada Rasulullatr SAW, Ji

|:i u;VilrG @pakah oda bagi kita barang sesuatu [hak campur

tanganJ dalom urusan infl), yafui: Apakah ada hak campur tangan
bagl kita dalam urusan Allah? Kalimat tanya ini bennakna
pengingkaran, yakni: Tidak ada hak campur tangan bagi kita dalam
urusan ini, yaitu mengalahkan dan menundukkan musuh. Ada juga
yang mengatakan, bahwa itu adalah keberangkatan, yakni: Bahwa
sebenarnya kami berangkat karena terpaksa Maka Allah SWT

membantah mereka dengan firman-Nya: j1 I ..jif it 'S

(Katakonlah, "Sesungguhnya urusan itu seluruhrrya di tangan Attah')
tidak ada sedikit pun di tangan kalian dan bukan pula di tangan musuh
kalian, jadi pertolongan dan kemengan itu dari-Nya.

O |jZ (Mereka menyembunyikan dalam hati

mereka), yakni: Menyembunyikan kemunafikan di dalam diri mereka
dan tidak menampakkailtya, bahlen yang ditampakkan adalah
mengemukakan pertanyaan sebagai ofirng-orang yang meminta
petunjuk.

W gi1 l$ rt('cg 6$ 'tJfi (meretra berkata,

"SeHranya ada bagi kita barang sesuatu [hak camptr tanganJ dalam
urusan ini, niscayo kita tidak akan dibunuh [dikalahkanJ di sinf') ini
kalimat permulaan, jadi seolah-olah dikatakan: Urusan apa yang
mereka sembunyikan dalam hati mereka? lalu dikatakan: mereka

mengatakan di kalangan mereka sendiri atau di dalam hati mereka: J

W GIi g 16 ;"i(';t2l|itr g( lsrtrronyo ada bagi Hta barang

sesuatu [hak campur tanganJ dalam urusan ini, niscaya kita tidak
akan dibunuh [dikalahkanJ di sini),yakni: Tidaklah akan gugur orang
yang gugur itu di dalam peperilngan ini. Lalu Allah SWT membantah
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mereka dengan firman-Ny u, ($ :Slrji ti '6)# ,t 'gi S
"g4A Jy',fii (Katakanlah, "sekiranya komu berada di rumahmu,

niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan okan mati terbunuh itu,

lreluar [iu4a| ke tempat mereka terbunuh"), yakni: Walaupun kalian
tetap tinggal di rumatr-rurnah kalian, maka tidak ada jalan keluar
untuk lari dari kematian yang telah ditetapkan atasnya, sebab ia pasti

akan keluar ke tempat yang telatr ditetapkan ia akan mati di san4
karena qadha' Allah tidak bisa ditolak.

?)til i.( 'fiti ',#5 (Dan Altah [berbuat demikianJ

untuk menguji apa yang ada dalam dadamu) adalah 'illah (alasan)

untuk 7f 'l yeurrg diperkiarakan sebelumnya yang dr-'athaf'kat kepada

'illah larn yang dikemukakan untuk menyatakan jumlatt banyak.

Seolalr-olah dikatakan: Allah melalarkan apa yalng dilakukan-Nya
untuk kemasalahatan orang banyak, dan untuk menguji .. dst. Ada
juga yang mengatakan, bahwa kalimat ini di-'athaf-kankepada 'illah

d"n 31!, artinya: Untuk menguji keikhlasan yang ada di dalam

dadamu dan untuk membersihkan godaan syetan yang ada dalaln

hatimu.

b.C:+l :ir1 ii F+ UI; ir$i'Sy (sesungguhnya orang-

orang yang berpaling di antarantu pado luri bertemunya dua

pasukan r'rz), yakni: Yang melarikan diri pada perang Llhud. Ada juga

yang mengatakan, batrwa maknanya: sesungguhnya orang-orang yang

bergabung dengan orang-orang musyrik pada perang Uhud.

U:Jti '{i;l (!ty {nouo saja meretra digelincirrnn oleh

syetan), ketergelinciran mereka itu disebabkan oleh sebagian dosa-

dosa yang mereka lakukan, di antaranya adalah menyelisihi perintatr

Rasulullah SAW.

16;XVA Iif, @"" sesunggulmya Attah telah memberi maaf
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kepada mereka), karena taubat dan permintaan maaf mereka.
Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini, ia

berkata "Allah memberikan rasa aman kepada -"r"kl saat itu berupa
kantuk yang menyelimuti merek4 karena orang yang mengantuk akan
meru*a aman." Disebutkan di dalam shafuift Al Bukhait dan yang
lainnya: Bahwa Abu Thalhatr -*ut*k*, "ru,,ri meri*a cemas,
padahal kami berada di dalam barisan kami ketika parang Uhud, lalu
tiba-tiba pedangku terjat'h dari tanganku, lalu aku mengambilnya,
namun terjatuh lagi, lalu aku pun mengambilnya kembali. Itulah

firman-Nv",t7G tt 5t )iv ta; r$p (Kemudian setetah
lramu berduka cita, Altah menurunkan kepada komu kcamanan
[berupal kantuk) al aayah.-80

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia men-shahih-kamya
Ibnu Jarir, Abu Asy-Syaikfi dan Al Baihaqi di dalam Ad-Dala,il Mi
Az'Zubur bn AI Awwam, ia menuturkan, *Aku mengangkat
kepalaku ketika perang uhu4 lalu aku melihat-lihat, temyata tidak
seorang pun dari mereka kecuali sedang terkulai di bawatr perisainya
karena mengantuk.'Lalu ia membacakan ayat ini. Ibnu Jarir dan Ibnu
Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu J,raij, ia mengatakan, ,.orang-
orang munafik mengatakan kepada Abdullah bin ubay, pemuka kaum
munafikin, 'Bani Khaaaj telah terbunuh hari ini., 

-tu 
p.rn berkata,

'Apa kita punya kewenangan dalam hal ini? Demi Allall, seandainya
kita kembali ke Madinah, niscaya golongan yang terhormat akan
mengeluarkan golongan yang rendah dari Madinah,.i

Ibnu Jarir meriwayatkan dari eatadah dan Ar-Rabi, mengenai

firman-Nya, )ii$ S lSeperti sangkaan jahiliyah),ia mengatakan:

-Yaitu- sangkaan para pelaku syirik. Ibnu Ishaq dan Ibnu Abu
Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkate 1.Mo,tub adalah
orang yang mengatakan pada saat perang Uhud, 'seandainya kita
punya kewenangan dalam ,rrsr" ini,.,, Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari Al Hasan, bahwa yang mengatakan ucapan itu
adalatr Abdullah bin Ubay.

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari

w shahih: Al Butfiari no. 4562, Ahmad4Dg dan At-Tirmidzi, no. 300g.
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Abdurralrman bin Auf mengenai firman-Nya, i;_ fu
O!'Z{t ff, (Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di

antaramu pada hari bertemunya dua pasukan itu), ia berkata,
"Mereka tiga orang, yaitu safu orang dari golongan muhajirin dan dua
orang dari golongan Anshar."

Ibnu Mandur dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibnu Abbas
mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Ini ditunrnkan berkenaan dengan
Utsman, Rafi' bin Al Mu'alla dan Kharijah bin 7,ziid. Telah
diriwayatkan banyak sekali riwayat yang menyebutkan tentang siapa
yang dimaksud di dalam ayat ini.

urfi;ry -e,i6 ax,tiTL af,rit -Ji;)-

4{},s 9 5 ;"t,F4 ;ai 4i @'U sJ:s

Ji -# 5'#.d;@ 5!#*ET is; fi'6
ts & 5; g at ;f i /12,.; @silri ;'i
{ p6 tr,b$:lt; f ;ir;* rffi( W
d)_ fr it";;, &'S';, e# r;E /*t 4 $Js-ui3

o 4zz - 7, -
EU u-.1t 51

riy- ig?lij6i ir6 i-{g i;,K { rilrt,'"jifu
i#s, i\Y v fie ij,# ;jl ij,6 e!''it 3.1i.?

563
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4.9i1,&A3_3fifij:r4;gv;*

'#,#dfre izJti
*Hai orang+rang yang beriman, janganrah kamu seperti orong-
orong hofir (orang-orong manolih) itu, yong *"ngoti*on hepaia

saudara-saudara mereka opabita mcreha ruengadaian perjolanan di
muho bumi otau mereha berperang, ,Karau ntcreha teiap bersama-
soma kita tentulah mereka tidak mati dan tidah dibunih,. Akibat
(dari Perkataan dan keyahinan nereha) yang demihian ita, Allah
mcnimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hafi mereka.

Aaah menghidaphan dut memdikan. DanArlah melihat apayang
komu kerjakan. Dan sungguh katau hama gugw di jatan,qibi 

"t""mcninggal, tentulah ampunanAilah dan rahmat-Nya tebih baih
(bogima) dari harta rarqposonyang mcreka kumparkon Dan

sungguh jiha kanu meninggal otou gugur, tentulah kepadaAllah
saja hama dikunpalhan Maha disebabhan rahma aaa,laan-un
kamu berlaku lemah lembut terhadap mereha sekiranya kamu

bersikap keras logi berhoti hasar, tentalah mereka menjauhkan diri
dari sehelilingmu Karena itu ma,aJhanlah mereka, mohonkanlah
ampun bagi mereha, dan bermusyawaratlah dengan mcreha dalam

urason itu Remudian apabila hamu telah membulatkan tehod,
Maka bertawakkallah kepada Allah. sesungguhnya Allah mcnyukai
orang4rang yong bertawahhal kepada-Nya. rika Allah menolong

kamu, Maka tah adalah orong yang dapat mcngalahhan kamu; jika
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Atlah membiarkan hamu (tidak memberi pertolongan), maha

siapahah gefangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah
sesudah itu? karena itu hendaklah kepada Allah saia orang-orang

mukmin bertawakkal Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat

dalam urusan harta runqrosan perang. Barangsiapa yang

berkhianat dalan utusan famposan petang itt+ maha pada hari
hinmat ia ahan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu,

kemudian tiartiap diri akan diberi pembalosan tentang apa yang ia

kerjakan dengan @embalasan) setimpal, sedang mereka tidak

dianiayu Apakah ofang yang mengihufi keridhom Allah sama

dengan orang yang kembali mcmbawa kemurkaan (yang besar) dari

Allah dan tempatnya adalah Jahannan? dan Itulflh seburuh-buruk

tempat kemball (Kedudukan) mereha itu bertingkat-tingkat di sisi

Allah, dan Allah Maha melihat aPa yang mereka keriakan'

sungguh Attah telah memberi karunfu kepada ofang4)rang yang

beriman kefika Allah mcngutus di antara mereko seorang Rasul

dart gobngan mereka sendiri, yang tnembacahan kepada mereka

ayat-ayat Allah, membersihkan (iiwa) mereka, don mengaiarhan

kepada mereka Al hitab dan Al hifuuh. Dan Sesungguhnya

sebelum (lcedatangan Nab) iturtnereha adalah benar-benar dalam

kesesatan yang nyatun (Qs. Aali 'Imraan [3]: 156-164)

tt$ 'u$g 13# 7 $angantah kamu seperti orang-orang

kafir),mereka adatah orang-orang mrmafik yang mengatakan: 6 6$

W 6n V 16 rt( '41s"Hrarryo ada bagi kita barang sesuatu

[twk campr tanganJ dalam un$an ini, niscaya kita tidak akan

dibunuh [dikalahkanJ di sini) (Qs. Aali'Imraan [3]: l5a)'

i+:iV ij6i ty*s mengatakan kepado saudara-saudara

mereka) dalam kemunafikan atau nasab, yakni: Mengatakan gntuk

mereka: elii 41i,fi 1y@ratila mereka mengadakan perjalanon di

mulra bumi), apabila mereka menempuh perjalanan di muka burri

untuk berniaga atau lainnya Ada yang mengatakan, bahwa tit di ,ioi,
,

TAFSIR FATHUL QADIR



yang biasanya berfungsi unttrk makna yang akan datang, di sini
berfungsi untuk makna yang telah lampau. Ada juga yang

mengatakan, bahwa tit ai sini berfrrngsi sesuai maknanya. Maksudnya

di sini: menceritakan tentang kondisi yang telatr lalu. Az-zt$aj

mengatakan: tit a sini mengekspresikan tentang masa yang telah lalu,
dau yang akan datang."

a

41 i3( il (atuu mereka berperang) adalah bentuk jarnak

dari 'Ghaaza', seperti raaki' dar- rutrha', ghaaib dan ghttyyab.
Seorang penyair me,ngatakan:

rjg ri16:i\ ,Ft:p S
Katakanlah ktpada kafilah-kafilah don pasukan perang apabila

mereka berperang.

afi C i; Af' 'ifr 'Jl;). (akibat tdari perkataan dan

kcyakinan merekal yang demikian itu, Ailah menimbulkan rasa
penyesalan yang sangat di dalam di hati mereka),htruf lam ini terkait

dengan kalimat: il1u. (mengatalan), yakni: Mereka mengatakan itu

dan meyakininya sehingga mernunculkan penyesalan yang sangat
dalam di hati mereka. Maksudnya: Bahwa itu menjadi dugaan kuat
mereka, yaitu seandainya mereka tidak berangkat, tentu tidak akan
terbunuh, sehingga hal itu menjadi penyesalan yang mendalarn. Atau

terkait dengan kalimat lj'gi { (ianganlah kamu),yakni: Janganla}r

kalian seperti mereka dalam meyakini hal ltu, sehingga Allah
menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka saj4
tidak di dalam hati kalian. Ada juga yang mengatakan, bahwa

: Janganlatr kalian memperdulikan mereka, agar Allah
menjadikan ketidak-pedulian kalian terhadap mereka sebagai
penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Ada juga yang
mengatakan, batrwa maknanya: penyesalan yang sangat di dalam hati
mereka pada hari kiamat karena kehinaan dan penyesalan.
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a, t, .,-ry 
-&-'it:$ (Atlah menghidupkan dan mematikan), di sini

terkandung bantahan terhadap perkataan mereka, yakni: Bahwa hal itu
berada di tangan Allah SWT, Allah berhak melakukan apa yaxry
dikehendaki-Nya dan menetapkan apa yang dikehendaki-Nyu,
sehingga Allah berhak menghidupkan siapa yang dikehendaki-Nya
dan mematikan siapa yang dikehendaki-Ny4 tidak harus, sehingga
perjalanan ataupun peperangan itu tidak mempengaruhi hal itu. Huruf

lam pada kalimat gtn 4i (Dan sungguh tralau komu ppr)
sebagai prjakan.

.Dz tz1
I ij) (tentulah ampunan) adalah jmabul qasam (penimpal

sumpatr) yang memerankan jav,ab syarth (penimpal lika' pada
ungkapan jika-maka). Maknanya: Batrwa perjalanan dan peperangan
bukanlah fhktor yang mendatangkan kematian, dan kalaupun itu
terjadi, maka itu adalah karena perintah Allah SWT.

5F|*ETtg; fiU*;jF Qentutah ampunan Attah

dan rahmat-Nya lebih baik [bagimuJ dori horta rampasan yang
mereko fumpulknn), yakni: Kelnrfiran yang berupa keindahan-
keindatran dan kebaikan-kebaikan dunia sepanjang hidup mereka,
demikian pengertiannya berdasarkan qira'ah dengan yaa'bertitik dua
di bawatr (yakni: Yajma'uun). Atau: lebih baik dari keduniaan yang
kalian kumpulkan watrai kaum muslimin, demikian pengertiannya
berdasarkan qira'ah dengan faa' bertitik dua di bawah (yakni:
tajma'uun). Yang dimaksud pada ayat ini adalatr: keterangan tentang
kelebihan terbunuh atau mati fi sabilillah dan pengaruh keduanya
dalam mendatangkan ampunan dan rahmat.

'Ai 6 & q; (Dan sungguh kalau kamu stsr di iatan
Allah atau meninggal) dalarn keadaan apa pun sesuai dengan

kehendak Allatr: 6;4 5i Ji Qennlah kepada Altah saja tramu

dihtmpulkon), ini jm,abul qosam (penimpal sumpatr) yang
ditunjukkan oleh httruf lam yang memfungsrkat ja+ab syarth
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(penimpal Jika') sebagaimana yang telatr dikemukakan pada redaksi

kalmat pertama. Yakni: Tentutatr katian hanya akan dikumpulkan

kepada Tuhan yang Maha Luas arnpunan-Nya, bukan kepada selain-

Nya, ini sebagaimana yang tersirat dari didahulukannya zharf daipada

fr'l di samping penyebutan ftlma Allah SWT yang menunjukkan

kesempurnaan kelembutan dan keperkasaan-Nya.

Kata 6 pada kalimat ;tl 'i i:3-, 4 (Matra disebabkan

rahmat dari Allah-lah) adalah tarnbahan trntuk penegasan. Demikian

yang dikatakan oleh Sibawaih dan yang lainnya. Ibnu Kaisan

mengatakan, "Kata ini nakirah (undefinitif) pada posisi iar l<arena

pengarutr hunrf ba', seme,lltaraallj sebagu badal darinya." Pendapat

pertama lebih sesuai dengan kaidah balrasa Arab, ini seperti firman-

Nya: '.{l!-i d 4 (Maka [Kami lahtkan terhadap mereka

beberapa tindakanJ, disebabkan mereka melanggar perianiian itu).

(Qs. An-Nisaa' [4]: 155). Jar dan majrur-nya terkait dengan kalimat:

# L) lkamu berlaht lemah lembut terhadap mereka) yatg

pengungkapannya didahultrkan unttrk maksud membatasi, darr tamttin

pada kata e11.1 untgk menunjukkan betapa besamya. Maknanya:

Bahwa sikap lemah lembut terhadap mereka hanyalatr karena

disebabkan rahmat yang besar dari Allah. Ada juga yang mengatakan,

bahwa kata tl di sini adalah partikel tanya, maknanya: Maka dengan

ratrmat Allah yang mana kamu berlaku lemah lembut terhadap

mereka? Di sini terkandung makna takjub. Naunrn pendapat ini jauh

dari tepat, karena jika demikian, tentulah alif-nya pada kata ti

dibuang. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalah: Maka

disebabkan rahmat dari Allah.

Al Fazhzh adalah yang keras lag kasar. Ar-Raghib

mengatakan, "Al Fazlah adalah yang berparas buruk." Asalnya

fazhazha seperti L,ata lwdzara. Ghalzha al qalb artinya hatinya keras

dan minim belas kasian serta tidak cenderung kepada kebajikan. l/
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Infidhaadh adalah berpecatr belatr. Dikatakan fadhadhtuhum

fanfodhdhu (aku membubarkan mereka, maka mereka pun

berkeliaran), yakni: Aku mencerai beraikan mereka, maka mereka pun

bercerai berai. Maknanya: Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati

kasar, tidak bersikap lembrrt terhadap mereka, tentulatr mereka

menjauhkan diri dari sekelilingmu karena takut dan ciut terhadapmu

yang disebabkan mereka telah dikuasai. Jika kondisinya demikian,

W 3Lf, (Karena itu maaflranlah mereko) berkenaan dengan hak-

hak yang terkait denganmq { *ZV (mohonkanlah ampun bagi

merelra)kepada Allah SWT: 7*i A ;ir.63 (dan bermusvmtuatlah

dengan mereka dalam utu$an iA, yakni: Dalam urusan yang

dikembalikan kepadamu, yaitu urusan yang biasanya

dimusyawaratrkan, atau khusus dalam urusan perang sebagaimana

yang tersirat dan konotasi redaksiny4 karena yang demikian ini

merupakan sikap yang dapat menyejukkan perzBaan mereka dan

menarik kecintaan mereka, serta agar umat ini pun tahu tentang

disyari'atkannya hal ini, sehingga tidak seorang pun setelahmu yang

anti terhadap hal ini. Maksudnya di sini adalah musyawarah selain

mengenai perkara-perkara yang telah ditetapkan syari'at.

Para ahti bahasa mengatakan" "Al Istisyaarah diambil dari

ungkapan orang Arab: Syrtu ad-doabbah dan symtmtulna, yaitg jika

aku mengetahui kabanrya." Ada juga yang mengatakan, bahwa ini

berasal dari ungkapan mereka: SWtu al 'asal, yaitu jika aku

mengambil madu dari tempatnya. Ibnu Khawaiz Mandad mengatakan,

"Para penguasa diwajibkan bermusyawarah dengan para ulama

mengenai perkara-perkara yang tidak mereka ketatrui dan mengenai

perkara-perkara dunia yang terasa sulit bagi mereka. Musyawarah

dengan tentara adalah yang terkait dengan perang, musyawarah

dengan masyarakat unum adalah yang terkait dengan kemasalahatan

umum, musyawarah dengan para juru tulis, karyawan dan para

menteri (Vakni komponen pemerintahan) adalah mengenai

kemasalahatan negeri dan pembangunannya."

Al Qurthubi menceritakan dari Ibnu 'Athiyyatr, bahwa tidak

ada perbedaan pendapat mengenai wajibnya mencopot jabatan
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(memecat) orang yang tidak mau bermusyawarah dengan atrli ilmu
dan agama.

"it :F 3';, e;, 69 (Kemudian apabita kamu tetah

membulatlan tekad, maka bertov,ak*allah kcpada Allah), yakni: Bila
kamu telatr membulatkan tekad setelah memusyawarahkan sesuafu
dan hatimu telatr mantap, maka bertawakkallatr kepada Allah dalam
melaksanakannya, yakni: Bersandarlah kepada-Nya dan serahkanlah
kepada-Nya. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya:
Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad mengenai suatu
perkara untuk dilaksanakao, maka bertawakkallah kepada Allatr,
bukan pada hasil musyawarah." Asal pengertian a/ 'azm adalah
maksud melaksanakan, yakni: Bila kamu telah berketetapan hati untuk
melaksanakan suatu llrusan, maka berwakkallah kepada Allah. Ja'far
Ash-Shadiq dan Jabir bin Zaid membaca faidzaa 'azamtu' dengan
harakat dhammah pada ta' karena menisbatkan 'azrn kepada Allah
Ta'ola, yakni: Bila Aku telah membulatkan tekad bagimu terhadap
sesuatu dan menunjukkanmu kepadanya, maka bertawakkallatr kamu
kepada Allah.

'8 AS ii'ii {#-ol (Jika Allah menotong tramu, mata

tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu) adalah kalimat
permulaan untuk menegaskan tawakkal dan penganjurannya. l/
Khudzlaan adalah tidak memberi pertolongan, yakni: Bila Allah tidak
menolongmu.

1# V ;{iAr- ,silt ti {!i @ako siapakah seransan yans

dapat menolong kamu [selamJ dari Allah sesudah itu?), im kalimat
tarrya yang bermakna pengingkaran. Dhamir (kata ganti) pada

kallmat lrfi t$ (sesudan irz) kembali kepada Hrudzlaan yarrg

ditunjukkan oleh kalimat '{lU tt$ @an jilw Attah membiarkan

lramu ftidak memberi pertolongan), atau kembali kepada Allah.
Barangsiapa mengetatrui batrwa tidak ada yang dapat menolongnya
selain Altah SWT, dan bahwa orang yang ditolong Allah pasti tidak
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akan dikalatrkan, serta orang yang tidak ditolong Allah maka tidak ada

lagi yang dapat menolongnya, maka ia akan menyerahkan trrusannya

kepada-Ny4 bertawakkal kepada-Nya dan tidak disibukkan oleh

selain-Nya.

Didahulukannya iar dan majrur daripada fi'l pada kalimat:

6h$ ,f';+ if gt (Karena itu hendabtya kcpada Allah saia

orang-orang mulonin bertawakkaD adalah untuk pembatasan (yakni:

Tidak kepada selain-Nya).

'1r'rF: J #. fr( Y', (Tidak mungkin seorang nabi berfirianat

[dalam urusan harta rampasan perang), yakni: Tidak dibenarkan hal

itu baginya karena bertolak belakangnya pengkhianatan dengan

kenabian.

Abu Ubaid mengatakan, Al Ghuluul adalah lfiusus berkenaan

dengan harta rarnpasan peftmg, dan menurut kami kata ini tidak bisa

digunakan untuk mengungkapkan tentang penglftianatan lain dan

tidak pula kedengkian. Di antara yang menegaskan pandangan ini,
bahwa dari ltrianat adalatr aghalla-yaghallu, daf. kedengkian adalatr

ghalla-yaghillu, dengan kasrah, dan dari ghuluul adalah ghalla-
yaghullu. Dikatakan ghalla al mughnim ghuluulan yakni berkfiinat

dengan mengambil untuk dirinya tanpa sepengetatruan orang-orang

yang berhak terhadapnya. Ayat ini menjelaskan penyucian para nabi

dari ghuluul.

Makna ayat ini berdasarkan qira'atr al bina' 'olal maful
(bentuk kata kerja negatif): Tidak dibenarkan bagi seorang nabi

dilhianati oleh seorang pun di antara para satrabatnya, yalani

dikhianati dalam masalah harta rarnpasan perang. Pengertiannya

lainnya berdasarkan qira'ah ini adalah larangan bagi manusia untuk

melakukan pengltrianatan dalam masalah harta rarrpasan perang-

Dikhususkannya penyebutan pengkfiianatan para nabi, padahal

sebenarnya pengkhianatan para imam, Pila sultan dan para pemimpin
juga diharamkan, demikian ini karena pengkhianatan para nabi lebih

besar dosanya.
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"14t;;-'Srgi; 
$X- {, (Barangsiapa yang bertrhianat

dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia aknn
datang membawa apa yang dikhianatlcannya itu), yakni: Ia akan
datang dengan membawa apa yang dikhianatkannya itu di atas
punggungnyq hal ini sebagaimana dinyatakan dalam riwayat yang
shahih dari Nabi sAw, lalu ia dipermalukan di hadapan para
makhluk. Redaksi kalimat ini mengandung penegasan tentang
haramnya penglhianatan dalam urusan rampasan perang dan untuk
meqiauhkan dari perilaku ittr yaitu bahwa pelakunya akan disiksa di
hadapan para makhluk lainnya dan akan disaksikan oleh semua
penghuni padang mahsyar, yaitu saat ia datang pada hari kiaurat
dengan membawa harta yang dikhianatkannya sebelum ia dihitung
amalnya dan disiksa karenanya.

i;$v ,"rlL'{37 (kcmudian tiaptiap diri akan diberi

pembalasan tentang apa yang ia kcrjakan dengan [pembarasanJ
setimpal), yakni: Akan diberikan balasan atas apa yang dilakukannya
secara sempurna, yang baik ataupun yang buruk. Ayat ini mencakup
setiap perbuatan baik dan perbuatan buruk, dan lebih-lebih lagi
pengkhianatan dalam masalah rampasan perang karena sudatr
disinggung dalam redaksinya

i't U #,i6 !;:{;rf 6#r'*i ,;31i (Apokah orons yans

mengihtti kcridhaan Allah sama dengan orang yang kcmbali
membana kcmurkaan [yang besarJ dari Altah), kalimat tanya ini
bemrakna pengingkaran, yakni: orang yang mengikuti keridhaan
Allah dengan melaksanakan perintatr-perintah-Nya dan menjauhi
larangan-larangan-Nya tidak seperti oftrng yang kembali dengan
membawa kemurkaan yang besar dari Allah yang disebabkan oleh
penyelisihannya terhadap perintah-perintatr dan larangan-larangan-
Nya. Dan, temrasuk dalam hal ini adalah orang yang mengikuti
keridhaan Allah dengan meninggalkan dan menjatrhi ghutul
(pengkhianatan dalarn unnan harta rampasan perang), sedangkan
orang yang datang dengan membawa kemurkaan yang besar dari
Allah di antaranya adalah karena melakukan ghulut.
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Kemudian Allah menjelaskan perbedaan antara kedua

golongan ini, yaitu Allah berfirman: Vt:* Ir;. -r;'; ffKedudukanJ

merelrn itu bertingkat-tingkot di sisi Allah), yakni mereka itu berbeda-

beda tingkatan derajatnya. Maknanya: Mereka memiliki derajat-
derajat, di mana derajat orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah
tidak seperti derajat orang-orang yang datang dengan membawa
kemurkaan yang besar dari Allah, karena derajat golongan yang
pertama berada pada derajat yang paling tingg, sedangkan golongan
yang kedua berada pada derajat yang paling rendah.

'a\4$ '[;'i;l'U fn (sungguh Atlah telah memberi karunia

lrepada orang-orang yang beriman) adalah jawab qasam mahdzuf
(penimpal sumpatr yang tidak ditampal&an). Dikhususkannya orang-
orang yang beriman karena merekalah yang mengambil manfaat dari
diutusnyaRasul.

(dmi golongan mereka sendir), yakni: Dari bangsa

Arab yang seperti mereka juga. Ada juga yang mengatakan, yakni;
Dari kalangan manusia yang seperti mereka juga Pengertian karunia
berdasarkan pendapat pertama (yakni: Bahwa Rasul itu dari bangsa
Arab sendiri): Bahwa mereka dapat memahami perkataan Rasul itu
dan tidak memerlukan penerjematr. Pengertiannya berdasarkan
pendapat kedua (yakni bahwa Rasul itu dari kalangan manusia):
Batrwa ada kesamaan dengannya karena Rasul juga manusi4
seandainya beliau malaikat, maka tidak akan mencapai kesempumaan
kemanusiaannya karena jenisnya berbeda Kalimat ini dibaca juga,
'Min anfasahum' dengan harakat fathah pada huruf fa', yak,ri: Dari
yang paling terhormat di kalangan mereka, karena beliau berasal dari
Bani Hasyim, sedangkan Bani Hasyim adalah Bani yang paling
terhormat di kalangan suku Quraisy, dan suku Quraisy adalatr suku
yang paling terhormat di kalangan bangsa Arab, dan bangsa Arab
lebih terhormat daripada bangsa lainnya. Kemungkinan juga inti
'karunia' berdasarkan qira'atr ini: Karena beliau berasal dari kalangan
yang paling terhormat di kalangan mereka" maka mereka lebih tunduk
kepadanya dan lebih dekat untuk membenarkannya
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Dengan pengertian ini berarti mengkfiususkan orang-orang

beriman pada ayat ini dengan orang-orang Arab berdasarkan

pengertian yang pertama (yakni dari kalangsl fangsa Arab sendiri),

sedangkan berdasarkan pengertian yang kedua (yakni dari kalangan

manusia juga) tidak perlu pengkfiususan ini. Demikian juga

berdasarkan qira'ah dengan hatakatfathah pada huruf/a'tidak perlu

pengkhususan ini, karena Bani Hasyim memang merupakan golongan

yang paling mulia di kalangan bangsa Amb dan non Arab dari segi

ketinggian garis keturman dan kedermawanannya-

Pengertian pertama ditunjukkan oleh firman-Nya: ei.rsli i

,+{A't$t e (Dia-tah y(mg mengutus tupada kaum yang buta

huruf seorang rasul di antara mereka) (Qs. Al Jumu'ah [627:2) dan

firrran-Ny ", SS ifi yi iSy <or" sesungg,hnva Al Qur'an itu

benar-benar adalah suatu kcmuliaan besm bagimu dan bagi kaummu)

(Qs. Az-Zu}finrf [a31: a$.Kemudian finnan-Nya: -*l:- i{" lF-

(yang membacalcan kepada mereka ayat-ayat Allah), ini adalatt

kanrnia kedua, yakni membacakan Al Qur'an kepada merek4 yang

mana sebelgmnya mereka adalah orang-orang jahiliyah yang tidak

mengenal syari'at aPa Pun.

1r1;/i': (membersihkort [iiwal mereka), yakni:

Membersihkan mereka dari noda-noda kekufuran. IGlimat ini di-

'athaf-l<ankepada kalimat pertama, dan keduanya pada posisi nashab

seUagai ftaal (menerangkan kondisi), atau sebagu sifat unhrk kata

$fi Demikian juga kalimat: 4SJ1 (i5fi3 (dan mengajar*an

kzryda mereka Al Kitab). Yang dimaksud dengan al kitab di sini

uaaah Al Qur'an, dan yang dimaksud dengan al hibnah adalatr as-

sunnah, penafsirannyatelah dikemukakan di dalam surah Al Baqarah.

',fi ,t 13(- oL3 (Dan sesungguhnya sebelum [kcdatangan

NabiJ itu, mereka adalah), yakni: sebelum Muhammad SAW, atau

L*.
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sebelum diutusnya beliau.

G.It;i ,Y, 6 (benar-benar dalam kcsesatan yang nyata),

yakni: Nyata dan tidak diraguka lagi. Huruf lam di sini berfungsi

untuk membedakan antara O!fang diringankan dengan penafian, jadi

ini termasuk khabar 0! fang diringankan, bukan penafian. Ism-nya

adalatr dhamirnya kondisi, yakni: walaupun kondisinya. Ada juga

yang mengatakan, batrwa ini penafian, dan laamnya Uermakna i!
yakni: Dan tidaklatr kondisi mereka sebelurrnya kecuali dalam

kesesatan yang nyata. Demikian yang dikatakan oleh ulama Kufatr.

Kalimat ini berdasarkan kedua perkiraan tadi pada posisi nashab

sebagai haal (menerangkan kondisi).

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu

Hatim meriwayatkan dari Muja6id mengenai -firman-Nya: lj(t

e:.ii O V.3 f;y ilii!(yang mengatalan tcepada saudara-

saudara rnereka, apabila mereka mengadakan perialanan di muka

bumi) al aayah, ia mengatakan: Ini adalah perkataan Abdullatr bin

Ubay bin Salul dan kaum munafik. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim

juga meriwayatkan serupa itu dari As-Suddi-

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Al

Mundzir meriwayatkan dari Muj ahid mengenai fi rman-Ny u:'fiI'J7A-

a.fi gi7 6lyi 6aut (dari perkataan dan keya6nan mereka)

yang demiHan itu, Allah menimbulkan rasa penyesalon yang sangat

dt dalam di hati merefta),ia mengatakan: Ucapan mereka itu membuat

mereka sef,diri bersedih hati dan tidak mendatangkan manfaat apa-

apa.

Mereka juga meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-

Nyu' 'frJ 4 gl'i FrG (uo*" disebabkanrahmat dari Atlah'
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lah), iamengatakan, "Maka karena rahmat dari Allah-lah,'i| L)
(lr,amu berlaku lemah lembut terhodap mereka)"

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya , '18; b'rj#* (Ientutah mereka meniauhkan

diri dari sekelilingmu), ia mengatakan: Tentulah mereka akan

beranjak darimu. Ibnu Adi dan Al Baihaqi di dalam Asy-Syu'ab
meriwayatkan-As-suyuthi menyatakan dengan sanad hasan-dari Ibnu

Abbas, ia berkata, "Ketika ditunrnkannya ayat:'/,lii g $32t33 1o""
bermusymtaratlah dengan mereka dalam urusan ,ril), Rasulullah

sAw bersabda: -f ,,il.r;tWaTrt'St ,W 14'i?;t irr i,1 ri(

,$ ilt, i W;'i: d:.bj i.{ iJ 
'& ,gt (Ketahuitah, sesungguhnya

Atlah dan Rasut-Nya tidak membutuhkon itu, akan tetapi Allah
menjadilrannya sebagai rahrtat bagi umatht. Barongsiapa di anora
mereka bermusyav,arah, maka tidak akan luput dmi petuniulc, dan

siapa yang meninggalkannya, maka tidak akan lepas dari kesesatan)"

Diriwayatkan oleh Al Hakim dan ia men-shahih-kannya serta Al
Baihaqi di dalam Sunan-ty4 dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya:

7'lt A #:#i (Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam

urusan itu), ia mengatakan: 
-Yaitu-- 

Abu Bakar dan Umar. Ibnu
Mardawaih meriwayatkan dari Ali, ia menuturkan, "Ketika Rasulullatt

SAW ditanyatentang 'azamftetetapan hati), beliau menjawab: it;t2;

lib$t i ffl' &f (Bermusymtmah dengan pma ahli pendapat,

kcmudian mengihtti mer e kaftr
Diriwayatkan oleh Abd bin Humaid, Abu Daud, At-Tirmidzi

dan ia meng-hasan-kannya, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim dari Ibnu

Abbas, ia berkata, *Ayat i"ir ft ;r1 #. 'og Y't (Tidak mungkin

Er Dicantumkan oleh Ibnu Katsir di dalam Ta$irnya 11420, dan ia
menyandarkannya kepada Imam Ahmad. Di dalam sanadnya terdapat Syattr bin
Hausyab, ia perawi yang sha&tq, namlm sering meriwayatkan secara mwsal dn
prediksi. Demikian sebagaimana yang dinyatalcan dt dalan At-Taqrib.
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#iA q@ ?i r,3 $ g irt i,y'{.}1 y,r
'14;i;taigos3;i,'l,it

#O$itrG,'fr'E;1#e
;4"i"'&#*{G,

seorang nabi berkhianat [dalam uruson harta rampasan perangJ),'
diturunkan berkenaan dengan selimut merah yang hilang dalam
perang Badar, lalu sebagian orang berkata, 'Kemungkinan Rasulullatr
SAW telah mengambilnya.' Maka turunlah ayat ini." Al Bazzar, Ibnu
Abu Hatim dan Ath-Thabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Ny u, "'j16 
{t i,( Y; (Tidak mungkin seorang

nabi berkhianat [dalam urusan harta rampasan perangJ), ia
mengatakan: Tidaklah mungkin Nabi akan dituduh oleh para

sahabatnya. Tentang mengambil harta rampasan perang

sebelum dibagikan telatr diriwayatkan dalam banyak hadits.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Al Ufi,

dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, 
titi

([KedudukanJ mereka itu bertingkat-tingkat
mengatakan: Berdasarkan amal perbuatan mereka.

Ibnu Al Mrmdzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi di dalam

Asy-Syu'ab meiwayatkan dari Aisyah mengenai firman-Nya: !; In

6y:A'JL$f (Sungguh Allah tetah memberi karunia kepada orang-

orangyang beriman) al aayah, ia mengatakan: Ini *fiusus bagr bangsa

Arab.

; s7t';fi ift w #'i "G, F#lu-;

u L.. .t)4 ci,-._;.r e
di sisi Allah), ia
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l&iq$ sV afi o *$ s dfi €.,tr i,
G W{6 Sr1Ji6 G6: 5 ti33i eCViJs i,ji

@'4+1 F4aAP-X
"Dan mengapa hefika kamu difimpa musibah (pada peperangan

uhud), padahal kamu telah menimpahhan kekarahan dua kali lipat
kepada musuh-musuhmu (pada pqrerangan Badar), kamu berkata,

'Darimana datangnya (kekalahan) ini?, Katakanlah, nltu dari
(kesalahan) dirimu sendirl" sesungguhnyaAllah Maha Kuasa atas
segala sesuatu. Dan apa yang menimpa kamu poda hari bertemunya

dua pasu,han, maka (kekalahan) itu adatah dengan izin (takdir)
Allah, dan agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman.

Dan supaya Allah mcngetahui siapa orang-orang yang munaJilc
hepada mereka dikatakan, ,Marilah berperang di jalan Allah atau

pertahanhanlah (dirimu), mereka berkata,,sekiranya Kami
mengetahui akan terj adi peperan gan, tentulah Kami men gikufi

hamu'. Mereka pada hari itu lebih dekat hepada kekaJiran dari pada
heimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak
terkandung dalam hatinyo. Dan Allah tebih mcngetahui daram

hotinya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka
s emb unyikan. Orang-orang yang mengatakan kepada s audara-
saudaranya dan mereka tidah turut pergt berperang, ,Sekiranya

mereka mengiknti kita, tentulah mereka tidak terbunuh,.
Katakanlah,'Tolaklah kematian itu dari dirimu, jika kamu orang-

orang yang benar,.,, (Qs. Aali ,Imraan 
[3]: 165-163)

flr; FlSl TA'r1 (Dan mengapa ketitra tramu ditimpa

musibah [pada peperangan uhudJ), huruf alif di sini sebagai pertikel
tanya yang mengandung maksud celaan, dan huruf wawu-tya adalah
wanul 'athf (partkel sambung). Al Mushiibah adalah kekalahan dan
terbunuh yang menimpa mereka pada perang Llhud.

q{t, i;:; 
'i goaofral kamu telah menimpatran lcekalahan

l

t
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dua kali lipat kcpada musuh-musuhmu) pada perang Badar. Demikian
ini karena orang-orang yang terbuntrh dari kaum muslimin pada
perang Uhud sebanyak tujuh puluh orang, dan mereka pun membunuh
tujuh puluh orang dari kaum musyrikin pada perang Badar serta

menawan tujuh puluh orang lainnya, jadi jumlah korban meninggal
dan tawanan dari kaum musyrikin pada perang Badar dua kali lipat
jumlah korban meninggal dari kaum muslimin pada perang Uhud.
Maknanya: Apakatr ketika kalian ditimpa kekalatran dari kaum
musyrikin sebanyak setengah jumlah yang kalian kalahkan sebelum
ifu ftepada mereka) kalian merasa gentar dan mengatakan, *Dari

mana datangnya kekalatran kami ini, padalatr telatr dijanjikan
pertolongan bagi kami?"

7S ij (Dari mana datangnya [kckalahanJ ini?) yakni: Dari

mana datangnya kekalahan kami yang menyebabkan kita melarikan
diri dan terbunuh, padahal kami berperang di jalan Allah dan

Rasulullah SAW bersama kasli, sementara Allah telatr menjanjikan
pertolongan?

'# )n ir; $gant""lah,"Itu dari [kcsatahanJ dirimu

sendiri.') Allah memerintalrkan Rasulullah SAW untuk menjawab
pertanyaan mereka itu dengan jawaban ini, yakni: Batrwa yang kalian
tanyakan itu adalah berasal dari diri kalian sendiri, yaitu disebabkan
penyelisihan pasukan pemanatr terhadap perintatr Nabi SAW yang

telah memerintahkan unttrk tetap di tempat yang telah beliau tetapkan
dan tidak meninggalkan tempat itu dalam kondisi apa pun. Ada juga

yang mengatakan, batrwa yang dimaksud dengan: 'I€;1 )e :r ;
(hu dari firesalahanJ dirimu sendiri) adalah keluarnya mereka dari
Madinah. namun pendapat ini terbantatr, karena janji pertolongan

adalatr setelah itu. Ada juga yang mengatakan: Kesalatran itu adalatr

karena mereka memilih untuk menerima tebusan para tawanan perang

Badar daripada membunuh.

btsi d ;;- @ada hari bertemunya dua pasukan) ketika

perang uhud, yakni: Musibatr yang menimpa kalian pada perang
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LJhud yang berupa banyaknya korban yang meninggal dunia, korban

luka-luka dan kekalatran, $i gi$ (maka fulralahanJ itu adalah

dengan izin [talcdirJ Allah), yaitu: Dengan sepengetatruan Allah. Ada
juga yang mengatakan, dengan qadha' dan qadar-Nya. Ada juga yang
mengatakan, karena dibiarkan-Nya antara kalian dan mereka. Huruf
fa' int masuk ke dalam jawab maushul karena menyerupai syarth
sebagaimana yang dikemukakan oleh Sibawaih.

';t-"i$ &; (dan agm Allah mengetahui siapa orang-orang

yang beriman) adalah di-'athf-kar- kepada kalimat: jti eib (mata

flrclralahanJ itu adalah dengan izin [takdirJ Allah), yaitu: 'Athf sebab
kepada sebab.

lru a$ 'e; (dan supaya Allah mengetahui siapa orang-

orang yong munafik) di-'athf-l<an kepada yang sebelunnya. Ada juga
yang mengatakan, batrwa pengulangffi.ft'l ini bertujuan memuliakan
kaum mukminin sehingga penyandaran fi'l ndak digabungkan kepada
mereka dan kepada orang-orang munafik. Yang dimaksud dengan'ilm
di sini adalatr pembedaan dan penarnpakan, karena ilmu Allah Ta'alo
sudah pasti sebelum itu. Yang dimaksud dengan orang-orang mrurafik
di sini adalah Abdullah bin Ubai dan kawan-kawannya.

'4 'Ji; (Kepada mereka dikntalmn) di-'athaf-Y'an kepada

G

kalimat: fF( Vut"i: Supaya Attah mengetatrui orang-orang yang

munafik dan orang-orang yang dikatakan kepada mereka. Ada juga
yang mengatakan, bahwa kalimat ini sebagai mubtada', yakni:

Dikatakan kepada Abdullah bin Ubay dan kawari-kawannya, 1tr\3

,# |tf$ 1U*ilah berperang di jalan Allah)jika kalian memang

termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir: S

580 TAFSIR FATHUL QADIR



b

WX (atuu pertahankanlah) &n kalian jika kalian tidak beriman

kepada Allah dan hari akhir. Namun mereka menolak semua itu dan

mengatakan, "Seandainya kami tatru akan terja.di peperangan, tentu
kami akan mengikuti kalian dan berperang bersama kalian, namun
ternyata tidak ada peperangan di sana."

Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: Seandainya
kami mampu dan pandai berperang, tentu kami ikut kalian, narnun
ternyata kami tidak mampu tidan pandai berperang." Penafian
kemampuan diungkapankan dengan penafian pengetahuan [yakni
menyatakan, 'karni tidak tahu ada peperangan'], karena penafian ini
melazimkan demikian. Namun pendapat ini tidak tepat karena tidak
ada indikasi demikian. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya:
"Seandainya karni tatru bahwa ada sesuatu yang pantas disebut perang,
tentu karni ikut kalian, namun apa yang akan kalian hadapi itu
bukanlah perang, tapi menyerahkan diri kepada kebinasaan, karena
tidak adanya kemampuan pada kami dan kalian untuk menghalau bala
tentara dengan cila menyongsong mereka dan keluar dari Madinatr."
Pendapat ini justru lebih jauh dari mengena. Ada juga yang

mengatakan, bahwa makna ad-dafu di sini adalah memperbanyak
jumlatr kaum muslimin. Ada juga yang mengatakan, batrwa
maknanya: Berjagalah di perbatasan negeri. Orang yang melontarkan
perkataan yang dikisahkan Allah SWT ini adalah Abdulah bin Amr
bin Haram Al Anshari, ayahnya Jabir bin Abdullah.

'*# & 53 *j- nL\ $ (uerer,a pada hari itu

lebih dekat kcpada kckafiran dari pada kcimanan), yakni: Pada hari
mereka meninggalkan kaum mukminin itu, mereka lebih dekat kepada
kakafiran daripada keimanan bag yang menyangka bahwa mereka itu
orang-orang Islam, karena mereka telah menampakkan perihal
mereka, membukakan tabir mereka dan menuqiukkan kemunafikan
mereka saat itu. Ada juga yang mengatakan, Bahwa maknanya: batrwa

saat itu mereka lebih memilih menolong orang-orang kafir daripada

orang-orang beriman.

i* A frg' flf;i\6i;i- (Mereka mengototran dengan
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mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya), ini kalimat
permulaan yang menyatakan kandungan redaksi yang telah

dikemukakan, yakni: Mereka menampakkan keimanan dan

menyembunyikan kekufuran. Disebutkannya kata'Afwaah' (mulut)

adalatr sebagai penegasan, seperti firman-Ny", #Ej# (Dan tidak

pula burung-burung yang terbang dengan leedua sayapnya). (Qs. Al
An'aam [6]: 38).

t?l 1J6 '"5i (orang-orang yang mengatakan kepada

saudara-saudaranya dst.) yakni: Mereka adalah orang-orang yang

mengatakan kepada saudara-saudaranya. Demikian pengertiannya

berdasarkan anggapan bahwa kalimat ini sebagai Htabar dari

mubtada' yang mahdntf. Bisa juga statusnya sebagai haal dari wawu

'r&-6/akni wolvu dhamiriama). Atau pada posisi nashab sebagai

celaan. Atau sifat rurtuk kalimat: 1:;g ';i$i 1*org-orang yang

munaJtk).

Ci;\. 1j6 1*, 
" 
g"t akan kc pa da s audm a- s audar arry a) telah

dikemukakan, yakni: Mengatakan itu kepada mereka, sementara

kondisi mereka adalah orang-orang telatr menyatakan tidak ikut
berperang.

GGl ! 6rArorryo mereka mengihtti Hta) yututidak turut

keluar dari Madinah, tentulah mereka tidak akan terbrunrh. Maka

Allah membantatr mereka itu dengan firman-Nya: $ W{6 S,

'*.+4'F oyaiJt ?$1 (Kat akanl ah, " Tol aH ah kc m at i an i tu

dari dirimu, jika kamu orang-or(mg yang benar.") Ad-Dar'z adalah

ad-dafu (penolakan), yakni: Tidak ada gunanya kewaspadaan

terhadap takdir, karena orang yang terbunuh itu menjadi terbunuh

karenatakdimya.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas
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mengenai firman-Ny u, 
ntijz 

F:*1 $'S (Dan mengapa ketilu

kamu ditimpa musibah [pada peperangan Uhudfl" al aayah, ia
mengatakan: Sesungguhnya kalian telah menimpakan musibah

terhadap orang-orang musyrik pada perang Badar seperti mereka

menimpakan musibah terhadap kalian pada perang Uhud. Demikian
juga yang dijelaskan oleh Ikrimah. Ibnu Jarir meriwayatkan darinya,

ia mengatakan, "Kaum muslimin membunuh kaum musyrikin pada

perang Badar sebanyak tujuh puluh orang dan menawan tujuh puluh

orang lainnya, dan pada perang Uhud kaum musyrikin membunuh

tujuhpuluh orang kaum muslimin."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan mengenai ayat

ini, ia berkata, "Ketika mereka melihat orang-orang yang terbunuh

dalarn perang Uhud, mereka berkata, 'Dari mana datangnya kekalatran

ini, mengapa orang-orang kafir bisa membunuh orang-orang kita?'
Ketika Allah melihat apa yang mereka katakan karena hal tersebut,

Allah berfirman, 'Mereka sarna dengan para tawanan yang kalian

bawa dalam perang Badar.' Dengan begitu Allah telatr

mengembalikan mereka dan menyegerakan hukuman itu di dunia agar

mereka selamat dari itu kelak di aktrirat. Hal ini ditegaskan oleh

riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Abu Syaibah, At-Tirmidzi dan di-
hasan-l<annya, An-Nasa'i, Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih dari Ali, ia
berkata, 'Jibril datang kepada Nabi SAW lalu berkata, 'Wahai
Muhammad, Sesungguhnya Allah membenci apa yang telah

diperbuatan oleh kaummu ketika mereka membawa para tawanan

(mat perang Badar), dan Allah telah memerintahkanmu untuk

memberikan pilihan kepada mereka antara dua hal, yaittr: Membiarkan

mereka datang (menyerang) lalu kalian menebas leher mereka, atau

mengambil tebusan dengan cara engkau membunuh dari mereka

sejumlah para tawanan.' Maka Rasulullah SAW memanggrl orang-

orang lalu menyampaikan hal itu kepada mereka, namun mereka

berkata 'Wahai Rasutullah, mereka itu keluarga dan saudara kami.

Tidak demikian, tapi kita ambil saja tebusan mereka sehingga kita bisa

memperoleh kekuatan untuk memerangi musuh kita. Lagi pula, telah

gugur pula dari kita sejumlah mereka, sehingga dalam hal ini tidak ada

yang tidak kita sukai.' Maka dalam perang Uhud, gugurlah tujuh
puluh orang dari mereka (kaurn muslimin), yaitu sebanyak para
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tawanan perang Badar."

Hadits ini adalah hadits yang terdapat di dalam sunan At-
Tirmidzi dan Sunan An-Nasa'i, yaitu dari jalur Abu Daud Al
Hadhrami, dari Yatrya bin Zakariya bin Abu Zaidatr, dari Sufyan bin
Sa'id, dari Hisyam bin Hassan, dari Muhammad Ibnu Sirin, dari
Ubaidah, dari Ali. Setelatr mengemukakan riwayat ini At-Tirmidzi
mengatakan, "Hasan gharib. Kami tidak mengetatruinya selain dari
hadits Ibnu Abu Zaidah.-Ez Abu Usamatr juga meriwayatkan yang
serupa itu dari Hisyam. Ia juga meriwayatkan dari Ubaidah, dari Nabi
SAW secara mursal. Adapun sanad Ibnu Jarir untuk hadits ini adalah
sebagai beri*ut Al Qasim menceritakan kepada kami, Al Husain
menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ulayyah menceritakan kepada
kami, dari Ibnu Aun, Sunaid mengatakan, yaitu Husain, dan Hajjaj
menceritakan kepada kami, dari Jarir, dari Muhammad, dari Ubaidah,
dari Ali. Lalu dikemukakan riwayatnya.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abu
Syaibah: Qarad Abu Nutr menceritakan kepada kami, Ikrimah bin
Ammar menceritakan kepada kami, Simak Al Hanafi Abu Zumail
menceritakan kepada kami, Ibnu Abbas menceritakan kepada kami,
dari Umar bin Al Khaththab, ia mengatakan, "Dalam perang Uhud
yang terjadi tahun berikutnya" mereka ftaum muslimin) dihukum atas
apa yang mereka perbuat dalam perang Badar karena mereka
mengarnbil tebusan, maka gugurlah dari mereka sebanyak tujuh puluh
orang satrabat Muharrrmad SAW. Beliau sendiri mengalami pecatr gigi
taringnya, dan terbentur besi pada kepalanya sehingga darah beliau

mengaliri wajatrnya, lalu Allah Azza wo,Ial/a menunurkan, -tlJil

'-^|'ri F:*1 (Dan mengapa kctiko kamu ditimpa musibah [podo
peperangan Uhud), al atyah." Demikian juga yang diriwayatkan
Lnam Ahmad dari jalur Abdurrahman bin Ghazwan, yaitu Qarad Abu
Nuh, tapi lebih panjang dari ini.

Namun masih ada kejanggalan mengenai hadits yang
menyebutkan tentang pemberian pilihan yang telah dikemukakan di

n Shahih: At-Tirmidzi, no. 1567. Dicantrmkan An-Nasa'i di dalam Al Kubra.
Dishahihkan oleh Al Albani di dalam Shahth At-Tirntidzi2lll0.
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atas, karena adanya celaan dari Allah SWT bagi yang mengambil

tebusan, yaitu firman-Nya: i{- {A -fi tK J $, 5(Y

,$ e <r#- (Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai

tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muko bumi).

(Qs. Al Anfaal t8l: 67). Juga tentang menangisnya Nabi SAW dan

Abu Bakar karena telatr menerima tebusan. Seandainya pengambilan

tebusan itu setelah diberikannya pilihan bagi mereka dali Allah SWT,

tentulah Allah tidak akan mencelanya, dan tidak akan terjadi

kesedihan dan kedukzmn yang dialami oleh Nabi dan orang yang

bersamanya, dan juga Nabi SAW tidak akan membenarkan pendapat

umar RA, yang mana saat itu umar menyarankan untuk.membunuh

para tawanan, sampai-sampai beliau bersabda: q'dib';'b Ul i
* \t (Seandainya huhtmn diturunkan, maka tidak akan ada yang

selamat darinya selain (Imar). Semua terdapat di dalam buku-buku

hadits dan sejarah.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas: ntt itik

(Kamu berkata, *Dari mana datangnya [kekalahanJ ini?") Padahal

kami ini kaum muslimin yang berperang sebab kemarahan karena

Allah sedangkan mereka ihr kaum musyrikin?' Lalu Allah berfirman:

'l€ifr )ry b i iS 6*ot-ntah, "Itu dari [kesatahan] dirimu

sendit sebagai hgkuman bagimu atas kemaksiatan kamu terhadap

Nabi SAW saat ia mengatakan, "Janganlatr kalian mengikuti mereka."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya:
t
Ifi:it (Atau pertahonkanlah [dirimu), ia mengatakan: Perbanyaklah

diri kalian walaupgn kalian tidak hendak berperang. Ia juga

meriwayatkan serupa itu dari Adh-Dhahhak, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu

Hatim meriwayatkan dari Ibnu Aun Al Anshari mengenai firman-Nya:

i*X ,11rl,tou 
pertalnnkantah {dirimufi, ia mengatakan: -Yakni-

bersiap siagalah kalian. Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan
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dari Ibnu Syihab dan yang lainnya, ia menuturkan, "Rasulullah SAW
keluar menuju medan Uhud bersama seribu orang satrabatnya, hingga

ketika mereka sampai Asy-Syauth, yaitu antara Uhud dan Madinah,

Abdullah bin Ubay beserta sepertiga dari jumlah pasukan membelot

dan ia mengatakan, 'Ia menerima pendapat mereka dan menolak
pendapatku. Demi Allah, kami tidak tatru atas dasar apa kami

membunuh diri kami di sini?' Maka ia pun kembali dan diikuti oleh

orang-orang munafik dan para pengragu. Lalu mereka disusul oleh

Abdullah bin Amr bin Haram dali Bani Salamah, lalu ia berkata

(mengingatkan mereka), 'Wahai orang-orang, aku ingatkan kalian

kepada Allah, janganlah kalian meremehkan Nabi dan kaum kalian

ketika musuh datang menyerang mereka.' Mereka justru berkata,

'seandainya karrri tahu bahwa kalian akan berperang, tentu kami tidak
akan membiarkan kalian, dan kami melihat akan adapeperangan'."

Yang demikian ni diriwayatkan juga oleh Ibnu Ishaq, ia
berkata "Diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Muslim bin

Syihab Az-Ztrhi, Muhammad bin Yahya bin Hibban, Ashim bin

Umar bin Qatadatr, Al Husain bin Abdunahman bin Umar bin Sa'd

bin Mu'adz dan para ulama kami lainnya -.." lalu dikemukakan

kisahnya dan ia menambahkan: Bahwa ketika mereka bermaksiat

terhadap beliau dan menolak melanjutkan serta hendak kembali, ia

(Abdullah bin Amr) mengatakan, "semoga Allah membinasakan

kalian watrai musuh-musuh Allah, Allah akan mencukupi Nabi-Nya
tanpa bantuan kalian."

Ibnu Jaxfu, 'Ibnu At Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: S.'5, '& I

tentulah kami mengifuti kamu), ia mengatakan: Sekiranya kami

mengetatrui bahwa kami akan menemukan tempat berperang bersama

kalian, tentulatr kami akan mengikuti kalian.

;4;,5'^r2 {6 S. fit^ ;'t,W A $i'"$i'tifr it
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i)i;i43 4tfi q'rt'rIir, q+j @ 6:;i
# { t it,1; $1 Ut& a 6W-p '".ri,

{ -iii'J;,fr ifi 'd 3:4,t :f;ia@ 6j,ix_
s3.1.*a .va 'br435iA&A

@ flf H ii$V1ir't;ra elv-U trrAu
"i;1.18 Fr;; i S6i4i'(:i{t36e5i

qii6 @ J#ii ?-itfi (G i16;,&,,_y l;ri
" ifi 'oQ) tfi(r'qt #- { *1 ;'f i *,

*;'i'LXl 3*'o{5f,'t:jtrl @ #,+* -i"xr,

@'b-u? iKotrlv';ij'€1
"langanlah hamu mengira bahwa orang4trang yang gugur di jalan
Allah itu mati; bahhan mereka itu hidap disisi Tuhannya dengan

mendapat rezhi Mereka dalam keadaan gembira disebabkan
karuniaAllah yang diberikan-Nya kepada mereka, dan mereka

berghang hati terhadap orang4nang yang masih finggal di
belakang yang belum menyasul mereha, bahwa fidak ada

kehhawatiran terhadap mereko dan tidak (pula) mereka bersedih
hatl Mereka bergirang hati dengan nikmat dan harunia yang yang

besar dariAllah, dan bahwaAllah tidak menyia-nyiakm pahala
orung-orang yang beriman. (Yaitu) orang4)rang yang mentaati
perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereha mendapat luka

(dalam peperangan Uhud). Bagi orang-orang yang berbuat
kebaikan diantara mereka dan yang bertahwa ada pahala yang

besar. (Yaitu) orang-orang (yong mentaati Allah dan Rasul) yang

)irli|6yti.ui;t;r'"-5i@
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hepada mereha ada orang<rung yong mengotahan, ,sesungguhnya

manusia telah mengumpulkan posukan untuk menyerang kamu,
karena itu tahutlah kepada mereha', maka perkataan ita menambah
keimanan mcreka dan mcreka menjawab,'Cukuplah Allah menjadi

penolong Kami dan Allah adalah Seboik-baik Pelindung,. Maka
mereka kembali dengan nihmat dan harunia (yang besar) dari

Allah, mereka tidak mendapat bencana opa4rpa, mereka mengikuti
keridhaan Alloh. dan AAah mempunyai harania yang besar.
Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang

menakut-nahuti (hamu) dengan kawan-kawannya (orang-orang
musyrik Quraisy), harena itu janganlah kamu takut kepada mereka,

tetapi takutlah hepadaKu, jika kamu benar-benar orang yang
beriman." (Qs. Aali'Imraan [3]: 169-175)

Setelatr Allah SWT menjelaskan bahwa apa yang dialami oleh
kaum mukminin pada perang Uhud adalatr sebagai ujian, yaitu untuk
membedakan antara yang beriman dengan yang munafik, dan antara
yang berdusta dengan yang jujur, di sini Allah menjelaskan bahwa
orang yang tidak melarikan diri dan terbunuh, maka baginya
kemuliaan dan kenikmatan, dan batrwa yang seperti ini adalah
termasuk perkara yang senantiasa diperebutkan oleh orang-orang yang
berlomba untuk mendapatkanny4 dan bukan merupakan sesuatu yang
ditakuti dan dihindari sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang

yang dikisatrkan Allatr: ,Ji 6 l3Y 11 fie i3( j 1xotru meretra

tetap bersoma-sama .kita tentulah mereka tidak mati) (Qs. Aali

'Imraan [3]: 156), dan mereka juga mengatakan, 6i U, 6]61 5
(Sekiranya mereka mengihtti kita, tentulah mereka tidak terbunuh)
(Qs. Aali'Imraan [3]: 168).

Kalimat ini (yakni redaksi kalimat |ir1i {i IJansantah

lramu mengiral) adalatr kalimat permulaan untuk menerangkan makna
ini, dan khithab ini ditujukan kepada Rasulullatr SAW atau kepada
setiap orang. Kata ini dibaca dengan hurufya'bertitik dua di bawah,
yakni: Laa yahsabanna haasib (anganlah seseorang mengira). Para
ahli ilmu berbeda pendapat mengenai para syuhada yang disebutkan di
dalam ayat ini, siapa mereka? Ada yang mengatakan, bahwa itu adalah
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para syuhada Uhud. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah
para syuhada Badar. Dan ada juga yang mengatakan, batrwa itu adalah
para syuhada Sumur Ma'unatr. Namun yang pasti, walaupun ayat ini
diturunkan oleh suatu sebab yang khusus, rutmun hukumnya
disimpulkan berdasarkan keumuman lafazh, bukan dengan
kekhususan sebab.

Makna ayat ini menurut Jumhur: Batrwa mereka itu benar-
benar hidup. Kemudian Jumhur berbeda pendapa! di antara mereka
ada yang mengatakan, bahwa nrh mereka dikembalikan kepada
mereka di dalam kuburan mereka lalu mereka mendapatkan
kenikmatan. Mujahid mengatakan, "Mereka diberi rezeki dari buah-
buatran surga. Yakni mereka mendapat aromanya namun mereka tidak
berada di sana." Sementara selain Jumhur berpendapat, batrwa
kehidupan dimaksud adalah kiasan, maknanya: Batrwa dalam hukum
Allah, mereka itu berhak memperoleh kenikmatan di surga. Pendapat
yang benar adalah yang pertamq dan tidak ada yang mengindikasikan
kiasan. As-Sunnah yang suci telah menyatakan bahwa ruh-ruh mereka
berada di dalam perut burung hijaus3 dan bahwa mereka di surga
mendapat tezeki, makan dan bersenang-senang.

W irSi (orang-orang yang gugur) adalah moful pertam4

dan yang mengira (fa'il-nya) adalah Nabi SAW, atau setiap orang
sebagaimana yang telah dikemukakan tadi. Ada juga yang
mengatakan, bisa juga maushulnya adalah fa'ilul /7 (pelaku kata
kerja tersebut), sementara maful pertamanya mahdzuf (dibuang/tidak
ditampaktcan), yakni: Laa talxabannal ladziina quthiluu anfusahum
amwaotan (ianganlah kamu mengira bahwa diri orang-orang yang
gugur itu mati. Pendapat ini terlalu dibuat-buat, ini tidak diperlukan,
karena makna susunan redaksi Al Qur'an sudah sangat terang dan
jelas.

{A $ lOott n mereka itu hidup) adalah Htabar untuk

mubatada'yangmahdn$, Yakni: bal hum ahyaa'(bahkan mereka itu
hidup). Ini dibaca juga dengan nashob karena diperkirakan ada fi'|,

B Shahih: Muslim 3tlsl2,dari hadits Ibnu Mas'ud.

TAFSIR FATHUL QADIR 589



yaitu: Bal ahsibhum ahyaa'az (bahkan hendaklah diketahui bahwa
mereka itu hidup).

Ur5 '+ (di sisi Tuharvrya), ini bisa sebagai Hrabar keduq

atal- sifat dmi 'J+1, atau pada posisi nashab karena sebagu haal

(keterangan kondisi). Ada yang mengatakan, pada redaksi ini ada
yarg mahdzuf, prktraawrya (bila ditampakkan): 'inda knraamati
rabbihim (di sisi kemuliaan Tuhannya), ini adalah 'inda yang

bermakna l6smuliann bukan kedekatan.

5j$3- (dengan mendapat rezeki), kemrmgkinan i'rab-nya

adalah yang telah kami sebutkan pada kalimat, #r5 5;2 1ai s*t
Tuhawrya). Yang dimaksud dengan reznld di sini adalah rezeki yang

sudatr dikenal secuua umum, ini berdasarkan pendapat Jumhur
sebagaimana yang telah dikemukakan. Adapun selain Jumhur, batrwa
artinya adalah pujian yang bagus. Namun sebenamya tidak boleh
memalingkan makna kalimat-kalimat Arab di dalam Kitabullah Ta'ala
dan mengartikannya sebagai kiasan yang menjauh dari makna
sebenarnya bila tidak ada indikator yang mengindikasikan atau

menuntutnya demikian.

'tt-r-.i (Mereka dalam kcadaan gembira) adalah lual dari

dhamir pada kalimat, 53;i- (dengan mendapat rezeki), sedangkan

kalimat .r* irr'id 'rl>3u. q (disebabkan karunia Allah yang

diberikan-Nya kepada mereka) terkait dengannya. Ibnu As-Sumaifa'

membacanya, 'Faartfuiin', ini memang dua dialek, seperti ojt A^ 026,

P dan J5ti. Yang dima[6so6 dengan: -r# q El 'ffU. q
(disebabkan korunia Allah yang diberilun-Nya lecpada mereka)

adalah kemuliaan dan mati syahid yang dianugeratrkan Allah kepada

mereka, kehidupan yang mereka alami, serta rezeki yang mereka
peroleh dari Allah SWT.
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rrrw- ?
.lt
iril! 6i4.gij (dan mereka bergirang hati

terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum
menyusul mereka) dari saudara-saudara mereka yang berjihad, yaitu
yang tidak gugur saat itu. Maka yang dimaksud dengan lufuuuq di sini
adalatr bahwa mereka belum menyusul dalam hal gugur dan mati

syahid, tapi akan menyusul nanti. Ada juga yang mengatakan, bahwa
maksudnya adalah belum menyusul dalam hal keutamaan, walaupun
secara umum semuanya orang-orang yang utama. Huruf wawu pada

kalimat: 5i4q) (dan mereka bergirang hat) di-'athaf-karr

kepada: 6:;i (dengan mendapat rezeki), yakni mendapat rezeki dan

bergirang hati. Ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan

saudara-saudara mereka di sini adalah semua kaum muslimin yang

syatrid dan juga yang lainnya, karena ketika mereka melihat pahala

dari Allah, dan telah tercapai keyakinan tentang kebenaran agama

Islam, mereka bergirang hati karena itu untuk semua pemeluk Islam
yang masih hidup dan belum meninggal. Pendapat ini lebih kuat,

karena maknanya memang lebih luas dan faidahnya lebih banyak.

Lafazh memang mengandung kemrmgkinan makna lain, dan itulatl
benar. Demikian yang dikatkam oleh Az-Zt$aj dan Ibnu Faurik.

<1354 ;l{i i* 3rS1 (bahwa tidak ada tce*tawatiran

terhadap mereka dan tidak [pula] mereka bersedih hati) adalah badal

d".ig.lJi yakni: Mereka bergirang hati dengan kondisi yang dialami

oleh saudara-saudara merek4 karena tidak ada kekhawatiran terhadap

mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Kata irf (puau kalimat:

$ uaaun peringanan dari yang berat, ism'nya adalah dhamir dui

sya'nyangmahdzuf.

Pengulangan kalimat:lu:F; (dan mereka bergirang hati)

adalah sebagai penegasan yang pertama dan untuk menjelaskan bahwa

kegirangan hati itu bukan hanya karena tidak adanya kekhawatiran
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dan kesedihan hati, akan tetapi karena hal itu dan karena nikmat dan
karunia Allah. An-Ni'mah adalah apa yang dianugeralrkan Allah
kepada para hamba-Nya. Al Fadhl adalah apa yang memuliakan
mereka. Ada juga yang mengatakan, bahwa an-ni'mah adalah pahala,

sedangkan al fadhl adalatr tambahan. Ada juga yang mengatakan
balrwa an-ni'mah adalah surg4 sedangkan al fadhl termasuk an-
ni'mah yang disebutkan setelatrnya untuk menegaskannya. Ada juga
yang mengatakan, batrwa bergirang hati yang pertarna terkait dengan

kondisi saudara-saudara mereka, sedang bergirang hati yang kedua
terkait dengan kondisi mereka sendiri.

'yfi A 'ef*{ -iri ili go" bahwa Auah tidak menyia-

nyialran pahala orang-orang yang beriman). N Kisa'i membacanya

dengan kasrah pada hamzah pada kata 6f tyrf-i dibaca 'inna'),

sementara yang lainnya membacanya dengan harakat fathah.
Berdasarkan qira'atr pertama, berarti ini adalah kalimat permulaan
yang mengandung kontradiktit ini menrurjukkan bahwa Allah tidak
menyia-nyiakan pahala apa pun dari amalnya orang-orang yang
beriman. Pendapat ini dikuatkan oleh qira'ah lbnu Mas'ud,"Wallaahu
laa yudhii'u ajral muloniniin" (dan Allah tidak menyia-nyiakan patrala

orang-orang yang beriman). Adapun berdasarkan qira'ah yang kedua,

maka kalimat ini di'athaftankepada 
)S3ymtgtercakup 

oleh kalimat

mengandung apa yang menyebabkan mereka bergirang hati.

liq;,i 'U-$i Waitu\ orang-orang yang mentaati perintah)

adalalr si/ar untuk orang-orang yang beriman, atau badal dari mereka,

atau dari orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum
menyusul mereka, atau sebagu mubtada' sedangkan khabar-nya

adatah: 'ff H Vii\3 'iA lFS e-{y @osi orans-orans yans

berbuat lrcbaikan di antara mereka dan yang bertakwa ada pahala
yong b e s ar), atau pada posis i nashab karena puj ian.

Penafsiran tentang Lli A^Adikemukakan.
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361'it X6ir-5t W"rul orans-orans [yans mentaati Ailah

dan RasulJ yang kcpada mereka ada orang-orang yang mengatakan),

yang dimaksud dengan ;6i di sini adalatr Nu,aim bin Mas,ud

sebagai yang disebutkan di dalam riwayat yang akan dikemukakan

nanti. Menggunaan t "t" c,,hi secara mutlak untuk memaksudkannya

memang dibolehkan, karena ia termasuk jenis manusia. Ada juga yang

mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan n6i di sini adalatr

rombongan Abdul Qais yang melewati Abu Suftan. Ada juga yang
mengatakan, bahwa yang dimaksud adalatr orang-orang munafik.

Kemudian yang dimaksud dengan firman-Nya, i ,,il6i it

fl ljJ{ lSetungguhnya manusia telah mengumptlkan pasukan

untuk menyerang komu) adalah Abu suffan dan kawan-kawannya.

Dhamir pada kalimat: 13$ (matra 
-perkataan itu-

menarnbah kcimanan mereka) kembali kepada al qaul (perkataan)

yang ditnntukkan oleh kata: J(l (mengatakan), atau kembali kepada

al maquut (yang dikatakan), yaitu: \g;i'i;rifr gLlj?i gr"
mereka menjawab, "Cuhtplah Allah menjadi penolong kami dan
Allah adolah sebaik-baik Pelindung.') Hasb adalatr mashdar dwi
basaba, yakni: Mencukupi, dan ini bermakna faa'il (pelaku), yakni:
Mubs ib bermakna kaofi i (menctrkupi).

Dalam Al Kasysyaf disebutkan: Bukti batrwa ini bermakna a/
mufosib, balrwa Anda berkat4 "Haadza rajul hasabaka,, (orung ini
mencukupimu), Anda menyebutnya secara nakirah (undefinitif,
karena penyandangannya disebabkan oleh statusnya yang bermakna
ismul faa'il ghairu haqiiqfiyah (sebutan pelaku yang tidak
sebenarnya). Al wakiil adalah yang menjadi sandaran segala urusan,
yakni: Sebaik-baik tempat menyandarkan umsan karni, atau al luaffi
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(yang mencukupi), atau al kaafil (yang menjamin), dan yang
dikhususkannya di sini mahdntf (tidak ditampakkan), yakni: Ni'mal
wakiil Allah SIZT(sebaik-baik pelindung adala Allah SWT).

Ujii6 (Maka mereka trcmbal) di-'athaf-kankepada kalimat

yang mahdzuJl yakni: Maka mereka keluar menyongsong, lalu mereka
kembali dengan nikmat. Kalimat ini terkait dengan kalimat yang
mahdzuf yang berstatus sebagai haal (keterarrgan kondisi). Tarnvin di

sini (yakni: Pada kalimat: *l untuk menunggung betapa besarnya,

yakni mereka kembali dengan mengenakan, -*, (nibnat) yang

besar, yaifu selamat dari musuh mereka.

,t53 @an larunia [yang besarJ), yakni: Pahala yang

dengannya Allah mengutamakan mereka. Ada juga yang mengatakan,
yaitu: Keuntungan perniagaan. Ada juga yang mengatakan, bahwa an-
ni'mah khusus berkenaan dengan keduniaan, sedangkan al fadhl
berkenaan dengan urusan akhirat. Penafsirannya baru saja
dikemukakan di atas, yaitu ketika pada pembahasan mengenai
keduanya yang terkait dengan paru sythada yang sudah berada di
negeri akhirat, sedangkan pembahasan di sini terkait dengan orang-
orang yang masih hidup.

"& 6 d @rrrfo fidak mendapat bencana apa-apa)

pada posisi nashab sebagai haal Seterurtgan kondisi), yakni: dalam
keadaan selamat dari keburukan, mereka tidak terbunuh, tidak terluka
dan tidak terkena sesuatu yang mereka khawatirkan.

"}rt 'o#)'l#t (mereka mengihfii keridhaan Allah) dalam

melaksanakan (apa yang diperintahkan) dan meninggalkan (apa yang
dilarangkan), di antaranya adalah berangkatnya mereka untuk
peperangan ini.

#,r* i;Kli (Dan Atlah mempunyai karunia yang besar)
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yang tidak dapat diukur kadarnyq dan di arrtata karunia-Nya kepada
mereka adalatr: Peneguhan mereka dan berangkatnya mereka untuk
menyongsong musuh, serta menunjuki mereka untuk mengucapkan
kalimat ini yang mengudangkan segala kebaikan dan menghalan
segala keburukan.

'$$ frt (Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah),

yakni yang menghalangi kalian watrai orang-orang yang beriman:

'o85fi (syetan), ini sebagai Htabar dari kata penunjuk, bisa juga

sebagai sifat untuk kata penunjuk sedangkat Htabar-nya adalah

kalimat: ,i:.Qi ,!j|O""s menahtt-nahtti [kamuJ dengan kswan-

kav,annya [orang-orang musyrik Quraisy). Berdasarkan anggapan

pertama, maka kalimat: ,:1')j !ji- flos menahtt-nafuti (kamu)

dengan kmttan-kay,annya (orang-orang musyrik Quraisy)) sebagai
kalimat permulaan atan lual Yang benar, batrwa yang dimaksud di
sini adalatr syetan itu sendiri berdasarkan bisikan yang dilontarkannya
yang menyebabkan rintangan. Ada juga yang mengatakan,
batrwa yang dimaksud adalah Nu'aim bin Mas'ud yaitu ketika ia
mengatakan perkataan itu kepada mereka. Ada juga yang mengatakan,
batrwa itu adalah Abu Suffan ketika ia melontarkan ancaman itu
kepada mereka. Makranya: Bahwa kawan-kawan syetan menakut-
nakuti kaum mukminin, kawan-kawan syetan itu adalatr orang-orang
l<afir.

Ada juga yang mengatakan, bahwa kalimat: ,i:.()j (dengan

km+,an-lrowannya [orang-orang musyrik QuraisyJ) pada posisi nashab
karena pengaruh yang memposisikannya pada posisi khafadh, yakni:
Yukhwifulatm bi auliyaa'fftf (menakut-nakuti kamu dengan kawan-
kawarurya), atau min auliyaa'ihi (melalui kawan-kawannya).
Demikian yang dikatakan oleh Al Fara', Az-Zujaj dan Abu Ali Al
Farisi. Namun pendapat ini disanggatr oleh Al Anbari, karena at-
talihwiif (kata kerja menakut-nakuti) memerlukan dua obyek, sehingga
tidak perlu menyamarkat harf jar (yang menyebabkan pada posisi
khofadh). Berdasarkan pendapat Al Farra' dan yang sependapat

TAFSIR FATHUL QADIR 595



dengannya, maka maful dai'yuWravwifu' adalah mahfuuf cidak
disebutkan), yakni: yukhawwifuhm (menakut-nakuti kamu),' dan
berdasarkan pendapat pertama, maka mafut pertamanya mahdzuf
sedang maful keduanya disebutkan. Bisa juga maksudnya adalah:
syetan menakut-nakuti kawan-kawannya" yaitu orang-orang mturafik
yang tinggal diam, sehingga tidak ada yang mahdzuf.

ii,g*{ \orrra itu janganlah kamu tahtt kepada mereka)o

yakni: Kawanan syetan yang menakut-nakutimu, atau: Janganlah

kamu takut terhadap manusia yang diseubutkan pada kalimat: ,i6i'At

'8 tX 'it (Sesungguhnya manusia telah mengumpikan pasukan
unluk menyerang kamu). Allah swr melarang mereka merasa takut
sehingga enggan menghadapi musuh dan gentar sehingga tidak mau
berangkat unttrk berperang. Dan Allah memerintahkanirereka untuk

takut hanya kepada-Nya maka Allah berfirnan: gAv, (etapi
kcpada-lfi) dan lakukanlatr apa yang Aku perintatrkan

kepada kalian, serta tinggalkan segala apa yang Aku larangkan pada
kalian, karena sesungguhnya Akulah yang lebihberhak untuk ditakuti
dan senantiasa dipenuhi perintatr-perintah-Ku serta dijauhi larangan-
larangan-Kq karena kebaikan dan keburukan berada di tangan-=Ku.

Kemudian Allah membatasinya dengan firman-Nya, .b_U, 
iK ot

$itra tramu benar-benar orang yang beriman), l<arena keimanan
menuntut hal demikian.

. Diriwayatkan oleh Al Hakim dan dishahihkannya, dari Ibnu

Abbas, ia mengatakan, ..Ayat iru: ifi +!, a w ,-5i '"rj# 1i
(Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jatan
Allah itu), diturunkan berkenaan dengan Hamzah- dan para
satrabatrya." sa'id bin Manshur dan Abd bin Humaid meriwayatkan
dari Abu Adh-Dhuha: Bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan
para syuhada lrhud, di antaranya adalah Hamzatr. Diriwayatkan oleh
Abd bin Humaid, Abu Daud, Ibnu Jarfu, Al Hakim dan ia
menshatrihkannya serta Al Baihaqi di dalam Ad-Dalail, dari Ibnu
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Abbas, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda: $t?t't#t 6)

*2bi arcs,l yht F, ,qt ri y f !,,*t €;rvit';i ,y, *\
*tv.jrt n1t1u *,t+itt6 ,,#,t e*t *i q e-:6 jl
U ?nt '61 i i:#- ust?|, a U $a 'p 6uita para sahabat tralian

gtgtr di medan Uhud, Allah menjadikan ruh-ruh mereka berada di
dalam perut burung hijau yang mendatangi sungai-sungai surga,
memalcan buah-buahannya dan kembali kc sarang-sarang yang
terbuat dari emas yang tergantung pada naungan 'Arasy. Ketika
merelra menemukan baibtya malanan, minuman dan tempat tidur
merelm, merelra berkata, 'Duhai kiranya saudara-saudara kami
mengetahui apa yang dilakukan Allah terhadap lmmi) Dalam latafu
lainnya disebutkan: 4 ryLai\r.'Oii F, ei+l 6 tifi,pl g-V ,jn
n-!?;x ri) 

'Xnr 
ittt '&'# of ir jrii .?',;l,f t"ls.:i-ri )Wt

.a',ri; rr1 f1i (... fjri grlrrrka mengatakon, ,,Siopa yang akan

menyampaikan kcpada saudara-saudara kami balwa lcami ini hidup
di surga dan kami mendapat rezeki sehingga mereka tidak surut
dalam berjihad dan tidak mmdur dari peperangan." Maka Altah
berfirman, "Aht yang menyampaikan kcpada mereka dari kalian.'
Lalu Allah menurunkan ayat-ayat ini, "Janganlah kamu mengira
bahwa orang-orang yang gugur ..." al aayah dan yang setelahnya)84
Diriwayatkan oleh At-Tirrnidzi dan telah di-hasan-kan, Ibnu majatr,
Ibnu Khuzaimah, Ath-Thabrani, Al Hakim dan telatr di-shahih-
kannya, Ibnu Mardawaih serta Al Baihaqi di dalam Ad-Dalail, dari
Jabir bin Abdullah: Bahwa ayatrnya pernah berdoa kepada Allah SWT
agar menyarnpaikan kepada orang-orang yang ditinggalkannya
menge^nai dhyq lalu turunlah ayat ini. Ia termasuk korban perang
Uhud.E5

Telatr diriwayatkan dari banyak jalur, batrwa sebab turunnf
ayat ini adalah para korban perang IIhud. Ibnu Jarir dan Ibnu Al
Mundzir meriwayatkan dari Anas: Bahwa sebab turunnya ayat ini

* Hasan: Abu Daud, no.2520, Al Hakim 2/88,297, dan dihasankan oleh Al
Albani.

u Hason: At-Tirmidzi, no. 3010, Ibnu Majah, no. 190, AI Hakim 7120, Ibnu Abi
'Ashim di dalam ls-Snnnah, no. 602, dfr sanad-nya dr-hosan-kan oleh Al Albani.
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adalah para korban sumur Ma'unah. yang p6d, batrwa berdasarkan
keumuman lafazlnya, ayat ini mencakup setiap orang yang mati
syahid, dan telatr diriwayatkan banyak hadits shatrih dan yang lainnya"
batrwa ruh-ruh paru sythada berada di perut burung hijau. Telah
diriwayatkan juga tentang keutamaan para syuhada yang sangat
panjang bila dikemukakan di sini, dan itu cukup terkenal di dalam
kitab-kitab hadits.

An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Abu Hatim dan Ath-Thabrani
meriwayatkan dengan sanad shatrih dari Ibnu Abbas, ia berkata,
"Ketika kaum musyrikin kembali dari medan uhud, mereka berkata,
'Muhammad tidak berhasil kalian bunuh dan tidak ada binatang
tunggangan yang kalian bisa giring. Buruk sekali apa yang telah
kalian lakukan. Kembalilatr kalian.' Lalu Rasulullah sAw mendengar
hal ini, maka beliau pun segera memobilisasi kaum muslimin, mereka
pun segera berangkat hingga mencapai Hamra' Al Asad atau sumur
Abu utbah-Su&an ragu-. Lalu kaum musyrikin berkata" 'orang yang
pulang telah kembali.' Maka Rasulullah sAw pun kembali lagi, dan

itu dianggap sebagai perang, lalu Allatr SWT menwunkan ayat: '"-ii

);1i3 &tit;gt (Yaitul orang-orangyang mentaati perintah Allah
dan Rasul-Nya), al acyoh."

AI Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari

Aisyah mengenai firman Allah Ta,ala: )fi)13 ;+ lititi '"Jl
([Yartu] orong-orang yang mentaati perintah Atlah dan Rasul-Nya) ar
aayah. Bahwa ia mengatakan kepada Urwah bin Az-Zubair, .,Wahai

anak saudariku fteponakanku), bapakmu termasuk di antara mereka,
yaitu: Az-Zlbur dan Abu Bakar. Ketika Nabi SAW mengalami apa
yang terjadi dalam peran Uhud, kaum musyrikin beranjak pergi
meninggalkannya karena takut kaum muslimin kembali, maka beliau
bersabda: Vrrl e €;r g,, lSapa yang mau kcmbali mengejak

mereka?) Lalu berkumpullah tujuh puluh orang dari mereka, di
antaranya terdapat Abu Bakar dan Az-Zubur.

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir dan Al Baihaqi di dalam Ad-Dalail
meriwayatkan dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad Ibnu
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Amr bin Haan, ia menutgrkan, "Rasulullah SAW berangkat menuju

Hamra' Al Asad, sementara Abu Suffan telah mengumpulkan

pasukan di Ar-Raj'atr untuk menyerang Rasulullatr sAw dan para

rutrubutoyu, mereka mengatakan, 'Kita kembali sebelum menghabisi

mereka, tenfu mereka akan mengumpulkan kembali sisa kekuatan

mereka., Lalu sampai khabar kepada mereka bahwa Nabi SAW dan

para sahabatnya tengah mengejar mereka. Hal ini sempat membuat
-g""t* 

Abu Suffan dan para sahabatny4 talu ketika ada pengendara

a*i gurri Abdul Qais yang lewa! Abu Suffan berkata kepada mereka,
.Sarrpaikan kepada Muhamma4 bahwa kami telah mengumpulkan

kekuatan untuk menghabisi mereka' Ketika penunggang itu melewati

Rasulullatr SAW di Hamra' Al Asa4 ia memberitahukan beliau

tentang apa yang dikatakan oleh Abu Su&an, maka Rasulullah SAW

dan kanm muslimin yang bersamanya berkata: 3g5'5iti#.'-
(cufuptah Allah meniadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik

petindung). Lalu berkenaan dengan itu Allah menurunkan ayat: '"it

llIV &lil;;"I [YainJ orang-orang yang mentaati perintah Allah

dan Rasul-Nya) al aaYah."

Musa bin uqbah di dalam Maghazi-nya dan Al Baihaqi di

dalam Ad-Dala'il meriwayatkan dari Ibnu Syihab, ia mengatakan,

"sesungguhnya Rasulullah SAW melryerukan kaqm muslimin unttrk

berangkat menyongsong janji perang Badar dengan Abu Suffan,

,u-* syetan melalui para walinya yang berupa manusia memberati

mefek4 yaitu mereka mendatangi orang-orang dan menakulnakuti

mereka serta berkata, 'sesungguhnya kami telatr mendapat khabar,

batrwa mereka (kaum musyirikin) telatr mengrrmpulkan kekuatan

seperti malarn (yakni: Sangat banyak), mereka hendak menghabisi

kalian,.,' Riwayat mengenai hal ini sangat banyak sekali, dan itu

termasuk yang dicantumkan di dalarn kitab'kitab hadits dan sirah.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia mengatakan,

" Al Qarfu adalah luka-luka.'

Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-Suddi: Bahwa Abu Suffan

dan para sahabatnya berjumpa dengan seorang.badui, lalu mereka

*".b"rik*r,yu seekor unta dengan syarat agar menyampaikan
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kepada Nabi SAW dan para satrabatry4 bahwa mereka ftaum
musyrikin) telatr mengumpulkan kekuatan untuk menyerang mereka.

Maka oftmg badui itu pun menyampaikan hal itu, lalu beliau dan para

satrabatnya berkata : \g;i';{ rifr W-- (C uhtpl ah A I I ah m e ni a di

penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung). Kemudian

mereka kembali dari Hamra' Al Asad. Lalu berkenaan dengan mereka

dan orang badui itu Altah menurunkan ayat: ,;"gl tt 313 t-$i
([YaituJ orang-orang fyang mentaati Allah dan RasulJ yang kepada

merelra ada orang-orang yang mengatakan). Al atyah. Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Abu Rafi', batrwa orang badui ini dali
suku Khuza'ah.

Telatr diriwayatkan sejumlah hadits tentang keutamaan kalimat

ini, yalani: lg5'5fi1(;: (Cuhrylah Allah meniodi Penolong

kami dan Atlah adatah sebaik-baik Pelindung). Di antaranya adalah

yang dikeluarkan oleh Ibnu Mardawaih dari Abu Hurairatr, ia

mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda: riii ;it ;\i e. et ttt

,S5 jrt'r) tt, 6i; llpabita kalian mengalami perkara yang besar,

malca ucapknnlah: Hasbunalaahu wa ni'mal wakiil fcufuplah Allah
menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung))

Setelah mengemukakan riwayat ini, Ibnu Katsir mengatakan, "Illi
hadits gharib dari jalur ini."86

6!u Nlu'aim meriwayatkan dari Syaddad bin Aus, ia berkata,

'ttrabi SAw bersabda: * ,F lvl ,55fi 'd,: b, 'oi; ffKalimat]

fuasbiyallaahu wa ni'mal wakiil lCufuplah Allah meniadi

Penolonght dan Allah adalah sebaik-baik Pelindungl adalah pemberi

rasa aman bagi setiap yang merasa tahtt [HtauatirJ)" Ibnu Abu Ad-

Drmya di dalam A&-Dzib meriwayatkan dari Aisyatr, bahwa apabila

Nahi SAW merasakan kebingrrngan yang mendalam, beliau

mengusapkan tangannya ke wajahnya dan janggutnya lalu menghela

t6 Dicantumkan oleh Ibnu Katsir di
menyandarkannya kepada Ibnu Mardawaih
ini."

dalam Taftirnya 11430, dan ia
lalu mengatakan, "Ghwib dari jalur
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nafas dalam-dalam dan mengucapkan: lg;t ';r; 5rt $5
(culatplah Allah menjadi Penolongku dan Allah adalah sebaik-baik
Pelindung).

Al Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

ia berkata, "-Kalimat.- 'JgSt ';{5fr (;a- (Cukuplah Ailah

menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung),
diucapkan oleh Ibrahim ketika beliau dilemparkan ke dalam kobaran
api, dan diucapkan oleh Mtrhammad ketika mereka (orang-orang

kafi r) mengatakan, F ti:;'i, S6i 3; {s r r rn sxrhnya manus i a te I ah

mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu)'&7 Ahmad, Abu
Daud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Auf bin Malik: Bahwa ia
menceritakan kepada mereka, bahwa Nabi SAW memberi keputusan
antara dua orang, lalu ketika orang yang diberi keputusan kalah

beranjak sambil mengucapkan, J=/;fi 'i{ 5fr (;: puhtplah

Allah menjadi Penolonglru dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung),
Rasulullah SAW bersabda: ,y1, * tjij lXembalikan orang itu

kepadaht.'Lalu beliau bertanya: ttrii r; (Apa yang engkau ucapkan

tadfl) ia menjawab, 'Aku mengucapkan, k'ir, d; It '"*
(cufuplah Allah menjadi Penolonght dan Allah adalah sebaik-baik
Pelindung). Maka Rasulullatr SAW bersaMa: 4i ,F, ;e i55?lt'01

,yi, a*.:ht1J; ,e'jt'oii rirl ,,Siur',$i lsesungsuhnya Ailah

mencela sikap meremehkan perkara, akan tetapi hendaHah engkau
berfikir positif tentang perkara. Bila engkau terteksn suatu perkara
makn ucapkanlah: losbiyollaahu wa ni'mal wakiil lCufuplah Allah
menjadi Penolonght dan Allah adolah sebaik-baik Pelindungf)-&&

8' Shahih: Al Bukhari, no. 4563, dari hadits Ibnu Abbas.
'E Dha'i| Ahmad 6D5, AbuDaud, no. 3627,dandinilai dha'if olehAl Albani.

Di dalam sanod-nyaterdapat Baqiyyah bin Al Walid.
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{e$ '}'t- ,;i '# '# 'Bagaimano akan nyaman sementara

malailrat peniup sangkakala telah menempatlean mulutnya pada
sanglralrala itu dan menyondongkan dahinya untuk mendengarkan
kapan diperintahkan sehingga ia langsung meniupnya?' Lalu beliau
memerintahkan para satrabatrya untuk mengucapkan, 'ds llr r4;
rNT l' .1" ,F| 1jr, (Cutuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah

adalah sebaik-baik Pelindung, Kepada Allahlah lami bertawak*al)"
lruhadits jayyid.se

Al Baihaqi meriwayatkan di dalam Ad-Dalail, dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya, Fi ifr G iQ,l#E (Matra meretra trembati

dengan nibnat dan lcarunia (yang besar) dari Allah), ia mengatakan:
Nikmat itu adalah batrwa mereka memeluk Islam, sedangkan karunia
yang besar itu adalah lewatnya kafilah dadang, dan itu terjadi pada
hari-hari musim panen, lalu Rasulullah SAW membeliny4 kemudian
memperoleh laba berupa harta yang banyalq kemudian dibagi-bagikan
kepada para sahabatnya. Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu
Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenu ayat ini, ia berkat4
"Karunia besar itu adalah yang mereka peroleh dari perniagaan dan
juga pahala." Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-Suddi, ia berkata,
"Kenikmatan tersebut adalah kesehatan, sedangkan karunia besar itu
adalatr perniagaan, adapun bencana tersebut adalah mati terbunuh."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Al Ufi,

dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: o,ij- 
i+:.:1{ (Mereka traa*

mendapat bencana apa-apa), ia mengatakan: Mereka tidak disakiti
oleh seorang pun.

';rfr ir6"r) WYt (Meretra mengikuti keridhaan Attah), ia

mengatakan: Mereka menaati Allah dan Rasul-Nya.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Al 'Ufi, darinya mengenai

" Shohih: Ahmad l/326, dari hadits Ibnu Abbas, At-Tirmidzi, no. 2430, Ibnu
Majah, no.4273 dan Al Hakim 41559, dari hadits Abu Sa'id. Di-shahih-kan oleh Al
Albani di dalam Ash-Shahihah 1078.
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F rirman-Ny u, ,!:.e{ s*- 'o{fi tf.:i, Gt (sesungguhnya meretra itu

I I tidak lain hanyalah syetan yang menahtt-nakuti [lramu| dengan

I I lrawan-kowannya [orang-orang musyrik QuraisyJ), ia mengatakan:

I I Syaitan mengatakan berbagai hal untuk menakut-nakuti melalui para

I I 
walinya (yakni orang-orang musynk).

I I Abd bin Humaid dan Ibnu Abu Hatim meriwaya&an dari Abu
I I Malik, ia berkata, "syetan membesar-besarkan para walinya dalam

I I pandangan kalian." Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan dari Ilaimah

I I seperti perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al
I I Hasan, "sesungguhnya itu tindakan syetan yang menakut-nakuti, dan

I I tidak ada yang merasa takut terhadap syetan kecuali wali syetan."

il

I I VSaiW_J iiflKii i.'o&ritf, 6rfrs5

I i 5t@ V !fi'{",;;( crk ;i1'{:i*$1x t*i

I I,\ic fr3cJ,fiii-6- J *!)'KfiViXr'".51

ll "fu;f.i-7'{J.36'tlKe-$'"69-si@ 3.fi

I I xroal@ W?rri-igt-Ly;"l,?,* t:,y

I I q"$ri; 4 E fu{""ifry iy'w-g: 3.1-,

I I "u s 4fi u ;ifr't'"#; # * {^B{i"'bs

I I @+; H#i:;55i#*:$;$yw
I I lG; 4#,,arrtir,,t. q6#:;l5f iiss;
Il 

^i'r5$li'i-*W.c'ui.'W'l 
""'i's.

II

I I 
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"*6{3WWVei3\Ltu
"langanlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang segeta
menjadi kofir; Sesungguhnya mereka tidah sekali-ktli dapat

memberi mudharat kepada Allah sedikitpun. Allah berkehendak
tidak akan memberi sesuatu bahagian (lari pahala) kepada mereka
di hari akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Sesungguhnya
orang-orang yang menukar iman dengan kehafiran, sekali-kali

mereka tidak dapat memberi mudharat kepada Allah sedihitpun;
dan bagi mereha azab yang pedih. Dan, janganlah sekali-kali

orang-orang kaJir menyangka, bahwa pemberian tangguh Kami
kepada mereha adalah lcbih baik bagimereku Sesungguhnya Kami

memberi tangguh hepada mereka hanyalah supaya bertambah-
tambah dosa merehq dan bagi mereha azab yang menghinakan.

Allah sehali-halitidak akon mcmbiarhan orangorang yang beriman
dalam Keadaan hanu sekarang ini, sehingga Dia menyisihhon yang

buruk (munafik) dari yang baik (nukmin). Dan Allah sekali'kali
tidak ahon mcmperlihatkan kepada kamu hal-hal yang ghaib, ahan
tetapi Allah memilih siapa yang dihehendaki-Nya di antara rasul-
rasul-Nyu Karena itu berinanlah kepadaAllah dan rosul-rasul'
Nya; dan jika kamu berbnan dan bertahwa, maka bagimu pahala

yang besar. Sekali-kali janganlah orang4rang yang bahhil dengan
harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya

menyangha, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereku Sebenarnya
kebahhilan itu adalah buruk bagi merek* Harta yang mereka

bakhilkan itu ahan dikalungkan kelah di lehernya di hari hiamol
Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di

buml dan Allah mengetahui apayang hamu heriahan.'(Qs. Aati
'Imraan [3]: 176-180)

{58 15 Qonsarlah kamu disedihlan), Nafi' membacanya

dengan harakat dhammah pada huruf ya' dan harakat lcasrah pada

huruf zay (yakri: Yulainka), Ibnu Muhaishin membacanya dengan

harakat dhammah pada huruf ya' datzay (yakni: Yulvunka), dan yang

lainnya membacanya dengan harakat fathah pada huruf ya' darr

harkaat dhammah pada huruf zry (Yalaunka), itn memang dialek

unfuk kata ini. Dikatakan, "Hazananii al amr dan afuzanani" (aktt
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disedihkan oleh perkara itu). Yang pertama lebih fasih. Thalhah
membacany a' Yw r i' ffi,tn' .

Ada yang mengatakan, bahwa mereka adalah kaum yang
murtad sehingga hd itu membuat Nabi SAW bersedih, maka Allah
SWT menghiburnya drn melarangnya bersedih, dan Allatl
menyatakan alasan, bahwa mereka itu tidak akan menimbulkan
madharat apa pun terhadap Allah, bahkan mereka itu hanya
menimbulkan madharat terhadap diri mereka sendiri, karena tidak ada

bagian pahala bagi mereka di aktrirat kelak, dan bagi mereka adzab
yang besar. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka itu adalah
kaum kuffar Quraisy. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka itu
adalah orang-orang munafik- Dan, ada juga yang mengatakan bahwa
itu mencakup semua orang kaft.

Al Qusyairi mengatakan, "Bersedih karena kekufiran orang
kafir adalah ketaatan, ftrmrm Nabi SAW berlebihan dalam bersedih

itu, sehingga beliau dilarang, sebagaimana Allah Ta'ala: fi

o,# W ;fi .-;I Maka ianganlah dirimu binasa karena

lresedihan terhadop mereko). (Qs. Faathir [35]: 8) dan firman-Nya:

fr *# (*. W- i ol bfr -& 3#' U {i1y. (Maka

[apakahJ barangkali kanu akon memburuh dirimu larena bersedih
hati setelah mereka berynling, sefirurya mereka tidak beriman
kepada lrcterangan ini [Al Qtr'on)." (Qs. Al Kahfi [18]: 6).

Kata 6&*mengguoakan kata bantu (auxliliary) { bukan

.J!*t * menunjultcan bahwa mereka berada di dalarn kekufuran itu

dan terus menerus mempertahankaony4 sepeni ini juga firman-Nya:

g:{iS O 'oi#- (Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-

kcbaikan) (Qs. Al Mu'minrnm [23]: 6l).

Katimat: 'f* X W- i 1ff;{serurss,rhnya mereka sekali-

lrali tidak dapat memberi nrudhuat kcpoda Allah sedikit pm) adalah
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alasan pelarangan itu. Maknanya: Batrwa kekufuran mereka itu tidak
akan mengurangi sedikit pun dari kerajaan Allah SWT. Ada juga yang

mengatakan, batrwa maksudnya adalah: Mereka sekali-kali tidak dapat
memberi madharat kepada para wali-Nya. Kemungkinan juga bafiwa
maksudnya adalah: mereka sekali-kali tidak dapat memberi madharat

terhadap agama-Nya yang telatr disyari'atkan-Nya bagi para hamba-

Nya.

Ka12,lt,-i,- pada posisi nashab sebagai mashdar, yakni syai'an

min adh-dharar (madbarat sedikit pun). Ada juga yang mengatakan
pada posisi nashab karena naz' al khaafidh (partikel penyebab

khafadhljaar), yakni: Bisyaiin. Al Hazhzh adalah an-nashiib (bagian).

Abu Zaid berkata, "Dikatakan,'Rajulun hazhiizh' apabila laki-laki itu
mempunyai banyak rezeki. Makna ayat ini: Bahwa Allah
menghendaki untuk tidak memberikan bagtan patrala kepada mereka

di surga kelak. Ungkapan yang menunjukkan masa yang akan datang

ini untuk menunjukkan tidak adanya kehendak dan

kesinarnbung"r ya.'F$ Aft {t (dan bagi mereka adzab yang

besar) yang disebabkan oleh kesegeraan mereka menjadi kafir,
sehingga madharat kekufuran mereka kembali kepada mereka yang

menyebabkan tidak ada bagran pahala bagi mereka di akhirat kelak,

dan mengantarkan mereka kepada adzab yang besar. V;Jit irj\ itl,

dii! ';fi (sesungguhnya orang-orang yang menukar iman

dengan kekafiran), yakni: Mentrkar kekufuran dengan keimanan.

Pembahasan tentang ungkapan pinjaman ini telatr dikemukakan.

65 611r#- J (sekali-sekali mereka ttdak akan dapat

memberi mudharat kcpada Allah sediHt pun) maknanya seperti yang

pertarn4 yaitu unhrk menegaskan yang sebelunnya. Ada juga yang

mengatakan, bahwa yang pertama khusus bagi orang-orruig munafik,

sedangkan yang kedua mencakup semua orang kafir. Pendapat

pertama lebih tepat.
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"fuSJ-'E;t 83 6 W eii'"6:E- 13 @"" iangantah

selrali-lrali orang kafir menyangka balwa pemberian tangguh Kami
lrepada mereka adalah lebih baik bagi merelca), Ibnu Amir, Ashim

dan yang lainnya membacanya: "ijfr; dengan hurufya'bertitik dua

di bawatr, sementara Hamzah membacanya dengan huruf ,a'bertitik
dua di atas (yakni: Tafuabanna). Makranya berdasarkan qira'atr
pertama adalah: Janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka
bahwa Kami akan pemberian tangguh Kami kepada mereka yang

berupa panjangnnya umur, mewahnya penghidupan atau kemenangan

yang mereka peroleh pada perang Uhud it" fu,$<t 7 \rtit toit

bagi mereka), karena sebenarnya tidaklah demikian, akan tetapi, frL

W +t:S {tL-tV"q ? ,F (sesungguhnya Kami memberi

tangguh kcpada merekn hanyalah supmya bertambah-tambah dosa
merelra; dan bagi mereka adzab yang menghinalan). Maknanya
berdasarkan qira'ah kedua: Janganlah sekali-kali engkau, menyangk4
wahai Muhammad, bahwa pemberian tanggth kepada orang-orang
kafir yang berupa hal-hal tersebut adalah lebih baik bagi mereka,
bahwa sesungguhnya itu buruk bagi mereka dan akan menimpa
mereka. Demikian ini karena pemberian tangguh yang kami berikan
kepada mereka itu hanyalah agar bertambah-tambah dosa mereka.

Maka maushul berdasarkan qira'ah pertama adalah fa'ilul fi'|, darn

kalimat 'Innamaa numlii' dan yang setelaturya memerankan kedua
maful dari 'menyangka', demikian menurut Sibawaih, atau

memerankan salah satunya, sementara yang satunya lagi mahdzuf,
demikian menurut Al Akhfasy

Adapun berdasarkan qira'ah yang kedu4 Az-Zujaj
mengatakan, "Maushul-nya adalah maful pertama, sementara

'innamaa' dan yang setelatrnya adalah badal dari maushul yang
memerankan kedua maful. Tidaklah benar bila'innamaa' dat yeng
setelahnya dianggap sebagai maful kedua, karena maful kedua dalam
kategori ini adalatr yang pertama pada maknanya."
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Abu Ali Al Farisi berkata, "Jika ini benar, maka kata'jL ittr

semestinya G.i 6sr*an nashab karena menjadi badat dari'alladziina

lrafaruu', jadi seolatr-olah Allah mengatakant, 'laa tafosabanna

imlaa'al ladziina kafaruu kJuiran' (anganlah sekali-kali engkau

menyangka bahwa penangguhan kepada orang-orang kafir itu adalah

baik)."

Al Kisa'i dan Al Farra' mengatakan, "Itu diperkiraan
pengulangan fr'|, jadi seolah-olah dikatakan, 'Wa laa tobsabannal
ladziino kafaruu, wa laa tabsabanna annomaa numlii lahum'
(anganlatr sekali-kali engkau menyangka orang-orang kafir itu, dan
janganlatr sekali-kali engkau me,nyangka bahwa Kami memberi
tanggung kepada mereka itu hanyalah), lalu berperan sebagai dua

maful."

Dikatakan di dalam Al Kasysyaf. Jika Anda mengatakan,

"Bagaimana bisa dibenarkan munculnya badal padahal yang

disebutkan hanya salah satu dari kedua maful-ny4 sementara tidak
boleh membatasi fi'l 'hasaba' hanya dengan satu maful?' Aku
katakan: Itu memang benar, karena pembuatan alasan badol darr

mubaddal minhu termasuk kategori pengalihan, bukankah Anda juga

bisa mengatakan, 'Ja'altu mataa'aka ba'dhahu fauqa ba'dh' (aklu

menempatkan barangmu sebagiannya di atas sebagian lainnya), dan

saat itu Anda membiarkan [membenarkan] adanya kata'mataa'aka'."

Yatrya bin Watsab membacanya, $3l(f,I dengan knsrah pada

keduanya. Ini qira'ah yang lemah berdasarkan sudut pandang bahasa

Arab. i-yYiuj." ,F (!4 6r*oss,rhnya Kami memberi tangguh

lrepada mereka lranyalah supcrya bertambah-tambah dosa merekn)

adalatr kalimat permulaan yang menjelaskan makzud penanguhan bagi

orang-orang ka.fir. Jumhur berdalih dengan ayat ini dalam menyatakan

batilnya apa yang diklaim oleh golongan mu'tazilah, karena Allah
SWT mengabarkarq bahwa Dia memanjangkan umur orang-orang

kafir dan memakmurkan penghidupan mereka adalah agar bertambah

dosa mereka.

Abu Hatim berkata, "Aku mendengar Al Akhfasy
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menyebutkan dengan harakat kasrah yang pertama dan hatakatfathah
yang kedua pada kalimat'innomaa numlii', dan ia berdalih dengan ini
untuk golongan qadariyah, karena ia termasuk golongan mereka dan

menetapkannya dengan perkiraan berikut walaa yahsabannal ladziina

kaforuu annamaa numlii lahum liyazdaaduu itsman innamaa numlii

I ahum Htairun lianfu s ihim."

Dalam Al Kasysyafdisebutkan: Sesungguhnya'bertambahnya
dosa' adalatr 'illah (alasan), dan alasan itu bukan penjelasan,

bukankah Anda bisa mengatakan, "Qa'adta 'anil ghan4i" (engkau

tidak ikut berperang) bagi orang lemah dan sakit, dan"Kharajtu minal

balad limaWwafat asy-syarri" (aku keluar dari negeri karena takut

keburukan) padatral tidak adakah keterangan untuk Anda, karena itu

hanyalatr 'illah (alasar) dan sebab.

'FY i!;i#51 'r:{'i,t {t(€ @u"n sekati-kati tidak akan

membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu

sekarang ini) adalah kalimat permulaan, dan menurut Jumhur, bahwa

khithab ini untuk orang-orang kafir dan orang-orang munafik, yakni:

Allah sekali-kati tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman

dalam kekufuran dan kemunafikan kamu n: ir$tl'u 4i'4- #
(sehingga Dia merryisihkan yang buruk [munafikJ dari yang baik

[mulonin).
Ada juga yang mengatakan, batrwa khithab ini rurtuk orang-

orang yang beriman dan orang-orang mgnafik, yakni: Allah sekali-kali

tidak akan membiarkan kamu berada dalam kondisi kaum sekarang ini
yang masih bercampur baur sehingga Dia menyisihkan sebagian kamu

dari sebagian lainnya. Ada juga yang mengatakan, batrwa khithab ini

untuk orang-orang musyrik. Yang dimaksud dengan orang-orang

mukmin adalah yang berada di dalam tulang punggung dan di dalam

rahim, yakni: Allah sekali-kali tidak akan membiarkan anak-anak

kamu wahai sekalian orang-orang yang beriman, berada dalam kondisi

kaum sekarang ini yang masih bercampur baur dengan orang-orang

munafik sehingga Dia menyisihkan di antara kamu.

Berdasarkan pengertian dan pengertian yang kedu4 maka pada

redaksi kalimat ini adalah pengalihan. Kalimat ini dibaca juga
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, Yumayyiza' dengan harakat tasydid, dari maaza asy-ryai' a-yarniizuhu,

yaitu: Memisahkan antara dua hal, jika banyak hal maka dikatakan

mayyazahu-tamyiizan.

# ',F !5:g:;.fS 'bgq (Dan Atlah sekati-kali tidak atran

memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang ghaiD) sehingga kamu

dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk, karena

perkara yang tertutup oleh ilmu ghaib, tidak ada seorang pun yang

dapat mengetahuinya, kecuali rasul yang diridhai-Nya di antara para

rasul-Nya, maka Dia memperlihatkan kepadanya sesuatu dari yang

ghaib, sehingga ia dapat membedakan di antara kamu, sebagaimana

yang dilalarkan oleh Nabi kita SAW ketika menetapkan sejumlah

orang munafik. Sesungguhnya yang demikian itu adalatr dari

pemberitatruan Allah dan bukan karena beliau mengetahui yang ghaib.

Ada juga yang mengatakan, batrwa maknanya: Dan Allatt

sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada karru hal-hal yang

ghaib tentang orang yang berhak mendapatkan kenabian sehingga

wahyu bisa karnu pilih.

f{-61 €.Si @kan tetapi Atlah memilih), yakni: YaWtaaru

!-
(memilih) -rf4 J 4|jl, oC 6iapa yang dikehendabi-Nya di antara

rasul-rasul-Nya). :rVl; ;"\\LG (Kareno itu berimanlah kepada

Altah dan rasul-rasul-Nya), yakni: Lakukanlah keimanan yang

dimintakan dari kalian, dan tinggalkan kesibukan dengan melihat-lihat

ilmu Allatr SWT yang bukan urusan kalian. \-i;t' o$ @an iila pamu

beriman) dengan apa yang telatr disebutkan itu, 'ff 
i{i" fa'"

bertah,va, maka bagimu) pengganti hal tersebut, yaitu I"*
(pahalayang besar) yang tidak diketatrui kadarnya.

,-7
_i>l

{ #'; 4$, e 6t i#r, q 5fr-'"-51 "64$i 6'tou'
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kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah
berikan lrepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa

kcboWtilan itu baik bagi mereka) ini adalah maushul pada posisi rafa'
sebagaifa'ilul fi'l berdasarkan qira'ah dengan hurufya'bertitik dua di

bawah, sedangkan maful pertamanya mahdzuf, yakni: Laa
yahsabannal baakhiluunal bakhla Htairan lahum (anganlah sekali-

kali orang-orang yang baktril mengira batrwa kebaktrilan itu baik bagi
mereka). Demikian yang dikatakan oleh Al Khalil. Sementara

Sibawaih dan Al Farra' mengatakan, "Mahdzuf'nya itr'r karena telah

seorang penyarr:

:Y J\qtt'jGi o1 rc6,., itit\Loo 9, q ;

Bila orang dungu dilarang, ia malah alcon semakin dungu

dan menyelisihi, karena orang dungu itu cenderung menyelisihi.

Yakni: Mengarah kepada kedunguan, karena orang dungu itu
telalr menunjukkan kedunguan." Adapun berdasarkan qira'ah dengan

huruf ,a' bertitik dua di atas, maka fi'l-nya disandarkan kepada Nabi
SAW dan maful pertamanya mahdzuf,, yakni: Laa tahsabanna yaa

muhammad, buWtla alladziina yabWraluun khairan lahum (iang*
sekali-kali engkau menyangka wahai Muharnrnad, bahwa kebakhilan

orang-orang yang balfiil itu baik bagi mereka).

Az-Ztjaj mengatakan, "Yang demikian ini seperti firman-Nya:

(Dan tanyalah [pendudukJ negeri). (Qs. Yuusuf [12]:

82). Dhamir yang disebutkan itu adalatr dhamir al fashl (dhamir

pemisatr)." Al Mubarrid mengatakan, "Huruf sin pada firman-Nya:

.), W C, 53"W (Harta yang mereka bakhilkan itu akan

dilralunglran kelak di lehernya) adalah hr.ruf sin al wa'id (bernada

ancaman), dan kalimat ini mabni karena kalimat: 'A "f i '5.

(Sebenarnya lrebaWrilan itu adalah buruk bagi mereka)." Ada yang

mengatakan, bahwa makna tathwiiq (yakni pada kalimut 6j{;ff4 ai

ditunjul&an oleh ilrl'i;. Bentuk ungkapan seperti ini adalah ucapan
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sini adalah: Batrwa harta yang mereka bakhilkan itu akan menjadi
kalung api yang dikalungkan pada leher mereka.

Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalah: bahwa
mereka akan menanggung apa yang mereka baLhilkan itu. Karena kata
itu berasal dari ath+haaqah ftekuatan), bukan dari tathwiiq
(pengalungan). Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: mereka

akan diliputi amal perbuatan merek4 sebagaimana kalung melingkari
leher. Dikatakan thawwaqa fulaan 'amalu thauqal hamamah, yakni
fulan mendapatkan balasan pekerjaannya. Ada juga yang mengatakan,
balrwa harta yang tidak ditunaikan zakafrya akan dinrpakan baginya
sebagai ular besar yang melingkari lehenrya. Hat ini sebagaimana
yang disebutkan dalam riwayat yang marfu' hingga kepada Nabi
SAW. Al Qurthubi mengatakan, *Kebakhilan menurut arti bahasa

adalatr seseorang yang enggan membayar hak yang wajib. Adapun
orang yang enggan membayar yang tidak diwajibkan atasnya, maka ia
bukan orang balfiil.'

WV ,it{:$ Lte jt; <o"" kcpunyoan Altah-tah segala

warisan [yang adal di langit dan di bumi), yakni: Kepunyaan Allah
semata, bukan selain-Ny4 ini sebagaimana tersirat dari
didahulukannya kalimat tersebut. Maknanya: Bahwa kepunyaan

Allah-lah apa-apa yang biasa saling diwariskan yang ada di langit dan

di bumi, lalu mengapa mereka membakhilkan itu dan tidak
menafl<atrkannya, padahal itu milik Allah, bukan milik mereka.

Adanya pada mereka hanyalatr pinjarnan. Yang demikian ini seperti

firnan-Nya, (1G J1J,;lt L; *Uy (Sesungsuhnya Kami mewarisi

bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya). (Qs. Maryam

[1e]: a0) dan firman-Nya: )+ i$t# K11+ Q til; (Dan

naflrahkanlah sebagian dari hortamu yang Allah telah menjadilcan

lramu menguasainya) (Qs. Al Hadiid l57l:7). AsaJ makna al miiraats
adalah apa yang keluar dari kepemilikanmu kepada orang lain, namun

tidak menjadi milik orang lain sebelum berpindah kepadanya dengan
perwarisan. Dan sebagaimana diketahui, bahwa Allah SWT adalatt
pemilik yang sesunggtrhnya untuk semul makhluk-Nya.
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Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid

mengenai firman-Nyar F-i-,, fit ViAl O51 itl, (Sesunsguhnya

oronger(mg Wrg memtkar iman dengan kekofiran), ia mengatakan:

Mereka adalah onang-orang munafik. Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq,

Ibnu Abu Sfibalt Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ath-
Thabrani serta Al Hakim dan ia men-sluhih-kannyai dari Ibnu
Mas'ud, ia me,ngatakan, *Tidak ada diri yang baik maupun yang jahat

kecuali kematian adalah lebih baik baginya daripada kehidupaq jika

ia baik maka Allah telah berfirman, 19fu'& ,ii 't+Y3 (Dan apa

yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbabi)
(Qs. Aali 'Imraan [3]: 198), dan jika ia jahat maka Allah telatr

berfirman: We-$'6:.2-7j @an ianganlah sekali-kali orang trafir

menyangka) al aayah." Sa'id bin Manshur, AM Ibnu Humaid, Ibnu

Jarir dan Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan serupa itu dari Abu Ad-
Darda'. Sa'id bin Manshur dan Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan

s€rupa ihr dni Muhammad bin Ka'b. AM bin Humaid juga

meriwayaftkm s€rupa itu dari Abu Barzah.

Ibnu Jrir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, ia

berkafi4 avlereka berkata, 'Bila Mghammad adalah be,lrar, hendaklah

ia memberitahu kami telrtang kondisi orang yang beriman kepadanya

dm kondisi ormg yang mengingf,arinya' Maka Allah mentrunkan:

'q*51 ';IYfrl'ofi1 feaa, sekdi-tuti tidok akon membiokan orans-

or@W yorg Urnnon) Al aotah." Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari

Ibnu Abbaq ia mengatakan, "-Yalrni- Allah memilih golongan

yang hhagia dai golongan yang sengsara."

Abd bin Humai4 Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrmdzir dan Ibnu Abu
Ilatim meriwayatkan dari Qatadah, ia b€rkata "Allah memilih di

antara mereka dalam jihad dan hijrah."

Ibnu Abu Hatim meriwaya&an dari Al Hasan mengenai

firman-Nya # iF {;t$.Et 'o((t (Dan Atlah sekali-kali tidak

akon memperlilutkan kcpada kamu hal-hal yang ghaib), ia

mengatakan: Dan tidak ada yang diperlihatkan kepada hal-hal yang
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ghaib selain Rasul.

Abd bin Humai4 Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu

Hatim meriwayatkan dari Mujatrid mengenai firman-Nya, :ifr #5

,*- (Atran tetapi Altah memilih), ia mengatakan: 
-Yakni-

mengkhususkan. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Malik, ia
berkata, 

(6-Yakni- memilih."

Ibnu Jarir drn Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya, 653- '"$ "614 {i 6r*oti-kali janganlah

orang-orang yang bakhil itu menyangka), ia mengatakan: Mereka
adalatr ahli kitab, mereka balfiil untuk menjelaskan kepada manusia.
Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujatrid, ia berkata, "Mereka adalah
kaum yahudi." Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-Suddi, ia berkata,
"Mereka bakhil untuk berinfak di jalan Allah dan tidak menunaikan
zakatrya." Al Bulfiari meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata,
*Rasulullah SAW bersabda: be$ tt'n Si U(,331';l. lt; ti,r 'nfr- 'i
ut ,ur; €t ,',)F--:*1* **.'ibll ,yq,i'i_'i$-,g#,i{ ,t}t
'l:;S (Barangsiapa yang dianugerahi Altah harta lalu tidak

menunailran zakatnln, maka hortanya itu akan drtampakkan
lrepadanya seperti ulu besar yang botak dan memiliki dua titik di atas
lrcdua mata dan disamping mulutnya, binatang itu mengejar-
ngejornya pado hni Horrot lalu menggigit dengan rahangnya, lalu
mengatakan, "Afu ini hqtamu, aht ini simpananmlr') Kemudian
beliau membacakan ayat ini.m Banyak hadits-hadits lainnya yang
semakna dengan ini yang dikeluarkan oleh jama'ah dari sejumlatr
sahabat dan menyandarkannya kepada Nabi SAW.

'{r=ri#ibfftyrJE65iT|st'dirt

n Shahih: Al Bukhari, no. 4565, dari hadits Abu Hurairah.
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'6. i(*lii'*ri; iJG 6 #Ks,h-wrii'fifrit
.fi,{I,qayt@ A-Fi-1(i<Jl&7--z

<it -u.41'-v iiti $yrl3 65( @F =g 2$.s,,

rsS'ltlt,X*u96hW3&);)A3

#'53'41#"5'\3
'4llittfs ;*o;

{'s4
4'9frii'"rAr$@.$

@ #tvc-$r,iyri#V,*a#
u Sesunggrrtnya Allah telah mendengar lrcrkataan orang-orang

yang mcngdafunr'SesunggtrtnyaAllah mishin dan Kami kaya'.
Komi ahan nuncotst perfutoan mercfu itu dan prbuatan mcreka
nunbuuh ,tobi-nobi tstp olason yong benar, dan Kami akan
nengdofut (hepdt tueha),'Rosafunblt olehma aztb yang

nwnfofur'. (Aztb) yong demihio, ifr. odolah dbebabkan perbuatan
turgottttt senfrri, dot bohtrosotyt Allort sekali-kali tidah

ncngodaya hubthontboNyo. geQ orang4rang (Yahudi) yang
nungdafua 'Saungguhny Allah telah memerktahhan kepada

farrri, $qraya Koni jangaa brirrrsn hcryda seseorang rasul,
ybclum Dia nendilonghan kerydo farrri korban yang dimakan

qfi'. Kdakanlah,'Sesungguhnlm telah datang kepada kamu
bebetry orang Rtsal sebefurtu rmembanta keterangan-keterangan
yang nydt don mqnbawa opayang hotna sebuthan, maka mengapa

kt n. nembutuh nerefo jiht honu odalah orangerang yang
benar'. Ji*a mereka mendustakan kantu, maha sesungguhnya
Rasal+asul sebelwn hamupun tebh didustakan (pula), mereha
membawa nuhjizot-mukjiztt yang nyata, Zabur dan kitab yang

nembefipenjelasan yang serqpurrro-'(Qs. AaIi 'Imraan [3J: 181-
184)
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Ahli tafsir mengatakan: Ketika Allah menurunkan , ufii 6 -j
V:6; 'fr ,?j- $iapakoh yang mau memberi pinjaman trepado

Allah pinjaman yang baik [mena/kohkan hartanya di jalan Allah).
(Qs. Al Baqarah pl: 245; AI Hadiid [57]: I l), suatu kaum dari
kalangan yatrudi mengatakan ungkapan ini untuk nlenyamarkan
terhadap golongan lemah mereka, bukan karena mereka meyakini ini,
sebab mereka itu ahli kitab, tapi yang mereka maksud adalah, bahwa
bila benar itu yang diminta Allah dari kit4 yaitu pinjaman
sebagaimana yang dikatakan oleh lisan Muhammad, berarti Allah
adalah fakir. Hal ini rmtuk menimbulkan keraguan terhadap saudara-
saudara mereka ag tnalslam.

$G 6 $ru (Kami akan mencatat perkataan mereko itu),

Kami akan mencatatnya pada lembaran-lembaran malaikat, atau Kami
akan memeliharanya, atau Kami akan membalas mereka karenanya.
Maksudnya adalah ancarnan bagi merek4 dan bahwa hal itu tidak
luput dari pengetahuan Allall bahkan telah disediakan balasannya

bagi mereka pada hari pembalasan. Kalimat '*$2,' berdasarkan

pemaknaan ini adalah kalimat permulaan sebagai jawaban atas

pertanyaan yang diperkirakan, yaitu seolatr-olah dikatakan: Apa yang

dilalorkan Allah terhadap mereka yang melontarkan ungkapan ini
sebagai ejekan? Lalu dijawab: Allatr mengatakan untuk mereka:

$6 6 #k, (Knni akor mencatat perkataan mereka iA. N
A'masy dan Hamzah membacanya, 'Sayulaabi (akan dicatat) dengan
yaa' bertitik dua di bawah dalam bentuk mabni lil maful (redaksi

negatif). Sementara huruf latn pada kalimat '&Ztt dtbacarrya rafa'

dan'Yaquulz' dengan hurufya'bertitik dua di bawah.

l+flt iil7i (dan perbuatan mereka membunuh nabi-

nabi) di'athaftankepada: $136 (perkntaan mereka irz), yakni: Dan

Kami mencatatkan pula perbuatan mereka yang membunuh para nabi,
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yakni: Membunuh para nabi terdatrulu. Dinisbatkannya perbuatan itu
kepada mereka adalah karena mereka rela dengan hd itu.
Dijadikannya perkataan itu sebagai penyerta pembunuhan para nabi
adalah sebagai peringatan, bahwa hal itu termasuk perkara besar dan
sangat tercela sehingga disetarakan dengan membunuh para nabi.

3;{5 (dan t{anti akan mengatakan (kcpada mereka)) di-

'athaf-kankepada: 4k, (Kami akan mencotat), yakni: Kami akan

membalas mereka kelak di neraka setelah pencatatan perkataan yang

Kami katakan kepada mereka itu, atau saat kematian, atau
penghitungan amal perbuatan. Al flariiq adatah sebutan untuk api
yang berkobar-kobar. Penggunaan kata 'dzauq' untuk
menggungkapkan adzab adalah bentuk trngkapan yang amat sangat.

Ibnu Mas'ud membacanya 'wa ytqaalu dzuuquu' (dan dikatakan:

"Rasakanlah olehmu").

Kata penunjuk pada kalimat l$i lpazaOl yang demihian itu)

kembali kepada adzab yang disebutkan sebelumnya Pengrrngkapan
bentuk isyarat kepada yang dekat dengan mexxggunakan kata yang

biasa digunaton untrk menurfrLkan yang jauh adalah untuk
menunjukkan jauhya stahs kejahatan. Dan, disebutkannya 'tangan'
adalah kar€na trngan iailah yang biasanya melakukan kemaksiatan.

4 r$.5l,;4ffiilS @on balwaso4n Attah sekati-kati

tid& mengutialn h,onba-honba-Nya) di-'ahaf-lw

#S i,t:fi @dalat disebabkan perbuatan

alasannya adalah karena Allah SWT mengadzab mereka akibat dosa-

dosa yang mereka lakukan dan membalas mereka atas perbuatan
mereka" jadi hal itu bukan keztraliman (penganiayaan). Atau ini
bermakna: Bahwa Allah adalah pemilik kerajaan yang berhak berbuat
sekehendak-Ny4 d"n itu bukan berarti menzhalimi (menganiaya)

orang yanrg dradzab karena dosanya. Ada juga yang mengatakan,
bahwa alasannya adalah batrwa penafian kezhaliman mengharuskan
keadilan unttrk mengganjar yang baik dan menghukum yang jahat.

:kan kepada: L"

tanganmu sendiri),
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Pandangan ini dibantah, karena meninggalkan penghukuman padahal
ada sebabnya bukanlah kezhali6*, baik secara logika maupun
syari'at.

Ada juga yang mengatakan, batrwa redaksi kalimat: 'ifr '-61

#8 2SJE, fr fa" balwasanya Atlah sekali-kali tidak

menganirya lwmba-Iumba-Nya) pada posisi rafa' sebagai khabar
nntuk mubtada' yary mahdzuf, yaitu: Wal amru annallaaha laisa
bizhallaamin lil 'abiid (perkaranya dan bahwasanya Allah sekali-kali
tidak menganiaya hamba-harnba-Nya). Ini pengungkapan tentang
penafian kezhaliman, walaupun penyiksaan mereka tanpa dosa pun
bukan kezhaliman menunrt ahlussunnatr, apalagr bila penyiksaan itu
karena dosa, ini adalah ungkapan yang sangat mendalam tentang
kesucian-Nya dari hal itu. Penafian kata'zhallaam'yang berarti sangat

banyak melakukan kezhaliman, mengisyaratkan keberadaan pokok
keztraliman. Pandangan ini disarggah, bahwa yang diancam
diperla}rrkan demikian itu adalah bila melakukan keztraliman, jika
demikian m'aka keznafiman itu adalah besar, lalu yang demikian itu
dinafikan hingga batas besarnya itu jika kezhaliman itu ada.

66 6-fi WaituJ orang-orang [YahudiJ yang

mengatakant), ini Htabo untuk mubtada' yang nahdzuf,, yutu: hum
alladziina qaalnt (mereka itu adalah orang-orang yang m€ngatakan).

Ada yang mengatakan bahwa ini adalah na'r rmtuk +A\ Ada juga

yang mengatakan bahwa ini pada posisi nashab karena pengaruh

redaksi yang mengandrmg makna kata kerja celran. Ada juga yang

mengatakan, bahwa ini pada posisiT'r sebagai badal aan: El'6i;i4

orang-orcmg yong mengdakan). Namun pendapat ini lemah, karena

badal (pengganti) itu adalah yang dimakzud, tidak termasuk a/
mubaddal minlru (yang diganti), dan masalahnya di sini tidak
demikian.

Orang-orang yang mengatakan demikian itu adalah segolongan
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orang yafuudi, s€bagaimarra dala6 riwayat yang akan dikemukakan
nanti, dan yang dikatakan ltu, yakni: Batrwa Allah telah

memerintatrkan kepada mereka agar tidak beriman kepada seorang

rasul pun sebelum ia mendatangkan kepada mereka korban (yang

dimakan api), ini termasuk klaim-klaim bathil mereka. Memang
kebiasaan Bani Israil datrulu, bahwa mereka membawa korban, lalu
sang nabi berdiri dan berdoa, lalu tunmlah api dari langit yang

kemudian membakar korban itu. Namun tidak semua nabi Allatr
beribadatr dengan cara ltrt dan itu bukan sebagai bukti yang

menunjukkan kebenaran pengakuan kenabiannya. Karena itulah Allah

membantatr mereka dengan firman-Nya:

.JfiV *t$\ (Katakantah, 'sesungguhnya telah datang

lrepada kamu beberapa orang rasul sebelumlat, membmva

keterangan-lceterangan yang nyata dan membcilva apa yang kamu

sebuttran) dari Al Qur'an: q}j.u# g oL ;f#G /1 @aka

mengary kamu membumrt rureka iika komu orang'orang yang

berur?\ s€eerti Yalrya bin Zakariya Sya'tsa' dan sernua nabi yang

mereka bunuh"

Al Qurbun adalah se,mbelihan, shadaqah atau amal shalih
yang diperse,mbabkan rmtuk mendekatlon diri k€pada Allah. Ikta ini
mengihrti pola fu'lom dni qubalt Ke,mudim Allah menghibrn

Rasul-Nya sAw dengan firman-Nya, &l:"3 4'i{ fi !Ii."iA o9

& 6# Qi ka mer e ka mendustakan kmnu, maka s e s un g guhny a r as ul -

rasul sebelun komu pn telah didustakan [pulaJ, mereka membav,a)

keterangan-keterangan seperti apa yang engkau bawa. Az-Zubur
adalah benttrk jamak dari mbur, yaitu Al Kitab, penafsirannya telatr

dikemukakan.

*#l VC-6J(, (dan kitab yang memberi penielason yong

sempurno) yang jelas, terang lagi menerangi. Dikatakan naara asy-

syai'u, onaara, ncvrwtra danistanoora artinya sama.

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

,# e 3:"3 {-1i 33 S,
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meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Abu Bakar masuk ke
rumah Al Midras, lalu ia mendapati orang-orang yahudi tengah
berkumpul pada satatr seoriang dari mereka yang biasa dipanggil
Fanhash, salah seorang ulama dan rahib mereka. Lalu Abu Bakar
berkata, 'Celaka engkau wahai Fanhash, bertakwalatr kepada Allah
dan masuklah Islarn. Demi Allah, sesungguhnya engkau telah
mengetahui bahwa Muhammad adalah utusan Allah, kalian telah
mendapatinya tertulis di dalam Taurat.' Fanhash menjawab, 'Demi
Allah watrai Abu Bakar, Kami tidak mempunyai kebutuhan terhadap
Allah, sedangkan Dia sangat membutubkan kami, dan kami tidak
merunduk-runduk kepada-Nya sebagaimana Dia merunduk kepada
kami, dan sesungguhnya kami tidak membutuhkan-Nya. Seandainya
Dia tidak membutuhkan kami, tentu Dia tidak akan memberikan
pinjaman kepada kami sebagaimana yang dinyatakan oleh teman
kalian yang melarang kalian melakukan riba dan memberikannya
kepada kami. Seandainya Dia tidak membutuhkan kami tentu tidak
akan memberi kami riba.' Maka Abu Bakar pun maratr, lalu memukul
wajah Fanhash dengan pukulan yang keras dan berkata, 'Demi Dzat
yang jiwaku berada di tanganny4 seandainya tidak ada perjanjian
damai antara kami dengan kdiaq strngguh aku telah menebas lehermu
\ffahai musuh Allah.' Lalu Fanhash pergi menemui Rasulullah SAW,
lalu berkata 'Walni Muhammad, lihaflah apa yang dilal<t*an
sahabatuu terhadapku.' Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Abu
Bakar: f1ib ti $tb ',:));.; 6 (AW yang mendorongmu melahtkan

tindakanmu itu?) Abu Bakar menjawab, 'Wahai Rasulullah, ia telah
mengatakan perkataan yang besar, ia menyatakan batrwa Allah itu
fakir sedangkan mereka tidak membutuhkan-Nya. Saat ia mengatakan
itu maka aku pun marah karena kata-katanya itu, maka aku pukul
wajahnya.' Fanhash menyanggah dengan mengatakan, 'Aku tidak
mengatakan ittr.' Maka berkenaan dengan apa yang dikatakan oleh
Faohash itu, Allah menurunkan ayat yang membemarkan perkataan

Abu Bakar, 13'6 .lr$t 33'itt 'di rt (Sesungguhnya Allah telah

mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan) al aayah. Dan
berkenaan dengan Abu Bakar dan kemarahan yang dirasakannya,

Allah menurunkan ayat: ?)3 aQf$ttj'J irJi 62 453
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Wittgttl 6516 p"" 7usal kmnu sungguh-sungguh

alron mendengor dui orang-or(mg yang diberi Htab sebelum kamu
dan doi or(mg-orang y(mg memryrsefutukot Allah, gangguan yang
bonyak yang merynkitkan ftarr) (Qs. Aali 'Imraan [3]: 186) al
aqtah.uer Kisah ini dikeluarkan juga oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Al
Mundzir dari Ilaimah. Dikeluarkan juga oleh Ibnu Jarir dari As-Suddi
s@ara lebih ringkas dari ini.

Ibnu Abu Hatim, Ibnu Madawaih dan Adh-Dhiya' di dalam l/
Mukhtwah meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas,
ia menuturkan, "Orang-orang yahudi mendatangi Nabi SAW setelah

ditnnmkannya ayat: (;,!.LlS;'Sl ,?$ u-$i $ if gupakah yans mau

memberi pinjaman keryda Allah pinjamon yang baik [menaJkahkan
lurtarya di jalan Allah) (Qs. Al Baqarah f2l:245), mereka berkata,
'Wahai Muhamna4 apakah Tuhanmu itu miskin sehingga meminta
pinjaman kepada para hamba-Nya?' lvlaka Allah menurunkan ayat
ini." Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mrm&ir meriwayatkan dari Qatadah, ia
mengatakan, bahwa yang mengatakan pe*ataan tersebut adalatr

Huyay bin Affithab, dan ayat ini ditunmkm berkeiraan dengannya.

Ibnu Al Mrmdzir dan Ibnu Abu llaim meriwayatkan dari Al

Ala' bin Badr: Bahwa ia pernah dimya mcngeoai firman-Nya:'rr$3j

," ey*flt (Dot prbuau nereka memhnuh tubi-nabi tanpa

olas@, Wrg bena), padahal mereka tidak mengalami hal
rncngat-Lan: 

-Yaitr- kil€Da t€rus meneru.snya mereka
me,mhmuh para nahi.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dri Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya )A 1f*-!L, ;4 frl ilS fo*, balwasanya Altah

sekali-kali tidak menganiala hmtbo-honbo-Ify), ia mengtakan: Aku
sekali-kali tidak menyiksa orang yang tidak berdosa

" Dho'if, Ibnu Jarir 4t129- Di dalam smadnya terdapat Muhammad bin
Muhammad maulanya Zaid bin Tsabit Al IIafid mc,ngatakan di dalam At-Taqrib,
'Ia tidak dikenal, dan lbnu Ishaq meriwayadon sendirian darinya"

itu, ia
dalam
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Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Adh-

Dhahhak mengenai firman-Nya: -1dl L* .6tt iry fJG 6_5,i
([YainJ or(mg-orong [YahudiJ yang mengatakan,,,sesungguhnya
Allah telah memerintahlan lcepada kami,), ia mengatakan: -yaitu-orang-orang yahudi. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Al .Ufi,

dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, ':rlt riyE? g6hq? e
(sebelum dis mendatangkan kepada knmi lcorban yang dimakan api),
ia mengatakan: seorang laki-taki dari kami bershadaqah, lalu ketika
shadaqahnya diterima, tiba-tiba turunlah api dari langit kemudian
memakan shadaqahnya itu. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al

Hasan mengenai firman-Ny a, -(Ay't$ tAl 'lry$C 6r5,i (yaituJ
orang-orang [YahudiJ yang mengatakon, "sesungguhnya Allah telah
memerintahkan kzpada kami") ia mengatakan: Mereka berdusta atas
mma Allah.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-

Nya: 9.!!!19 (Membmva kcterangan-kcterangan), ia mengatakan: -
Yaifir- halal dan haram.

/ytS (hbur) ia mengatakan: Kitab-kitab para nabi.

#l ve{$ (dan Htab yang memberi penjelasan yang

semptrna) ia mengatakan: Yaitu Al Qur'an.

;i?A6i{i,vsyrfi'fr{"#k
ti3"5t1 3fiigJl j+-3', )At VAS,;,:ti:,+!r

e8't5@ )ixt&1$ltiiojl
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133'u5( i* <;:fri p jl5 "rA;rfr
"'I*SSS rgtfr 651 ei ?)3 e #sfr
U @ :$fi ,]c b, 44 i'yi#-s; va-Z 69

{; nw W egfi i:'}'ujli 
'4rt'fi;4W Gi aW3 Cr# -$i i'I.:$ fr;Ki

6 sj4j'6-q3;fi 'u-fi 't 33J @ 6;i$6
#3'vt'i:S'i j5qe:55it$1i-{qlA:4

3j,;$
$ & X;ri',r!-it3 *ii31 A$rlrj @ U: Irfi

$Trq-tiop yag bcrliwa af,ot nsasfui ntoti Dot sesunggahnyo
pda hori Hsrd sqiolal, dewryno,hut poltobtttu Barungsiapa
$jafikot dofi neraka da.t dirrlasr.k*an he dobm syarga, nafu

swggrrt ia bloh berwttang. Kchi&qan dunia ita tifuk lain
hanyolah hesenangan yang nempedayakan. Kamu s un gguh-

sttnggrrt afun diajiterhadap hofiama don dirimu- Dan (juga) kamu
sanggtrt*ungguh ahan mendengu dari orang+rang yang diberi

Htab sebelum hanu dan dari orang4rang yang mcmpersekutukan
Allah, gangguan yong banyah yang nunyakitkan hati Jika hama

bersabar dan bertahwa, naka sesunggahnya yang demihian itu
ternosah urusan yang potut diutomakan" Dan (ingatlah), ketika
Allah menganbil janji dari orang<rang yang telah diberi kitab

(yaitu), 'Hendaklah hamu meneranghan isi kitab itu kepada
mantusb, dan jangan hamu menyembunyikannya'r lalu mereha

melemporhan janji itu kc belafung punggang mcreka dan mereka
menuharnya dengan hargayang sedikil Amatlah buruhnya tuharan
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yang mereka terima- fanganlah sekali-kali kamu menyangka,
bahwa orang4rang yang gembira dengan apa yang telah mereka
kerjakan dan mcreka suha supaya dipuji terhadap perbuatan yang

belummereka kerjakan janganlah kamu menyangka bahwa mereka
terlepas dari sihsa, dan bagi mereka siksa yang pedih. Kepunyaan
Allah-lah kcrajaan langit dan bumi, dan Allah Maho Perkasa atas

segalo sesuatu." (Qs. AaIi'Imraan [3]: 185-189)

,lz e-ii:)\ (merasakan) dari adz-dzauq, contohnya adalatr perkataan

Umayyatr bin Abu Ash-Shalt:

qnii;,r rltr -pr 1r.. c l,'-i.'. c t,clc.t y' c,..eJ Ab-9 t>Ar- f U

Barangsiapayang tidakmati muda, maka ia akan mati kctika sudah
tua

kcmatian adalah mahkata dan manusia adalalah perryandangnya.

Ayat ini mengandung janji dan ancaman bagi yang
membenarkan dan yang mendustakan setelatr Allah mengabarkan

tentang orang-orang bakhil yang mengatakan, r.Ql fi i.fi '31 '$L

(Sesungguhrrya Allah miskin dan kami ksya).(Qs. Aali 'Imraan [3]:
l8l). Al A'masy, Yatrya bin Watsab dan Ibnu Ishaq membacanya,
'Daaiqatun al mmttd dengan tamyin dan nashab pada 'Al mauta',
sementara Jumhur membacanya dengan idlnafah (menyandangkan al
maut ke@a dzaaiqah,yalrni ; Dzaoiqatul maut).

"tQ)f 
if_ ;LA 4gj,(3y1{oo" sesungguhnya wda

lrori Homot sajalah disempurnakan pahalamu), ajrul mubnin (balasan
orang beriman) adalah ats-tsmyaab (pahala) sedangkan ajrul kaafir
(balasan orang kafu) adalah al 'iqaab (siksa). Yakni: Bahwa dipenuhi
dan disempumakannya balasan-balasan itu adalah pada hari tersebut
(hari kiamat), adapun balasan-balasan di dunia atau di alam barzakh,
maka itu hanyalah sebagian balasan.

Az-Zahah adalah at-tanhiyah wa al ib'aad (dikesampingkan
dan dijauhkan). Pengulangan az-zafuh (sehingga menjadi zafozafua)

adalah penarikan dengan cepat. Demikian yang dikatakan di dalam l/
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Kasysyaf. Pembahasan tentang ini telatr dikemukakan, yakni:
Barangsiapa dijauhkan dan dihindarkan dari neraka saat itu berarti ia
telatr beruntung, yaitu memperoleh apa yang diinginkan dan selamat

dari yang ditakuti. Inilah keberuntungan yang sebenamya yang tidak
ada lagr keberuntungan yang menyetarainya. Karena setiap

keberuntungan, walaupun berupa semua yang diinginkan selain surg4
bila dibandingkan dengan surga maka tidak ada apa-apanya. Ya Allah,
sungguh tidak ada kebenrntungan selain keberuntungan aktrirat, tidak
ada kehidupan selain kehidupan akhirat dan tidak ada kenikmatan
selain kenikmatan alfiirat, maka ampunilah dosa-dosa kami, tutupilah
aib-aib l<ami dan ridhailah kami dengan keridhaan yang tidak ada lagi
kemurkaan setelahnya, dan padukanlah pada kami keridhaan dari-Mu
dengan surga.

Al Mataa'adalah apa yang dinikmati dan dimanfaatkan oleh
manusiq kemudian habis dan tidak lagi tersisa. Demikian yang

dikatakan oleh mayoritas mufassir. Al Ghuruur adalatr syetan

memperdayai manusia dengan angan-angan batil dan janji-janji palsu.

Allah SWT menyerupakan dunia dengan al mataa' (kesenangan

duniawi) yang mengelabui orang yang mendambakannya, karena

secam lahiriyah tampak sebagai sesuatu yang disukai, sedangkan

secara batin itu adalah sesudu ymg dibenci.

;LJ;,15'p:;;1 O <-r5;5 Qtun sttngsuh-sut gsuh

akot dhlii terhadap hotoru fun dirimi, ini lfiithab untuk Nabi
SAW dan umatnya sebagai penghibrn bagi mereka atas kehrfuran dan

kefasikan yang akan mereka hadapi, 4gar mereka mempertahankan

diri mereka dalam keteguhan dan kesabaran dalam menghadapi

b€ftagai hal yang tidak disukai.

Al lbtilao' adalah al imtibaan wa al ikhtibao (ujian dan

cobaan). Maknanya: Sungguh kalian akan diuji dan dicoba dengan

berbagai musibah dalam hal harta kalian, nafkah-nafkah yang

diwajibkan dan semua beban syari'at yang berkaitan dengan harta,
juga ujian yang berkaitan dengan jiwa yang berupa kematian,
p€nyakil kehilangan orang-orang yang dicintai dan terbunuh di jalan

Allah. Kdimat ini adalah jmtab qasam (penimpal sumpah) yang

nohdntf y ang ditunjukkan oleh I oam penegas kepastian.
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ib# u 6$fr t33 i*Ji {, 553 (Dan (iuga)

lrnmu sungguh-sunggtrt alcan mendengar dari orang-orang yang
diberi kitab sebelum kamu) yaitu: Kaum yahudi dan kaum nashrani.

f&fi <)-51 6 @an dari orans-orans yang

mempersehttukan Allah) yaitu: Semua golongan kafir yang selain ahli
kitab.

\i$i$ wrg boryokyang menyakitkan hati)

yaitu: Berupa penistaan terhadap agama dan kehormatan kalian. Kata
penunjuk pada kalimat:

6ft 'lrg' @ak seswtg;gulmya yang demikian itu)

menunjukkan kepada kesabaran den ketakwaan yang ditunjukkan oleh
ke&nfi'l-nya.

'Aottul an uut adalah unlsrD-uilrsan yang patut diutamakan,
yakni termasuk unsdn-ruusso yang semestinya kalian anfusias

terhadapnya karena termasuk yang diutamakan oleh Allah yang telah
diwajibkan atas mereka untuk dilaksanakan. Dikatakan 'azumal amr
artinya meneguhkan pe*ara dan membaguskannya.

ijj e,i f iti iA iL3 (Dan (ingattah), kctika Auah

mengambil jutji doi orang4rang yots telah diberi kitab), ayat ini
merupakan celaan terhadap ahli kitab, yaitu kaun yahudi dan kaum
nashrani, atau kaum yahudi saja Mengenai ini ada perbedaan

pendapat. Tapi yang tampak, bahwa yang dimaksud dengan ahli kitab
adalah setiap yang Allah berikan kepadanya itnu dari Al Kitab, yaitu
kitab apa pun, sebagaimana yang tersirat dan pengungkaparLkata"al
kitaab" secara ta'rd(defininfl yang berarti jenis kitab. Al Hasan dan

Qatadah mengatakaq bahwa ayat ini bersifat umum untuk semua

orang yang alim. Demikian juga yang dikatakan oleh Muhammad bin
Ka'b. Hal ini ditmjul*an oleh perkataan Abu Hurairah, "Seandainya
Allah tidak mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi Al
Kitab, tentu aku tidak akan menceritakan apa pun kepada kalian."
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Kemudian iamembacakan ayat ini.

Dhamir ftata ganti) pada kalimat, {ti41 (HendaHah kamu

menerangkan isi kitab irz) kembali kepada Al Kitab. Ada juga yang

mengatakan ke,mbali kepada Nabi SAW walaupun tidak disebutkan

sebelumnya, karena Allah telah mengambil perjanjian dari kaum

yahudi dan kaum nashrani agar mereka menerangkan kenabian beliau

kepada manusia dan tidak menyembunyikannya.

Crfi '$t L:JS (lalu mereko melemparkan janji itu kc

belakang Wtggung mereko). Abu Amr, Ashim dalam riwayat Abu

Bakar dan orang-orang Madinah membacanya'I'aybayyinunnahu'
dengan huruf ya' bertitik dua di bawalr, sementara yang lainnya

membacanya dengan huruf ,a' bertitik dua di atas. Ibnu Abbas

membacanya: '^g'4, O9?s ;rll\;: {o"" [ingatlahJ, t@tika Atlah

mengambil janji dari ptra nabi (yaiu), 'HendaHah knmu

meneranglcon isi Htob itu), namun qira'ah ini menjadi janggd ketika

dikaitkan dengan kalimat L:{3 (alu mereka melemparkan ianii
r'tu), maka fa'il-nya harus 'Manusia'. Qira'ah Ibnu Mas'ud adalah

'.t;*5' QatWmautnD. An-Nabz adalah oth-tlurh (melempar), di

dalam peiraftiran strah Al Baqarah telah dikemukakan keterangan

telilang redal$i kalimat ?.r* d3|<trc belatrong pnggung mereka),

yaitu sikap yang sangat dalam melempar. Telah dikemukakan juga

keterangan teirtmg makna firman-Nya, W '€1 a lii,,il| @r,

mereka rremtkonya dengm horga yang sedikit), dhamir-nya kembali

kepada Al Kitaab yang diperintahkan rmtuk menerangkannya dan

dilarang menye,mbunyikannya

"grSrf (dengan harga yang sedikit),yakni: Hina lagi sedikit

yang berupa barang-barang duniawi.

6t7!t- 11 & (Amatlah btruk tukaran yang mereka
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terima). Kata 6 di sini nakirah (undefinitif) pada posisi nashab

sebagai penafsir /a" Crelaku) dari '&r', sementara '6;j6:
adalah sifat, dan yang dikhususkan oleh celaan ini mahdzuf
(dibuang/tidak ditampakkan), yakni: Bi'sa syai'an yasytaruun
bidzaalilra ats-tsaman (Amaflah buruklah sesuatu yang mereka terima
dengan harga itu).

';t;1- irif' 'AA { (Janganlah sekali-kali pamu menyang*a

balwa orang-or(mg yang gembira), orang-orang Kufah membacanya
dengan taa'bertitik dua di atns. Iftithab ini untuk Rasulullah SAW
atau setiap orang yang layak baginya khithab ini.

't5 E (dengan apa yang telah mereka kerjaknn), yakni:

Bimaa fa'aluu (dengan aW yang telah merelca perbuat). Ada
perbedaan pendapat mengenai sebab turunnya ayat ini sebagaimana
yang nanti akan dikemukakan. Konteksnya menunjukkan cakupannya
untuk setiap orang yang melakukan amalan tercakup oleh keumuman
lafazln, dan ialah yang dianggap, bukan berdasarkan kekhususan
sebab. Maka barangsiapa yang gembira dengan apa yang telatr
dikerjakannyq dan senang dipuji oleh orang lain karena apa yang
tidak diperbuatnya, maka janganlah kamu menyangka bahwa ia akan
terlepas dari siksa Nafi' Ibnu Amir, Ibnu Katsir dan Abu Amr
membacanya'laa yafuabantto' dengan hurufya' bertitik dua di bawah,
yakni: Janganlah sekali-kali orang-orang yang bergembira itu
menyangka batrwa mereka akan diselamatkan dan adab. Jadi maful
pertamanya mahdzuf, yaitu farhuhum, sedangkan maful keduanya
adalalr bimafaazatin minal' adzaab.

{#:1 S Qanganlah kamu menyangka bahwa mereka)

adalatr penegas l7 pertama berdasarkan kedua qira'ah ini. Al
Mafaazah adalah keselarnatan, kata ini mengikuti pola mafalah dari
katafaaza-yafuu% yalng artinya najoo (selamat). Yakni bahwa mereka
tidak akan selamat. Bagran yang ditakuti itu diungkapkan dengan kata
mafaazah fteselarnatan) adalah sebagai bentuk optimisme, demikian
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yang dikatakan oleh Al Ashma'i.

Ada juga yang mengatakan, bahwa demikian itu karena
merupakan bagran keselamatan yang menjadi tempat kebinasaan.
Orang Arab juga biasa "fowwaza ar-raju?' (orang itu
selarnat) ketika omng ifu mati. Tsa'lab mengatakan, "Aku
menceritakan perkataan AI Ashma'i ini kepada Ibnu Al A'rabi, ia prm
mengatakan, 'Ia kelinr.' Abu Al Makarim mengatakan kepadakq
bahwa disebut mafaazah kmena orang yang memufuskannya faaza
(akan selamat).' Ibnu Al A'rabi mengatakan, 'Tidak demikian, karena
ia tidak akan luput dari apa yang bakal menimpanya'."

Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: Janganlah
kamu menyangka mereka akan berada di tempat yang jauh dari
siksaan. karena alfauz adalah mer{auh dari yang dibenci. Marwan bin

Al Hakam, AI A'masy dan Ibrahim An-Nakha'i membac^yu, i2X

(aatauu) dengan rnadd, yakni mereka bergembira dengan apa yang
mereka peroleh. Sementara Jumhur ahli qira'atr yang tujuh dan yang

lainnya membacanya tJ Ar^rrrldengan qasb(pendek).

Diriwayafikan oleh Ibnu Abu Syaibatr, Hanad, AM bin
Humai4 At-Tirmidzi dan ia menshahitrkannya, Ibnu Hibban, Ibnu
Jarir, Ibnu Abu tlmim, Al llakim dan ia meoshahihkannya, dari Abu

Huraiiah, ia bertma, *Rasuhrtlah SAW bersabda: ,t :, *i'Oi
'zf"jr,;$?t 

)6, f 1?:)'# ,e'ottf"1.,9u, g$ q ;, Ft
';t'ji, Ls\tdrl' i;)t.it'/it, Zg lf drlt irflt t2 ,:!6'ti6 (Sesmggutmya tempot cambuk di
a-

swga adalalr lebih baik doipoda funia dan seisinya. Jika kalim mau,
silakan membaco: 'Boutgsiapn dijafikan dari neraka dot
dimasultkot fu dalon srtrgo, maka sungguh ia telah bentntung.
Kehidupot dwna itu tid&, lain haryalah kesenangan yong
memperdayakot')." Ibnru Mardawaih juga meriwayatkan serupa itu
dari Sahl bin Sa'd.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Az-h)hn

mengenai firman-Nya: PJ3 b2 6€)1ti,3 i*$i'c, <,#fj
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-'

'9311 4.51 'rfi (oo, fuugal kamu sungguh-sungguh atran

mendengar dori orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan
dari orang-orang yang mempersekutukon Allah), ia mengatakan: Ia
adalatr Ka'b bin Al Asyraf. Ia memprovokasi kaum musyrikin untuk
memusuhi Rasulullah sAw dan para sahabatnya lewat sya'irnya. Ibnu
Al Mundzir juga meriwayatkan seperti itu dari jalur Az-Zuhri, dari
Abdurrahman bin Ka'b bin Matik. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari Ibnu Juraij mengenai ayat ini, ia mengatakan:
Yakni: Kaum yahudi dan kaum nashrani, dimana kaum muslimin

mendengar dari kaum yahudi perkataan: ;tlfi 553 (uzair itu putera

Allah) (Qs- At-Taubah [9]: 30) dari kaum nashrani perkataan:

411 ..jji a.-;il @t Masih itu putera Ailah) (es. ArTaubatr [9]:

30). 
-Kemudian 

mengenai firman-Nya:- 'rry 1i5t Va;:, ;rg

,f il 4F b 65 Qika kamu bersabar dan bertakwa, maka

sesungguhnya yang demikian itu termosuk urusan yang patut
diutamakan), ia mengafakan: ([Yaitu] kekuatan yang diteguhkan Allatr
dan diperintahkan kepada kalian).

Ibnu Ishaq dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya: egry A€jiii;\r_$i t4if 'fitt3
(Dan [ingatlahJ, katika Allah mengambil janji dari orang-orqng yang
telah diberi kitab [yaituJ, "HendoHah kamu menerangkan isi kilab rtu
kcpado manusia), ia mengatakan: 

-Yaifu- Fanhash, Asya, dan para
rahib lainnya.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Al Ufi,

dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, i|J t'i fur,iii ':i lg

,$ :3ir{fr ,i$fi (Dan [ingatlahJ, trctrtra Altah mengambit janji
dari orang-orang yang telah diberi kitab [yaituJ, 

,HendaHah kamu
menerangkon isi kitab itu kcpada manusia), ia mengatakan: Allah
telah memerintahkan mereka untuk mengikuti Nabi yang ummi.
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Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abrr Hatim meriwayatkan darinya
mengenai ayat ini, ia berkata, "Di dalam Taurat dan Injil telah

dinyatakan bahwa Isl"m adalah agama Allah yang diridhai-Nya, dan

bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang mereka dapati tertulis
dalam Taurat dan Injil, rulmun mereka melemparkannya" Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin
Jubair ayat ini, ia mengatakan, *Mereka adalatr kaum
yahudi.

,rg W (HendaHah kamu merurangkan isi kitab itu

lrcpada mamxia), yakni: Muhammad SAW. Ibnu Jarir juga

meriwayatkan seperti itu dari As-Suddi. AM bin Humaid, Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadatt
mengenai ayat ini, ia berkata, "Ini adalah perjanjian yang telatr

diambil Allah terhadap para ahli ilmu. Maka siapa yang mengetahui

suatu iLmrl hendaklah ia mengajarkannya kepada manusi4 dan
janganlah kalian menyembunyikan itntr, karena menyembunyikan
ilmu adalah kebinasaan." Ibnu Sa'd meriwayafkan dari Al Hasan, ia
mengatakan, "seandainya tidak ada perjanjian yang telah diambil
Allah terhadap para ahli ilmu tentu aku tidak akan banyak
menceritakan kepada kalian tentang apa-apayang kalian tanyakan."

Al Bulfiari, Muslim dm yang lainnya meriwayatkan: "Bahwa
Ivlawan mengatakan keeada penjaga pintunyq 'Wahai Nafi', pergilah

menemui Ibnu Abbas, lalu katakan, 'Bila setiap orang dari kita merasa

sel1ng deirgan apa yang diperolehnya dan suka dipuji karena sesuatu

fng tidak dilahkannya "kan diadzab, tentu kita semua akan

diadzfr.'tv[aka Ibnu Abbas b€rkat4 'Ada apa dengan kalian dan ayat

ini. Sesrmgguhnya ayat ini ditmmkan berkenaan dengan ahli kitab.

Kemudian ia merrbacakan ayat: 4-$il ijj'u-ii {4rt fr:.,t3
(Dan [ingatlahJ, kctiko Allah mengambil janji dari orang-orang yang
telah diberi kitab), al aayah.Ibnu Abbas menceritakan, 'Nabi SAW
pernah an tentang sesuatu kepada mereka namun mereka
menyembrmyikannya dari beliau dan memberitahukan hal lainnya
(yakni bukan hal yang ditanyakan). Lalu mereka keluar dengan

berpnra-pura telah memberitahukan tentang apa yang ditanyakan

beliau kepada merekq dan mereka ingin dipuji karena hal itu, dan
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mereka mer*a senang karena telah bisa menyembunyikan apa yang
ditanyakannya kepada mereka,."

Disebutkan di dalam riwayat Al Bukhari, Muslim dan yang
lainnya dari Abu Sa'id Al Khudri: Bahwa ada beberapa orang munafik
yang apabila Rasulullah sAw hendak berangkat berperang mereka
tidak turut serta dengan beliarl dan mereku."ri*g karena bisa tinggal
setelah Rasulullah sAw pergr. Dan, ketika Rasulullah sAw kembali
dari peperangan, mereka mengajukan berbagai alasan, mereka
bersumpah dan merasa seftmg dipuji karena rr4arra yang sebenarnya
tidak mereka lakukan. Laru tunrnlah ayat ini.e2 Teiah diriwayatkan
juga: Bahwa ayat ini ditunrnkan berkenaan dengan Fanhash, Asyya,
9* y*g lainnya. Diriwayatkan jug4 bahwa-ayat ini diturunkan
berkenaan dengan orang-orang yatrudi.

MalilL Ibnu Sa'd, Ath-Thabrani dan Al Baihaqi di dalam Ad-
Dalail meriwayatkan dari Muhammad bin Tsabit: Baiwa Tsabit bin
Qais berkata, "wahai Rasulullab, sungguh aku khawatir menjadi
binasa." Beliau bertanya, "Memangnya kenapa?- Ia menjawab, *Allah
telah melarang tcami merasa suka dipuji karena hal yang tidak karrri
lakukan, sementara aku merasa suka dipuji. Dan Allai teiah melarang
kami menampald(an kemewahan, sementara aku menyukai keindatran.
Dan Allah pun telatr melarang kami meng.r*k*- suara melebihi
suaramu, padahal aku ini orang yang bersuara keras.,, Maka beliau
bersabda: vfiJ SlUt tt+ ,F, ,+ q'ot a; tl ,e,6 i drii
Tsabit, tidakkah engkau rela urtuk hidup teryruji, grgr sebagai
syahid dan masuk swga?) Ternyata Tsabit nia"p-t qp'ui a* g"g*
sebagai syahid pada masa Mulaslamah Nyradznzzb.e3- 

-

Ibnu Al Mm&ir meriwayatkan dari Adh-Dhahhak mengenai

firman-Nya, i:4. (erlepas), ia mengatakan: seramat. Ibnu Jarir
jugameriwayatkan seperti itu dari Ibnu Zaid.

n Muttafaq'Aloih:Al Bulfiari, no. 4567 dan Muslim 4D142." Dicantumkan oleh Al Haitsami di dalam Majma' Az-zawaid 9/321, dan ia
mengatakan, "Diriwayatlcan oleh Ath-Thabrani o aa"m Al Ausath aan )l xabir
s9ca1a Ranjane lebar seperti ini danjuga secara ringkas. para perawi riwayat yang
ringkas adalah para perawi tsiqa[., - -
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*1 *\GJjt4!$i Ei{:si da O1t

6 g5 6*t; o- f$i * e s:fuaq e,f.
,6Y(i6()q"5;,j, .rl:6

cffi@ t6 b {4 *Evq :efi ,{i 56i
sSVG'&r:Av S * "yc >(4V *r tU"

tiijiqqg'+srl.g,gF6
{ 6tW;;6*{; afi &G ii c vt;5 GJ

;t1.g,i#
nSestmgguhnya dolomprwfutoon longit don buni" dan silih

bergantinya nalom dan siong tqdapd tandaaoda bagi orang_
orong yong berakol, (yaita) orang,rurgyarrg ncngingat Allah
sanbil bedbi otau dafuth daa dolom headoan berbaring dan

mqefo nemihbhan tentang penciptaor. tangt, fun bumi (seraya
berhda),',Ya Tahan Korrri,tbdalah Engfuu nenciptakan ini

dengan sia-sio, Maha saci Enghau, naha peliharalah kami dari
siksa neruho. Ya Tuhan kan i, sesunggrrtnya barangsitpa yang

Eyqfuu nosuhhan he dolamneraha, maha sungguh tetoh Engkiu
hinafun ia, dan fidak ada bagi orong*rang yang zalim seorang
penolongtan Ya Tuhan furt, sesungguhnya kami mcndcngar

(seruan) yang mcnyeru hepado iman, (yaitu), ?,Berimanlah kamu
kepado Tuhanmu,,, maka kamipun beriman. ya Tuhan kami,

ampuniloh bagi homi dosa-dosa kami dan hapaskanlah dari kami
kesalohan-hesalahan kand, dan wafathanlah hami beserta orang-

orang yong banyak berbaHl Yo Tuhan hami, berilah kami apa yang

'i*ts
&; (,#5 (il--si srf$'"51 @ .#:.ii,lrll

uri6 irt;s5

{itit
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telah Engkaa janjihon lepona kami dengan perantaraan Rasul-
rasul Enghau Dan janganlah Enghou hinakan kami di hari kiamat.
Sesangguhnya Engkautidak mcnyalahi janjl" (Qs. Aali 'Imraan

[3]: 190-194)

"6*ts r.i{,z! * g1t (Sesungguhnya dolam penciptaan

langit dan bum) ini rdaksi penrrulaan kalimat untuk menyatakan
kekhususan Allah SWT dengan apa-apa yang disebutkan di sini.
Maksudnya alam langit dan bumi beserta sifat-sifat keduanya.

)Vtr15 Utrl ilL*13 (dot silih bergantinya malam dan siang),

yakni: Silih bergantinya malam dan siang, yang mana masing-masing
dari keduanya menggantikan yang lainnya, masing-masing keduanya
menambatri kekurangan yang lainnya dan selisih antara keduanya
dalarn hal panjang dan pendekny4 panas dan dinginnya dan
sebagainya.

,"5 Qerdapat tando-tando), yakni: Tanda-tanda yang jelas

dan bukti-bukti yang nyata yang menunjukkan bahwa penciptanya
adalah Allah SWT. Penafsiran sebagian kandungan ayat ini telah
dikemtrkakan di dalam surah Al Baqarah. Yang dimakzud denganulil
olbaab adalah orang-orang yang berakal sehat yang terbebas dari
kekurangan, karena dengan me,mikirkan apa yang dikis65Lro Allah di
dalam ayat ini, cukup @gi omng yang berakal untuk sampai kepada
keimanan yang tidak dic€mni dengan kesamaran dan tidak diliputi
oleh keraguan.

*,# &3 $;3; t3i-'i'1 6il$';t51 <tvattul orans-orans

yang mengingat Allah sonbil herdiri atmt duduk atau dalam keadaan

berbuing) adatah moushul sebagai no't dari +iV( }fi Ada juga

yang mengatakan, bahwa redaksi ini terpisah darinya karena sebagai

khabar dali mubtada' yang nahdzuf,, atau pada posisi nashab oleh
pujian. Yang dimaksud dengan adz-dzib (mengingat) di sini adalah
mengingat Allah SWT dalam kondisi-kondisi tersebut, tanFa

membedakan antara kondisi shalat dengan kondisi lainnya.
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Segolongan mufassir berpendapat bahwa afu4zib di sini adalah
shalat, yalrri: Tidak menyia-nyiakannya dalam kondisi apa pnn,
sehingga mereka melakukan shalat dengan berdiri bila tidak ada
udzur, atau duduk dan berbaring bila ada udzur.

,6*f; +#i i: A'otfufi-3 (dot mereka memikirkan

tentang penciptaan langit dan bum) dr-'athaf-lm kepada kalimat:

Sjgi(mengingat). Ada juga yang mengatakm, bahwa ini di-'athajE

kan kepada haal,yakai, (tj,3j,( (lgambil berdiri aau dufuk). Ada

juga yang mengatakan batrwa redaksi kalimm ini terputus dengan
yang pertama. Malaranya: Batrwa mereka memikirkan tentang
keindatran penciptaan keduanya (langit dan hmi) dan kedetailannya
di samping kebesaran komponen-komponennya Karena jika
pemikiran ini benar, maka akan mengantarkan mereka kepada
keimanan terhadap Allah SWT.

{Li- t1{, €fri ( g5 (Ya Tuttott kn ri, tiadalah Engkau

merciptakan ini dengan sia-sia) ini diperkirakm sebagai
yakni: Mereka mengatakan: Tidaklah Engkau me,lrciptakan ini dengan
sia-sia dan main-main, bahkan Engkau menciptakannya sebagai bukti
atas kebiiaksanaan-Mu dan kekuasaan-Mu" Al Bodhil adalah yang
luluh lagi sirna Contohnya ucapan Lubid:

Ketalruilah bahwa segala sesuatu selain Allah adoloh sirmo.

Kalimat ini pada posisi nashab sebagai silr untuk mashdu
yang nahdnll yaitu: Khalqan baathilan. Ada juga yang mengatakan
balrwa ini pada posisi nashab yang disebabkan oleh naz' al khafidh
(partikel penyebabT'ar). Ada juga yang bahwa in naful
kedua dan makna klnlaqa adalatr ja'ala. Atau pada posisi nashab

karena sebagai haal, dan kata penunjuk l'ii (izr) menuqiul*an

kepada langrt dan bumi, atau kepada al khalq (penciptaan) yang
bernakna maHiluk (ciptaan).

+( i' Y,* 67rk tt

TAFSIR FATHUL QADIR 635



6)i:4" (Maha Suci Engkau) adalah penyucian bagi_Mu dari

hal-hal yang tidak layak, yang di antaranya adarah bahwa Engkau
menciptakan ciptaan-ciptaan ini dengan sia-sia.

t6a(ic$ lnatra perihararah rami dari siksa nerakn), huruf
fa' di sini berfirngsi untuk mengurutkan doa ini dengan yang
sebelumnya.

b2,zrt.4 .r.ry\ ifr 3t1l ;-; 6 fry -6; (ya ruhan kami,

sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan tce datam neraka,
maka sungguh telah Engkau hinakan ia) ini penegasan dosa
sebelunrnya yang memohon perlindungan kepada Allah swr dari
ryraka dan merupakan keterangan tentang sebab yang karenanya para
hamba memohon agar dilind,ngi dari adzab r"rrtu; batrwa oi*rg
yang dimasukkan Allah ke dalam neraka berarti Allah telah

menghinak AI Mufadhdhal mengatakan, ..Makna frll adalatr
ahlakuhu (Aku membinasakannya)." Kemudian ia menyenandungkan
syair:

!$!1'd*;i>$t, ,*,;Ztt d: dyi o*f
Tuhon membinosakan pora pen ,embah solib Unaizah

don mereka Wrg mengen&an pakaian para rahib.
Ada juga yang mengatakan, bahwa 6aknanya adalah: Aku

mempermalulonnya dan menjauhkannya Dikatakan,,, Aklaaahullah,,
{inya Allah menja,hkannya dan memt,kainya. Bentuk isnmya ollhizytt. Ibnu As-sukait mengatakan,,,Ioiazaa-lnklaaa-Hrizyan
apabila mengalami musibah.,

*y or4. $r cJ Gt -(.fi (Ya ruhan kami,

sesungguhnya kami mendengar (seruan) yong menyeru kcpada iman),
menurut mayoritas mufassir, bahwa munaadii (yang menyeru) ini
adalah Nabi SAW. Ada juga yang mengatakan Al eur.an.
Penyandangkan kata 'Mendengar' kepada 'yang menyeru, walaupun

TAFSIR FATHUL QADIR
636



sebenarnya'Yang terdengar' adalah'seruan', demikian ini karena itu
menyifati 'Yang menyeru' dengan sesuatu 'Yang didengar', yaitu

firman-Nya: lfit| itl *Y ,eG- Oons metq/eru kcpada iman,

[yaituJ, 'Berimanlah kamu). Abu Ali Al Farisi , bahwa

qG- Oang menyeru) adalah mafut kedua dan disebutkannya at$.

(yang menyeru) padahal sudah bisa difahmi dari kalirnat 4:g
(seruan) adalatr untuk penegasan dan mengagungkan perihal yang

diserukan itu. Huruf laam padz kalimat **. (kcpado iman)

Uermakna jl Gepada). Ada juga yang mengatakan, bahwa ,slG-

memerlukan kata bantu lam dat U1. Oif,*ka" ynoadii ti kadzaa

(menyerukan untuk demikian) daaynaadii ilaa kadzaa (menyerukan

kepada demikian). Ada juga yang mengatakan, bahwa laam tercebut

adalah tmtuk 'illah,yakni li oili al inom (untuk beriman)-

lhl;ifr ([yaiuJ, " Berirrrorlah koru') bisa sebagai penafsiran

dan bisa juga sebagai nosfu. Asalnjrfr Bi or oot itwt, lalu hnnrf
jo-nyadibuang.

lhl;ifi (maka teoni pot berirnot),yakni: fr-i melaksanakan

keimanan yang dipedntabkan oleh pe,nyeru ini sehingga kami pun

beriman. Pengulangan senran pada firman-Nya, g:t(Ya Tuhan kami)

adalah rmhrk menunjukkan kerendahan diri dm ketmdukan. Ada yang

mengatakan, bahwa yang .limaksud dengan *iJti di sini adatah

dosadosa besar, dan yang dimakzud dengan.lr'i Jf 
"O"Un 

dosa-dosa

kecil. Yang tarnpak bahwa kedua lata"hini tidak dilfiususkan dengan

makna tertenflq yakni lafazl ini tidak mesti bernnakna itu dan lafazh

itu tidak mesti berarti ini, tapi ,''atta.yj'rJi au"ot+^tf uaa* sama'
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adapun pengulangan ini adalah untuk mubalagluh (menyatakan

sangat) dan penegasan, sebagaimana makna al ghafr (yakni: ifi)
dar al htfr (yakr.ti: Hi: As-sitr (menutupi). Al Abraar adalah

bentuk jarnak dari al baar atan al baru. Asalnya dari ittisaa'(lapang),
jadi seolah-olah orang yang berbakti itu lapang dalam menaati Allah
dan dilapangkan rahmat Allah baginya. Ada juga yang mengatakan,
batrwa al abraar ini adalah para nabi. Namun makna tatafu ini lebih
luas dari itu.

Afi &GSSC GI;G3 1r" Tuhan kami, beritah kami apa
yang telah Engkau janjikan kcpada kami dengan perantaraan rasul-
rasul Engkau), ini doa lainnya. Maksud pengulangan seruan adalah
sebagaimana yang telah dikemukakan. yang dijanjikan melalui lisan
para rasul itu adalah pahala yang dijanjikan Allah bagi orang-orang
yang menaati-Nya. Jadi pada redaksi ini ada kalimat yarg mahdzuf
(dibuang/tidak ditampaHsn), yaktu lafazh .lisan,, seperti pada

firman-Nya, '4-Ai 9; (Mr tanyalah bnndudukl negeri). (es.
Yuusufll2l:82).

Ada juga yang mengatakan, bahwa kalimat yang mahdzuf ita
adalah at-tasMiiq (pembenaran), yaihr: Apa yang telah Engkau
janjikan kepada kami dalam membenarkan rasul-rasul-Mu. Ada juga
yang mengatakan, yaifu: Apa png Engkau janjikan kepada kami yang
dihrunkan melalui para rasul-Mq atau yang dibawakan oleh para
rasul-Mu. Pemaknaan pertama lebih tepat. Terlontarnya doa ini dari
mereka disertai dengan pengetahuan mereka, bahwa apa yang
dijanjikan Atlah kepada mereka melalui lisan para rasul-Nya adalatr
pasi. Pengungkapan doa ini bisa untuk maksud penyegaraan, atau
untuk merendahkan diri dalam berdoa, karena doa merupakan otaknya

ibadah. Kemudian ungkapan mereka: ic.Y,3# { &t(sesungguhnya

Englrou tiddk menyalaht jwiD menunjtrkkan bahwa mereka tidak
mengkhawatirkan pengingkaran janji, dan yang mendorong mereka
mengucapkan doa ini adalah sebagaimana yang telatr kami sebutkan.

Ibnu AI Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani dan Ibnu
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Mardawaih meriwayarkan dari Ibnu Abbas, ia berkata "Orang-orang

Quraisy menemui orang-omng yahudi lalu berkata 'Bukti-bukti apa

yang ditunjul&an Musa kepada kalian?' Mereka menjawab, 'Tongkat
dan tangannya putih bagr yang melihatnya' Lalu mereka menemui
orang-orang nashrani dan berkata, 'Bagaimana kisah Isa pada kalian?'
Mereka menjawab, 'Beliau me,nyembuhkan yang buta dan sopak serta

menghidupkan yang mati-' f,alu mereka menemui Nabi SAW dan

berkata 'Mohonkanlah kepada Tuhanmu agar Dia menjadikan bukit
Shafa sebagai em.as.' Maka beliau pun berdoa kepada Tuhannya, lalu

turunlah: ,6*tS r-t41 {;i g 3t (Sesungguhnya dalam

penciptaan larrgrt longit don burni) al aayah."

Telah disebutkan di dalam Ash-Slrobifoain dan yang lainnya

dari hadits Ibnu Abbas, ia menuturkan, *Aku menginap di rumah

bibiku, Maimmah. [,alu Rasulullah SAW fidgl hingga tenga]r malam

atau menjelang tengah malam atau sejenak setelatr tengah malam,

kemudian beliau bangun, lalu mengusap tidur dari wajahnya dengan

kedua tangannya, kemudian membaca sepuluh ayat terakhir dari suratr

Aali 'Imraan hingga akhir."e Diriwayatkan oleh AMullah bin Ahmad

di dalam hwdd Al Ltusno4 Ath-Thabrani, Al Hakim di dalam l/
Kna dan Al Baghawi di dalm lrlu'imt Ash'Shobabah, dari Shafivan

bin Al Mu'athlhal, ia meng&kan, *Ketika aku bersama Nabi SAW
dalam sufir'perjrlanan...- lalu dike,mgkakm menyerupai yang tadi.es

Ibnu Abu llatim dm AtbThabrani meriwayatkan dari jalur

Juwaibir, dri Adh-Dhahhah dari Ibnu ldas'ud mengenai finnan-Nya:

t"# &3 (#;6r':11 6ffi';ii| 11v"in1 orcms-orans vans

mengngd Allah sanbil berdiri atan &duk atau dalam keadaan

berboing), d aayalu ia memgdakan, "Sesmgguhnya shalat ini,
apabila tidak dryd dilaksanakan sambil berdiri maka sarnbil duduk,

bila tidak ded sambil dufuk maka sambil berbaring." Telah

diriwayatkan secara pasti di dalam Slubih Al Buklur, dari hadits

Imran bin Hushain, ia mengatakaq "Dulu aku menderita artbeyen,

x tuttttotq 'Aloih: Al Bufhari, no- 6316 dan Muslim 11525,526.
s Smadnya dha'if. Dikeluakan oleh AHullah bin Ahmad di dalam Zantaid Al

lltunad 5F12. Di dalam sana&ya t€rdapat AMullah bin Ja'far bin Najih Al
Mudaini, ia perawi yang dha'if.
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lalu aku bertanya kepada

shalat beliau pun bersabda:

Nabi SAW tentang cara melaksanakan'# i "ty uiui '# il i,p ,b,,6'Jt,

*r# (Shalatlah sambil berdiri, bita tidak mampu malca sambil
duduh dan bila tidokmompumoka sambil berbming),,e6

Telah diriwayatkan juga di dalamnya darinya, ia berkat4 ccr{ku

bertanya kepada Rasulullah sAw tentang shalatrya seseorang sambil
duduk, beliau pun bersabda: ,li 13,,,6 ,)- Ut ,:#t'# W.6 * V
.:d, il 'fu.'rti *u ,b ,r;, ,S!t ,bi Lia. (Barangsiapa shatat
sambil berdiri mala itu adalah paling utama. Barangsiapa shalat
sambil duduk, maka baginya setengah pahala yang simbtt berdiri.
Dan, barangsiapa shalat sambil berbaring maka baginya setengah
pahala yang sambil duduk)-e7

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al M,ndzir dan Ibnu Abu
Hatim meriwayatkan dari eatadah mengenai ayat ini, ia berkata,
"semua ini adalah kondisi-kondisi kalian watrai anak Adam. Ingatlah
Allah ketika engkau berdiri, jika tidak dapa! maka ingatlah kepada-
Nya sambil dudtrk, dan bila tidak dapat maka ingatlatr kepada-Nya
sambil berbaring. Ini adalah kemudahan dan keringangan dari Allah.,'

Aku (Asy-sya,kani) katakan: pembatasan kriteria yang
disebutkannya setelah menyebutkan ketidak-mampuan dengan
penyebutan yang umum adalah tidak ada dasarnya baik berupa iyat
maupun yang lainnya, karena tidak ada satu pun dalil dari Al kitab
maupun As-Sunnah yang menrmjukkan bolehnya berdzikir dengan
duduk kecuali tidak mampu berdzikir sambil berdiri, dan tidak boieh
sarnbil berbaring kecuali tidak mampu duduk. pembatasan ini hanya
berlaku bagr yang memakzudkan dzikir ini adalah shala! sebagaimana
yang telatr diriwayatkan dari Ibnu Mas,ud.

Diriwayatkan oleh Abd bin Hunaid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu
Hibban di dalam shaftift-nyadan Ibnu Mardawaih, dari Aisyah secara
marfu': .W, FA- ii di :f i:; q ,tr (Kecetakaantah bagi yang
membaca ayat ini namun tidak memiffirkannya). Ibnu Abi Ad-Dunya

% Shahth; Al Bukhari, no. I I17, dai hadits Imran bin Hushain.Y shahih: Al Bukhari, no. lllidan ll16, At-Tirmidzi, no. 371, Ibnu Majah, no.
123 I dan Ahmad 4/442, 443.
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di dalam At-Tafakhtr meriwayatkan dari Sufuan yang me+nwfu'-

kannya: :dli-9 Q |k-'C ttrl )r |;* f: r; V (Buangsiry
membaca akhir surah Aali 'Imraan lalu tidak memikirkan nya, maka
lrecelakaanlah [baginyal. [^alu beliau me,ngisyaratkan sepuluh
dengan jarinya (yakni sepuluh ayat tera}:hir). Ditanyakan ke,pada Al
Awa'i, "Apa makzud memikirkan tentangnya?" Ia menjawab,
"Membacanya dengan menghayatinya." Telah diriwayatkan sejt'mlah
hadits dan atsar dari para salaf mengenai anjuran berfikir socara

muflak.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Anas

mengenai firman-Nya, kil 3Xt 'tgi ej J @uangsiapa yory
Englrou masukkan ke dalam nerakn, maka sungguh telah Engkott
hinakan ia)" ia mengatakan: Barangsiapa yang Engkau kekalkan.
AMurrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir
meriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab mengenai ayat ini, ia
mengatakan, "Ini k*rusus bagi yang tidak keluar lagi dari neraka" Ibnu
Jarir dan AI Hakim meriwayatkan dari Amr Ibnu Dinar, ia
menuturkan, 'Tabir bin AMullah datang kepada kami ketika
melaksanakan umrab lalu aku dan 'Atha' mengfuampiriny4 lalu aku

bertanya 
-tentang 

aya._-: )gi {r2 'q-A i Y; (Dan sekali-kali

merefu fidak &o, kcluq dui api rcroka). (as. Al Baqarah [2]: 167)-

Ia pm bcrtda, 'Rasulullah SAW me,mberihhtku, bahwa merdra

{al+ orang'orang kafir.' Alu bertanya lagi k€Pada Jablr, 'IaIu

tciu"e firman-Nyar'ry1 3{i 3t1l ,hi i frl6u*rs,,to4.
boorysiqaprg Engfrau masuk*anr kc dalon neraka, naka suguh
telah Engkq hinakmr ia)' lamenjawab, 'Allah tidak menghinakannya
ketika membakamya dengan api, karena ada kehinaan yang lebih dai
itu'."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatirn

meriwayatkan dari Ibnu Jurarj mengenai firman-Nya: ,G-{#

*Y([sertnnJ yang menyeru kepodo imnr), ia mengatakan: Yaitr

Muhammad SAW. Ibnu Jarir juga meriwayatkan s€eerti itu dari Ibnu
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Zard. Abd, bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir dan Ibnu Abu
Hatim meriwayatkan dari Muharnmad bin Ka'b Al Qarazhi, ia
berkata, "Yaitu Al Qur'an. Karena tidak setiap orang mendengar Nabi
SAW.'

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Juraij mengenai firman-Nya, C, 6);i G3

(Afi eGS; (Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau

janjilran lrepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau), ia
mengatakan: Mereka memohon keselamatan terhadap apa yang telatr
dijanjikan Allah melalui para rasul-Nya."

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, ii, G *;
't:Sgl (Dan jangantah Engkau hinakan kami di hari kiamat). la

mengatakan, "Janganlah engkau permalukan kami."

I {te ft,pff'€;-{ S;#:# +,;;:a

t+*-tqt;.F"lt?6';r,rt:6",*3\85r'ti
riq ;#'d,ri;* i#; i#; w a v\J3

*uffjf${1q4,-, 1*#L!{t
e($ii-:Lri--5tL"ifr

"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan
berfirnan), tSesungguhnya ahu tidak menyia-nyiahan amol orang-
orang yang beramal di antara kamu, baih laki-laki atau perempuan,

(karena) sebagian kamu adalah turunan dart sebagian yang lain.
Maka orang4rrang yang berhijrah, yang diusir dari kampung
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halamannya, yang disakiti pada jalan-Kq yang berperang dan yang
dibunuh, pastilah akan Ku-hapushan kesolahan-hesalahan mereka
dan pastilah aku mosukhan merefu ke dolam sroga yang mengalir
sungai-sungai di bauohnya, sebagai palrola di sisi Allah. dan Allah

pada sisi-Nya pahola yang baik'.' (Qs. Aati 'Imraan [3]: 195)

4l#:E (memperkenankon), ol Wubah bermakna al

ijaabah (pengabulan). Ada yang mengatakan, bahwa al ijaabah
bersifat umum sedangkan al istijoobaft khusus memberikan yang

diminta. Fi'l tni muta'addi (transitif) dengan sendirinya [secara
langsung tanpa kata bantu] dan dengan kata bantu lam. Dkatak,arr
istajaabahu dan istajaaba lahu. Huruf fa- dt sini sebagai partikel
sambung (perangkai). Ada yang mengatakan, bahwa kalimat ini
dirangkaikan kepada kalimat yang diperkirakan, yaitu: Mereka
memohon dengan doa ini, maka Tuhan merekamemperkenankan. Ada
juga yang mengatakan, bahwa kalimat ini di-'atlnf-k'an dirangkaikan

kepada kalimat: 6r%Aij (don mereka memikirkan) (Qs. Aali

'Imraan [3]: 191). Altah SWT menyebutkan istijaabal, dan yang

setelahnya dalam rcdaksi yang disertai dengan sifat-sifat yang baik,
karena pengabulan ini dari-Nya, sebab orang yang dikabulkan doanya
berarti derajatnya ditinggikan.

F4 ,* ff 'e$Y iJ 8esnssutoa Atat fidak menvia'

nyieo, onol orotgorotg yang beronal di otoa konttt), yakni: Bi
awii.Isa bin Amr membacanya dengan kasrah padla lurnml, dengan
pe*iraan perkataan )rang pertama Sementara Ubay membacanya
dengan menetapkan huruf Da' sebagai baa' sababiyah (baa' yarg
menunjul&an sebab), yaitu: Mal<a Tuhan mereka memperkenankan
permohonannya yang disebab bahwa Dia tidak me,nyia-nyiakan amal
oraog-orang yang bramal di antara mereka Yang dimaksud dengan

al idhaa'ah (menyia-nyiakan) adalah tidak mengganjar.

U (baik lakiJaki atau perempuan), kata ii
berfungsi sebagai keterangan dan yang me,negaskan dpaymgtercakup
oleh kata nakirah (rmdefinitiD yang dicantumkan dalam redalsi

1{1

L
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penafian dari yang umum.

"AU # [korenal sebagian kamu adalah turunan dmi

sebagian yang lain), yakni: Kaum laki-laki kalian sama dengan kaum
perempuan kalian dalam hal ketaatan, dan begifu pula sebaliknya.
Redaksi kalimat ini mengandung ungkapan yang kontradiktif untuk
saling menjelaskan keadaan masing-masing dari keduanya
berdasarkan cakupan kedua yang berasal dari satu asal.

ioEG 'U-58 (Maka orang-or(mg yang berhijrah) aI aayatr.

Redaksi kalimat ini mencakup rincian kalimat yang masih global pada

kalimat fu .F # '€A-{ 6 (sesungguhnya Aht tidak menyia-

nyialran amal orang-orang yang beramal), yalai: Maka orang-orang

yang berhijrah dari negeri mereka kepada Rasulullah: 6t Vl',

t+*:(yang diusir dwi kampmg lulamannya) karena menaati Allatr

Azza wa Jalla: i#; Oang berperang) melawan musuh-mus*h

Allah: iB; @or yang dibunuh)di jalan Allah. Ibnu Katsir dan Ibnu

Amir membacanya 'Wa qattaluu' yamrg menrmjukkan banyak. Al
A'masy, Hamzah dan Al Kisa'i me,mbacanyq ,Wa qutiluu wa
qaataluu', ini s€perti irngkapan seorang penyair:

;.:l',>e ,;ll, ;,ia,
Ia menjadi mwtad ksena telah diliputi kesombongan.

Asal huruf wowu pada ayat ini menuqitrkkan jamak yang
mutlak tanpa urutan, demikian yang dikatakan Jumhur. Maksudnya di
sini: bahwa mereka berperang, dan sebagaian mereka terbunuh.
Sebagaimana Imru' Al Qais mengatakan:

,*i* rrrk ,tj
Jika kalian memerangi kami, maka t*i ot*, membunuh kalian.

J-
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Umar bin AMul Anz "Wo qataluu wa

quthiluu". Malma firman-Nya: +*/, A 1;\k (yong disakiti pada

jalan-Kt), yakni: Disebabkan olehnya As-,fubiil adalah agama yang
haq, maksudnya di sini: Penganiayaan yang mereka terima dari kaum
musyrikin itu disebabkan oleh keimanan mereka terhadap Allah dan
perbuatan mereka dalam melaksanakan apa-apa yang disyari'atkan
Allah kepada para hamba-Nya

Qnstilah akm Kuhapskm) adalah jawab qasam

mahfuuf Qtenimpal sumpah yang tidak ditampal&an).

7 * #(!; gebagai pahola di sisi Altah)adalah mashdar

yang menegaskan. Dernikian mentrrut orang{rang Bashrah, karena

makna firman-Nya, ii;. #t|t @an pastilah Aku masukkan

mereka ke dalam swga) adalah: Pasti Aku me,mberi mereka ganjaran
pahala yakni itsaabdon atanu tatwiibm yang berasal dari sisi Allah.
Al Kisa'i berkate *Ini pada posisi nashob kileim sebagai hal.- N
Farra' berkatq "Kanr,na sebagai petrafsir."

i(Ai i.:L ii+f"t (Mt attat ptu sisi-Ny pahata yng
boik), yakni: Ganjaran yang bailq yaitu yang kembali kepada
pelahmya sebagai ganjaran amalnya Kata ini dari tsaaba-yatsuubu
png berarti raja'a (kembali).

Tlrmidd, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrmdzir, Ibnu Abu Hatfuo, Ath-Thabrani
sqta Al Hakim dan ia men-shahih-kaany4 dari Ummu Salamah, ia
berkat4 *Wahai Rasulullah, aku behrm pemah mendengar sedikit pun
Allah menyebutkan kaum wanita berkenaan ae.ngan hijrah." Maka

Allah menunmkanr#.j '# !l#:E Mako Tuhan mereka

memperkcnonkon permolnnamla). hingga akhir ayat."e8 Ibnu Abu

n Shahth: At-Tirmidzi, no. 3023 dan dr-shotrihlfu oleh At Albani, Al Hakim
?/300.
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Hatim meriwayatkan dili Atra', ia berkata, *Tidaklah seorang hamba
mengucapkan, 'wahai Rabb, wahai Rabb,' tiga kali, kecuali Allah
memandang kepadmya.- r-alu hat ini diceritakan kepada Al Hasan, ia

pun berkata, "Bukankah e.gk"u membaca Al eur.an: g;.CyGi:

$s31 g" Tuhan knri, sarurgulnln kami mendengar [seruanJ),,

(Qs. Aali 'Imraan t3l: 193) hinsga: # '# 1t#:E (Maka Tuhan

merekamemperkototkorpttrolorwwya),,

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari ummu salamatr, ia

mengatakan, "Ayot terarfiir yang ditnrmkan adalah ayat ini: 4l#iE

#.3 # (Maka nilra, mereka nemperkenankan permohonannya),

hingga akhir ayat." Ban5rak setoli hadits yang menyebutkan tentang
keutamaan hijrah.

rW"* +rrira irjS?'u-iti :k egr*

"#\i?r'u-$i# "'$"+i"{#,ii$J
7t * Jr{'i A_O}F fr:F jr e} u 6#, 3-g*

# *+fi F cSV @ 1;l"E *r''-+ Yi

I it'o*41 FdL iiy; #L j$u; ;ri bg_

;3j4 # 6{nwc* ;,t 4q6,j6_
({i-@ yr+$'€;-i,t AL g; 

^re
'g;';fi W6 #"9' VtGW lfi c <)- iri

L_-
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@<-';$
"langanlah selcali-kali karrru terperdaya olch kcbcbo,sa orong-
orang kaJir bergerak di dalam negerl Itu hanyaloh kesenangan

semcntara, kemudian tempat thggal mereht ialah lohonnom; dut
Jahannan itu adalah tempat yang seburah-buruhtyo. Akan tdopi
orangerang yang bertahwa kepada Tuhannya, bagi ncreka sargo
yang mcngalir sungai-sungai di dalannya, sedong ncreka hekul di

dalamnya sebagai tempat tinggal (anugeruh) doti siri AItotL Don
apa yang di sisi Albh adolah lebih baik bagi orung+rong Wg

berbafuL Dan sesungguhnya di antara alrfi mob odo orang yang
beriman hepadaAllah dan hepada apa yang ditarunhan kcpda

kamu dan yang diturunkan kepada mereka sedong mereka
berendah hati kepada AAah dan mereka fidak nenukorkon ayot-

ayat Allflh dengan hargo yang sedihit. Mereka memproleh pahola
di sisi Tuhannya Sesungguhnya Allah Amd cqot prhitungan-

Nya- Hai orang4tong yang beriman, bersoborlolt kona don
huathanloh hesabaranma dan tetaplah berciq siago (diperbaosan

negerimu) dan bertahwolah hepada Allolt, sultqya kt rrr.
beruntung.' (Qs. Adi'Imraan [3]: 19G200)

.i (Janganlah sekali-kali koru terpdaya) adalah

tfiithab unttrk Nabi SAW. Maksudnya: Peneguhannya di atas apa

yang beliau sekarang berad4 ini seperti firman-Nya, WY, 'u$iffi-
(Wahoi or(mg-or(mg yang beriman) (Qs. An-Nisaa' [a]: 136), mu
khithab untuk setiap omng. Ayat ini menerangf,an tenhg bunrknya
kondisi oftulg-orang kafir setelah sebelumnya Allah menyebutkan
baiknya kondisi onrng-orang beriman. Maknanya Janganlah sekali-
kali kamu terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di
drlam negeri yang mengadakan perjalanan niaga ptrk meningkarkan
kesejahteraan hidup mereka karena hal itu hanyalah kesenangan yang
sedikit mereka menikmatinya rmtuk sementara di dunia ini, kemudian

nantinya tempat tinggal mereka ialatr Jahannam. Maka kalinat '$7
(kcsenongut) adalah klubar unhrk mubtada' yang nat dzt$ yakni: ittr
adalah kesenangan yang sedikit bila dibanding de,ngan pahala Allah
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SWT.

'#;6 Qempat tinggal mereka), yakni: Tempat yang akan

ditinggali mereka kelak. AtTaqatlttb fil bilaad adalah berbolak balik

dr"g* mengadakan perjalanan ke berbagai tempat. Ini seperti firman-

Nya: $! A 6{r; A:;- X (Karena itu iangantah botak batik

mereka dengan bebas doi suatu kota fu kota yang lain

memperdayakan kamu) (Qs. Ghaafir faol: a) Al Mataa' adalah yang

dinikmatinya dalarn waktu sebentar. Disebut 'qaliil (sedikit), karena

kesenangan ini fana (akan b€ra}fiir), dan setiap yang fana itu
walauptrn banyak sesungguhnya hanya sedikit-

3Q1 ,fr; (dan Jahonnam itu adatah tempat yang seburuk-

burubtya), yaitu: Apa yang mereka siapkan untuk diri mereka di

neraka Jatrannam dengan kekufi[an merek4 atau: neraka yang

disediakan Allah untuk mereka Jadi yang dikhususkan dengan celaan

ltu mahdntf,yaihr yang diperkiraan ini.

#t 'riil 'u$i # @lcan tetapi orang-orang yang bertakwa

kepodo Tuhonnya), ini sambungan yang sebelurnny4 karena

.-.ko-y" adalah penafiq jadi seolah-olatr dikatakan: dalarn

kebebasan bergeraknya mereka di dalam negeri tidak banyak

mengadnng manfaat 'ri?,'4fl # @to" tetapi orang-orang yang

bertakwa) bagi mereka manfaat yang banyak dan kelanggengan yang

abadi. Yazid bin Al Qa'qa' membacanya 'laaHtmd dengan harakat

tasydidpadahunrf mrn.

{'i (sebagai temryt tinggal [anugerah), m€Nrnrt onmg-

oftmg Bashrah, adalah maswor yarlg menegaskan sebagaimana

kalimat yang lattl yaitu: ll.fs Gebagai pahala) (Qs. Aali 'Imraan [3]:

195). Sedangkan menunrt Al Kisa'i dan Al Farra' adalah seperti yang

mereka katakan mengenai kalimat 46 @rOoS"i pahala) (Qs. Aali
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'Imraan [3]: 195). An-Nuzul adalah apa yang disiapkan unttrk tempat

tinggal. Bentuk jamaknya adalatl araaal. Al Harawi mengatakan,

balrwa: Vt * G I'i gebagai temwt tinggal [anugerahJ dari sisi

Allah) adalah pahala dari sisi Allah.

"E ,ii '+Yi (Dan, aW yang di sisi Allah) yang disiapkan-

Nya bagi orang-orang yang menaati-Nya: )UY'$ gaoUh lebih

baik bast orang-orang yang berbahi) daripada keuntungan
perjalanan (perniagaan) yang diperoleh oleh orang-orang kafir, karena

keuntungan itu hanyalah kesenangan yang sedikit dan cepat sirna.

fi\'*1 # t4i1 $ AAS (Dan sesungguhrrya di

antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah), kalimat ini
dikemukakan untuk menerangkan bahwa sebagian ahli kitab
mempunyai bagian dari agama, dan tidak semrunya termasuk dalam

golongan yang dipermalukan sebagaimana yang telatr dan akan

dikisatrkan Allah. Sebagian orang ini memadukan antara keimanan

terhadap Allah dan apa yang diturunkan Allah kepada Nabi kita
Muhammad SAW serta apa yang ditunrnkan Allah kepada para nabi

mereka. Kondisi mereka itu adalah: 6;i:i'- 7 ;L '6$L gedang

mereka berendah lati kepada Allah dan mereka tidak menularkan),

yakni: Laa yastabdiluun (mereka tidak menukarkan) \K ;"t #9
:# f**-ryat Allah dengan harga yang sedikir) dengan mengubatr

dan mengganti sebagaimana yang dilalcukan oleh kebanyakan mereka,

bahkan mereka menceritakan kitab-kitab Allah SWT sebagaimana

adanya. Kata penunjuk pada kalimat: 4\4i1 (Mereka)menunjukkan

kepada golongan yang shalih dari ahli kitab, yaitu mereka yang

memiliki sifat-sifat terpuji ini.

(memperoleh pahala) yang telatr dijanjikan Allah- )trtr .t4
f^tt r+
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SWT dengan firman-Nya, ;ij {A i;;g "WJ 
(Mereka itu diberi

pahala dua kali) (Qs. Al Qashash [28]: 5a). Didahulukannya Htabar
berfungsi mengkhususkan pahala itu bagi mereka.

l- .z /

€; * (di sisi Tuhannya) pada posisi nashab sebagu haal

(menerangkan kondisi).

Wi W( 45\ qii- (Hai orang-orans vang beriman,

bersabarlah kamu),kesepuluh ayat ini, yaitu dari mulai: * glt

,->.!'it3 qf31(Sesungguhnya dalam penciptaan langit don bumi)

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 190) hingga akhir surah ini mengandung
wasiat-wasiat yang mencakup dunia dan akhirat, maka Allah
menganjurkan unfuk bersabar dalam melaksanakan ketaatan dan
dalam menghadapi syatrwat. Ash-Shabr adalah al habs (penahanan),

keterangan maknanya telah dikemukakan. Al Mushaabarah adalah
kesabaran terhadap musuh. Demikian yang dikatakan oleh Jumhur,
yakni mengalahkan mereka dalam bersabar menghadapi berbagai

kesulitan peperangan. Dikhususkannya penyebutan mushaabarah
setelatr penyebutan shabr, karena mushaabarah lebih sulit dan lebih
berat daripada shabr. Ada yang mengatakan, batrwa maknanya adalatr:

bersabarlatr kalian dalam melaksankaan shalat. Ada juga yang

mengatakan, bahwa maknanya adalah: Bersabarlah kalian dalam
menahan diri terhadap syahwat. Ada juga yang mengatakan, bahwa

maknanya adalatr: Bersabarlatr kalian terhadap janji yang telah
dijanjikan kepada kalian dan janganlatr kalian berputus asa. Pendapat

pertama adalah maknanya berdasarkan bahasa Arab, ini seperti
perkataan Antarah:

ek';-!t e r;-.ic,ti s f e rri)b $'ri *
Aht belum pernah melihat (penduduk) desa yang bertahan sabar

seperti ke sabaran kami,

dan tidakpula mereka berjuang keras seperti kami beriuang keras.

TAFSIR FATHUL QADIR

I

I

l

L.

650



Yakni: Mempertahankan kesabaran dalam menghadapi musuh

pada peperangan.

thgt (dan tetaplah bersiap siaga [di perbatasan

negerimuJ), yakni: Tinggallah di celah-celatr dengan menambatkan

kuda-kuda kalian di san4 sebagaimana musuh-musuh kalian

menambatkan kuda-kuda mereka. Demikian pendapat Jumhur

mufassir. Abu Salamah bin Abdinatrman mengatakan, "Ayat ini
berkenaan dengan menanti shalat setelatr selesai shalat, karena pada

masa Rasulullah SAW tidak ada peperangan yang di dalamnya

dilalnrkan penjagaan di perbatasan negeri." Insya Allah nanti akan

dikemukakan siapa yang meriwayatkan iru. Ar-Ribaath secata bahasa

adalah pengertian yang pertam4 dan ini tidak dinafikan oleh

penggunaan kata ar-ribaath oleh beliau SAW untuk selainnya

sebagaimana yang nanti akan dipaparkan riwayatnya. Ar-Ribath bisa

dimaknai dengan makna yang pertama dan bisa juga dimaknai dengan

penantian shalat. Al Khalil mengatakan,"Ar-Ribaath adalah menetapi

celah-celah dan menantikan shalat.' Demikian yang dikatakannya.

Dia ini termasuk pakar bahasa.

Ibnu Faris menceritakan dari Asy-Syaibani, bahwa ia
mengatakan, "Dikatakai mao' mutaraabith apabila airnya diam dan

tidak bergerak (tidak mengalir), dan ini mengakibatkan transitifrrya

ar-ribaath menjadi irtibaath al khail fi ats-tsughanr (penaurbatan

516a di celalr-celah bukit)." Firman-Ny a, 'ifi Vfrt (dan bertakwalah

korydo Altah), maka janganlah kalian menyelisihi apa yang tela

disyari'atkan-Nya kepada kalian: 6;,ti '$A $upava kamu

beruntung), yaitu: Kalian menjadi termasuk orang-orang yang

medapatkan segala yang diinginkan, yaitu orang-orang yang

benrntung.

Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

Ikrimalr mengenai firman-Ny u, 1:3K $.1i Ik in;r{ Qanganlah

sekati-trali kamu terpedaya oleh kebebasan orang-orang kofir
bergerak), ia mengatak4l, 

('-{ai1s- silih bergantinya malam dan

siang mereka serta nikmat-nikmat pada mereka." Ikrimah juga
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mengatakan, "Ibnu Abbas berkata, 'Amat buruklah tempat
tinggalnya."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi

mengenai firman-Nya: # A #fi @olak balik mereka dengan

bebas dari suatu kota kc kota yang larn) (Qs. GhaaIir [40]: 4), ia
mengatakan: -Yaitu- berpindatr-pindatrnya mereka dari satu negeri
ke negeri lainnya.

Abd bin Humaid, Al Bulfiari di dalam Al Adab Al Mufrad, dan
Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Umar mengenai firman-Nya:

)v:$"8 ;fr 't+u't (Dan apa yang di sisi Atlah adalah lebih baik

bagr orang-orang yang berbabi), ia mengatakan: Allatr menyebut
mereka orang-orang yang berbakti, karena mereka berbakti kepada
orang tua dan anak-anak, sebagaimana anak-anakmu mempunyai hak
terhadapmu, demikian juga orang tuamu mempunyai hak terhadapmu.
Riwayat ini dikeluarkan juga oleh Ibnu Mardawaih darinya secara

marfu'. Riwayat yang pertama lebih shahih, demikian yang dikatakan
oleh As-Suyuthi.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Z,ard mengenai firman-Nya:

)ffi "# Qebih baik bagi orang-orang yang berbalai), ia

mengatakan: -Yaitu- bagr yang menaati Allah.

An-Nasa'i, AlBauar, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Anas, ia berkata, !'Ketika An-

Najasyr meninggal dunia, Nabi SAW bersabda: * t:jla

(Shalatkanlah dia). Para satrabat bertanya, 'Wahai Rasulullah,
mengapa kita menyalatkan orang Habasyah?' Maka Allah

menurunkan ayat: ,LArt FAS1 (Dan sesungguhnya di antara

ahti kitab) al aayah."e Ibnu Jarir meriwayatkan dari Jabir secara

marfu': Bahwa orang-orang munafik berkata "Lihatlah orang ini-

n Shahih: Dicantumkan oletr Al Haitsami di dalam Majma' Az-Zawaid 3/38, dari
hadits Anas, dan ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Al B{izar dan Ath-Thabrani di
dalan Al Ausath. Para perawi Ath-Thabrani adalah para perawi tsiqatr. Hadits ini
asalnya terdapat di dalam lsh-Shahibain."
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yakni Nabi SAW-, ia menyalatkan pemuka kaum nashrani." Lalu

turunlah ayat ini."loo Diriwayatkan oleh Al Hakim dan ia men-shahih-

kannya, dari Abdulalh bin Az-Znbur Bahwa ayat ini diturunkan

berkenaan dengan An-Najasyi. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Mujahid, ia mengatakan, "Mereka adalatr golongan

muslim dari kalangan ahli kitab yahudi dan nashrani." Ibnu Abu

Hatim meriwayatkan dari Al Hasan, ia mengtakan, "Mereka adalah

ahli kitab yang sebelum Muhammad dan yang mengikuti Muhammad

SAW." Diriwayatkan oleh Ibnu Al Mubarak, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mnndzir, Al Hakim dan ia met-shahih-kannya serta Al Baihaqi di

dalam Asy-Syu'ab, dari Abu Salamah bin Abdurratrman seperti yang

telah kami kemukakan tadi.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya, dari Abu Hurairah, ia

berkata "Dulu di zaman Nabi SAW tidak ada perang di mana mereka

melakgkan penjagaan di wilayah perbatasan negeri, maka ayat ini
ditunrnkan berkenaan dengan orang-orang yang memakmurkan

masjid-masjid, melaksankan shalat pada waktunya, kemudian

berdzikir kepada Allah di dalamnya.'Telah diriwayatkan secara pasti

di dalam Ash-Shabihdan yang lainnya dari sabda Nabi SAW: If
ij?i,:14, & :*I, LAI :c,vtitt :, tittidsrir tb, hu- 6r'€?t
'€.ir ,L(j' i(tii ,L$'€i! ,r:tilt:tiii'tiatt 3Y,i ,*r:.it 4 'lr.i'
talt (Maukah kalian aht beritahukan tentong sesuatu yang

dengawtya Alt ah menghapuskan kc s al olnn-ke s al ahan dan den ganny a

Atlah mengangkat deraiat? Yaitu: Menyempttrnaftan wudhu pada

,kondisi-kondisi yang sulit, banyak melangkah pergt ke masjid dan

mtenunggu shalat setelah shalat. Inlah ribaath [mempertahankan diri
dalam melakukan ketaatan yang disyari'atkan], itulah ribaath, itulah

ribath)."ror

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'b Al Qaraztri, ia mengatakan,

ro Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir 4/146. Dicantumkan oleh Al Haitsami di dalam

Al Majma',3138, dan ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam Al
,usin. Di dalam sanadnya terdapat Abdunahman bin Abu Az-Zanad, ia perawi

yagdha'if!'- rot gttotritr: Muslim l2lg danMalikdi dalamAl Mm'aththa'1116l.

,!
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"Bersabadah dalam menjalankan agama kalian, dan *uatkanlatl
kesabaran kalian terhadap janji yang telah dijanjikan kepada kalian,
serta berjagalah terhadap mustrh-Ku dan musuh kalian di perbatasan

negeri." Telah diriwayatkan juga oleh sejumlatr penafsiran dari para
salaf selian ini mengenai rahasia bersabar dalam menjalankan
berbagai ketaatan dan menguatkan kesabaran terhadap hal-hal lainnya,
tapi tidak dapat dijadikan hujjatr, maka yang harus dilakukan adalah
kembali kepada yang ditunjukkan oleh faktor bahasa, dan itu telah
kami paparkan.

Telatr diriwayatkan juga sejumlah hadits tentang keutamaan
ribath (bersiaga si perbatasan negeri) dan dinyatakan batrwa itu adalah

ribath fi sabilillah. Ini menepiskan pendapat yang dikemukakan oleh
Abu Salarnah bin Abdurrahman, karena Rasulullah SAW telah
menganjurkan ribath fi sobilillah, yaitu jihad, maka makna yang

terkandung di dalam ayat ini diartikan dengan makna ini. Telatt
diriwayatkan juga dari beliau SAW, bahwa beliau menyebut
penjagaan tentara sebagai ribath. Ath-Thabrani meriwayatkan di
dalam Al Ausath dengan sanad jayyid dari Anas, ia menuturkan,

"Rasulullah SAW ditanya mengenai patrala murabith (piket penjaga),

maka beliau bersabda: 'i ?t 'i t g 'cill:it ,)ti q 6f U a.t) u
,k) ib l;*'rrt; (Barangsiopa bersiap siapa satu malam sebagai

penjaga dari belalang kaum muslimin, maks baginya pahalanya
orang yang dijaganya, baik yang shalat maupun yang puasa)"r0z

Tentang keutamaan kesepuluh ayat yang terdapat di akhir
surah ini telatr diriwayatkan secara marfu'hingga sampai kepada Nabi
SAW, bahwa beliau membaca sepuluh ayat terakhir surah Aali
'Imraan setiap malam. Di dalam sanad-nya terdapat Muzhatrir bin
Aslam, ia perawi yang dha'if. Telah dikemukakan dari hadits Ibnu
Abbas yang terdapat di dalam Ash-Shabihain: Bahwa Nabi SAW
membaca kesepuluh ayat ini ketika bangun tidur. Telah dikemukakan
juga selain yang terdapat di dalam Ash-Shabibain dari riwayat
Shafiran bin Al Mu'aththal dari Nabi SAW. Ad-Darimi meriwayatkan
dari Utsman bin Affan, ia mengatakan, "Barangsiapa membaca akhir

toz Sanad-nya jayyid Dicantumkan oleh Al Haitsami di dalam Al Maima' 51289,

dan ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalatn Al Ausath dan para

perawinya tsiqah."

t_
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surah Aali 'Imraan pada suatu malam, maka dituliskan baginya pahala

shalat semalam sunfuk."
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TAFSIR SURAH AN.NISAA'

Ini suratr Madaniyyah. Al Qurthubi mengatakan, "Kecuali satu

ayat yang diturunkan di Makkah pada tahun penaklukkan Makkah

berkenaan dengan Utsman bin Thalhatr Al Hajabi, yaitu firman Allah

ra'ata:r*t dt etr\li 't:$ 6 {l?-'iil 'iy gesungguhnva Attah

menyuruh komu menyampaikan amanat kcpada yang berhak

menerimarrya). (Qs. An-Nisaa' [aJ: 5s). Insya Allah yang demikian ini
akan dipaparkan. An-Naqqasy mengatakan, "-.{y6l ini- diturunkan

ketika hijratr Rasulullatr SAW dari Makkah ke Madinatr." Berdasarkan

keterangan dari sebagian ahli ilmu, bahwa firman Allah Ta'ala; q\f-

3$i Gtat sekalian manusia) di mana pun diturunkan, maka itu adalah

Makkiyah, yaitu pasti permulaan surah ini adalatr Makiyyah.

Demikian yang dikatakan oleh Alqamah dan yang lainnya'

An-Nuhas mengatakan, "Ini ayat Makkiyyah'" Al Qurthubi
mengatakan, "Yang benar adalah pendapat pertama, karena

disebutkan di dalam Shobih Al Bukhari, dari Aisyah, bahwa ia

mengatakan, 'Tidaklah diturunkan suratr An-Nisaa' kecuali aku sudatr

di sisi Rasutullah SAW' yakni: Telatr tinggal bersama beliau. Dan,

tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulam4 bahwa Nabi SAW

tinggal bersama Aisyah di Madinah. Karena itu, bagi yang mengetatrui

hukum-hukumnya, maka jelaslatr baginya bahwa ini adalah

Madaniyyah, tidak diragukan lagi." Lebih jauh ia mengatakan,

"Adapun yang mengatakan ba5wa ayat: i6, Q\l- lUoi sekalian

manusia) adalatr ayat Makkiyyah di mana pun diturunkan, adalah

tidak benar, karena surah Al Baqarah adalah Madaniyyah, dan di

dalamnya terdapat ayat yang berbunyi:

manus ia) di dua temPat."

Qk- 6rt selmlian

Ibnu Adh-Dharis di dalam Fadhail-nya, An-Nuhas di dalam

[.
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NasiHt-nya, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi di dalam Ad-Dala'il
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Surah An-Nisaa'
diturunkan di Madinatr." Di dalam terdapat Al 'Ufi, ia
perawi yang dha'fi Demikian juga riwayat yang dikeluarkan oleh
Ibnu Mardawaih dari Abdullatr bin Az-Zubur dalnZud bin Tsabit. Ini
dikeluarkan juga oleh Ibnu Al Mun&ir dari Qatadatr.

Tentang keutamaan surah ini, telah diriwayatkan oleh Al
Hakim di dalam Mustadrak-rrya, dari Abdullah bin Mas'ud, ia
mengatakan, "Sesungguhnya di dalam surah An-Nisaa' terdapat lima
ayat yang sungguh tidak akan membuatku merasa senang kalaupun
aku memiliki dunia dan seisinya kecuali dengan ayat-ayat ini, yaitu:

-11 tttT it)t (Ju', { ':ti 'oy 
{St*nsgrrnnya Allah tidok menganiaya

seseorang walaupun sebesar zanah) (Qs. An-Nisaa' [4]: 40), o!

'.1 ';t# 11 '$?li+E Qika kamu menjauhi dosa-dosa besar di

antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya) (Qs. An-

Nisaa' [4]: 3l), .*"nA 6 '#-J at -;,1 
(Sesungguhnya Attah tidak

akan mengampuni dosa syirik) (Qs. An-Nisaa' [4]: 48), { if1
lzts

# YfiJt (Sesunggulnya jikatau mereka kctrka menganiaya

ifirtryn) (Qs. An-Nisaa' [4]: 64) dan ,ffi #- i Eli, J7l {!j loan
brangsiapa yang mengerjokan kejahatan dan menganirya dirinya)
(Qs. An-Nisaa' [4]: ll0).

Kemudian ia mengatakan: lni sanad yang shahrft jika saja
AMurrahman bin Abdullatr bin Mas'ud mendengar dari ayahnya,
karena mendengarnya ia (daxi ayatrnya) diperselisihkan. Yang
demikian ini diriwayatkan juga oleh Ab&maz,zaq dari Ma'mar, dari
seorang laki-laki, dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan, "Lima ayat dari

sumh An-Nisaa' lebih aku cintai daripada dunia semuanya, (yaitu): ir!

657TAFSIR FATHUT QADIR



'^1'o# l?i?li+E Qika kamu meniauhi dosa-dosa besar di

ontara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya) (Qs. An-

Nisaa' [4]: 3l), \ii-;i:, 'lC ii ofi @an jika ada kcbajikan

sebesar zarrah IWnJ, niscaya Allah akon melipat gandakannya) (Qs.

An-Nisaa' [4]: 40), -*nA S '#-{ ti 61 (Sesungguhnya Allah

tidak alran mengampuni dosa syirik) (Qs. An-Nisaa' [4]: 48), it

''^3 ?5- 5 r-fi j73- leorangsiapa yang mengeriakan keiahatan

dan menganiaya dirinya) (Qs. An-Nisaa' [4]: ll0) dan lL,tif.e$V

i# ;S 'e iSii li 49"3i (orang-orang vang beriman trcpada

Allah dan para rasul-Nya dan tidak membeda-bedakan seorang pun
di antara mereka)" (Qs. An-Nisaa' [4]: 152). Diriwayatkan juga oleh
Ibnu Jarir.

Ia juga meriwayatkan dari jalur Shalih Al Mara, dari Qatadah,
dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Delapan ayat yang diturunkan dari suratr
An-Nisaa' adalatr lebih baik bagi umat ini daripada apa yang disinari
oleh matatrari hingga terbenamnya." Lalu ia menyebutkan ayat-ayat

yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud dengan tambahan: (p1.Ai l r;-

{r (Allah hendak menerangkan [huhtm syari'at-Nyal kepadamu)

(Qs. An-Nisaa' [4]: 26), "plG 4'io1L-j-'itl', (DanAllahhendak

menerima taubatmu) (Qs. An-Nisaa' [4]: 27) dan "F; 3#r6:ltt'U1
(Allah hendak memberikan keringanan kepadamu) (Qs. An-Nisaa'

$):28).
Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Adh-Dharis, Muhammad bin

Nashr, Al Hakim dan ia men-shahih-kawrya, serta Al Baihaqi, dari

t--

658 TAFSIR FATHUL QADIR



Aisyalr, bahwa Nabi SAW bersabda: 'F '#'6lt ilt'g,t (Barangsiapa

mengambil yang tujuh, moka ia orang berilmu)"r Al Baihaqi di dalam
Asy-Syuab meriwayatkan dari Al Asqa', ia mengatakan, "Rasulullah

SAw bersabda: 4,i .1ry',lr ii.lr ag\$ ok Lryf (Sebagai ganti

Taurat, aku diberi tujuh [surahJ yang panjang dan surah-surah yang
lebih dari seratus ryat)'2 Yaitu setiap surah mencapai seratus ayat
lebih. Al Matsani adalah setiap surah yang kurang dari dari seratus
ayat dan di atas suratr-surah mufashshal (suratr-suratr pendek).

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la" Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban,
Al Hakim dan ia menshahihkannya, serta Al Baihaqi di dalam lsy-
Syu'ab, dari Anas, ia menuturkan, "Pada suatu malam Rasulullah
SAW menderita suatu penyakit. Keesokan harinya dikatakan, 'Wahai
Rasulullatr, sungguh tampak jelas bekas sakit pada dirimu.' Beliau

bersabda: ltttdt'$-.lt'ol7 n lt \r,tj; V dt ;l$l $unggtth aht

ini sebagaimana yang kalian lihat, alfuamdulillah, aht telah membaca
njuh [surah] yang panjang)"3 Ahmad meriwayatkan dari Hudzaifah,
ia menutnrkan, "Aku berdiri (shalaQ bersama Rasulullah SAW, lalu
beliau membaca tujuh (surah) yang panjang ddarn tujuh raka'at."4

Abdunazzaq meriwayatkan dari salah seorang keluarga Nabi
SAW, bahwa Nabi SAW pemah membaca tujuh surah yang panjang

dalam satu raka'at.s Al Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, batrwa
ia berkata, "Tanyakan kepadaku tentang stratr An-Nisaa', karena
sesungguhnya aku telah hafal Al Qur'an ketika masih kecil." Al
Hakim mengatakan, "(Riwayat ini) shahih berdasarkan syarat Asy-

' Hasot Dikeluarkan oleh Ahmad 6173,82, Al Hakim l/564, dihasankan oleh
Al Albani didalamshahih Al Jami', no. 5979.

2 eJ naihaqi di dalam AsySyt'ab, no.2484. Di dalam sanadnya terdapat Imran
Al QaththarU yaitra Ibnu Dawur.

3 Dha'i|, Ibnu Khuzaimah, no. 1136 dan Al Baihaqi di dalam Asy-Syu'ob, no.
2427.

a Ahmad 51396. Di dalam sanadnya terdapat Abdul Malik bin Umair yang
hafalannya mengalami perubahan, dan kadang men-tadlis. Lain dari itu di dalam
sanadnya terdapatjuga perauri yang tidak disebutkan namanya.

5 Dikeluarkan oleh Abdunazzaq di dalam At Mushannaf, no.2843, dan di dalam
soud-nya terdapat perawi-perawi yang tidak dikenal.

_l
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Syaikhani, namun keduanya tidak mengeluarkannya."

Ibnu Abu Syaibatr meriwayatkan darinya di dalam Al
Mushannaf, ia mengatakan, "Barangsiapa membaca surah An-Nisaa'
lalu mengetahui apa yang tersembunyi dari aPa yang tidak
tersembunyi, maka ia mengerti faraidh (ilmu pembagian warisan)."

G. ;) V'6t, iLi,.# ; fgt 6 5i i*r tit AAl qG-

q#{'(rt!'y
6v;'rg fr;:6):l$?16;rj@

at\"#$ iKv. 6 i LS $is $i :p 59 u, lfr t
,;rfi ,;b o9"4a W 33 ft$llj(e@ ij;'51 6:3

'r3;u't| 4,,63:ts oft fr 1t3r, *; 6 $(rW gi

#tj1;j37;Yfi,rilr;;$$,t;i
1*v15;su

i# {:,:tl'6 F 1uE u, Wt #r A't Y,;i <rt'F+

"Hai sehalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah
menciptakan isterinya; dan dari pada heduanya Allah

memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.

dan bertakwalah kepadaAllah yang dengan (mempergunakan)

nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah)

hubungan silaturrahim. sesungguhnya Allah selalu meniaga dan

mengawasi kamu. Dan berihanlah kepada anah-anak yatim (yang

sudah baligh) harta meteka,iangan kamu menukar yang baik

dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama

q;r+;tft6&:G

li*-
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hartamu Sesungguhnya findakan-findakan (menukar dan
memakan) itu, adalah dosayang besar. Dan,iika hamu takut tidak
ahan dapat Berlaku adilterhadap (hak-hah) perempaan yang yatim

(bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita
(latn) yang kamu senangi: duartiga atau empal kemudian jika

kamu takut tidak ahan dapat Berlaku adil[265J, ]llaka (kawinilah)
seorang saja, atau budak-budak yang hamu milikl yang demihian

ilu adalah lebih dekat kepadatidak berbuat aniaya Berikanlah
maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai

pemberian dengan penuh kerelaan. kemudianiiha mereka
menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan

senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemherian itu (sebagai

makanan) yang sedop lagi baik ahibatnya." (Qs. An-Nisaa' [a]: 1-a)

Yang dimaksud dengan 'manusia' adalatr semua bani Adam
yang ada ketika Hithab ini diturunkan, dan mencakup juga mereka

yang akan ada berdasarkan dalil lainnya. Pendapat ini merupakan

ijma' (konsensus umat), yaitu: Bahwa mereka (yang belum ada) juga

dibebani dengan beban yang dibebankan kepada manusia yang sudah

ada. Atau karena dominasi yang sudah ada terhadap yang belum ad4
sebagaimana dominasi lald-laki terhadap perempuan pada kalimat:

tSW (bertakwalah kepada Tuhanmu),karena secara lafazh (secara

bahasa) adalah kfiusus untuk mudzakks (aki-laki). Yang dimaksud

dengan -*5.# @ari diri yang satu) di sini adalatl Adam. Ibnu Abu

Sblah-rnembacanya 'waohidin' tanpa huruf ha' karena perimbangan

makna. JadftaYtts' di-sini berdasarkan pertimbangan lafazh (lafazh
,tdfi-ddalah lfrazh muahnats), sedangkan tadzkir'nya berdasarkan
pertimbangan makna (karena yang dimaksud adalah Adam).

Cfi W'6tij gan daripadanya Allah menciptakan isterinya).

Ada yang mengatakan, bahwa kalimat ini di-'athaf-kat (dirangkaikan)

dengan kalimat yang diperkirakan yang ditunjukkan oleh kandungan

redaksinya, yaitu: Allah menciptakan kalian dari diri yang satu yang

diciptakan-Nya pertama kali, lalu daripadanya Allatr menciptakan
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isterinya. Ada juga yang mengatakan, bahwa kalimat ini di-'athaf-kan

(dirangkaikan) dengan 'Kfi, (menciptakan kamu), sehingga fi'l
kedua bersama yang pertama masuk ke dalam cakupan shilah (kata
penghubung). Maknanya: Dan Allah menciptakan dari diri itu, yakni

'diri'yang memaksudkan Adam, isterinya, yaitu Hawwa'.

Adapun pembatrasan tentang at-taqwoa, or-rabb, az-zaui dan

al batsts telah dikemukakan di dalam surah Al Baqarah. Dhamir (kara

ganti) pada kalimat: g (daripadanya) adalah kepada Adam dan

Hawwa' yang diungkapkan dengan an-nafs danaz-zauj.

(S ty""s banyak) adalatr sifat yang menegaskan apa yang

tersirat dari bentuk jamak, karena keduanya termasuk kategori jamak.

Ada juga yang mengatakan, bahwa kata ini sebagai na't txrtttk
m a s hdar y ang m ahdzuf , y aitu b at s t s an kat s i i r an.

"if;; @o, perempuan), yakni: Wa nisaa'n lmtsiirah (dan

perempuan yang banyak), tidak dinyatakan 'Katsiiroh' di sini karena

sudatr tercukupi dengan yang pertama.

'rC;ii5 +63i-# ,sSinilfi$ 1o"" bertatwatah kepada Attah

yang dengan [mempergunakanJ nama-Nya knmu saling meminta satu

soma lain, dan [peliharalahJ hubungan silaturrahrr)*.]J3p1 KuBh
membuang taa' ked asalnya

prya dua y a.

Ibnu Katsir Abu Amr dan Ibnu Amir mem
(

kamu saling yang lain dengan

rnempergrrnakan narla Allah dan hubungan kekerabatan. Karena

biasanya mereka menyertakan keduanya dalam meminta dan

bersumpah, yaifu mereka mengatakan, "Aku meminta kepadamu

dengan nama Allah dan alasa hubungan kekerabatan." "Aku
persumpahkan kamu kepada Allah dan hubungan kekerabatan." An-
Nakha'i, Qatadah dan Hamzah membacarrya'wal arhaami' dengan
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harakat lrasrah, sementara yang lainnya membacanya dengatfathah-

Para pakar nahwu (pakar gramatikal bahasa Arab) berbeda

mengenai alasan qira'ah jarr, pil& ulama natrwu Bashratr mengatakan,
*Ifu adalatr kesalatran tata batrasq qira'atrnya tidak boleh dengan itu."
Sementara para ulama Bashrah mengatakan, "Itu qira'ah yang buruk."
Tentang alasan buruknya qira'ah ini Sibawaih mengatakan, bahwa

kalimat majrur yang tidak ditampakkan itu setara dengan tanwin,

sedangkan tanwin itu tidak menerima 'athf (perungkaian). Az-Zuiaj
dan para ulama mengatakan buruknya 'athf ism yang ada kepada yang

tidak ditampakkan pada posisi khafadh, kecuali dengan mengulangi

partikel khafadhitu, seperti firman-Nya, ,r iili'ili g\a, .n t''i"L
(Malra Kami benamkanlah Karun beserta rumahnya ke dolam bumi).

(Qs. Al Qashash [2S]: 8l). Sementara Sibawaih membolehkannya

dalam kondisi darurat syair, ia mencontohkan:

t#3t1;;43U.5t;u
Hari ini engkau mendekat untukmenyfudir dan mencela kami

karena itu, pergilah engkm, mengapapula denganmu dan hari-hari
yangperuh dengan keindalan ini-

Demikian juga ucaPan penyair lainnya:

Ifumi gantungkan pedang-pedang kami pfu sesuatu yang seperti
pagor

antara itu dan tumit tidakharrya berjarak sepaniang seniata itu.6

Di sini al ko'b di-'athaf-lcan dengan dhamir pada kalimat
bainihaa. Abu Ali Al Farisi menceritakan, bahwa Al Mubarrid

mengatakan, "seandainya aku shalat di belakang seorang imam yang

t Al Asbma'i mengatakan" bahwa an-nafnaf (muftad dwi an-nafaanifl adalah

celah di antara dua br*it. An-Nafnaf juga bermakna al mafaazah (gurun; padang

pasir), an-nafnaaf a{urya al ba'iid (yang jauh), nafaand ol kabid adalah sisi-sisi

hati.

tit;ej:pthe*
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membaca: 7€;:itt .,,6313 c$iniliii$aengat pasrah (pada kalimat:

g€t{6),pasti aku langsung meraih sandalku dan pergi." Imam Abu

Nashar Al Qusyairi menyanggah apa yang dikatakan oleh mereka

yang menolak qira'atr denganjarr (kasrah), ia mengatakan, "Pendapat

seperti ini tertolak di kalangan para imam agalna, karena qira'ah-

qira'ah yang digunakan oleh para imam qira'ah itu diriwayatkan dari

Nabi SAW secara mutawatir (diriwayatkan oleh banyak orang kepada

banyak orang)." Anda tentu tahu batrwa klaim mutqwatir itu batil, hal

ini bisa diketahui oleh orang yang mengetahui sanad-sanad yang

meriwayatkannya. Tapi dalih untuk membolehkannya hendaknya

dengan mengemukakan hal itu yang tercantum di dalam syair-syair

Arab sebagaimana yang telah dikemukakan, dan sebagaimana

perkataan salah seorang mereka:

:rUW1t*:\U71
*Cukuplah bagimu dan Adh-Dhahhak, pedangyang terhunus'"

Ucapan penYair lainnYa:

t:rt;1?)\i Y; ,i:, t:r1>t'i V'* 1at ovt it, s't

Ia ingin menggapai batas-batas langit namun tidak menemul<an

tangga padanya dan tidakpula tanah untuk duduk'

Ucapan penyair lainnYa:

Tidak ada lrerusaknn padanya dan tidak pula perkara lainnya.

Ucapan penYair lainnYa:

?iq.u{ *i €-t'r|'.5 ^$it ,p fr
Alat melewati suatu pasukan besar, aku tidak tahu

apalah kematianht di situ ataukah selain di situ'

f ,l;:!i t:r+.'ots

6ti

664 TAFSIR FATHUL QADIR

I
n
!

,i

:



Kalimat '$iwaahaa' pada posisiTarr karena di'athffan kepada

dhamir ' Fiihao" .Contohnya dalam firman Allah Ta'ala: W K ${. )

',*tfri i3,# (Dan Kami telah meniadikan untulonu di

bumi lrcperluan-kcperluan hidup, dan [l-*i menciptakon pulaJ

mawiuk-mawiuk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki

kepadanya) (Qs. Al HUr [l5J: 20). Adapun qira'ah dengan nashab,

maknanya sangat jelas, karena dr-'athf-kat kepada ism ya11g mulia"

yaitu: Bertakwalah kalian kepada Allah, dan peliharalah hubungan

kekerabatan, maka janganlah kalian memutuskannya, karena

sesungguhnya ini termasuk yang diperintahkan Allah gntuk

disambung

Ada juga yang mengatakan, batrwa kalimat itu di-'athaf'kan

kepada dan mairur pada kalimat: -r- (dengan

fmempergunalcanJ nama-Nya), seperti ucapan Anda, "marartu bi zaid

wa Amr' (aku berjalan bersama Taid dan Amr), yakni: Dan

bertakwalatr kalian kepada Allah yang dengan (mempergunakan)

nama-Nya kalian saling me6inta, dan kalian pgn saling meminta

dengan alasan hubungan kekerabatan. Pendapat pertama lebih tepat.

Abdullah bin Yazid membacanya'wal arfoaamz' dengan rafa' t'arcna

dianggap sebagai mubatada' dan Htabar-tya muqaddar

(dipirkirakan), yaitu: wal arfoaamu shiluuhaa (dan hubungan

keierabatan, sambgnglah ittr. alauj Wal arfoaamu ahlun an tuushala

(dan hubungan kekeraban adalah keluarga yang harus disambung).

.dda yang mengatakan, bahwa rafa' stafusnya mempersilakan,

demikian menurut orang yang membacanya rafa'. seperti ucapan

seorang penyair:

jaar

Lrttet,p;
LiliLf,i;:"x*tt 1i S

.a €. t.. t c ro ,ro'"$\j"p &v-; ot,

v t\y rr;l:u ,t'rl,-l-J

sungguh ada suatu kaum yang di antaranya terdapat umair dan

orang-orangyang sebaya dengan (Jmair, di antara merefta sudah
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berlumuran darah

sungguh sangat layak dijumpai bila saudara Najdah

me ngat akan : s e nj at a s e nj ot a."

Kata ig;$ adalatr sebutan untuk semua kerabat tanpa

membedakan yang mahram dengan lairurya. Mengenai hal ini tidak
ada perbedaan pendapat di kalangan atrli syari'at dan tidak pula di
kalangan atrli batrasa. Abu Hanifah dan sebagian ulama Zudiyah
mengkhususkan rahm dengan yang mahram dalam hal larangan
meminta kembali pemberian, nrrmun mereka sependapat batrwa
maknanya lebih umum dari ifu, dan memang tidak ada alasan untuk
mengkhususkan. Al Qurthubi berkata, "Semua aguna sependapat,

bahwa menyambung hubungan kekerabatan (silaturahmi) adalah

wajib, dan bahwa memutuskannya adalatr haram." Mengenai hal ini
telatr diriwayatkan banyak sekali hadits-hadits yang shahih. Ar-Raqiib
adalatr al muraaqib, ini adalah bentuk kata mubalaghah
(menunjukkan sangat). Dikatakan: raqabtu-arq.ubu-raqabatan dan

qurbaanan apabila aku menantikan.

:{y;i 6;;5 $:3 (Dan berilanlah kcpada anak-anak yatim

[yang sudah balighJ harta mereka) adalah lchithab untuk para wali
dan para penerima wasiat. Al iitaa'adala al i'thaa' (pemberian). l/
Yatiim adalah yang tidak lagi mempunyai ayah, dan syari'at
mengkhususkannya bagi yang belum baligh. Penafsiran maknanya
telatr cukup dikemukakan di dalam surah Al Baqarah.
Disandangkannya sebutan yatim kepada mereka ketika diberikannya
harta mereka, walaupun sebenarnya harta itu tidak diserahkan kepada

mereka kecuali setelah mereka tidak lagi menyandang sebutan yatim
karena sudatr baligh, hal ini adalatr sebagai kiasan berdasarkan sebutan

yang disandangkan sebelumnya.

Bisa juga bahwa yang dimaksud dengan al yataamaa adalah

makna yang sebenarnya (yakni yang tidak lagi memiliki ayah), dan
yang dimaksud dengan 'pemberian' itu adalah nafkah dan pakaian

yang diberikan kepada mereka oleh para wali atau para penerima

-
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wasiat, tapi tidak diberikan sekaligus, dan ayat ini juga terikat oleh

ayat lainnya, yaitu firman-Nya, W ;A W:A 6:i fr F;t; i9'
(Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas [pandai
memeliharq hartaJ, maka serahkonlah lrepada merekq harta-
hartanya) (Qs. Ani-Nisaa' [4]: 6), jadi hilangnya status yatim karena

telatr baligh tidak serta merta mengharuskan untuk menyerahkan harta

mereka kepada merek4 tapi harus dilihat dulu hingga dipandang
pandai memelihara harta.

$:';{, $j 0*s"" karnu menulcar yang baik

dengan yang buruk), ini adalatr larangan bagi mereka untuk
melalrrkan tindakan jahiliyah terhadap harta anak-anak yatim, karena

dulu (pada masa jahiliyah) mereka biasa mengambil yang baik dari

harta anak-anak yatim, lalu menggantinya dengan yang buruk dari

harta mereka, dan mereka menganggap bahwa hal itu tidak apa-apa.

Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: Janganlatr kalian
memakan harta anak-anak yatim, karena itu adalah haram lagi buruk,
sementara kalian membiarkan harta kalian yang baik. Ada juga yang

mengatakan, bahwa maksudnya adalah: Janganlah kalian tergesa-gesa

memakan yang buruk dari harta mereka dan enggan menanti rezeki
yang halal dari Allah. Pendapat pertama lebih tepat, karena pengertian

tabaddul asy-syai'i bi asy-syai'i (pentrkaran sesuatu dengan sesuatu)

secara batrasa adalatr pengambilan sesuatu dan menempatkan yang

lainnya di tempat itu, demikian juga pengertian istibdaal. Contohnya

adalalr firman Allah ra'ata: ;v # ri ,fii';Lii sw u;'t

(Dan barangsiapa yang menular iman dengan kekafiran,

maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus) (Qs. Al

Baqarah [2]: 108) dan firman-Ny a: .-sfl\S'i'; clti 6]#A

Y 3L (Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti

yang lebih baik?) (Qs. Al Baqarah 121: 6l). Adapun at-tabdiil
(penggantian), kadang digunakan juga (untuk makna itu), seperti
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firman-Nya, .airi & $;a'{, (Dan Kami ganti trcdua kcbun

mereka dengan dua kcbun). (Qs. Saba' [3a]: 16) dan yang lain adala]t

kebalikanny4 seperti perkataan Anda: Baddaltu al haloqah bi al
khaatam (aku ganti kalung dengan cincin), yaitu bila Anda

meleburnya dan menjadikannya cincin. Demikian yang dicatatkan

oleh Al Azhuri.

'r8:;1&;i6WU1; (daniongan tramu malan harta merela

bersama hmtamu), segolongan mufassir berpendapat, batrwa yang

dilarang dalam ayat ini adalah 'Mencampurkan', sehinggal'/ di sini

mengandung makna'penggabungan', Yakni: Janganlah kalian

memakan harta mereka dengan digabungkan kepada harta kalian.

Kemudian ini dihapus oleh firman-Nya:

#t;S {tLL$ oll (Daniika kamu bergaul dengan mereka,

maka mereko adalah soudmomu). (Qs. Al Baqar* l2):220)- Ada

yang mengatakan, batrwa Ol di sini bermakna J!, seperti firman-

Nya: !1 JL -crt4fi i $npakah yang akan meniadi penolong-

penolonght untuk [menegak]ran agamal Allah?) (Qs. Aali 'Imraan

[3]: 52). Pendapat pertama lebih tepat. Al Huub adalah al itsm (dosa).

Dikatakan fuaaba ar-rajul-yafouubu-ftauban, apabila orang itu berdosa.

Asalnya sebagai celaari untuk unta lalu 'Dosa' disebut 'fluub' karena

tercela. At Haubah adalah al foaajah (kebutuhan). Al Huubjuga berarti

al wafuyalr (asing). Ada tiga dialek untuk kata ini, yaiw dhammah

pada luaa', ini adalah qira'ahnya Jumhur,/athah pada baa', ini adalah

qira'ahnya Al Hasan, yang menurut Al Akhfasy bahwa ini adalatr

dialeknya Bani Tamim, dan ketiga al fuaab. Ubay bin Ka'b
membacanya 'flaaban' sebagai mashdar, seperti qaala-qaalan. At-
Tahou,wub artinya at-tafuazzun ftesedihan), contohnya adalah ucapan

Thufail:

,+'iat:8,6 €Ft q frive $it;- fi')i
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Maka rasakanlah oleh lcalian sebagaimana kami merasakan panasnya
Muhajjar

karena kcmarahan di dalam hati lcami dan kedukaan.

Wt ffit AW <rt'F+ o$ @aniitca knmu tatatt tidak

almn dapat berlaku adil terhadap [hak-hakJ perempuan yatim

[bilamana lramu mengawininyaJ, malca kavtinilah), segi keterkaitan
penimpal dengan syarth (dalam redaksi kalimat jika-maka) di sini
adalah bahwa laki-laki itu memelihara anak yatim perempuan karena
ia sebagai walinya dan ia ingin menikahinya, lalu ia tidak dapat
bersikap adil terhadap matrarnya, sehingga ia memberinya
sebagaimana yang diberikan kepada istri-istri lainnya, maka Allah
melarang mereka menikahi anak-anak perempuan yatim kecuali
bersikap adil terhadap hak-hak mereka dengan memberikan mahar
yang tinggi bagi mereka. Dan, Allah memerintah agar menikahi
wanita-wanita lain selain anak-anak perempuan yatim. Inilah sebab
turunnya ayat sebagaimana yang riwayatnya akan dikemukakan nanti.
Jadi ini adalatr larangan yang khusus terhadap sikap demikian.

Segolongan salaf mengatakan, bahwa ayat ini penghapus
kebiasaan pada masa jahiliyah dan di awal masa Islam, yaitu: Bahwa
dulunya laki-laki boleh menikahi para wanita sekehendaknya, lalu
ayat ini membatasi sampai empat saja. Maka segi keterkaitan antara
penimpal dan syarth adalah bahwa bila mereka khawatir tidak dapat

berlaku adil terhadap hak-hak anak perempuan yatim manakala
menikahi mereka, maka demikian pula bila mereka khawatir tidak
dapat berlaku adil terhadap wanita lainny4 karena mereka merasa
berdosa (bila bersikap tidak adil) terhadap anak perempuan yatim dan
tidak merasa berdosa (bila bersikap tidak adil) terhadap perempuan
lainnya.

Al Khauf (kekhawatiran) termasuk kata yang mempunyai dua
arti yang bertolak belakang, karena yang dikhawatirkan itu bisa jadi
sudatr jelas diketatrui dan bisa jadi hanya dugaan (perkiraan). Karena
itulah para imam berbeda pendapat mengenai makna ayat ini. Abu

Ubaidah mengatakan, bahwa e ini bermakna'Aiqantum ' (kamu
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yakin), sementara yang lainnya mengatakan, bahwa 'e ini

bermakna 'Zhanantum' (kamu mengira). Ibnu Athiyyah berkata,

"Inilah yang dipilih oleh orang-orang yang pekq karena ini termasuk

kategori dugaan, bukan keyakinan." Maknanya: Siapa yang menduga

bahwa ia tidak dapat bersikap adil terhadap anak yatim (bilamana

menikatrinya) maka hendaklah ia meninggalkannya (tidak

menikahinya) dan menikahi wanita lainnya. An-Nakha'i dan Ibnu
Tsabit membacanya'Taqsithuz' dengan lnrakatfathah pada huruf ra',
dari qasatha yarrg artinya menzhalimi, maka qira'ah ini berdasarkan

perkiraan tambatran i, seolah-olah dikatakan: Wa in Hrifium an

taqsithuu (dan jika kamu khawatir berbuat zhalim). Az'Zaijaj
menceritakan, bahwa aqsatha kadang diagrurgkan dengan makna

qasatha, dan yang dikenal oleh para atrli bahasa, bahwa aqsatha

bermakna 'adala (bersikap adil), sedan{,n qasatha bermakna iaara
(lalim).

Y-ata l, pada kalimat: }l[ 6 S,ong (kamu) senangi) adalatr

maushulah, ti di sini berfirngsi sebagai ji karena keduanya bisa

saling memerankan yang laimrya sehingga masing-masing dari

keduanya bisa menempati peran yang lainnya, sebagaimana dalam

firman-Ny 
^, 

l$. (, {3(, (Dan langit serta pembinaannya). (Qs.

Asy-Syams [e1]: 5), firman-Nya: .4J; e e- ; fi$ (Matra

sebagian dori hewan itu ada yang berialan di atas perutnya). (Qs.

An-Nuur lzal: aildan firman-Nya: Ai e ,# J fiyj {srao"s

sebagian [yang lainJ berjalan dengan empat luki).(Qs. An-Nuur [24]:

45). Ulama Bashratr mengatakan: Batrwa u1 ai sini berperan sebagai

na't sebagaimana ia pun bisa berfirngsi untuk mewakili sesuatu yang
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tidak berakal. Dikatakan,"Maa 'indaka?' (Apa yang kau miliki?) Lalu
dijawab, "Zhariif wa kariim" (cantik dan mulia). Makna ayat ini
adalah: Maka nikahilatr peremprum yang baik, yakni yang halal,
karena yang haram bukanlah yang baik. Ada juga yang mengatakan,

bahwa t di sini adalah pemanjangan masa, yakni: Selama kamu

menginginkan kebaikan pemikatran. Namun pendapat ini dinilai

lemah oleh Ibnu Athiyyah. Al Fana' mengatakan, bahwa kata tl di

sini adalatr mashdar. Namun An-Nuhas mengatakan: Bahwa pendapat

itu sangat jauh dari mengena. Ibnu Abu 'Ablah membacanya,

'Fankifouu man thaaba'.Para atrli ilmu telah sependapat, batrwa syarat
yang disebutkan pada ayat ini tidak ada ma/hum-ny4 dan bahwa

dibolehkan bagi yang tidak khawatir bersikap tidak adil terhadap
perempuan yatim untuk menikahi perempuan lebih dari satu orang.

Kata ;r.. pada kalimat: t:41 G (wanita-wanrta 1ain) bisa sebagai

keterangan dan bisa juga menunjukkan sebagian, karena yang

dimaksud adalah selain perempwm-peremprum yatim.

'€; 3;ft # (dua, tiga, atau empaf) pada posisi nashab

sebagai badal dari l- sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Ali Al

Farisi. Ada juga yang mengatakan bahwa lafazah itu sebagai haal.

Lafazh-lafazh ini tidak dapat di+ashrif untuk perubatran dan

penyifatan sebagaimana yang dinyatakan dalam ilmu nahwu. Asalnya

adalah: Inkihuu maa thaaba lalatm minan nisaa'i itsnaini intsnaini, wa
tsalaatsan tsalaatsan, wa arba'an arba an (nikatrilatr wanita-wanita

lain dua-du4 tiga-tiga atau empat-empat).

Ayat ini dijadikan dalil tentang haramnya menikahi perempuan

lebih dari empat, dan para ulama menjelaskan bahwa khithab ini
berlaku untuk semua umat, dan setiap orang yang menikah boleh

memilih jumlah mana saja di antara angka-angka ini. Sebagaimana

bila dikatakan kepada orang banyak, "Bagikan harta yang berjumlah
seribu dirham ini" atau "Harta yang ada di dalam pundi ini dua
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dirham-dua dirham, tiga-tiga atau empat-empat." Redaksi ini
sempurna bila yang dibagikan itu telah disebutkan jumlahnya atau

ditentukan tempatnya, tapi bila ungkapannya mutlak, misalnya
dikatakan, "Bagikan satu dirham-satu dirham" dan yang dimaksud
adalatr apa yang telah mereka usatrakan, maka maknanya tidak
demikian. Dan, ayat ini termasuk kategori selain ini, dan bukan

termasuk kategori yang pertarna, yaitu: Orang yang mengatakan

kepada suatu kaum untuk membagikan harta tertentu yang banyak;

"Bagikanlah dua, tiga atau empat" lalu mereka membagikan kepada

sebagian mereka dua dirham-dua dirham, kepada sebagian yang

lainnya tiga-tiga, dan kepada sebagian yang lainnya lagi empat-empat,

maka ini adalah makna Arab.

Sebagaimana dimaklumi, battwa bila seseorang berkata,

"Orang-orang menemuiku dua orang-dua orang, dan jumlah mereka

adalah seratus ribu." Maknany4 bahwa mereka menemuinya dua

orang-dua orang. Demikian juga bila ia berkata, "Orang-orang

menemuiku tiga dan empat orang." Khithab ini berlaku untuk semua

yang setara dengan ktritab untuk setiap orang sebagaimana firman-

Nvu, '14$15 ijfrE (Maka bunuhlah orang-orang musyriHn itu).

(Qs. At-Taubafr [9]: 5), firman-Nya, ',ili$ W (Dan dirikontah

shalat). (Qs. An-Nuur 124!: 56), firman-Nya: ",;$1 6li-t (Dan

tunailranlah zakn). (Qs. An-Nuur [2a]: 56) dan sebagainya. Maka

makna firman-Nya: '83 3;G't # [:4f i F aV Y Wv
Qterempuan yatim [bilamana lcamu mengawininyaJ, maka kowinilah
wanita-wanita [lainJ yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat)

adalatr: Hendaklah masing-masing orang dari kalian menikahi

perempuan-peremprum yang baik baginya dua-dua, tiga-tiga atau

empat-empat. Ini berdasarkan pengertian bahasa orang Arab, jadi ayat

ini menunjukkan kebalikan dari apa yang didalilkan oleh mereka, hal

ini ditegaskan oleh firman-Nya di akhir ayat: ',1'.;' 
't!;:t <1 'P 5F'

(Kemudian jitra kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, malca
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firawinilahJ seorang saja), sebab, walaupun khithab ini untuk semua
orang, namun stafusnya setara rmtuk setiap orang per orang. Maka
yang lebih tepat dalam menyatakan hararnnya menikatri perempuan
lebih dari empat orang adalah dengan As-Sunnatr, bukan dengan Al
Qur'an.

Adapun argunen orang yang berdalih dengan ayat ini untuk
membolehkan menikahi perempuan hingga sembilan adalatr
berdasarkan anggapan bahwa wawu pada ayat ini adalah partikel
penggabung, jadi seolatr-olah dikatakan: Nikahilah (perempuan)
sejumlah angka-angka tersebut. Yang demikian orang tersebut berarti
tidak mengerti makna Arab. Bila dikatakan, "Inbihuu itsnain, wa
tsalaatsan, wa arba'an", maka perkataan ini ada arahnya, tapi bila
ditrngkapankan dengan kata'Angka', maka tidak demikian. Dalam
ayat ini Allah menyebutkan dengan huruf wctwu yang berfungsi
menggabungkan, bukan dengan 'Au',karena nada pilihan tersirat di
sini, yaitu tidak boleh kecuali pada salah satu bilangan tersebut tanpa
disertai yang lainnyq dan itu btrkan yang dimaksud oleh susunan
redaksi Qur'ani. An-Nakha'i dan Yahya bin Watsab membacanya

gJl Ui t""patuxfi atif.

',Lr.;, 
'rJ;3 $ ,p 3S (Kemudian jika kamu tahtt tidak atran

dapat berlaht adil, maka firm'inilahJ seorang saja), maka nikahilatl

seorang saja sebagaimana ditunjuk*an oleh kalimat: 4\E Y WE
(malra kav,inilah [wanita-wanita lainJ yang lramu senangi). Ada juga
yang mengatakan, bahwa perkiraannya: Maka tetapkanlah, atau: Maka
pilihlah seorang saja. Pendapat pertama lebih tepat. Maknanya: Jika
kalian khawatir tidak dapat berlaku adil di antara para istri dalam
giliran dan hal lainnya maka nikahilah seorang saja. Di sini
terkandung larangan menikahi lebih dari seorang perempuan bagi
yang khawatir demikian. Kalimat ini juga dibaca rafa' (yal<nt: Fa
waahidatun) karena dianggap sebagai mubtada' sedangkan Htabarnya
mahdzuf. Al Kisa'i berkata, "Yakni: Maka seorang saja memadai."
Ada juga yang mengatakan, bahwa perkiraannya: Maka seorang saja
cnkup. Bisa juga kata 'Waahidatun' menurut qira'atr rafa' dianggap
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sebagai lrhabar untuk mubatada' ya1,g mahdzuf, yaitu: Fal muqni'

waahidah (maka yang memadai adalatr satu orang).

'frii1 iKY 6 'i lotou budak-budak yang kamu miliki) di'

'athaf-kat (dirangkaikan) kepada' Waahidah', yakni: Maka nikahilatt

seorang saja, atau nikatrilah budak-budak yang kamu miliki walaupun
jumlahnya banyak. Demikian sebagaimana yang tersirat dari redaksi

maushul. Maksudnya adalah menikahi mereka dengan jalan

kepemilikan, bukan melalui pernikahan. Ini menunjukkan batrwa para

budak perempuan tidak mempunyai hak giliran, sebagaimana yang

ditunjukkan ketetapan (pada ayat ini) batrwa giliran itu hanya untuk

satu istri bagi yang khawatir tidak dapat berlaku adil (bila menikatri

lebih dari satu orang perempuan), dan menyandarkan budak kepada

kepemilikan, karena kepemilikan itulah yang secara langsung

menetapkan keberhakan, dan demikian juga biasanya pada semua hal

yang (kepemilikannya) dinisbatkan kepada seseorang. Seorang

penyair mengatakan,

4rr"i.ry s& y.'+'atrY tiY

Manakala panii kebanggan telah ditancapkon

para pemuka pun menyambutrrya dengan sumpah-

ijfi'.f;1,ittS irft (yang demikian itu adalah tebih detrat pcpada

tidak berbuat aniaya), yakni: Untuk tidak berbuat jatrat. Ini dari kata

'aala-ya'uulu yang berarti maala wa iaara (condong dan aniaya).

Contoh kalimat: 'Aala as-sham 'an al hadaf (anak panah itu

melenceng dari sasaran). 'aala al miizaan (timbangan itu condong).

Contoh ucapan seorang sYair:

il?' t?pry br JJ,1-,Y r;o

Merela mengatakan, "Kami mengihtti Rasulullah," namun merel<a

rnengesatnpingkan

ucapon sang Rasul dan curang dalam timbangon'timbongan'

erla,r ,s?:)t ,l';
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Ucapan Abu Thalib:

,!.o'k Y,4\a'i "r;*l*; v iV g'ry,
Dengan timbangan kcjujuran, sehelai bulu pun tidak ia khianatkan

ada saksi dmi dirinya sendiri yang tidak condong.

Contoh lainnya:

JQ tbicllt JG'ri) tri o:l,6j -^Ufr';,e

Maka kami bertiga beserta tiga unta

namun zaman telah condong kcpada kelaliman.

Makna ayat ini: Jika kalian khawatir tidak dapat bersikap adil
terhadap para istri, maka yang diperintahkan kepada kalian ini adalatr
lebih dekat daripada bertidak lalim (tidak adil). Dikatakan, "Aala-
ya'iilu" bila membutuhkan, 'aalah (orang yang butuh) artinya fakir

atau miskin. Contohnya adalatr firman Allah Ta'ala: '';* ;la 35
(Dan jika kamu khawatir menjadi miskin). (Qs. At-Taubah [9]: 28),
dan ucapan seorang penyair:

i6 6'fi, eraYt
Orangfakir itu tidak talru kapan ia akan berkccuhtpan

dan orang kaya rtu tidak tahu kapan ia akan miskin.

Asy-Syaf i mengatakan, "Makna: $ii$i^a"tahallaa tuhsira
' iyaalahtm ftepada tidak memperbanyak keluargamu). " Ats-Tsa' labi
mengatakan, "Selainnya tidak ada yang mengatakan begitu. Karena
yang dikatakan a'aala-ya'iilu adalah apabila banyak kebutuhan." Ibnu
A1 'Arabi mengatakan, bahwa 'aala mempunyai tujuh makna, yaitu:
Pertama: 'Aala berma|,na maala (condong); Kedua: 'Aala bemrakrra
zaada (bertambah); Ketiga: 'Aala bermakna joara (ahaD; Keempat:
'Aala bermakna irtaqara (membutuhkan); Kelima: 'Aala bermakna
atsqala (memberati); Keenam: 'Aala bermakna qaamo bi maunatil
'ilyaal (menanggung nafkatr keluarga), contoh kalimat dengan

E-,'.'lt oiu"t
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pengertian ini adalatr sabda Nabi SAW, .1,5fr'l..,n,lli;li (dan mulailah

dengan orang yang nafluhnya menjadi tanggunganmu).1 Ketujuh:
'aala bermatna ghalaDa (mengalatrkar/menang), contohnya:'iilu
shabrii (kemenangan kesabaranku). Lebih jauh ia mengatakan,

"Dikatakan a'oala ar-rajul apabila banyak keluarganya, tapi bila
'aala diartikan banyak keluarganya, maka itu tidak benar."

Tentang pengingkaran Ats-Tsa'labi terhadap pendapat Asy-
Syafi'i, dan juga pengingkaran Ibnu Al 'Arabi mengenai itu,
bantahannya sebagai berikut: Bahwa ada yang lebih dulu dari Asy-
Syaf i yang mengemukakan demikian, yutuZudbin Aslam dan Jabir
bin Zaid, keduanya termasuk imam kaum muslimin. Keduanya dan
juga Asy-Syafi'i tidak menafsirkan Al Qur'an dengan sesuatu yang

tidak ada sandarannya dalam bahasa Arab. Riwayat dari keduanya
dikeluarkan oleh Ad-Daraquthni dalam Sunan-nya, dan diceritakan
pula oleh Al Qurthubi dari Al Kisa'i, Abu Umar Ad-Dauri dan Ibnu
Al A'rabi.

Abu Hatim mengatakan, "Asy-Syaf i adalatr orang yang
paling mengerti batrasa orang Arab, kemungkinan itu adalah suatu

dialek (yakni salatr satu dialek bangsa Arab yang mengandung
pengertian tersebut)." Ats-Tsa'labi mengatakan, "Ustadz kami, Abu
Al Qasim bin Habib mengatakan, 'Aku pemah menanyakan kepada
Abu Umar Ad-Dauri mengenai hal ini, beliau adalah pakar bahasa
yang tidak terbantatrkan, ia pun menjawab, 'Itu dialek bani Humair.'
Lalu ia menyenandungkan sya'ir:

Sesungguhnya lrematian itu akan menjemput setiap yang hidup

tanpa diragukan lagi, wolaupun ia banyak ternak dan banyak
kcluorga

Yakni: Wa in katsurat maasyiyatuhu wa 'iyaalzftz (walaupun

banyak ternaknya dan banyak keluarganya)."

Thalhah bin Musharrif membacanya 'An laa ta'iiluu'. lbnu

7 Munafaq 'Alaih: Al Bukhari, no.1427 dan Muslim zlTl7.,dari hadits Hakim.

r?t &i oyr'a3 X '; ,tE 1;"3;t- -pt'oYt
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Athiyyatr mengatakan, *Az-Zujaj mengkritik penakwilan 'Aola dari
'iyaal, karena Allah SWT membolehkan banyaknya budak, dan dalam
hal itu berarti memperbanyak keluarga. Lalu bagaimana bisa hal itu
lebih dekat kepada tidak memperbanyak." IGitikan ini tidak benar,
karena para budak adalah harta (termasuk kategori harta) yang bisa
diperjual belikan, sedangkan keluarga adalah oftrng-orang merdeka
yang mempunyai hak-hak yang hanrs dipenuhi. Ibnu Al A'rabi
menceritakan, bahwa orang Arab mengatakan 'aala ar-rajul bila
seseorang keluarganya banyak. Ini sudatr cukup.

Ada makna lain untuk lcata "Aala' selain tujuh makna yang

disebutkan oleh Ibnu Al Arabi, di antaranya: 'Aala bermakna isytadda
wa tafaaqama (mengeras dan membesar), demikian yang dikatakan
oleh Al Jauhari. Dikatakan 'aala or-rajul fil ardi apabila seseorang

melakukan perjalanan di muka bumi, demikian yang dikatakan oleh
Al Harawi. Dikatakan, "'aala apabila lemalt", demikian menr.rut Al
Ahmar. Ketika makna ini adalah selain yang tujuh tadi, dan yang

keempat: 'Aala betrtak,ra katsura 'iyaaluhu (banyak keluarganya).
Jadi jumlalr makna 'aala adalahsebelas makna.

ir$ 33 141 i3f; (Berikanlah maskawin [maharJ

kepada wanita [yang kamu nikahiJ sebagai pemberian dengan penuh
kcrelaan), ini khithab untuk para suami. Ada juga yang mengatakan,

batrwa ini khithab untuk para wali. Ash-shaduqaal, dengan harakat

dhammah pada hunrf dal, adalah jarnak dari shadqaft, seperti kata

tsamrah. Al Akhfasy mengatakan, *Bani Tamim mengatakan

slndaqah dan jamaknya shadaqaat Anda boleh mem-fathah-kan dan

boleh juga mensuhtnkat." An-Nif,lah, dengan harakat kasrah pada

huruf nun atau dhammah, yang demikian ada dua dialek. Makna
asalnya adalah al i'thaa' (pemberian). Nahaln fulaanan artinya
a'thoitu fulaanan (aku memberi si fulan). Berdasarkan pengertian ini,
maka kata ini pada posisi nashab sebagai mashdar, karena al iitaa'
bermakna al i'thaa'.

Ada juga yang mengatakan, bahwa an-nifulah artrnya at-
tadoyyun (berutang), jadi makna niblatan adalah tadayyunan (dengan

berutang). Demikian yang dikatakan oleh Az-Zajjaj. Berdasarkan
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pengertian ini, maka kata ini pada posisi nashab sebagai maful lahui.

q""d"tr mengatakan, balr.wa an-nifulah artinya al fariidhah
(iewajiban). Berdasarkan pengertian ini maka kata ini pada posisi

iotlriU sebagai haal. Adajuga yang mengatakan, batrwa an'niblah

artinya thiibatun nafs (kercl*n tr"o. Abu ubaid mengatakan,"Nifi,lah

tv*g disebut pemberian) itu hanya terjadi dengan thiibatun nafs

(kerelaan hati)."

Jadi makna ayat tersebut adalah: Berikanlatr kepada wanita-

wanita yang kalian 
"ik 

t i itu mahar yang telah menja{i hak mereka

atas kiiarr sebagai suatu pemberian, atau utang dari kalian, atau

kewqiiban atas kalian, atau d.rrg* kerelaan dari katian. Pengertian ini

berdasarkan anggapan batrwa fuittwb ini ditujukan kepada para wali:

Berikanlatr matrar kepada para wanita kerabat kalian itu yang

matrarnya telatr kalian terima dari suami mereka. Dulu di masa

jahiliyai, wali mengambil (menerima) mahar wanita kerabatnya dan

tidat<-memberikan -ut* ittr sedikit pun kepada si wanita' Demikian

yang diceritakan dari Abu shalih dan Al Kalbi. Pendapat pertama

iebif, tepat, karena dhamir-dhamirnya dari awal ungkapan kembali

kepada suami.

Ayat ini menunjukkan bahwa mahar itu diwajibkan atas suami

untuk para istri, dan ini telatr menjadi ijma' (konsensus ulama)

sebagaimana yang dikatakan oleh Al Qurthubi. Ia juga mengatakan,
,.Para ulama sependapat, battwa tidak ada batasan maksimalnya,

namun mereka:berbeda pendapat tentang batasan minimalnya."

eatadatr membacanya'siudqaatihinna' dengan harakat dhammah

pada huruf shad dan harakat 
-suhtn 

pada huruf dal.- A1-Nakha'i dan

Ibnu watsab membacanya dengan dhammah pada keduanya (yakni:

Shuduqaat), dan Jumhur membacanya dengan fathah pada shad dan

dhammah pada dal (yakni: shaduqaat)'

6-;(4',KC3'4i} &'F rib oF (Kemudianiitra meretra

menyerahlran kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan

sening hati, mala malanlah [ambillahJ pemberian itu [sebagai

malananJ yang sedap lagi baik akibatnya), dhamir pada kalimat lii
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(dari maskawin itu) kembali kepada osh*hadaaq (maskawin) yang
merupakan bentuk tunggal dari ash-shaduqaar. Atau kembali kepada
'al madzhtur' (yatg telatr disebutkan; yakni sebagai makna yang
tersirat, dan kata ini sebagai mudzakkar), yaitu ash-shaduqaat. Atatia
berfungsi sebagai kata penunjuk, jadi seolatr-olatr dikatakan, "min
dzaaliko" (dari itu).

KatalJ*,-Li sebagai tamyiz. Para satrabat Sibawaih mengatakan,

"la adalatr manshub karena disembunyikannya fr'l (yang
menyebabkzlnnya nashab), bukan sebagai tamyiz, yaitu: a'nii nafsan."
Pendapat pertama lebih tepat, dan itu merupakan pendapatnya Jumhur.
Maknanya: Kemudian jika mereka, yakni para istri, menyerahkan
kepada kamu, watrai para suami atau para wali, sebagian dari

maskawin itu dengan senang hati: (q/ 4 ',K (malm makanlah

[ambillahJ pemberian itu [sebagai makananJ yang sedap lagi baik
akibatnya).

Kalimat 'j$ ldengan senang ftan) menunjukkan batrwa yang

berperan dalam menghalalkan itu adalah dari mereka (para istri) untuk
mereka (para suami, atau para wali), yaitu: Kerelaan hati, bukan
sekadar ucapan perkataan yang tidak disertai dengan kerelaan hati.
Karena itu, jika tampak gelagat yang menandakan ketidak relaannya,
maka tidak halal bagi suami, atau bagi wali, walaupun si wanita telatr
menyatakan hibah, nadzar atau yang lainnya. Sungguh ayat ini sangat
kuat menunjukkan tidak dianggapnya ungkapan perkataan wanita
semata-mata yang berfungsi untuk menyatakan kepemilikan karena
kurangnya akal mereka, lemahnya naluri merek4 cepatnya mereka
terkecoh dan terpengaruh untuk didapatkan dari mereka dengan

bujukan yang sederhana sekali pun.

q; (4 ([sebagai makananJ yang sedap lagr baik

akibatnya), keduanya manshub karena sebagai sifat untuk mashdar
yalog mahdzuf, yutu: Aklan hanii'an marii'an (sebagai makanan yang
sedap lagi baik akibatnya). Atau keduanya berperan sebagai mashdar,
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atau karena sebagai haal.Penggunaan kata ini: Hanoahu ath-tha'aam
atau hanaahu asy-syaraab - ythniihi, dan mara'ahu darn amro'ahu,

dari al hanii' danal marii'. Fi'l-nyaadalah hana'a danmara'a, yakni:

Datang tanpa kesulitan dan tanpa kekesalan. Ada juga yang

mengatakan, bahwa maknanya adalah: yang baik yang tidak ada

celanya. Ada juga yang mengatakan, batrwa maknanya adalah: Yang

baik akibatnya. Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah:

Yang tidak ada dosa padanya. Maksudnya di sini adalah: batrwa itu
halal dan terbebas dari kesanksian. Dikhususkannya 'makan', karena

itu merupakan tujuan mayoritas yang diinginkan dari harta, walaupun

manfaat-manfaat lainnya juga termasuk yang diinginkan seperti

halnya makan.

Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujatrid mengenai

firman-Ny a;-L.i,4i n'frL (Menciptakan komu dmi diri yang satu),

ia mengatakan: -Yaitu- Adam.

G.;#'{tielOandaripadonyaAllahmenciptapanisterinya),

ia mengatakan: -Yaitu- Hawa dari tulang rusuk Ada6, yaitg tulang

rusuk atasnya. Abu Asy-syaikh juga meriwayatkan seperti itu dari

Ibnu Abbas. Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan, ia

berkata, "Hawa diciptakan dari tulang belakang Adam sebelah kiri."
Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, "Dari tulang ruSuk

belakang, yaitu tulang rusuk yang paling bawatr."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-

Ny* ?f;r{'6 -t,itJ{s ,stri nfr,\fi; 7o"" bertah,valah l<epada Allah

yang dengan [mempergunalcanJ nama-Nya kamu saling meminta satu

sama lain), ia mengatakan: Saling memberi dengan (mempergunakan)

nama-Nya.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ar-Rabi', ia berkata, "saling berffansaksi dan

saling mengadakan perjanjian." Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu

Abu Hatim meriwayatkan dari Mujatrid, ia berkata, "Yaitu dengan
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mengatakan: Aku meminta kepadamu dengan narua Allah dan dengan

alasan hubungan silaturahmi.'Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa ifu
dari Al Hasan. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu
Abbas, ia berkata, "Bertakwalatr kalian kepada Allah yang dengan
(mempergunakan) nama-Nya kalian saling meminta serta takutlah
terhadap karib kerabat dan sambunglah hubungan silaturahmi."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujatrid

mengenaifirman-Nya:q)'#'ogni'ity{SesurssrrhnyoAltahselalu

menjaga dan mengawasi kamu), ia mengatakan: -Yakni-memelihara.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia
menuturkan, "Ada seorang laki-laki dari Ghathafan yang memegang
harta yang banyak milik anak saudaranya fteponakannya), setelatr si
anak yatim itu baligh dan meminta hartanya, sang paman ini enggan

menyerahkannya, maka si anak pun mengadukannya kepada Nabi

sAw, lalu ttrunlatr ayat: |tA 
A;1, $(j @an berikanlah kepada

anak-anak yatim fyang sudah balighJ hartq mereka), yakni: Para
penerima wasiat, berikanlatr hana benda anak-anak yatim.

*SU q $:'i53 {5 g*so, kamu menutrar yang baik

dengan yang buru,t), yakni: Janganlatr kalian menukar harta manusia
yang haram dengan harta kalian yang halal. Janganlah kalian
meninggalkan harta kalian yang halal dan memakan harta yang

haram." Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu
Hatim dan Al Baihaqi di dalam Syu'ab Al Iman meriwayatkan dari
Mujahid, ia mengatakan, "Janganlatr tergesa-gesa mengambil harta
yang haram sebelum datangnya harta hatal kepadamu yang telatl
ditetapkan untukmu.

"|5:;1 & $yi *U {, 1oo" iangan *amu ma*an harta

merelro bersama hartamu), yakni: Mencampurkannya dengan harta
kalian lalu kalian memakannya bersama-sama.
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6 g;'og fiy {sesunggtfinya tindakan-tindakan [menukar

dan memakonJ itu, adalah dosa yang besar), yakni: Berdosa- Ibnu

Jarir meriwayatkan dari Ibnu Zaid mengenai ayat ini, ia berkat4
"Dulu orang-orang jatriliyah tidak memberikan warisan kepada wanita

dan tidak pula anak-il*, akan tetapi semua harta warisan diambil

oleh laki-laki dewasa, sehingga bagran warisannya bagus, sedangkan

yang diarrrbil adalatr buruk." Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir
meriwayatkan dari Qatadatr, ia berkat4 "-Yaitu- bersama harta

kalian."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al Hasan, ia berkata, "Ketika
diturunkannya ayat ini; berkenaan dengan harta anak-anak yatim,

maka kaum muslimin tidak mau lagi mencampurkan harta mereka

dengan harta anak yatim (yang dalam pemeliharaannya), sehingga

wali anak yatim memisahkan harta anak yatim hartanya (terpisah dari

harta walinya), lalu mereka mengadukan hal ini kepada Nabi SAW'

maka Allah menurunkan ayat: bbpi "Outp!;$i rtAJe:'j
'&,;S #rb-e (Dan mereka bertanya kcpadamu tentang anak

yatim, tatatranlah, 'Mengurus urusan mereka secara patut adalah

baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka merelco adalah

saudaramu) (Qs. Al Baqarah l2l: 220) akhirnya mereka pun

mencampurkannya."

Al Bul&ari, Muslims dan yang lainnya meriwayatkan: Bahwa

Urwatr bertanya kepada Aisyah mengenai firman Allah Azzawa Jalla:

fii AW $ * t$ 1oo" jika tramu talatt tidak a*an dapat

berlaht adil terhadap [hak-hakJ perempuan yatim [bilamana kamu

mengawininyaD, ia mengatakan: Watrai putra saudaraku

fteponakanku), ffi* perempwul yatim ini berada dalam pemeliharaan

walinya, ia mencampurkan hartanya ke dalam harta si anak yatim itu,

sementara ia kagum terhadap harta dan kecantikan si anak yatim ini,

lalu sang wali ingin menikahinya tanpa memberikan mahar secara

8 Mutt afaq' Al aih: Al Bulhari, no. 2494 dan Muslim 4/231 4, dari hadits Urwah.
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adil, sehingga ia pun memberinya seperti yang diberikan oleh yang
lainnya. Maka mereka pun dilarang menikahi para wanita yatim
kecuali bisa berlaku adil terhadap mereka dan mendudukkan mereka
pada tingkat tertinggi pada kebiasaan matrar mereka. Para wali itu pun
diperintahkan untuk menikatri para wanita yang baik selain anak-anak
yatim itu (yang dalam pemeliharaannya). Lalu orang-orang meminta
fatwa kepada Rasulullah SAW setela turunnya ayat ini, maka Allah

menurunkan ayat: #i O ,;( fr4i (Dan mereka minta -fatwa

lrcpadamu tentang para wanita) (Qs. An-Nisaa' l4l: 127).

Aisyatr melanjutkan, "Fiman Allah dalam ayat lainnya:

'"rf;{i 6'b#i; gedang kamu ingin menga'nini mereka), (Qs. An-

Nisaa' [a]: n7) adalatr tidak adanya keinginan seseorang dari kalian
untuk mengawini anak yatim yang dalam pemeliharaannya karena
sedikitnya harta si anak yatim dan karena rupa yang kurang cantik,
maka mereka pun dilarang menikahkan orang yang hanya
menghendaki harta dan kecantikannya dari kalangan wanita lainnya
kecuali dengan sikap adil. Hal ini karena tidak adanya keingingan
mereka terhadap wanita yatim yang sedikit harta dan kurang cantik."

Al Bukhari meriwayatkan dari Aisyah: Bahwa seorang laki-
laki memelihara seorang anak perempuan yatim, lalu ia menikahinya,
sementara perempuan yatim itu mempunyai kebun, lalu ia menahan
perempuan itu karena kebun yang dimiliki sehingga perempuan yatim

itu tidak punya peran apa-apa terhadapnya, maka turunlah ayat: ott

ur;i e't Y.rfr $1 '& (Dan jika kamu tahtt tidak akan dapat berlaku

adil terhadap [hak-hakJ perempuan
mengawininyale

Aku mengira perawi berkata, "Perempuan yatim itu sebagai
mitranya dalam kepemilikan kebun itu dan hartanya." Makna riwayat
ini diriwayatkan juga dari berbagai jalur. Ibnu Jarir meriwayatkan dari
jalur Al Ufi, dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini, ia berkata, "Dulu

e Shahih: Al Bukhari, no.4573, dari hadits Aisyah.

yatim [bilamana kamu
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laki-laki menikah karena fhktor harta anak yatim hingga yang
dikehendaki Allah, lalu Allah melarang hal ini." Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya" ia mengatakan,
"Laki-laki dibatasi hanya boleh menikatri hingga empat wanita untuk
menghindari faktor harta analc yatim."

Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu

Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai firman-Nya: ttlt

ifi eW <1* (Dan jitra kamu tahtt tidak akan dapat berlaht

adil , terhadap ftak-hakJ peremryan yatim [bilamana kamu
mengntininyaJ), ia mengatakan: Dulu laki-laki menikah
sekehendaknya. Lalu ia berkatao "sebagaimana kalian khawatir tidak
dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim, maka
hendaklatr kalian pun lhawatir tidak dapat berlaku adil terhadap
wanita lainnya (selain yatim).' Maka kaum laki-laki dibatasi
maksimal boleh menikatri empat wanita.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas
mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Di masa jahiliyah, mereka dapat
menikatri hingga sepuluh wanita yatim, dan mereka mengagungkan
perkara anak-anak yatim. Kemudian mereka mencari tatru tentang
perihal anak-anak yatim, lalu mereka pun meninBgalkan kebiasaan
menikatrinya di masa jatriliyatr."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya
mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Sebagaimana kalian khawatir
tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bila
menikatrinya), maka di sisi kalian hendaklatr kalian pun khawatir tidak
dapat berlakku adil terhadap wanita lainnya bila menggabungkan

mereka." Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Muhammad bin
Abu Musa Al Asy'ari, ia berkat4 "Jika kalian takut terjerumus ke

dalam perbuatan zina, maka nikahilah mereka." Ia pun berkata,

"sebagaimana kalian takut tidak dapat berlaku adil terhadap harta

anak yatim, maka begitu pula semestinya kalian khawatir terhadap diri
kalian bila tidak menikah." Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir dan Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan serupa itu dari
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Mujahid.

Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Malik

mengenai firman-Nya, {3 6lE li (Yang kamu senangi), ia

mengatakan: Yang halal bagimu. Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti
itu dari Al Hasan dan Sa'id bin Jubair. Ibnu Abu Syaibatr dan Ibnu Al
Mundzir juga meriwayatkan serupa itu dari Aisyah.

Asy-Syafi'i, Ibnu Abu Syaibah, Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu
Majah, An-Nuhas di dalam TariWt-ny4 Ad-Daraquthni dan Al
Baihaqi meriwaya&an dari Ibnu Umar: Bahwa Ghailan bin Salamah
Ats-Tsaqafi memeluk Islam, sementara ia mempunyai sepuluh orang

istri, lalu Nabi SAW bersabda kepadanya:',#';rt (Pilihlah dari

mereka). dalam lafazh lainnya: elg Or'6i ,irt 'r3;l.';

(Pertahankanlah empat orang dmi mereka dan ceraikan yang
lainnya)to Hadits ini dikeluarkan juga oleh mereka dari berbagai jalur,
dari Isma'il bin Ulayah, Ghandar, Yazid bin Zurai', Sa'id bin Abu
'Arubah, Su&an Ats-Tsauri, Isa bin Yunus, Abdunahman bin
Muhammad Al Muharibi, Al Fadhl bin Musa dan para hafiz lainnya,
dari Ma'mar, dari Az-Ztthri, dari Salim, dari ayahnya, lalu disebutkan
haditsnya.

Al Bukhari menilai hadits iru ma'lul (mengandung cacat
tersembunyi), At-Tirmidzi menceritakan darinya, batrwa ia berkata,
"Hadits ini tidak terpelihar4 yang shahih adalah yang diriwayatkan
dari Syu'aib dan yang lainnya, dari Az-Zthi: Diceritakan kepadaku
dari Muhammad bin Suwaid Ats-Tsaqafi, bahwa Ghailan bin Salamatr

lalu dikemukakan haditsnya." Adapun hadits Az-Zriltri dari
ayahnya: Bahwa seorang laki-laki dari Tsaqif menceraikan para
istrinya, lalu Umar berkata kepadanya, "Sungguh aku akan merajam
kuburanmu sebagaimana dirajamnya kuburan Abu Raghal." Ini
diriwayatkan oleh Ma'mar dat', Az-Zuhi secara mursal. Demikian
juga Malik meriwayatkannya dart Az-hfun secara mursal. Abu

'o Shohih: Ahmad 2113,l4,Ibnu Majah, no. 1953, At-Tirmidzi, no. 1128, Ad-
Daraquthni 31272, dan di-shahih-kan oleh Al Albani.

'rlJ;1
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Zur' ah berkata, "Ini yang lebrh shahih."

Diriwayatkan juga oleh Uqail dari Az-Zuhri, telah sampai
kepada kami, bahwa Utsman bin Muhammad bin Abu Suwaid. Abu
Hatim berkata, "Ini prediksi, karena yang benar adalah Az-Ztahi dari
Utsman bin Abu Suwaid." Hadits ini dikemukakan juga oleh Ahmad
dengan sanad yang terdiri dari para perawi shahih, ia mengatakan:
Isma'il dan Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,
keduanya mengatakan: Ma'mar menceritakan kepada kami dari Az-
Zufui. Di dalam hadits tersebut Abu Ja'far mengatakan: Ibnu Syihab
mengabarkan kepada kami dari Salim dari ayatrnya, bahwa Ghailan ...

lalu dikemukakan haditsnya. Hadits ini diriwayatkan juga dari selain
jalur Ma'mar dan Az-Zrtri. Al Baihaqi meriwayatkan dari Ayyub dari
Nd', dan Salim dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan ... lalu dikemukakan
haditsnya.

Abu Daud dan Ibnu Majah di dalam Sunan mereka
meriwayatkan dari Umair Al Asadi, ia berkata, esr{ku memeltrk Islam,
dan saat itu aku mempunyai delapan orang istri, lalu aku sampaikan

hal ini kepada Nabi SAW, dan beliau prm bersabda: riif q Pt
(Pilihtah empat orang dari antara rnereka)"tr Ibnu Katsir
mengatakan, "Sonad hadit ini adalah hasan." Asy-Syaf i di dalam
Musnad-nya meriwayatkan dari Naufal bin Mu'awiyah Ad-Dili, ia
menuturkan, "Aku memeluk Islam, dan saat itu aku mempunyai lima

orang istri, lalu Rasulullatr SAW bersabda: 6?\i Ot'6i Arl 'elil
(Pertahanlranlah empat orang dan ceraikanlah yang lainnya)"

Ibnu Majah dan An-Nuhas dalam NasiHt-nya meriwayatkan
dari Qais bin Al Harits Al Asadi, ia menuturkan, "Aku memeluk
Islam, sementara saat itu aku mempunyai delapan orang istri, lalu aku
menemui Nabi SAW dan memberitahukan hal itu kepada beliau,

beliau pun bersabda: ."y4t- ,h:6.:i q i: (Pitihlah empat orang

dari mereka, dan lepasknn yang lainnya). Maka aku pun

n Shohih: Abu Daud, no.2241, At-Tirmidzi, no. 1953, dan di-shahih-kan oleh
Al Albani di dalam Shabihlbn Majah.
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melakukannya."l2 Sebagimana yang dikatakan oleh Al Baihaqi,
balrwa ini adalatr syahid-syahid (iwayat-riwayat penguat dari jalur
sahabat yang berbeda) yang menguatkan hadits pertama. Ibnu Abu
Syaibah dan Al Baihaqi di dalarn Sunan-nya meriwayatkan dari Al
Hakam, ia mengatakan,"Para satrabat Rasulullatr SAW telah sepakat,

bahwa para hamba sahaya tidak digabungkan dengan wanita lainnya
lebih dari dua orang."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari Qatadah mengenu ayat ini, ia mengatakan, "Jika
engkau khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap empat istri, maka
tiga saj4 dan jika tidak, maka dua saj4 dan jika tidak juga, maka satu

saja. Dan jika engkau khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap satu

istri, maka hamba sahayamu saja" Ibnu Jarir juga meriwayatkan
seperti itu dari Ar-Rabi'.

Ia juga meriwayatkan dari Adh-Dhahhak mengenai firman-

Nya: 'r!;i Si * Sg (Kemudian jilm komu tahtt tidak akan dapat

berlaht adil), ia mengatakan: Dalam persengatnaan dan kecintaan.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi

mengenai firman-Nya ,'ffi;K11(,:i Totau budak-budak yang kamu

miliki), ia mengatakan: -Yaitu- 
para tawanan. Ibnu Al Mundzir,

Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Hibban di dalam Shahihnya meriwayatkan

dari Aisyah, dari Nabi SAW mengenai firman-Nya: ljfi St'6.i Afi
(Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya),

beliau bersabda: U:jF "11 
6rpoaa fidak berlatu jahat),Ibnu Abu

Hatim berkat4 "Ayahku berkat4 'Hadits ini keliru, yang benar adalah

dari Aisyah secara mauquf."

Sa'id bin Manshur, Ibnu Abu Syaibah dalam Al Mushannaf,
Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari berbagai jalur, dari Ibnu Abbas mengenai firman-

'2 Shahih: Ibnu Majah, no. 1952 dan dishahihkan oleh A! Albani di dalam Shabih
Ibn Majah l/330.

TAFSIR FATHUT QADIR 687



Nya: V;'St ftepada tidak berbuat aniaya), ia mengatakan: Agar

tidak bersikap condong. Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu
Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari
Ikrimah, ia mengatakan, "Agar tidak bersikap condong." Kemudian ia
mengatakan, *Tidakkah engkau pernah mendengar ucapan Abu
Thalib:

,jC'* i!;j o'*'o:tl, ?#',9/-rL-;g,,t
Dengan timbangan kcadilan tidak akan mengurangi walaupun sebutir

gandum,

dan penimbang kcjujuran, timbangannya tidaHah berat sebelah."

Ibnu Abu Syaibatr, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al
Mundzir meriwayatkan dari Mujatrid, ia berkata, "Agar tidak bersikap
condong." Ibnu Abu Syaibatr juga meriwayatkan seperti itu dari Abu
Razin, Abu Malik dan Adh-Dhahhak. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan
danZatd bin Aslam mengenai ayat ini, ia berkata, "Yang demikian itu
adalah lebih dekat kepada tidak banyak bersikap condong." Ibnu Abu
Hatim meriwayatkan dari Suffan bin Uyainatr, ia mengatakan, "Agar
tidak bercerai berai."

Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Shalih, ia
mengatakan, "Dulu bila seorang laki-laki menikahi perempuan yatim,
ia mengambil matrarnya sehingga ia tidak mendapatkannya, maka

Allah melarang hal itu, dan turunlah ayat: '-;b- i3;
(Berilranlah maskswin [maharJ kepada wanita [yang kamu nikahiJ
sebagai pemberian dengan penuh kcrelaan)"

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya, "'-;e (dengan penuh kerelaan),ia mengatakan:

Yang dimaksud dengan nifulah adalatr mahar.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Aisyah mengenai firman-
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Nvu, 
t'i|(dengan 

penuh kerelaan), ia mengatakan: Wajib.

Ibnu Jarh, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Juraij mengenai firman-Nya, it3l;S il3i
9,1r#b q (Berikantah maskmvin [maharJ kepoda wanita [yang

lramu nilahiJ sebagai pemberian dengan penuh kerelaan), ia
mengatakan: Maskawin yang disebutkan (dalam akad nikah). Abd bin
Humaid dan Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari Qatadah.

Abd Ibnu Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu

Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai firman-Nya: oF

& r*'r;F'i,,\ Txemudianiika mereka menyerahkon kcpada kamu

sebagian dari maskav,in itu dengan senang hati), ia mengatakan: -Yakni- dari maskawin itu.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari jalur Ali, dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya:

6'4 ii'i-F ,iL o'(. (Kemudianiika mereka menyerahpan pepada

lramu sebagian dari maskmvin itu dengan senang hati), ia
mengatakan: Jika tanpa madharat dan kecurangan maka itu adalah

sebagai pemberian yang sedap lagi baik akibatrya sebagaimana yang

difirmankan Allah.

,;, 13ff5 w_ K,:;tg, 8,,iJt^ a&fi W i5

w $yG 6c;i1trfi@ t* {iA:,3fr i6v
-\;BU1;""16 

dyr#":6(8"e Fv og 'C$i
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i,( 63";t;frfi r*j {r( 6, il< i s,4j 6fr1

@G;4&
$Dan janganlah komu serahkan kepada orang-orang yang belum
sempurna ahalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)
yang dijadikan Allah sebagai pokok hehidapan. Berilah mereka

belanja dan pakaian (furi hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada
mereka kata-kata yong baik" Dan ujilah anak yatim itu sampai

merehq cuhup umur untuh kawin. Kemudian jika menurut
pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara hafia), maka
serahkanlah kepada mereko harta-hartanyu dan janganlah hamu
makan harta anak yatim lebih dari batas hepatutan dan (janganlah
kamu) tergesa-geso (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa.

barang siapa (di antaru pemelihara itu) mampu, maka hendahtah ia
menahan diri (dari memakan harta anah yatim itu) dan barangsiapa

yang miskin, maha bolehlah ia Makan harta itu menurut yang
patut. kemudian apabila hamu menyerahhan harta hepada mereka,
Maka hendoklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu)

bagi mereka dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas
persaksian itu).,, (Qs. An-Nisaa' [4]: 5-6)

Pembahasan ini kembali kepada sisa hukum-hukum yang
terkait dengan harta anak yatim. Telah dikemukakan pembahasan
tentang penyerahan harta mereka kepada mereka pada firman-Nya:

'l{;r1i;!t$(j @an berikanlah trepada anak-anakyatim [yang sudah

balighJ harta mereka) (Qs. An-Nisaa' [4]: 2), kemudian di sini Allah
SWT menjelaskan bahwa tidak boleh menyerahkan harta orang
kurang sempurna akalnya dan yang belum baligh kepadanya.

Tentang makna as-satiih secara batrasa telah dikemukakan di
dalam surah Al Baqarah, dan para atrli ilmu berbeda pendapat
mengenai siapa as-sufaha'itu? Sa'id bin Jubair mengatakan, "Mereka

W'vqft 'l5A ;4 f#i6$"ei/su,'S$ 64,
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adalah anak-anak yatim, janganlah kalian menyerahkan harta mereka
kepada mereka." An-Nuhas berkata, "Ini pendapat terbaik mengenai
ayat ini." Malik berkata, "Mereka adalatr anak-anak yang masih kecil,
janganlah kalian menyerahkan harta mereka kepada mereka, karena
mereka akan merusaknya dan akhirnya tidak lagi memiliki apa-apa."
Mujahid berkat4 "Mereka adalatr kaum wanita." An-Nuhas dan yang
lainnya mengatakan, "Pendapat ini tidak benar, karena orang Arab
mengatakan (untuk para wanita yang kurang akal): Safaaih atau
sa/iihaat;'

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai alasan
penyandangan harta kepada para mukhathab, padatral sebenarnya
harta itu milik as-sufaha'(orang-orang yang kurang berakal). Ada
yang berpendapat, bahwa disandangkannya harta itu kepada mereka,
karena harta itu berada di tangan mereka (berada di dalam kekuasaan
mereka), dan merekalatr yang mempertimbangkannya, seperti firman-

Nru' '$ri;i l'Y W (HendaHah kamu memberi salam kepada

[penghuninya yang berarti memberi salamJ kepada dirimu sendiri)

(Qs. An-Nuur pal: 6t) dan firman-Nya: 't*1A f;frr6 (Dan

bunuhlah dirimu) (Qs. Al Baqarah [2]: 54), yakni: Hendaklah
sebagian kalian memberi salam kepada sebagian lainnya. Ada juga
yang mengatakan, bahwa penyandangannya kepada mereka, karena
harta itu termasuk jenis harta mereka, karena harta ifu pada asalnya
ditetapkan dimiliki bersama oleh para hamba. Ada juga yang
mengatakan, bahwa maksudnya adalah harta para mukhathab yang
sebenarnya. Demikian yang dikatakan oleh Abu Musa Al Asy'ari,
Ibnu Abbas, Al Hasan dan Qatadah. Maksudnya: Larangan
menyerahkan harta itu kepada orang yang tidak pandai mengurusnya,
seperti kaum wanita, anak-anak dan orang yang lemah akal yang tidak
mengerti pemanfaatan harta secara baik dan tidak dapat menghindari
hal-hal buruk yang bisa menghabiskannya.

';if JG $ tt""S dijadilmn Atlah sebagai potrok

maful pertamanya mahdzuf, perkiraannya: Allatii

K
kehidupan),

TAFSIR FATHUL QADIR 69r



ja'alahalaahu lahtm (yang Allatl menjadikannya sebagai pokok
kehidupan dalam kekuasaanmu). Orang-orang Madinah dan Abu Amir

membacanya L3., sementara yang lainnya membacanyu t71, a^

Abdullah bin Umar membacanya tlfji. Al Qiyaam dan al qiwaam

adalah apa yang dapat memberdirikanmu. Dikatakan: fulaan qiyaamu
ahlihi dan qiwaamu baitihi, yaitu yang mengurusinya, yakni
memaslahatkannya. Karena huruf qaf-nya berharakat kasrah, mereka
mengganti huruf r.yarryu dengatya'.

Al Kisa'i dan Al Fara' berkata "Qaiman dan qiwaaman
bermakna qiyaaman." Kata ini pada posisi nashab sebagai mashdar,
yakni: Janganlatr kamu serahkan kepada orang-orang ymtg belum
sempurna *dryu, harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang
dijadikan Allah untuk memperbaiki urusan-urusanmu sehingga
dengan itu kamu dapat berdiri. Al Akhfasy mengatakan, "Maknanya
adalatr yang menjadi sandaran unrsan-unrsan kalian." Sehingga ia
berpendapat bahwa itu adalah jamak. Orang-orang Bashrah
mengatakan, bahwa qiyaaman adatah jamak dari qiimah, seperti
diimah dan diyam, yakni: Allah menjadikannya sebagai nilai untuk
berbagai hal.

Tentang pendapat ini, Abu Ali Al Farisi menyalahkan dan
berkata, "Itu adalah mashdar seperti qiyaam dan qiwaam." Makna
redaksi ini: Batrwa itu untuk kebaikan kondisi dan kesinambungannya.
Berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa maksudnya adalah:

Harta mereka sebagaimana yang ditunjukkan oleh konteks idhafah
(penyandangan), maka maknanya sudah jelas. Adapun berdasarkan
pendapat yang menyatakan bahwa itu adalah harta anak yatim, maka
maknanya: batrwa ini termasuk jenis yang dengannya kalian
menegakkan penghidupan kalian dan memperbaiki kondisi
perekonomian kalian. Al Hasan dan An-Nakha'i membacanya
'Allaatii ja'ala'. AI Farra' mengatakan, bahwa pada mayoritas
ungkapan orang Arab adalatrl. "An-nisaa' allowaatii" dan "Al amwaal
allatii" begitu pula untuk selain harta. Demikian yang disebutkan oleh
An-Nuhas.
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#St;A ifiV (Beritah mere*a belania dan pakaian [dari

hasil harta ituJ),yak,m: Tetapkanlah berbelanja bagi mereka dari harta

itu, atau: Berikanlahlah kepada mereka. Ini bagi yang berkewajiban

menanggung nafkahnya dan pakaiannya, yaitu istri, anak dan

sebagainya. Adapun berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa

hard itu adalatr harta anak yatim, maka maknanya: Kembangkantah

harta itu sehingga kalian memperoleh keuntungan, dan berilah mereka

belanja dari keuntungan tersebut, atau: Tetapkanlatr bagi mereka

belanja untuk menafkahi mereka dan pakaian mereka dari harta

mereka itu. Ayat ini dijadikan dalil untuk membolehkan hair

(pencekalan penggunaan harta) terhadap orang-orang yang kurang

akal, demikian yang dikatakan oleh Jumhur. Abu Hanifah berkata,
.,Orang yang telah secara akal telah baligh tidak boleh di-hair." Ayat

ini juga dijadikan dalil untuk menetapkan adanya nafkah kerabat.
perbedaan mengenai hal ini cukup dikenal pada bidang-bidang

pembahasannya.

(#, {5 A $S go" ucapkonlah kepada mereka kata-kata

yang baik), ada yang mengatakan: Yaitu ucapkanlatr kepada mereka;

Semoga Allah memberkafuimu dan tindakanmu serta melindungimu."

Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalah: janjikanlah

kepada mereka janji yang baik, katakan kepada mereka, "Jika kalian

sudah dewasa (cukup berakal), kami akan menyerahkan harta kalian

kepada kalian." Dan, sang ayah mengatakan kepada anaknya,
,,Hartaku akan beralih kepadamu, dan insya Allah nantinya engkau

akan menjadi pemiliknya" dan sebagainya. Konteks ayat ini

menunjukkan setiap yang bisa disebut sebagai perkataan yang baik,

dan di sini terkandung petunjuk untuk bersikap baik terhadap

keluarga, anak atau anak-anak yatim yang berada dalam

pemeliharaannya. Telatr diriwayatkan secara shahih dari Nabi SAW,

bahwa beliau bersabda: *l.i p ,irt ,*iJ.i p i p (sebaik-baik

kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aht adalah
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yang paling baik terlndap kcluargaht di antara kalian).L3

i,gJi $fi (O* ujitah onok yatim itu). At lbtitaa' adatah al

ikhtibaar (ujian/cobaan), pembahasan maknanya (secara bahasa) telatr
dikemukakan. Para ulama berbeda pendapat mengenai makna
ikhtibaar di sini, ada yang mengatakan: Yaitu hendaknya penerima
wasiat mencermati perilaku anak yatimnya agr bisa mengetahui
kadar kecerdasannya dan kebaikan tindak-tanduknya sehingga ia bisa
menyerahkan hartanya ketika ia telah mencapai usia yang cukup untuk
menikah dan pandai memelihara harta. Ada juga yang mengatakan,
batrwa makna iWtibaar di sini adalah: Memberikan sedikit hartanya
kepadanya dan menyurubnya untuk menggunakannya sehingga bisa
diketahui hakikat sikapnya. Ada juga yang mengatakan, bahwa makna
ikhtibaar di sini adalah: Diberikan kepadanya apa yang biasa
diberikan untuk mengurus rumatr sehingga bisa diketatrui bagaimana
dia akan mengunrsnya, dan bila anak yatim ifu perempuan, maka
diberikan kepada apa yang biasa diberikan kepada ibu rumah tangga
dalam mengunrs rumahnya.

Yang dimaksud dengan buluugh an-nikaah, adalah buluugh al

fuutum, seperti firman Allah ra'ata: A5'& jjJ;rii {g frl,
(Dan apabila anak-anabnu telah sampai umur baligh) (Qs. An-Nuur
p\: 59). Di antara tanda-tanda baligh adalah: Tumbuhnya bulu
kemaluan dan mencapai usia lima belas tatrun. Malik, Abu Hanifah
dan yang lainnya mengatakan, "Anak yang belum mimpi basah tidak
dianggap baligh kecuali telah berusia tujuh belas tahun." Tanda-tanda
ini mencakup laki-laki dan perempuan, sementara untuk perempuan
dikhususkan tanda bisa kehamilan dan haid.

iJt; i-t$ (Kemudtan jika menurut pendapatmu),yakni: Kamu

memandang dan melihat, contoh pengertian ini adalah firman Allah

t3 Shahih: Ibnu Majah, no. 1977. Dicantumkan oleh Al Albani di dalam Ash-
Shahibah.
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Ta'ala: 6g ,Si ,-,re ,t -4tt'. (Dilihatnvatoh api di lereng

gunung). (Qs. Al Qashash l2Sl:29). Al Azhuri berkata, "Orang Arab

mengatakan: Idzhob fasta'nis hal taraa ahadan? (pergilah dan lihat

apakah kau melihat seseorang?)." Ada juga yang mengatakan, bafiwa

di sini maknanya adalatr: waiada wa 'alima (mendapati dan

mengetahui), yakni: Bila kamu mendapati dan mengetatrui kecerdasan

pada mereka. Jumhur membacanya laJS), dengan harakat dhammah

pada huruf ra' dan suhtn pada syin. Sementara Ibnu Mas'ud, As-

Sulami dan Isa Ats-Tsaqafi membacanya dengan barakatfathah pada

huruf ra' dar. syin. Keduanya adalah dialeknya. Ada juga yang

mengatakan bahwa yang dengan harakat dhammah adalah mashdor

dari kata rasyada, sedangkan yang dengan harakat fathah adalah

mashdar dari kata rasyida.

Para atrli ilmu berbeda pendapat mengenai makna ar-ruryd
disini. Ada yang mengatakan: Akal dan agamanya bagus. Ada juga

yang mengatakan, khusus berkenaan dengan akal. Sa'id bin Jubair dan

Asy-Sya'bi mengatakan, "Bahwa tidak diberikan harta anak yatim

kepadanya bila belum tampak kecerdasannyq walaupun ia sudatr tua."

Adh-Dhahhak mengatakan, "Walaupun sudatr benrsia seratus tahun."

Jumhur ulama berpendapat, bahwa ar-rusyd hanya terja.di setelah

baligh, dan bila belum juga cerdas setelatr baligh, maka

pencekalannya tidak dihilangkan (yakni harta tetap di tangan

walinya).

Abu Hanifah berkata, "Orang baliSh yang telah merdeka tidak

boleh di-hajr (dicekal menggunakan hartanya), walaupun ia orang

yang sangat fasik dan sangat mubadzir." Demikian juga pendapat An-
Nakha'i dan Zufar. Konteks redaksi Al Qw'an menunjukkan bahwa

harta mereka itu tidak boleh diseratrkan kepada mereka kecuali setelah

mencapai usia yang layak untuk menikah yang dibatasi dengan

tampaknya kecerdasan (kemampuan mengurus harta). Maka keduanya

harus dipadukan, sehingga harta itu tidak diseratrkan kepada mereka

sebelum baligh walaup.un diketatrui sudatr cukup cerdas (marpu
mengurus harta), dan tidak pula diseratrkan kepada mereka setelah
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baligh kecuali bila sudatr tampak kecerdasannya. y-g dimaksud
dengan ar-rusyd adalah gaydnya, yaitu terkait dengan kebaikan sikap
terhadap harta, tidak bersikap tabdzir dan mampu menggunakannya
pada tempat yang selayaknya.

k 6 6t4i {frL-CjU{j (Daniangontah komu memakan

harta anak yatim lebih dari batas kcpotutan, dan [ianganlah kamuJ
ter ge s a- ge s a [memb elanj akannyal s eb elum mer e ka dew as a), makna
al israaf secara batrasa adalah berlebihan dan melampaui batas. An-
Nadhr bin Syamuel mengatakan, "As-Saraf adalatr at-tabdziir
(bersikap mubadzir), al bidaar adalah al mubaadarah (bersegera).,'

il< 6 (mereka dewasa)kata ini pada posis i nashabkarena

penganrh kata: l3l4; (tergesa-gesa), yakni: Janganlah kalian

memakan harta anak yatim secara boros dan memakan secara tergesa-
gesa karena mereka sudatr besar (dewasa). Atau: Janganlah kalian
memakan (harta anak yatim) untuk diboroskan dan jangan pula untuk
maksud kesegeraan. Atau: janganlatr kalian memakannya secara boros
dan tergesa-gesa karena mereka sudah besar, dan kalian mengatakan:
kami menafl<ahkan harta anak-aak yatim pada apa yang kami
inginkan sebelum mereka dewas4 karena nantinya mereka akan
melepaskannya dari kami.

'gi/Ju" 'SW *; i'( J'"Ji;# ti$ 6'( {,
(Barangsiapa [di antara pemelihara ituJ mampt, maka hendaklah ia
menahan diri [dari memakan harta anak yatim ituJ, dan barangsiapa
miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patuf), Allah
SWT menjelaskan apa yang halal bagi mereka dari harta anak-anak
yatim; Allah memerintahkan orang kaya (pemelihara yang kaya, yakni
pemelihara anak yatim) unhrk menahan diri dari memakan harta anak
yatimny4 bahkan mengembangkan harta anak yatimnya serta tidak
mengambil darinya, sementara pemelihara yang miskin boleh
memakan dari harta anak yatimnya menurut yang pafut.
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Para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai "Memakan secara
patuf'. Ada yang mengatakan, bahwa itu adalatr pinjaman saat ia
membutuhkan, dan ia harus mengembalikannya ketika mempunyai
kepalangan. Demikian yang dikatakan oleh Umar bin Al Khaththab,
Ibnu Abbas, Ubaidah As-Salmani, Ibnu Jubair, Asy-Sya'bi, Mujahid,
Abu Al 'Aliyatr dan Al Auza'i. Sementara An-Nakha'i, Atha', Al
Hasan dan Qatadatr mengatakan, "Orang miskin (pemelihara yang

miskin) tidak harus mengganti apa yang dimakannya secara patut dari
harta anak yatimnya." Demikian juga pendapat Jumhur ahli fikih. Ini
lebih senada dengan ungkapan Al Qur'an, karena dibolehkannya
memakan (secara patut) bagi pemelihara yang miskin mengisyara&an
pembolehannya dan bukan sebagai pinjaman.

Yang dimaksud dengan al ma'ruuf adalatr yang diakui oleh
masyarakat, sehingga tidak boleh bermewatr-mewahan dalam
menggunakan harta anak yatim dan berlebihan dalam
menggunakannya untuk makanan, minuman dan pakaian, tapi tidak
juga membiarkan dirinya untuk mengatasi kemiskinan dan menutup
aurat. Khithab pada ayat ini ditujukan kepada para wali anak-anak
yatim, bila mereka itu orang kay4 maka ia menatran diri dari
mengambil dari harta anak yatimny4 dan bila mereka itu orang
miskin, maka ia boleh mengarrrbil nafkah dari harta anak yatimnya
sekadar yang diperlukannya.

(Kemudian apabila kamu

menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaHah kamu adakan
salrsi-salrsi [tentang penyerahan ituJ bagi merekn), yakni: Bila syarat
penyerahan telah terpenuhi, lalu harta mereka itu kalian serahkan

kepada mereka, maka persaksikanlah kepada merek4 batrwa mereka
telah menerimanya dari kalian, agat tidak ada tuduhan terhadap kalian
dan terlepas dari dampak buruk tuduhan yang terlontar dari mereka.

Ada yang mengatakan, batrwa persaksian yang disyari'atkan di sini
adalah apa yang dinafkahkan oleh para wali itu sebelum anak-anak
yatimnya mencapai usia dewasa. Ada juga yang mengatakan, bahwa
yang dipersaksikan itu adalah pengembalian apa yang telah
dipinjamnya dari harta mereka. Konteks redaksi Al Qur'an

W'tryt -$tA id;F;r'y
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menunjukkan disyari'atkannya persaksian atas harta yang diserahkan
kepada merek4 dan ini mencakup inlhk sebelum mereka dewasa dan
penyerahan seluruh harta mereka setelatr mereka dewasa.

G 4 6; (Dan cukuplah Atlah sebagai Pengowas [atas
persaksian rtuJ), yakni: Mengawasi amal perbuatan kalian dan
menyaksikan segala sesuatu yang kalian kerjakan. Di antaranya adalah
perlakukan kalian terhadap harta anak-anak yatim (yang berada dalam
pemeliharaan kalian). Di sini terkandung ancaman yang besar. Ba' di
sini adalah tambatran, yakni -bila tanpa tambatran menjadi-:
kafa al I aah (cukuplatr Allah).

Ibnu Jarfu, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: /.r{ililVi{;

'l,S;rt (Dan jangonlah knmu serahlun kcpada orang-orang yang

belum sempurno akalnya, harta [mereka yang ada dalam
kckuasaanJmu), ia mengatakan: Janganlah kamu berikan kewenangan
terhadap hartamu dan apa-apa yang telah diembankan Allah
kepadamu dan ditetapkan-Nya sebagai penghidupan bagimu, yaitu
kamu berikan kepada istrimu atau anak perempuulmu, akhirnya kamu
justru memerlukan apa yang ada di tangan mereka. Akan tetapi
tahanlah hartamu itu dan perbaikilah kondisinya serta jadilah kamu
sebagai orang yang memberi nafkatr kepada mereka berupa pakaian,
makanan dan tempat tinggal. Lebih jauh ia mengatakan: Dan firman-

Nya: t;i @otak kchidupan) yakni: Pokok penghidupanmu.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya dari
jalur Al Ufi mengenai ayat ini, ia berkata, "Janganlah engkau berikan
kewenangan terhadap hartamu kepada anakmu yang masih bodoh,
akan tetapi yang diperintatrkan adalah memberinya makan dan
pakaian." Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya, ia mengatakan,
"Mereka adalatr anak-anakmu dan para wanita." Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari Abu Umamah, ia mengatakan, "Rasulullah SAW
bersabda: .W. "ebi .-C' 

'rl iri/,lt ir3r 'o1 (Sesungguhnya para
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wanitct itu adalah htrang sempurna alcalnya, kecuali yang menaati
suaminya)"la Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia
mengatakan, "Mereka adalah para pelayan, mereka adalatr syetannya
manusia." Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu
Mas'ud, ia berkata, "Mereka adalah para wanita dan anak-anak."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Hadhrami: Batrwa seorang laki-
laki datang lalu menyeratrkan hartanya kepada istrinya, lalu sang istri
menggunakannya unfuk sesuatu yang tidak benar, maka Allah

berfirman: 'iJtA *i&it 6$ {; (Dan janganlah tamu serahtran

kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta [merekn
yang ada dalam kelansaanJmu)" Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir
meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia berkata "Mereka adalah anak-
anak yatim dan para wanita." Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir
meriwayatkan dari Ikrimah, ia mengatakan, "Yaitu harta anak yatim
yang berada di dalam kekuasaanmu. Allah mengatakan, 'Janganlah
kamu berikan kepadanya, akan tetapi berilah ia belanja hingga ia
baligh'."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya: ljit6 (Berilah mereka belanja), ia

mengatakan: Berilah mereka nafkah.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid

mengenai firman-Nya: (#, {i A ffi 6o" ucapkanlah kcpada

merelrn lmta-kata yang baik), ia mengatakan: Mereka diperintahkan
untuk mengucapkan kata-kata yang baik kepada mereka dalam hal
kebaj ikan dan silaturahmi.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Juraij mengenai firman-

Nya: 6l;; {6AiJ:;; (dan ucapkanlah kepado mereka kata-kata yang

to Dha'i| Dicantumkan oleh Ibnu Katsir di dalam Tofsir-nya l/452, dan ia
menyandarkannya kepada Ibnu Abi Hatim. Di dalarn sanad-nya terdapat Utsman bin
Al Al 'Atikah dan Ali bin Yzid, keduanya perawi yang dha'if.
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Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi
di dalam Sunan-nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-

Nya: {,jdt i$5 lOan ujilah anak yotim itu), ia mengatakan: Yakni

ujilah anak-anak yatim itu ketika sudatr dewasa.

Ft; 6$ (Kemuaron jika menurut pendapatmu), yak,rri: Jika

kalian mengetahui Gt '# (mereko telah cerdas) dalam mengurus

diri dan harta meret<a, 13141 6Ayi;ik? 1;w fiy rj[:;6 (maka

serahlronlah kepada mereka harta-hortarrya. Dan janganlah l<amu
memalran harta anak yatim lebih dari batas kepatutan, dan

fianganlah lamuJ tergesa-gesa [membelanjakannya), yakni:
Memakan harta anak yatim dengan tergesa-gesa sebelum ia baligh
sehingga kamu menjadi penghalang antara dirinya dengan hartanya.

Al Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari Aisyah, ia
mengatakan, "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan wali anak yatim:

';i/Ju,$W 64 irfu1't';*s"$t# ir(;, (Barangsiapa [di
antara pemelihara ituJ mampu, maka hendaHah ia menahan diri
[dari memakan harta anak yatim rtuJ, dan barangsiapa miskin, maka
bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut), yakni: Sesuai
dengan kadar pengurusannya terhadap si anak yatim tersebut.
Diriwayatkan oleh Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim serta
Al Hakim dan ia men-shahift-kannya, dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya: , ili,li# # it 6, (Barangsiapa tdi antara

pemelihara itu| mampu, maka hendaHah ia menahan diri [dari
memakan harta anak yatim ituJ)," ia mengatakan: Dengan
kemampuannya itu.

,)iFV'St$ 66 it( J't (Dan barangsiapa miskin, maka

bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut), ia mengatakan:
Memakan dari hartanya untuk dirinya sehingga tidak memerlukan
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harta lain anak yatim tersebut. Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, ia
berkata, "Yaitu pinjaman." Abd bin Humaid dan Al Baihaqi
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Bila ia seorang yang
miskin, maka ia boleh mengambil dari sisa susu dan sisa makanan,
tidak lebih dari itu, serta pakaian sekadar untuk menutup auratnya.
Bila sudah memiliki harta yang cukup, hendaklah menggantinya, tapi
bila dalam kesulitan maka itu halal baginya."

Abdwrazzaq, Ibnu Sa'd, Sa'id bin Manshur, Ibnu Abu
Syaibatr, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Al
Baihaqi di dalam Sunan-nya meriwayatkan dari berbagai jalur, dari
Umar bin Khaththab, ia berkata, "sesungguhnya aku memposisikan
diriku dari harta Allah seperti kedudukan wali anak yatim, bila aku
berkecukupan maka aku menahan diri, dan bila aku membutuhkan
maka aku mengambil darinya dengan cara yang baik, lalu ketika aku
mendapat kelapangan maka aku mengganti." Ahmad, Abu Daud, An-
Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Abu Hatim dari Ibnu Amr: Bahwa
seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, lalu ia berkat4
ec{ku tidak mempunyai harta, tapi aku mempunyai (yakni merawat)
anak yatim." Beliau pun bersabaa: fi :S li iF * |X;- J6'U ,F,. a .

l_6r$6 
'{'ot f ,* 'fr; 

,6ta (Matrantah dari harta anak yatimmu

tanpa berlebihan, tidak boros, tidak menyembunyikan harta dan tanpa
menutupi hart amu dengan hartanya).ts

Abu Daud di dalam An-Nasitrh, An-Nuhas juga di dalam An-
Nasikh dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Ny a: ';i/l\ 3W $ i,( J', (dan barangsiapa miskin,

malra bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut), ia

mengatakan: 
-Ayat 

ini- dihapus oleh ayat: {rJLk- r_jli 4 @
6g! 3(A $rt"ngguhnya orang-orong yang memaknn harta anak

yatim)" (Qs. An-Nisaa' [4]: 7-10).

ts Shahih: Ahmad, no. 215, Ibnu Majah, no.27l8,Abu Daud.. no.2g72dan An-
Nasa'i 6/256. AlAlbani mengatakan, "Hasan shahih."
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L.o-a -;f-.a.12 . -'- W'o;j$$b):S6t
"IitL;',# 

)Lj-
6;i1;ksi'+':Sv*<-,;;"ii3er:4yrr':si
it ?frv ffiS 65rt $$ i"$r a; sg

5$t#4i@ 6,j aSL;tiJi'; ryntliiu
'irt\i.3 '#'€--Cl36C$+'{-i' 4 b\tri i

Gr{ 3$ 6jUY-'".5i5t@ $$ {';, iJ }45

@ W. 6i;;;\t ;+ fi e'rgU fiy(&
"Bagt orang laki-laki ada hah bagian dari hana peninggalan ibu'

bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula)

dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baih sedikit atau

banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. dan apabila
sewaktu pembagion itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin,
Maka berilah mereha dari harta ilu (sekedarnya) dan ucapkanlah
kepada mereka Perkataan yang bailc Dan hendahlah tahut kepada

Allah orang-orang yan g s eandainya menin ggalkan dibelakang
mereka anah-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap

(kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendahlah mereka bertakwa

hepada AAah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang

benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim
secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya

dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala
(neraka)." (Qs. An-Nisaa' [4]: 7-10)

Setelatr Allah menyebutkan tentang hukum harta anak yatim,

Allah menyambungnya dengan hukum-hukum perwarisan dan cara

pembagiannya di antara para ahti waris. Allah menyendirikan
penyebutan perempuan setelah penyebutan laki-laki, dan tidak
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mengungkapkannya dengan redaksi: Lirrijaali wan nisaa' nashiibun

(Bagi laki-laki dan bagi perempuan ada hak bagian), hal ini untuk

menyatakan keaslian hak merekapadahukum ini dan menepiskan apa

yang biasa diberlakukan pada masa jahiliyah tentang tidak adanya hak

perwarisan bagi perempuan. Disebutkannya kerabat adalah sebagai

penjelasan karena alasan perwarisan disamping karena kata "kerabat"

bersifat umum yang mencakup setiap yang bisa disebut kerabat tanpa

ada pengkhususan.

k 31 '4 'S ,1, (baik sedikit atau banyak) adalah badal

(pengganti) dari kalimat: '{i q (dari harto peninggalan) dengan

pengulangan partikel jaar. Dhamir (gata ganti) pada kalimat: 4 ra*i
harta peninggalan) kembali kepada al mubaddal minhu ftata yang

diganti).

Ur; (menurut bagian) pada posisi nashab sebagai haal

(keterangan kondisi), atau sebagai mashdar, atau sebagai

pengkhususan. Tentang sebab tunxrnya ayat ini insya Allah akan

dikemukakan nanti. Di sini Allah SWT mengemukakan secara global

tentang kadar yang ditetapkan itu, kemudian Allah menurunkan ayat:

?4!it -3. $tf ,f,*i- @ltah mensyari'atkan bagimu tentang

[pembagian pusaka untukJ anak'analonr.t/ (Qs. An-Nisaa' [4]: ll),
sehingga dengan begitu menjadi jelas bagian warisan setiap orang.

6frr$i i$i frLti$ (Dan apabita sewaktu pembagian

itu hadir kcrabat), yang dimaksud dengan kerabat di sini adalah:

Selain ahli waris, demikian juga anak-anak yatim dan orang-orang

miskin. Allah swT menjelaskan; apabila mereka menghadiri

pembagian harta warisan, maka mereka mempunyai rezeki dari itu,

*utu harus diberikan sekadamya oleh orang-orang yang tengah

membagikannya. Ada yang berpendapat bahwa ayat ini muhkam

(hukumnya berlaku), dan perintatr di sini berhukum nadb
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(sunnah/anjuan), sementara yang lainnya berpendapat bahwa ayat ini

mansuHt (hukumnya telah dihapus) oleh firman Allah Ta'ala: ,?.*i

? *fi6 -O'61 6Aot, mensyari'atkon bagimu tentang [pembagian
pusaka untukJ anak-anabrnu) (Qs. An-Nisaa' [a]: l l). pendapat
pertama lebih tepat, karena yang disebutkan Bada ayat ini adalah
untuk kerabat yang bukan ahli waris, yaitu yang tidak termasuk para
ahli waris. Bahkan sampai-sampai dikatakan, bahwa ayat ini dihapus
oleh ayat perwarisan, kecuali bila mereka mengatakan; kerabat utama
yang disebutkan di sini adalah para ahli waris, maka anggapan
penghapusan ada alasannya. Segolongan ahli ilmumengatakan, batrwa
ar-radhkh (pemberian sekadarnya) adalatr untuk selain ahli waris dari
kalangan kerabat ini hukumnya wajib, yaitu sekadar yang direlakan
oleh para ahli waris. Inilah makna sebenarnya pada perkara ini,
sehingga tidak berhukum sunnah kecuali ada indikatornya (keterangan
lain yang menunjukkannya sunnatr).

Dhamir pada kalimat: tt4 (dari harta frz) kembali kepada a/
maal al maqsuum (harta yang dibagikan, yang secara harfiyah kata ini
mudzaklrar sehingga disimbolkan dengan 'hu') yeurry ditunjukkan oleh
al qismah (pembagian [kata ini secara harfiyah adalah muannats]).
Ada juga yang mengatakan, bahwa dhamir ini kembali kepada (secara
harfiyah)'Maa taraka' (harta peninggalan). pendapat yang dikenal
(mengenai ar-radhWt) $alah perkataan yang baik yang tidak disertai
omongan (menyebut-nyebut pemberian) tentang pemberian
sekadamya yang diberikan kepada mereka, dan tidak pula menyakiti
perasaaan mereka.

'r'$ i 6_51 ,frit (Dan hendaHah tahtt kepada Ailoh

orang-orang yang seondainya meninggalkan), yaitu para penerima
wasiat, sebagaimana yang dinyatakan oleh segolongan mufassir. Ini
merupakan nasihat bagi merek4 agar memperlakukan anak-anak
yatim yang ada dalam pemeliharaan mereka dengan cara yang mereka
sukai untuk diperlakukan seperti terhadap anak-anak mereka sendiri
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manakala mereka telatr tiada. Segolongan atrli ilmu mengatakan,
bahwa yang dimaksud adalatr semua manusia. Mereka diperintahkan
untuk bertakwa kepada Allah dalam urusan anak-anak yatim dan

anak-anak lain pada umumnya, walaupun tidak berada dalam
pemeliharaan mereka.

Yang lainnya mengatakan, batrwa yang dimaksud adalatt

mereka yang menghadiri si mayat ketika meninggalnya, mereka
diperitahkan untuk bertakwa kepada Allah, yaitu mengatakan
perkataan yang baik kepada yang sedang kedatangan maut, yaitu
membimbingnya untuk berlepas diri dari hak-hak Allah dan hak-hak
manusia, untuk mewasiatkan amal yang bisa mendekatkan diri kepada
Allah SWT, untuk tidak bersikap tabdzir terhadap hartanya dan

menghormati para ahli warisnya, sebagaimana mereka
mengkhawatirkan ahli waris mereka setelatr ketiadaan mereka

bilamana mereka meninggalkan para atrli waris itu dalam keadaan

fakir sehingga meminta-minta kepada orang lain.

Ibnu Athiyyah mengatakan, "Manusia ada dua golongan,

salah satunya layak untuk dikatakan kepadanya menjelang
kematiannya apa yang tidak layak untuk dikatakan kepada golongan
yang satunya lagi. Demikian ini, karena bila seseorang meninggalkan
para atrli waris yang sudatr mandiri lagi kaya, maka baik baginya
untuk berwasiat dengan mengutamakan dirinya sendiri, tapi bila ia
meninggalkan para ahli warisnya dalam keadaan lemah tak berharta,
maka baik baginya untuk meninggalkan hartanya bagi mereka agar

tidak terpuruk dan berhati-hati, karena patralanya dalam hal ini seperti

patrala bila diberikan kepada oraog-orang miskin (yang bukan ahli
waris)." Al Qurthubi mengatakan, "Rincian ini benar."

\fi i trondainya meninggalkan) adalatr shilatul maushul, dan

faa' pada W4 pleh sebab itu hendaHah mereka

bertola,ta) berfungsi untuk mengtrutkan yang setelahnya kepada yang

sebelumnya. Artinya: Dan, hendaklah orang-orang khawatir akan sifat
dan kondisi merek4 yaitu bila mereka hendak meninggalkan anak-

anak mereka yang lemah; ketika hampir datangnya kematian, mereka
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merasa khawatir anak-anak ifu akan sengsara sepeninggal mereka
karena kepergian penanggung dan pemberi nafkah mereka. Kemudian
Allah memerintahkan mereka untuk bertakwa kepada Allah. Perkataan
yang baik itu adalah unflrk yang tengah menjelang kematian, atau
anak-anak mereka setelah ketiadaan mereka sebagaimana yang telah
dikemukakan.

3$ 6LLk- ir-$t iy (sesungguhnya orans-orans

yang memakan harta anak yatim), ini adalah redaksi kalimat
permulaan yang mengandung larangan bertindak zhalim terhadap
anak-anak yatim dari para wali dan para peneria wasiat. Manshub-nya

kata: (-i$ lrr"oro zhalim) karena sebagai mashdar, yakni: AHun

zhulmun (memakan secara zhalim). Atau sebagai haal, yakni:
Zhaalimiin lahum (dengan menzhalimi mereka).

\U Cy, A itgU- (!;y Grtrnarnva mereta itu menelan api

sepenuh perutnya), yakni: Yang menjadi sebab api neraka, ini bentuk
pengungkapan penyebab yang mengungkapkan sebab. penafsiran ayat
seperti ini telatr dikemukakan.

5{1.;-:'1 (dan mereka akon masuk ke dalam). Qira'ah

Ashim dan Ibnu Amir dengan huruf dhammah pada hurufya'(yakni:
wa sayushlauna). Abu Haiwatr membacanya dengan harakat
dhammah pada huruf ya',harakatfathah pada huruf shad sertaharakat

"fathah pada huruf lam, yakni (Wa sayushalluuna), dari at-tashliyah
yang berarti perlakuan itu banyak dan berkali-kali. Sementara yang
lainnya membacanya dengan harakat fathah pada huruf ya', dari
.s hal aa-yas hlaa. As h- s hal aa adalah menghangatkan dengan mendekati
api atau menyentuhnya. Contoh kalimatnya adalatr ucapan Al Harits
bin Ibad:

Alat tidak termasukyang tergila-gila padanya, Allah mengetahui

ut*WtL'r';l';JP ?''lt6?,ift ''
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balrua sesungguhnya kini aht telah mendekati panasnya.

As-Sa'iir adalahbara api yang menyala.

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia
mengatakan, "Dulu orang-orang jahiliyah tidak memberikan warisan
kepada anak perempuan dan tidak pula kepada anak-anak yang masih
kecil hingga mereka dewasa. Ketika meninggalnya seorang laki-laki
dari kalangan Anshar yang biasa dipanggrl Aus bin Tsabit dengan
meninggalkan dua anak perempuan dan seorang anak laki-laki yang
masih kecil, dua anak pamannya yang statusnya sebagai ashabah darJ.

yang meninggal itu menemui Rasulullah SAW lalu keduanya
mengambil harta warisan itu semuanya. Lalu istri orang yang
meninggal dunia pun menghadap Rasulullah SAW, lalu turunlatr ayat
ini. Maka Rasulullah SAW pun mengirim utusan untuk memanggil

kedua orang tadi, kemudian beliau bersabda: 'rt'6 ,;p.lrijr 'U gli I
V e\ii f $. Ll F. 'ofr, ;e * Ut Ji (Jangantah tratian'rr" Jll

menggerakkan sedikit pun dari hmta warisan itu, karena
sesungguhnya telah diturunkan kcpadaht sesuatu yang belum jelas,
balrua bagi laki-laki dan perempuon ada bagian tertentu). Kemudian

setelalr itu turunlatr ayat ""lai A. 6i;i3') (Dan mereka minta

fatwa lrepadamu tentang pera w(mffa.' (Qs. An-Nisaa' [4]: 127).

Kemudian turun pula ayat: "eSl 4 {itf ,fui- @uah

mensyari'atkan bagimu tentang [pembagian pusaka untukJ anak-
anabnu) (Qs. An-Nisaa' [4]: ll). Maka beliau pun meminta harta
warisan itu, lalu diberikan seperdelapannya kepada wanita tersebut
(istrinya orang yang meninggal itu), dan sisanya dibagikan kepada
anak laki-laki sebanyak dua bagian anak perempuan."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari Ikrimah mengenai ayat ini, ia berkata, 6'-[y3f
ini- diturunkan berkenaan dengan Ummu Kultsum putrinya Ummu
Kahlah atau Ummu Kajjah, Tsa'labah bin Aus dan Suwaid, mereka ini
dari kalangan Anshar. Salatr seorang dari mereka adalah suami wanita
itu, sedangkan yang lainnya adalah paman anak laki-laki dari wanita
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itu (yakni saudara laki-laki yang meninggal), lalu wanita itu berkata,
'Wahai Rasulullatr, suamiku meninggal dunia dengan meninggalkan
diriku dan anak perempuannya, namun kami tidak mewarisi apa-apa
dari hartanya.' Paman anak laki-lakinya berkata, 'Wahai Rasulullatr,
ia tidak dapat menunggang kuda dan tidak dapat melukai musuh, ia
malah dicarikan nafl<atr dan tidak mencari nafkah sendiri.' Lalu
turunlah ayat ini."

Al Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman Allah Ta'ala: t3jl fr, t:ttj (Dan apabila

sewaldu pembagian itu hadir), ia mengatakan: Ini ayat muhknmah
(hukumnya berlaku) dan tidak dihapus.

Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Khaththab bin
Abdullah mengenai ayat ini, ia berkat4 "Abu Musa memberi
keputusan dengannya." Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Abu
Daud di dalam Nasikh=tya, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari Mujahid mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Ini
diwajibkan atas para ahli waris selama merasa rela."

ltb&xrazzaq dan Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dari Al
Hasan dan Az-Zvhi, keduanya mengatakan, "Ayat iru muhknmoh
(tetap berlaku hukumnya) selama mereka merasa rela." Diriwayatkan
oleh Abu Daud di dalam Nasikh-nya, Ibnu Jarir serta Al Hakim dan ia
men-shahift-kannya, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Diberikan
sekadamya untuk mereka. Tapi bila ada kekurangan pada hartanya,
maka ia meminta kemakluman mereka, yaitu dengan perkataan yang
baik." Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Aisyah, bahwa ayat ini
tidak dihapus (hukumnya). Abu Daud di dalam Nasikh-nya, Ibnu Jarir
dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, bahwa ayat ini dihapus
(hukumnya) oleh ayat perwarisan. Abu Daud di dalam Nasikh-nya,
Abdurrarraq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab, ia mengatak4l, 66-[ys1-
ini dihapus." Ibnu Jarir meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia
mengatakan, *Jika mereka orang-orang dewasa, maka diberikan
sekadamya, dan bila mereka masih kecil, maka dimintakan
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kemakluman metreka."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi

di dalam Sunan-nya meriwayatkan mengenai firman-Nya: ,1;:$

Vj f 6$ (Dan hendaHah tahtt kepada Allah orang-orang yang

seandainya meninggalkan), ia mengatakan: Ini berkenaan dengan
seseorang yang mendatangi seseorang lainnya yang hampir
meninggal, lalu ia mendengar orang yang hampir meninggal itu
berwasiat dengan wasiat yang merugikan para ahli warisnya, maka
Allah memerintahkan orang yang mendengarnya itu untuk bertakwa
kepada Allah dan meluruskannya serta memperhatikan kondisi para
ahli warisnya sebagaimana terhadap para atrli warisnya sendiri apabila
dikhawatirkan akan disia-siakan. Ini diriwayatkan juga dari berbagai
jalur.

Ibnu Abu Syaibatr, Abu Ya'la, Ath-Thabrani, Ibnu Hibban di
dalam Shabih-nya dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu
Barzah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: l if yqt #- ,,r;l-
t:)$ '& ?l 'eb et:i (Pada hmi kiamat nanti, akan dibangHtkan

sejumlah orang dari kuburan mereka dalam keadaan mulut mereka
berlabaran api).Lalu ditanyakan, "Siapa mereka watrai Rasulullah?"

Beliau bersabda: t;lf ,lii, ;4t ,lr;i oikt- iltr'tt1.,ii; iu' 'ot ; ji
et:)tl '#y. e oi?U (idak tahutrah engtrnu bahwa Ailah tetah

berfirman, 'Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak
yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh
perutnya')"16

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Sa'id
Al Khudri, ia mengatakan, 'Nabi SAW menceritakan kepada kami

tentang malam yang beliau di-isra-kan, beliau bersabda: pY $$ op

t' Dha't| Ibnu Hibban, no. 5540. Ibnu Hajar mencantumkannya di dalarn Al
Mathalib Al 'Aliah, no. 3586 dan Al Haitsami di dalam Al Majma' 712, dan ia
mengatakan, "Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Ath-Thabrani. Di dalam sanad-nya
terdapat Ziyadbn Al Mundzir, ia pendusta."
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e,il e ,fu i ,elu.'rt?',i'#,F't u, ,!)i jt3.;s lu,fl
,L,?i':, * di,e.Lt q1H,p'*t'e O. u:u$ 4i'r, t:t4
oi?Urst,w ;4t ,Sq( ,ri?U afi :ti ,j6'vt'rV ,i-* ri,|#t
r:*? t:'itW.t t3v fry. e @k, irrr*, ,u**o ada sejumloh orrrg
yang belenggu seperti memiliki belenggu unta, mereka dibawa dengan

lityik belenggunya, kemudian ditempatkan batu api kc mulut mereko
lalu dilemparkon ke mulut salah seorang mereka hingga kcluar dari
bawah mereka, mereka pun berteriakieriak Lalu--aht bertanya,
'wahai Jibril, siapa mereka?' Jibril menjawab,,Mereka itu adalah
orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim,
sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka
alran masuk ke dalam api yang menyala-nyala lnerakaJ),r1

Ibnu Jarir meriwayatkan dari zatd, bin Aslam, ia berkata,
"Aya! ini ditujukan kepada para pelaku kesyirikan, yaitu ketika
mereka tidak memberikan harta warisan pffa ahli waris yang berhak
menerimanya dan justru memakan harta mereka.,,

Koy";;;"ttt _y, Jr t ly";L *fifi et t,fu i2
Wi:r-Ee%$'ttu€i'iiii{$ie;,La
'i'l'g ;rLtjti,,j3tl
,x (,( o$'gtoi rt$ t6, +;'5; N,K, l ry ;,i;

,i' fkqi *; S.'u',i Ai )tS'i;L-
"^.", jWfJ+jr6;ift S{:;W:{,sVr.

t' Ibnu Jarir Ath-Th abari 4/184.

710

r.\---

TAFSIR FATHUL QADIR



c r3. A p$@ *q;'bg 6i ifJ,t <;
'{l'rr4oyb't;<ril&i+4;1xtr
)i*i +3.'u,?':; q g)i'Hi 5t

{ ry ;Kj q g}i €.4; a; f-q <"€i
iAi'b{i*; g sa oghli'F Ai
"Li 75 f -Q"6;j' )i4 )r,'q"F; E
U f i,a', "-s;t j'{tu L5i3$ 6(
q' v';4 fj,\L o$1i33i L1 iV )e5 W
# t -V ei; i+1 +:1uiS:t4x4, #
4tj-@ryryKrt'gt;'-,*r:t""fi a?A
* {\;- 34 t i.fr:itl Ep- -6: V\ I tt-;
"t4- Olg t4i'i1 \G,3 e, --srg

^i 
6 -;;-rG) r*bii )"rt\ ey/ *sj

X S LG- 6ya G6 {+"i iie.L 3cz, t ;ss
@ <*rt +t'r?

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)
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onak-anakmu Yaitu: bahagian seorang anak lelaki somo dengan
bagian dua orang anak perenpuan; din jika anak itu semuan)ta

perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta
yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seoring saja, Maka ia

memperoleh separo harta. dan untuk dua orang iiu_iapa, bogi
masing-masingnya seperenam dari harta yang itdngganan, ii*ayang meninggal itu mempunyai anak; jika orong yorrg meninggal
tidak mempunyoi anak dan ia diwarisi oreh ibi-bapinyo 1saji1,

Moka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggat iiu
mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam.
(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah iipenuhi wasiat

yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya (Tentang) orang
tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara
mereka yang lebih dekot (bonyak) manfoanya bagimu ini adatah
ketetapan dari Allah. sesunggahnya Ailah Mahahengetahui lagi
Maha Bijaksana Dan bagimu (suami-suami) seperdui dari harta

yang ditinggalkon oleh isteri-isterimu, jika *"r"io tidak mempunyai
onak. jiha isteri-isterimu iru mcmpunyai anak, Maka kamu

mendapat seperempat dari harta yang difinggatkannya sesudah
dipenuhi wasiat yang mcreka buat atau (dan) seduih dibayar

atangnya Para isteri memperoreh seperempat harta yang kamu
tinggalkan jiha kamu tidak mempunyai ouoi iiko kamu mempunyai
anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dori harta yang
kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau
(don) sesudah dibayar utang-utangmu jika ,riorong mati, baik
laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggatkin ayah dan

tidak meninggalkan anak, tetopi mempunyai seorang saudora laki-
laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu soja),

Maka bagi masing-masing dari kedua jenis toidoro itu seperenam
harta. tetapijika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang,

Maka mereka bersekutu dalomyang sepertiga itu, sesudah dipeiuhi
wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan
tidak memberi mudharat (kepada ahti waris). (Attah ienetapkan
yong demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dariAllah,

dan Allah Maha mengetahui ragi Maha penyantun. (Hukum-
hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah.

7t2

-\---
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Barangsiapa taat hepada Ailah dan Rosar-Nya, niscaya Arahmemasakkanlta 
ledolom syurga yang mengalir didalomnya

- sungai-sungai, sedang mereka hekar di darainnya; dan rturah
kemenangan yang besan Dan barongsiapa yang mendurhahai Auahdan Ras ul-Nya dan metanggar hetentuan-ketent uan-Nya, nis c altaAllah memasuhkonnya he doram api neroka sedang io kehal didalamnya; dan boginyo si*sayang menghinakan,, (6r. An-Nisaa.(l: tt4a)

Ini merupakan rincian dari sesuatu yang masih grobal pada
firman-Nva' ii:]1!6 $:]J6t $ q u )q @ast orans taki-taki
ada hak bagian y!-h** peninggalan ibu-bapa dan lcerabatnya)
(Qs. An-Nisaa' [4]: f. ayaiini ai:ua*- dalil untuk membolehkan
penangguhan penjelasan dari waktu ketika dibutuhkannya. Ayat inijuga merupakan salatr safu rukun agunq sarah safu tiang hukum dansalah satu induk ayat, karena meicakup ilmu faraidh (pembagian
warisan)' Ilmu ini merupakan ilmu para sahabat y-g ,*gu, penting,
dan sangat banyak mengandung peiebatan. Setelah itesai penafsiran
(.lamul-la! mengenai pemtagian warisan ini i*vu A,ah akandikemukakan beberapa riwayatientang keutamaan ilmu ini.

";UStt e ,f$ ,f.*i- @ilah mensyari,atkan bagimu
tentang [pembagian- pusaka untukJ anak-anabnr,r), yakni: Tentangketerangan pembagian warisan mereka. para irti" it*,, berbedapendapat, apakah anaknya anak (yakni cucu) termasuk darampembahasan ini atau tidak? ulama'syafi'iyah -"oguok*, bahwa
secara kiasan mereka tercakup, bukan secara hakiki. uiama Hanafiyah
mengatakan, bahwamereka tercakup oleh lafazh outooi*tutidak adaaulaad ash-shurb (anak asri, bukan cucu). Tidak ada perbedaan
pendapat, bahwa anak laki-laki dari anak laki-laki adalah seperti anaklaki-laki bila mereka (anak laki-raki) itu tidak ada. yang
diperdebatkan adalah konotasi ratazh ouraad kepada anaknya anakbila tidak ada anak. L.afazh aulaad juga mencakui yang kafir, namunas-sunnah mengeruarkannya dari cakupannya. Termasuk juga yangmembunuh dengan sengaja (yakni membunuh orang yang akan
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diwarisinya dengan sengaja), namun ini dikeluarkan juga daricakupannya oleh As-sunnah dan ijma' (konsensus umat Isram).
Termasuk juga waria.

Al Qurthubi berkat* "paraurama telah sepakat, bahwa waria
mendapat warisan dan dianggap berdasarkan darimana ia buang airkecil (yakni bila buang air ticit-aari kelamin laki-raki maka dianggaplaki-laki, tapi bila buang air kecil dari kelamin p"rempuan makadianggap perempuan). Bila ia kencing dari Leduanya, maka
berdasarkan mana yang lebih dulu, bila brrr*u*, maka baginya
setengah bagian try-?ki dan setengah bagian perempuan.,, Ada juga
yang mengatakan, bahwa waria mendapat uagian terkecil ai *t*u
kgdua bagian ifiL yaitu bagian perempwm. oemitcian yang dikatakan
oleh Yatrya bin Adam, dan ini juga merupakan pendapatnya Asy-syafi'i. Ayat ini menghapus mairi perwarisan pada masa jahiliyah
yang berdasarkan sumpah (sumpah s"iia persekuturn;, rri:rut dan akad
(kesepakatan).

Para ulama terarr sepaka! barrwa bila bersama anak-anak ada
:1ang lain yang juga berhak mendapat bagian tertentu yang
ditetapkan, maka diberikan kepadanya, lalu sisinya untuk laki-lakidua kali bagian perempuan. Har ini berdasarkan hadits yang
disebutkan di dalam Ash-shabibain danyang lainnya dengan redaksi:

ft h'it*,i"e.'?, *r t; ry\q,l,,r,,Jji- i;;;;*ntah harta
warisan lrepada yang berhak menerimanya. Adapun harta warisan
yang tersisa, maka itu untuk laki-taki yang paling berhak)t8 Kecuali
bila ada yang gugur dari mereka (anak), seperti ,uud*u seibu.

€;zz4.t-;i:;tlt .5, 3, $ig 1roit": bagian seorans anak tetaki

soma dengan bagian dua orang anak perempuan), i^r adarah kalimat
permulaan yang menerangkan tentang wasiat *t * para anak, maka
harus diperkirakan dhamir yang kembari kepada mereka, yaitu:
Yuushiihtmullaahu fii aulaadilatm lidzdzakori minhum mitslu
hadzdzil untsayain (Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian

.. -" Muttatrq 'Araih: Al Bukhari, no. 6732 dan Musrim 3/r233,dari hadits IbnuAbbas.

L!
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pusaka untuk) anak-analanu. Yaitu: Bagian seorang anak lelaki dari
mereka sama dengan bagian dua orang anak perempuan). Maksudnya
adalah dalam kondisi adanya anak laki-laki dan anak perempuan.

Adapun bila hanya sendiri (laki-laki saja), maka mendapatkan semua

harta warisan, dan bila anak perempuan saja, maka mendapat
setengalrny4 dan bila dua anak perempuan saja maka mendapat dua

pertiganya.

"* U &'ii1i i;n1 ,i, 'X| {oguldmirt* anak itu

semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga
dari harta yang ditinggalkan), yakni: Fa in htnna al aulaad (dan jika
anak-anak itu). Ta'nirs di sini berdasarkan khabar, ataru al banaat,
atau al mauludaat, hanya terdiri dari perempuan, tidak ada laki-
lakinya, dan jumlatr mereka lebih dari dua orang. Fauqa adalah sifat

nntuk kata "J-1;.' atau Htabar kedua dari kaana (yakni: !i, 'ei

"fj 
V (il; lmata bagi mereka dua pertiga dari harta yang

ditinggalkan), yakni: Yang ditinggalkan oleh si mayat, sebagaimana
yang ditunjukkan oleh indikasi redaksinya.

Konteks redaksinya menunjukkan, bahwa dua pertiga bagian
itu adalatr bagian yang ditentukan untuk tiga anak perempuan atau

lebih, sedangkan bila hanya terdiri dari dua anak perempuan tidak
disebutkan di sini, karena itulah para ahli ilmu berbeda pendapat

mengenai bagian mereka (dua anak perempuan saja). Jumhr.u

berpendapat, bahwa hanya terdiri dari dua anak perempuan saj4 tidak
ada laki-lakinya, maka bagi mereka berdua adalah dua pertiga"

sementara Ibnu Abbas berpendapat, bahwa bagian untuk keduanya
adalah setengatrnya. Jumhur berdalih dengan mengkiaskan
(menganalogikan) kepada dua saudara perempuan, karena tentang dua

saudara perempuan Allah SWT telatr berfirman: W ;;Pl 6%$

O(fii (Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, mala bagi

lreduanya dua pertiga) (Qs. An-Nisaa' [a]: 176), Jumhur

TAFSIR FATHUL QADIR ?15



mengqiyaskan dua anak perempuan dengan dua saudara perempuan
mengenai hak mereka terhadap dua pertiga bagran, ini sebagaimana
mereka juga mengkiaskan saudara-saudara perempuan bila jumlahnya
lebih dari dua orang dengan anak perempuan (yang jumlahnya lebih
dari dua orang) dalam kepemilikan dua pertiga.

Ada yang mengatakan, bahwa pada ayat ini ada yang
menunjukkan bahwa bagian dua anak perempuan adalah dua pertiga,
yaitu: Bila terdiri dari seorang anak perempuan bersaudara seorang
saudara laki-laki, maka baginya sepertiga, sementara bila terdiri dari
dua anak perempuiur saja maka bagi mereka dua pertiga. Demikian
argumen yang dikemukakan oleh Isma,il bin Ayyasy dan Al
Mubarrad. An-Nuhas mengatakaq "Menurut para peneliti bahwa
argumen ini keliru." Karena perbedaan pendapatnya adalah mengenai
dua anak perempuan saja yang tidak ada anak laki-lakinya. Dan jug4
bagi yang menyelisihi, hendaknya ia mengatakan, ..Bila si mayat
meninggalkan dua anak perempuan dan seorang anak laki-laki, maka
bagian untuk kedua anak perempuan adalah setengahnya." yang
demikian menunjukkan batrwa itulah bagian untuk keduanya.

Argumen Jumhur bisa juga ditegaskan oleh dalih: Bahwa
ketika Allah swr menetapkan setengah bagran untuk satu anak

perempuan (yakni hanya sendirian) dengan firman-Nya: e( o{,

'JAi t!1i';5-$ gikn anak perempuan itu seorang saja, maka ia
memperoleh separo .harta), ternyata bagian unfuk dua anak
perempuan saja di atas bagian safu anak perempwux. sementara
mengkiaskan kepada dua saudara perempuan hanya untuk dua anak
perempuan pada dua pertiga bagian.

Ada yang mengatakan, bahwa t<ata jF di sini adalah

tambatran. Artinya: Jika mereka itu perempuan dua orang, seperti

firman-Nya: 6$*li 3;, lj;E (Matra penggailah trepata merekn).

(Qs. Al Anfaal [8]: 12), yakni: Fadhribuu al a'naaq (maka penggallah
kepala mereka). Pendapat ini disanggatr oleh An-Nuhas dan Ibnu

L
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Athiyyatr, keduanya berkata, "Ini salah, karena semua zharf darr

semua ism di dalam perkataan orang Arab tidak boleh ditambahkan

tanpa makna." Ibnu Athiyyah berkata" "Dan karena firman-Nyu, 3j

&f*i ftcpala mereka) adalah ungkapan yang fasih, dan kata 'iV'
nya bukan tambatran, tapi memang mempunyai makn4 karena
memenggal leher pasti di atas tulang persendian yang di bawah otak.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Duraid bin Ash-Shamah,
'Rendalrkan dari otak dan tinggkan di atas tulang. Begitulah dulu aku
memenggal leher-leher para tentara. "'

Lain dari itu, seandainy" iF adalah tambatran sebagaimana

yang mereka katakan, maka semestinya Allah mengatakan,
"Falahumaa tsulutsaa maa taraka'(maka bagi keduanya dua pertiga
dari harta yang ditinggalkan) dan tidak mengatakan, "Falahunna
tshululaa maa taroka" (maka bagi mereka dua pertiga dari hata yang
ditinggalkan).

Dalil yang paling jelas yang dikemukakan Jumhur ulama
adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibatr, Atrmad, Abu Daud,
At-Tirmidzi, Ibnu Majatr, Abu Ya'la" Ibnu Abu Hatim, Ibnu Hibban,
Al Hakim dan Al Baihaqi di dalam Sunan-ny4 dari Jabir, ia
menuturkan, *Istri Sa'd bin Ar-Rabi' datang kepada Rasulullatr SAW
(dengan membawa kedua puti Sa'd), lalu ia berkata, 'Wahai
Rasulullah, ini kedua putri Sa'd bin Ar-Rabi', ayah mereka gugur
bersamamu ketika perang Uhud sebagai syahid. Paman mereka telatr
mengambil harta mereka dan tidak meninggal harta untuk mereka, dan
mereka tidak bisa menikah kecuali memiliki harta.' Beliau bersabda:

eui U ?0, 4- (Allah akan memberi keputusan mengenai itu)- Lalu

turunlah ayat warisan , ";> g546l rfu', @ltah mensyari'atkan

bagimu tentong [pembagian pusaka untukJ anak-analonn). Kemudian
Rasulullatr SAW mengirim utusan kepada paman,,mereka (untuk

memanggilnya), lalu beliau bersabda kepadanya: ,glitlr I ,F., yl
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.U't{ e. 6i ,:,ra, qL (Berikan kepada keduo putri Sa,d dua
pertiganya dan ibu mereka seperdelapannya. Adapun sisanya menjadi
mililonu')"7s Mereka meriwayatkannya dari berbagai jalur, dari
Abdullatr bin Muhammad bin uqail, dari Jabir. At-Tirmidzi
mengatakan, "Ini tidak diketahui kecuali dari haditsnya.,,

Q$ ';1 -5 e( of giko anak perempuan itu
seorang saja, maka ia memperoleh separo harta). Nafi, dan orang-
orang Madinatr membacanya 'waahidatun' dengan rafa, kareia
'lraana'-nya (yakni: ab sempurna, artinya: fa in wujidat

waahidatun (ika anak perempuan itu hanya ada satu orang saja), atau
hadatsat waajidatun (ika yang terjadi hanya satu orang *ju;. aaup*
yang lainnya membacanya dengan nashab. An-Ntrhas mengatakan,
"Ini qira'alr yang baik, yakni: wa in kaanat al matruukah (iika anak
perempurul yang ditinggalkan itu), atau wa ini kaanat al mauluudah
(ika anak perempuan yang dilahirkan itu).,,

Firman-Nya: ,iAI W *S #. ,:_;<!j (Dan untuk dua
orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam), yakni: Ibu-
bapaknya si mayat. Ini kiasan dari yang tidak disebutkan, yang
demikian ini memang dibolehkan karena ditunjukkan (tersirat) dari
redaksinya

,jai 14 )zi $) @osi masing-masingnya seperenam)

adalalr badal dari kalimat: ;il; (Dan untuk dua orang ibu-bapak)
dengan mengulang 'aamil-nya sebagai penegasan dan pengutamaan.
Al Hasan dan Nu'aim bin Maisarah membacanya'As-sudsi, d"ng*,
harakat suhm pada huruf dal, demikian }uga ats-tsultsu, ar-rub'u
fungga al 'usyru, semuanya dengan suhtn. Ini adalah dialek Bani
Tamim dan Rabi'ah. Adapun Jumhur membacanya dengan harakat
dhammah, yaitu dengan dialek warga Hijaz dan Bani Asad untuk

te Hasan: At-Tirmidzi, no. Z092,Abu Daud, no. 2g91, Ibnu Majah, no.2720.
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kesemuanya tadi. Yang dimaksud dengan abantain adalah bapak dan

ibu. Bentuk tatsniyah di sini (yakni abau,ain; Bentuk kata berbilang

dua dari kata'ob'[bapak] karena dominasinya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai bagian kakek, apakah

kedudukannya saura dengan bapak sehingga keberadaannya

menggugurkan bagan saudara laki-laki atau tidak? Abu Bakar Ash-

Shiddiq berpendapat bahwa kakek sama kedudukannya dengan bapak,

dan tidak ada seorang sahabat pun yang menyelisihinya pada masa

lfiilafaturya, namun setelah Abu Bakar meninggal, yang masih

sependapat dengannya adalah lbnu Abbas, Abdullah btn Az'btbur,
Aisyah, Mu'adz bin Jabal, ubay bin Ka'b, Abu Dard4 Abu Hurairah,

Atha', Thawus, Al Hasan, Qatadatr, Abu Hanifatr, Abu Tsaur dan

Ishaq.

Mereka berdalih dengan dalil-dalil seperti firman Allatl

Ta'ala: ;+t)'F;';1, [ItutilahJ agama orang tuamu lbrahim) (Qs'

Al Hajj 122):75) dan firman-Nya: i'>17 -4f,i (Hai anak Adam). (Qs.

Al A'raaf lIJ:26,27,35), serta sabda Nabi SAW Ef,J,l vl U tlil
(Lontarlah w ahai Bani Isma' il).

Sementara Ali bin Abu Thalib, Taid bin Tsabit dan Ibnu

Mas,ud berpendapat, bahwa perwarisan kakek bersama-sama dengan

saudara laki-laki sebapak-seibu atau sebapak saj4 dan bagian kakek

bersama saudara laki-laki tidak kurang dari sepertig4 dan bersama

atrli waris utama tidak kurang dali sepererulm menurut pendapatZ'aid,

Malik, Al Auza'i, Abu Yusuf, Muhammad dan Asy-Syaf i'Ada juga

yang mengatakan, bahwa kakek dan saudara laki-laki bersama-sama

dalam seperenam bagian, dan keberadaan ahli waris utama tidak

sedikit pun mengurangi hak mereka dari seperenam bagian. Demikian

pendapat Ibnu Abu Laila dan segolongan atrli ilmu lainnya. Sementara

irr*tr* berpendapat bahwa keberadaan kakek menggugurkan hak

anak dari saudara laki-laki. Asy-Sya'bi meriwayatkan dali Ali, batrwa

ia menetapkan anak dari saudara laki-laki seperti saudara laki-laki

dalam pembagian warisan.
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Para ulama telatr sependapat, bahwa kakek tidak mendapat

warisan dengan keberadaan bapak. Para imam juga telah sependapat

bahwa nenek mendapat sepereffrm bagian bila tidak ada ibunya si

mayat. Mereka juga sepakat bahwa hak nenek menjadi gugur dengan

keberadaan ibu, dan mereka juga sepakat batrwa keberadaan bapak

tidak menggugurkan hak nenek atau ibu. Kemudian mereka berbeda

pendapat mengenai perwarisan nenek yang anak laki-lakinya masih

hidup, mengenai hal ini diriwayatkan dmr Z,aid bin Tsabit, Utsman

dan,Ali, bahwa nenek tidak mendapat warisan bila anak laki-lakinya

hidup, demikian juga pendapat Malik, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Abu

Tsaiu dan ulama madztrab Hanafi. Diriwayatkan dari Umar, Ibnu

Mas'ud dan Abu Musq batrwa nenek mendapat warisan bersamanya.

Diriwayatkan juga demikian dari Ali dan U*man. Demikian juga

yang dikatakan oleh Syuraih, Jabir bin Zatd,Wardullah bin Al Hasan,

Syarik, Ahmad, Ishaq dan Ibnu Al Mundzir.

"n;Xir( ;rL $ika yang meninggal itu mempunyai anak), il*

mencakup laki-laki dan perempuan, tapi bila yang ada hanya anak

laki-laki saja, atau bersama anak perempuan, maka kakek hanya

mendapat seperenam bagian. Dan bila yang ada hanya anak

perempuan, maka bagian kakek sepererutm sebagai bagian yang

pokok, dan ia pun sebagu 'ashabafr di samping yang seperenam itu.

Anak dari anak laki-laki si mayat (cucu dari anak laki-lakinya)

kedudukannya seperti anaknYa.

5;l K, I c;$ tii*a orang vang meninggal tidak mempunyai

anak),yakni: Dan tidak pula anak dari anak laki-laki, ini berdasarkan

ijma; yang telatr dikemukakan, i(6 i4:; (dan ia diwarisi oleh ibu

bapanya [sajafi tanpa keberadaan ahli waris lainnya sebagaimana

pendapat irr*hrr, yaitu bahwa ibu tidak mengambil sepertiga warisan

L."*ii bila si mayat tidak mempunyai ahli waris lain selain kedua

ibu-bapaknya. Adapun bila bersama keduanya terdapat istri/suami si

mayat, maka ibu hanya mendapat sepertiga sisa warisan setelah

pembagian untuk istri/suami si mayat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas,

L
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batrwa ibu berhak mendapat sepertiga bagian pokok bersama
istri/suami si mayat, dan ini mengharuskan didahulukannya ibu
daripada bapak dalam masalah keberadaan istri/suami si mayat dan
ibrr-bapak di samping adanya kesepakatan para atrli ilmu batrwa ibu
lebih berhak dalam kondisi hanya ada ibu dan bapak tanpa keberadaan
isti/suami si mayat.

UAi *i* Ul A 6( t$ gika yang meninggat itu

memputyai beberapa saudara, maka ibunya memperoleh seperenam),
disebutkannya kata 'Saudara laki-laki' secara mutlak menunjukkan
tidak membedakan antara saudara laki-laki seibu-sebapak dengan
saudara laki-laki seibu saja atau sebapak saja. Para ulama sepakat,
bahwa keberadaan dua orang saudara laki-laki sama dengan tiga orang
atau lebih dalam hal menghalangi ibu untuk mendapatkan seperenam
bagian, kecuali yang diriwayatkan daxi Ibnu Abbas, karena ia
menetapkan dua orang saudara laki-laki itu sebagai satu orang saudara
laki-laki dalam hal tidak menghalangi (ibu untuk mendapatkan
seperenam bagian). Para ahli ihnu juga telatr sepakat, bahwa dua
orang saudara perempuan atau lebih sama dengan dua onmg saudara
laki-laki dalam hal menghalengi ibu.

'rit 5k *.i iir-€'t )i lr (Pembagian-pembagian tersebut

di atasJ sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau [dan| sesudah
dibayar utangnya).Ibnu Katsir, Ibnu Amir dan Ashim membacanya
'Yuushaa' dengan fathah pada shaad, sementara yang lainnya
membacanya dengan kasrah. Qira'atr dengan kasrah ini dipilih oleh
Abu Ubaid dan Abu Hatim, karena telatr disebutkan kata 'mayyit'
sebelumnya, Al Akhfasy berkata" "Pembenarannya adalah kalimat:

<rr€,- (wasiat' yong mereka buat) a*, 6i3 (-wasiat yang

lramu buat)."

Ada perbedaan pendapat mengenai alasan didahulukannya
penyebutan wasiat daripada utang, padahal menurut ijma' utang lebih
didahulukan. Ada yang mengatakan, bahwa didahultrkannya
penyebutan kedua hal ini daripada penyebutan pembagian warisan
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tidak mengandung maksud mengurutkan keduanya. Ada juga yang

mengatakan, "Karena wasiat lebih sedikit kelazimannya daripada

utang, maka penyebutannya didatrulukan agar diperhatikan." Ada juga

yang mengatakan, bahwa didatrulukannya wasiat karena banyaknya

terjadi wasiat, sehingga menjadi hal yang lazim bagi setiap mayat.

Ada juga yang mengatakan, bahwa didatrulukannya penyebutan wasiat
karena di situ terkandung bagran untuk orang-orang miskin dan orang-

orang fakir, sedangkan diakhirkannya penyebutan utang karena

merupakan hak pemberi utang yang bisa diminta dengan kekuatan

atau lewat penguasia. Ada juga yang mengatakan, bahwa karena wasiat
itu terlontar dari si maya! maka didahul*an, beda halnya dengan

utang, karena sudatr jelas harus dilunasi, baik disebutkan (oleh si

mayat) ataupun tidak. Ada juga yang mengatakan, didahulukannya
wasiat karena menyerupai perwarisan dalam statusnya yang diberikan
tanpa konpensasi, sehingga boleh jadi para atrli waris keberatan untuk
mengeluarkannya.

Yang demikian ini berbeda dengan utang, karena para atrli
waris pun akan memenutrinya dengan kerelaan hati. Wasiat ini pun

dibatasi dengan fimran-Nya: '";14) fi ldrngm tidak memberi

mudharat [kcpada ahli warisJ) sebagaimana yang riwayafirya akan

dikemukakan nanti.

"6 trJ 3.ii # 5,l:(1 $CY !,Swc ((rentang) orang

tuamu dan anak-anakrnu, kamu tidak mengetahui siapa di antara
mereka yang lebih dekat [banyakJ manfaatnya bagimu), ada yang

mengatakan, bahwa ini adalah khabar dai: # $iapa di antara

merelra), sedangkan (ii @anfaatnya) sebagu tamyiz, yakni: Kamu

tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak)

manfaatnya bagimu dalam hal mendoakan kamu dan bershadaqatr atas

mma kamu, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits shahih: \l
'n iU Cb li Q4tau anak shalih yang mendoakannya).Ibnu Abbas
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dan Al Hasan mengatakan, "Adakalanya anak lebih utama sehingga ia
memohonkan syafa'at untuk bapaknya." Sebagian mufassir
mengatakan, "Bila anak lebih tinggt derajatnya daripada bapaknya di
akhirat, ia memohon kepada Allah agar mengangkat derajat bapaknya
kepadanya. Dan, bila bapak lebih tinggi derajatnya daripada anaknya,
ia juga memohon kepada Allah agar mengangkat derajat anaknya
kepadanya."

Ada juga yang mengatakan, batrwa yang dimaksud dengan

'manfaat' ini adalatr di dunia dan di akhirat, demikian yang dikatakan

oleh Ibnu Zatd. Ada juga yang mengatakan, batrwa maknanya: Kalian

tidak mengetahui siapa yang lebih bermanfaat bagi kalian, bapak-

bapak kalian ataukan anak-anak kalian? Apakah orang yang

mendorong kalian untuk berwasiat, lalu ia mengusatrakan trntuk kalian

agar memperoleh patrala akhirat dengan melaksanakan wasiat itu,

lebih bermanfaat bagi kalian, ataukah oftmg yang tidak menganjurkan

kalian untuk berwasiat dan lebih banyak mementingkan perkara dunia

(untuk para ahli waris) itu yang lebih bermanfaat?

Pendapat tersebut dikuatkan oleh pengaratg Al Kasysyaf, ia
pun mengatakan, "Karena redaksinya mengandung ungkapan
kontradiktif, sementara di antara hak kontradiksi adalah ditegaskannya

bagian yang kontradiktif itu, dan ini sesuai dengan firman-Nya:

';ni G'r4i (ni adatah kctetapan dari Altah) yang berada pada

posisi nashab yang stafusnya sebagai penegas, sebab makna: ,fui
(Allah mensyari'atkan bagimu) adalatr mewajibkan atas kamu."

Makki dan yang lainnya mengatakan, "Itu adalatr haal

(keterangan kondisi) yang menegaskan, 'amil-nya adalah ,f*i

Pendapat pertama lebih tepat L$ W'"( rt il" lsrrungguhryo

Allah Maha Mengetahui) tentang pembagian warisan.

(lagt Maha Bijaksana), bijaksana dalam
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membagikannya dan menerangkannya kepada mereka yang berhak.

Az-Zajjaj mengatakan, ro { (Maha Mengetahui) segala

sesuatu sebelum penciptaannya, L{L (agi Maha Bijaksana) pada

apa yang ditetapkan dan dilaksanakannya.

b,l; <;1 K ; *LHS)I xF(.3-i)- i1g 1oo,

bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh
istri-istrimu, jika mereka tidak rnempurryai anak), khithab ini untuk
laki-laki, dan yang dimaksud dengan'anak'adalah anak kandung, atau
anaknya anak (yalari cucu) berdasarkan alasan yang telatr kami
kemukakan.

Zq; q'€)1,H,,&|ifr i,rL o$ {t*a istri-is*imu

itu mempunyai anah maka kamu mendapat seperempat dari hmta
yang ditinggalkannya), ini sudah merupakan ijma' (konsensus para
ulama), tidak ada perbedaan pendapat di kalangan atrli ilmu bahwa
suami mendapatkan setengah bagian bila tidak ada ffi*, dan
mendapat seperempat bila ada anak.

{i-ri +1 tey 
@esudah dipenuhi wasiat) dst. keterangan

sama dengan yang telatr dikemukakan.

6a ogbj6'i'J;q d,y;xiq'€}i (ts
"iU; E ',fiii i#'5; ;4 (para istri memperoteh

seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai
anak Jilrs kamu mempunyai anah maka para istri memperoleh
seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan), ini bagian karena
keberadaan ffi*, dan bagian tanpa keberadaan anak, dimana istri
hanya satu orang. Bila lebih dari satu istri maka bersama-sama dalam
bagian tersebut, dan mengenai hal ini tidak ada perbedaan pendapat.
Kemudian pembahasan tentang wasiat dan utang sama dengan yang
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telatr dikemukakan.

'-ffb L5iB 4fuL3 (Jika seseorang mati, baik taki-

laki [maupun peremryanJ, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak

meninggalkan anak), yang dimaksud dengan % "i 
mayat (orang

yang meninggal), aan LGyang berbentuk kata negatif ini adalah

dari kata waritsa,btrkan dari auratsa. Ini adalah Htabar dar_ 4<

sedangkan '{1'"- adalatr haal dart dhamir L5A yakni: Yuratsu

fuaal kounihi dzaa kalaalah (meninggal dalam keadaan tidak
mempunyai bapak dan tidak pula anak). Atau dengan anggapan batrwa

khabar-nyaadalatr '-;f\L aan Liisebagai sifat untuk 34j, maka

maknanya: In kaana rajulun yturatsu dzaa kalaalatin laisa lahu
waladun walaa waaliun (bila seseorang meninggal dalam keadaan
tidak mempunyai bapak dan tidak pula anak). Ini dibaca juga

'Ynwarritsz? dengan ringan dar_ tasydid, sehingga '$'z^ sebagai

maful, bukan haal, sementara maful-rya adalah mahdzuf, yakni:
Meninggal dan yang dimaksud adalatr dalam kondisi tidak mempunyai
bapak dan anak. Atau sebagumaful lah,yakni: Li ajli kalaalah,yang
mana lralalah ini sebagai mashdar dai takallalahu an-nasab (tercakup
oleh nasab), karena itu matrkota disebut iHiil karena meliputi kepala.

Artinya adalah mayat yang tidak mempunyai anak dan tidak pula
bapak. Demikian pendapat Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar, Ali dan

Jumhur ahli ilmu. Demikian juga yang dikatakan oleh pengarang buku
Al 'Ain, Abu Manshur Al-Lughawi, Ibnu 'Arafah, Al Qutaibi, Abu
Ubaid dan Ibnu Al Anbari. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ini
ijma' (para ulama, karena semua berpendapat demikian).

Dalam hal tersebut Ibnu Katsir mengatakan, "Demikian juga
yang dikatakan oleh ulama Madinatr, Kufah dan Bashrah. Ini juga
merupakan pendapat para ahli fftih yang tujuh, para imam yang
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empat, jumhur khalaf dan salaf, bahkan semuanya. Dan, diceritakan
juga oleh lebih dari satu orang yang menyatakan bahwa ini merupakan
rjma', dan mengenai ini ada haditsnya yang marfu' (saurpai kepada
Nabi SAW)." Abu Hatim dan Al Atsram meriwayatkan dari Abu
Ubaidah, batrwa ia mengatakan, "Kalaalah adalatr orang yang tidak
diwarisi oleh bapak, atau anak, atau saudara. Yang demikian itu
disebutkan kalaalah oleh orang Arab." Abu Umar bin Abdil Barr
berkata, "Yang disebutkan oleh Abu Ubaidah, batrwa (ketiadaan)
'saudara' di samping bapak dan anak di sini sebagai syarat (untuk
sebutan) lalaalah adalah kelinr, tidak ada landasannya. Tidak ada
orang lain yang menyebutkan demikian selainnya. Adapun yang
diriwayatkan dari Abu Bakax dan Umar, batrwa kalaalah adalah orang
meninggal yang tidak mempunyai anak, maka sesturgguhnya
keduanya telatr menarik pendapat tersebut."

Ibnu Zaid berkata, *Kalaalah itu bisa orang yang masih hidup
dan bisa juga yang meninggal. Adapun sebutan kalaalah untuk
kerabat, karena mereka mengitari si mayat dari sisi-sisinyq padahal
mereka bukan darinya dan ia bukan dari mereka, ini berbeda dengan
anak dan bapak, karena keduanya adalah bagian darinya, bila
keduanya tidak ada, maka putuslah nasabnya."

Ada juga yang mengatakan, bahwa kaloalah diambil dari
lralaal yang artinya i'yaa' (lelatr), jadi seolah-olah ia membawakan
warisan kepada pewaris dari kejauhan dan disertai kelelatran. Ibnu Al
A'rabi mengatakan, bahwa lalaalah adalatr anak-anak paman yang
jauh (hubungan kekerabatannya). Secara umum, bagi yang
membacanya'Yuwmritsu kalaalatan' dengan kosrah pada raa' darr
tasydid, yaitu qira'ahnya sebagian orang Kufah, atau diringankan,
yuot qira'ah Al Hasan dan Ayyub, berarti menganggap kalaalah
sebagai kerabat. Adapun yang memb acany a' Yuur at su' dengan harakat

fathah pada huruf ra', yaitu qira'ah Jumhur, kemungkinannya bahwa
kalaalah itu adalatr mayat (orang yang meninggal), dan kemungkinan
juga kerabat.

Diriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas'ud, Z,aid bin Tsabit, Ibnu
Abbas dan Asy-Sya'bi, bahwa knlaalah adalah ahli waris yang selain
anak dan bapak. Ath-Thabari mengatakan: Yang benar, kalalah
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adalah mereka yang mewarisi si mayit yang selain anaknya dan
bapaknya. Hal ini berdasarkan ke-shahih-an khabar Jabir: Aku
berkata, *Wahai Rasulullah, aku hanya diwarisi oleh kalaalah (yakai
oleh selain anak dan bapak), apa boleh aku mewasiatkan seluruh
hartaku?" Beliau menjawab, "Tidak."2o Diriwayatkan dari Atha',
batrwa ia berkat4 "Kalaalah adalah harta." Ibnu Al .Arabi

mengatakan, "Pendapat ini lematr, tidak ada landasannya." Pengarang
Al Kasysyaf mengatakan, bahwa lcalaalah bisa digunakan untuk tiga
hal, yaitu: orang yang tidak meninggalkan anak dan tidak pula bapak;
orang yang selain anak dan bapak dari orang yang meninggal; dan
kerabat dari selain garis keturunan anak dan bapak."21

iVt j {*rupm perempuan) di-'athaf-Y,nkepada [3 a^

dibatasi dengan yang memb atasi'J{r, yakni: Maupun perempwm

yang tidak meninggalkan bapak dan tidak pula anak.

U 5 'd li,3 Qetapi memwnyai seorang saudara laki-laki

[seibu sajal atau seorang saudara peremryan [seibu sojaJ). Sa'id bin
Abu Waqqash membacanya 'Min ummin' (seibu), nanti akan
dikemukakan siapa yang meriwayatkan ini darinya. Al Qurttrubi
berkata, "Para ulama telah sepakat, bahwa yang dimaksud dengan
saudara di sini adalah saudara seibu." Lebih jauh ia berkata, "Dan
tidak ada perbedaan pendapat dikalangan atrli ilmu, bahwa saudara
seibu-sebapak atau sebapak saja bagian warisannya tidak demikian.
Maka ijma' mereka menunjukkan bahwa saudara yang di sebutkan

pada firman-Nya: |#.it $, J, t'it$ irl;iE Gy l:j,fub
(Dan jilra mereka [ahli waris itu terdiri dariJ saudara-saudara laki-
laki dan perempuan, makn bagran seorang saudara laki-laki sebanyak
bagian dua orang saudara perempuon). (Qs. An-Nisaa' [\: 176)
adalatr saudara seibu-sebapak atau sebapak saja.

20 Muuafaq 'Alaih: AI Bukhari, no.5676dan Muslim 3/l23S,dari hadits Jabir.
2t Al Kasysyaf 11485.
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Dan, penyebutan dhamir secara hrnggal pada kalimat {rY;\

A t 'a X ftetapi memwnyai seorang saudara lafl-laki [seibu

sajal atau seorong saudara peremryan [seibu sajaJ), karena yang
dimaksud dengan masing-masing ini adalatr sebagaimana yang
berlaku di kalangan orang Arab, karena bila mereka menyebutkan dua
ism ya;ng sama hukumnya, maka kadang mereka menyebutkan dhamir
yang kembali kepada keduany4 sebagaimana dalam firman Allah

ra'ata: '-,J,s5 $$ "itt^t| #\ ijlit| Qadikantah sabar dan

shalat sebagoi penolongmu, dan sesungguhrrya yang demiHan itu

sungguh berat). (Qs. Al Baqarah l2l: ail dan firman-Nya: 5;&

;tl W A q USj't4lll {r:li (Menyimpan emc$ dan perak

dan tidak menaflcahkannya pada jalan Allah) (Qs. At-Taubah [9]: 3a).
Terkadang pula mereka menyebutkannya dalam bentuk mutsanna

(menunjukan berbilang dua), seperti pada firman-Nva: il$1K ot

q\f'iXi W Qitro ia krya ataupun misHn, makn Altah lebih tahu

lremaslahatannya) (Qs. An-Nisaa' [4]: 135). Pembatrasan tentang ini
telatr kami paparkan lebih gamblang dari ini.

c)!l O{U}, ;6,At'q-'-;Uf},LL ;t$ (retapiitrra

saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersehttu

dalam yang sepertiga itu), kata penunjuk pada kalimat: $ V @"ri

seorang) menunjukkan kepada kalimat: g1 t 'd ,arJj 6rropr

mempunyai seorang saudara laki-loki [seibu sajal atau seorang
soudara perempuan [seibu saja), yakni: Lebih banyak dari seorang

saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, yaitu terdapat dua

orang atau lebih, baik dua laki-laki, atau dua perempuan, atau seorang

laki-laki dan seorang perempuan. Ini sebagai dalil yang menunjukkan
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batrwa saudara laki-laki seibrr sama dengan saudara perempuan seibu,

karena Allah membersamakan mereka dalam seBertiga dan tidak
menyebutkan dilebihkannya bagan laki-laki daripada bagian

perempuan seperti pada anak atau saudara seibu-sebapak ataU sebapak

saja. Al Qurthubi mengatakan, "Ini merupakan ijma'."

Ayat ini menunjukkan batrwa saudara-saudara seibu, bila
masalahnya sempuma (yakni porsi-porsi bagiannya dibagikan hingga

habis), maka didahulukan daripada saudara-saudara yang seibu-

sebapak atau sebapak saja. Masalatr ini disebut himariyah, yaitu: Bila
seorang perempuan meninggal dengan meninggalkan suami, ibu, dua

saudara laki-laki seibU dan beberapa saudara laki-laki seibu-sebapak,

maka bagian suami setengah, bagian ibu seperenam, bagian dua

saudara laki-laki seibu seperti ga, sedangkan saudara-saudara laki-laki
seibu-sebapak tidak mendapat bagian. Alasannya, karena telatr ada

syarat untuk mewariskan kepada saudara-saudara seibu, yaittr kondisi

si mayit yang tidak meninggalkan bapak dan anak. Hal ini ditegaskan

oleh hadits | .fi ,ftt i:\ '1. tLt ,W\ C:pt tfit (serahkantah

harta warisan kepada yang berhak menerimorrya. Adapun sisanya,

malra itu untuk laki-laki yang paling berhak). Hadits ini terdapat di

dalam dalam Ash-Shabibain22 dan yang lainnya. Dan kami telah

menyatakan indikasi ayat dan hadits ini yang menunjukkan demikian,
yaitu dalam risalah tersendiri yang kami beri judul *Al Mababits Ad-

Durriyyah /i Al Mas'alah Al Himariyyah". Mengenai masalatr ini ada

perbedaan pendapat yang cukup dikenal di kalangan sahabat dan

generasi setelah mereka.

V e, ilt 5:;'u @esudah dipenuhi wasiat yang

dibuat olehnya atau atau sesudah dibayar utangnya), pembahasannya

telah dikemukakan.

";\4) 'ia ldrngo, tidak rnemberi mudharat [kepada ahli

waris), yakni: Berwasiat dengan kondisi tidak menimbulkan

madharat terhadap para ahli warisnya dalam bentuk apa pun. Misalnya

" Takhrii-nya telah dikemukakan.
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ia mengaktri sesuatu yang sebenamya bukan tanggungannya, atau
mewasiatkan suatu wasiat yang maksudnya sekadar untuk
menimbulkan madharat terhadap para ahli warisnya, atau
mewasiatkan untuk seorang ahli waris saja secara mutlak, atau untuk
selainnya yang melebihi sepertiganya sementara para atrli warisnya

tidak merelakan itu. Batasan ini adalatr: ";\4) 'i> @rngon tidak

memberi mudharat [kepada ahli waris) kembali kepada wasiat dan
utang tersebut. Ini adalatr batasan (kriteria) untuk keduanya. Maka
pernyataan-pernyataan tentang utang ataupun wasiat yang terlarang,
atau yang tidak mengandung maksud selain untuk menimbulkan
madharat bagi para ahli waris, maka itu adalah batil, tertolak dan tidak
boleh dilaksanakan, tidak dari sepertiganya dan tidak pula dari yang
lainnya.

Datam hal ini Al Qurthubi berkat4 "Para ularna telatr sepakat,
bahwa wasiat untuk ahli waris tidak dibolehkan." Pembatasan ini,
yakni "Tidak menimbulkan madharat" juga merupakan pembatasan
untuk semua wasiat dan utang yang sebelumnya (yakni yang
dicantumkan pada redaksi sebelum ini). Abu As-Sa'ud mengatakan di
dalam Tafsirny4 "Penglirususan pembatasan dengan kriteria itu,
karena para ahli waris sangat potensial unhrk menduga kecerobohan si
mayat terhadap hak mereka."

41'6'Ut (Altah menetapkan yang demikian itu sebagaiJ

syari'at yang benar-benar dari Allah) pada posisi nashab sebagai
mashdar, yakni: Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at

yang benar-benar dari Allah. lni seperti firman-Nyu, $1 G'ZU,
(Ini adalah kctetapan dari Allah). Ibnu Athiyyah mengatakan, "Bisa

juga karena berfungsinya /i'l dari 3T4, artinya: An yaqa'a adh-

dharar bihaa (terjadinya madharat karenya), atau disebabkan olehnya,
sehingga menimbulkan terjadinya pelampauan batas.

Dengan demikian lata'au) sebu maful'bihaa',L,arena ism
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fa'il-nya telatr bersandar kepada yang memiliki haal, atau karena
dinafikan secara makna." Al Hasan membacanya 'Washiyyatin
minallaah' dengan leasrah karena di-idhafoh-kannya
(disandangkannya) ism fa'il kepadanyq ini seperti ungkapan: I/aa
saariqa al-lailati ahli ad-daar (wahai pencuri malam hari pada

penghuni rumah). Karena status 'Wasiat' (syarilat) ini dari Allah
SWT, maka ini menunjukkan bahwa Allah telatr mewasiatkan kepada
para hamba-Nya rincian-rincian tersebut berkenaan dengan pembagian
warisan, dan batrwa setiap wasiat dari para hamba-Nya yang

menyelisihi ini, maka itu telah didahului oleh wasiat Allah [yakni
harus mendahulukan ketentuan Allah daripada wasiat manusia bila
bertentangan]. Yaitu seperti wasiat-wasiat yang menentukan
dilebihkannya sebagian ahli waris (ddarn mendapatkan bagian
warisan) daripada ahli waris lainnya, atau wasiat-wasiat yang

mengandung madharat apa saja.

Kata penunjrk ;tI. menunjukkan kepada hukum-hukum yang

telatr disebutkan dan ditetapkan batasan-batasannya, tidak boleh
dilanggar dan disimpangkan.

friit'61 U.,-6t (Barangsiapa taat kcpada Atlah dan

Rasul-Nya) dalam pembagian warisan dan hukum-hukwn syari'at

lainnya, ini sebagaimana yang tersirat dari keumuman lafazh: '^l+3)

11!*i IGS e -t ;:3 * @iscaya Altah memasukkannya

ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai). Demikian

juga firman-Nya: tiS;'^tfr nX- -j', (Dan barangsiapa yang

mendurhakai Allah dan rasul-Nya). Nafi' dan Ibnu Umar

membacan yu, 'i-;^3 (niscayo Kami memasukirannya), dengan huruf

nun, sedarrgkan yang lainnya membacanya dengan hurufya'.

3A+I -+l:J; 5i <ar" baginya siksa yang menghinakan),
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yakni: Dan baginya setelatr dimasukkan ke dalam neraka, adalatt
adzab yang tidak diketahui hakikatnya.

Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Jabir,
ia menuturkan, "Rasulullah SAW menjengukku, lalu aku bertanya,

'Apa yang engkau perintahkan untuk aku perbuat terhadap hartaku
wahai Rasulullah?' Lalu furunlah ayat ini."23 Dan, telatr kami
kemukakan di atas, batrwa sebab tnrunnya ayat ini adalatr karena
pertanyaan istrinya Sa'd bin Ar-Rabi'. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari As-Suddi, ia mengatakan, "Orang-orang jatriliyah
tidak memberikan warisan kepada kaum perempuan dan kaum lemah
yang masih anak-anak serta tidak memberikan warisan kepada

seseorang dari harta warisan anaknya bila ia sendiri tidak mampu
berperang. Lalu Abdurrahman, saudaranya Hassan sang penyair,
meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri yang biasa
dipanggil Ummu Kajjah serta lima anak perempuan, lalu para ahli
warisnya mengambil semua hartanya, kemudian Ummu Kajjah
mengadukan hal itu kepada Nabi SAW, lalu Allatr menurunkan ayat

ini: ffili ,# iq {u|'iDan itlm anak itu semuanya perempuan

lebih dari dua' danmengenai Ummu Kajjah Allah berfirman: (iS

;!{'j V+SSi (Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu

tinggalkan)"

Sa'id bin Manshur, Al Hakim dan Al Baihaqi meriwayatkan
dari Ibnu Mas'ud, ia menuturkan, *Adalah Umar bin Al Khaththab,
ketika ia sedang menelusuri suatu jalanan kami, kami segera

mengikutinya, dan kami pun mendapatinya sangat memudahkan, saat

itu ia ditanya tentang (warisan untuk) seorang istri dan dua ibu bapak,

Umar pun menjawab, bahwa untuk sang istri seperempat, untuk ibu
sepertiga dan sisanya untuk bapak." ltbdwrazzaq dan Al Baihaqi juga

meriwayatkan serupa itu dari ZardbinTsabit.

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Al Hakim dan ia men'shahih-
kannya serta Al Baihaqi dalam Sunan-nya dari Ibnu Abbas: Bahwa ia

" Munafiaq 'Alaih: Al Bukhari, no.457? dan Muslim 311235, dari hadits Jabir.
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menemui Utsman lalu berkata, *Ada dua orang bersaudara yang tidak
menyerahkan sepertiga Oa,gan warisan) kepada sang ibu, sementaf,a

Allah telalr berfirman, i'4;it it( o$ Qika yang meninggal itu

mempunyai beberapa saudara), sedangkan dua saudara ifu bukanlah

ilr:lrwah (beberapa saudara) berdasarkan bahasa kaummu." Maka

Utsman berkata, *Aku tidak dapat menyangkal apa yang sebelumku

dan telah berlaku di banyak tempat serta diwarisi oleh orang-orang."
Al Hakim dan AI Baihaqi di dalam Sunan-nyameriwayatkandariZaid
bin Tsabit, bahwa ia mengatakan, "Orang-orang mengatakan, bahwa

dua saudara juga termasuk sebutan iklwah (beberapa saudara)."

Ibnu Abu Syaibah, Ahmad, Abd bin Humaid, At-Tinnidzi,
Ibnu Majatr, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Al Hakim,
Ibnu Al Jarud, Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi di dalam Sunannya

meriwayatkan dari Ali, ia berkata "Sesungguhnya kalian telah

membaca ayat ini: # 5 q ,e.i *; ):; 'u ffPembagian-

pembagian tersebut di atasJ sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat
atau [danJ sesudah dibayar utangnya), dan Rasulullah SAW pun

memutuskan untuk membayar utang sebelum pelaksanaan wasiat, dan

batrwa orang-orang dari garis keturunan ibu turut mewarisi tanpa

menyertakan yang selain ibu.'2a

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai finnan-Nya: €{qt !€'*f.

g K l5 3!i Ufl (TentangJ orang tuamu dan anak-anakmu,

kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat

[banyakJ manfaatnya bagtmu), ia mengatakan: -Yaitu- 
yang paling

taat kepada Allah di antara para bapak (leluhur) dan para anak

fteturunan) kalian dan paling tinggi derajatnya di antara kalian di sis

Allah pada hari kiamat, karena Allah SWT memberikan hak orang-

orang beriman untuk saling memintakan syafa'at. Abd bin Humaid,

zo 
Has an: Ahmad I 179, 144, At-Tirmidzi, no. 2094, Ibnu Majah, no. 2739, dan

di-hasan-kan oleh Al Albani.
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Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Mujatrid mengenai

firman-Ny^, "(fi *S .il (Yang tebih dekat [banyakJ manfaatnya

bagimu), ia mengatakan: Di dunia.

Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ad-Darimi, Ibnu Jarir,
Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi di dalam Sunan-

nya meriwayatkan dari Sa'd bin Abu Waqqash, batrwa membaca: '^t

it 7 *f'tl il (Dan ia mempunyai saudara taki-laki atau saudara

perempuan seibu). Al Baihaqi meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, ia
mengatakan, "Tidak ada seorang pun di antara para sahabat Nabi
SAW yang memberikan warisan sedikit pun kepada saudara-saudara
seibu bila ada kakek." Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu
Syihab, ia berkata, "IJmar memufuskan, bahwa warisan unfuk
saudara-saudara seibu porsinya adalatr untuk laki-laki seperti dua
bagian untuk wanita." Ia juga mengatakan, "Menurutku Umar tidak
memutuskan itu kecuali karena ia telatr mengetahuinya dari Rasulullatr

dan berdasarkan ayat yang difirmankan Allah: V'jU'(jtL o$'

lJtri C tU) ;# ,AI" (Tetapi jitra saudara-saudara seibu itu

lebih dari seorang, maka mereka bersehttu dalam yang sepertiga
itu)

Ibnu Abu Syaibah, Abdtxrazzaq, Abd bin Humaid, An-Nasa'i,
Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Menimbulkan madharat
(terhadap ahli waris) dalam berwasiat termasuk kaba'ir (perbuatan

berdosa besar)." Kemudian ia membacakan: iL4ifi (Dengan ttdak

memberi mudharat fkepada ahli warisJ). Ini diriwayatkan juga oleh
Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi darinya secara marfu'. Di
dalam sanad-nya terdapat Umar bin Al Munghirah Abu Hafsh Al
Mushishi, Abu Al Qasim bin Asakir mengatakan, "Ia dikenal sebagai
mufti orang-orang miskin. Lebih dari satu orang imam yang
meriwayatkan darinya. Abu Hatim Ar-Razi mengatakan mengenainya,
'Ia seorang syaikh.' Ali bin Al Madini mengatakan,'la majhul (tidak
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dikenal), aku tidak mengetatruinya.' Ibnu Jarir mengatakan, 'Yang
shahih adalatr ydng mauqzl." Adapun sanad riwayat yang mauquf ini
adalalr para perawi shahih, karena An-Nasa'i di dalam Sunan-nya
meriwayatkannya dari Ali bin Hujr, dari Ali bin Mushir, dari Daud bin
Abu Hind, dari Ikrimah, darinya.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abd bin Humaid, Abu Daud, At-
Tirmidzi dan ia men-shahih-kanny4 Ibnu Majatr dan ini adalah
lafaztrnya-serta Al Baihaqi, dari Abu Hurairah, ia mengatakan,

"Rasulullalr SAw bersaMa: 6$ ,b isi; fitlt +( .t ., ,l-Q ,y:lri*f,,fi,fr. 0!

,ft ,fr.,1;; ,y},'ttp ,irilt ,y,,t$ y f i'€i4 *t C'Jt, ;b:tt
zhir ,y';rl y *'n 'H *t e ittt ,t& * ')st

(Sesungguhnya seseorang beramal dengan amalan ahli kebaikan

selamo tujuh puluh tahun, lalu ketika berwasiat ia menyimpang dalam
wasiatnya, maka amalnya pun ditutup dengan keburukan sehingga ia
masuk neraka. Dan seseorang beramal dengan amal ahli kcburukan

selama njuh puluh tahun, lalu ia adil dalam wasiatnya, maka

amalnya pun ditutup dengan kcbaikon sehingga ia mosuk surga)"
Kemudian Abu Hurairah berkata" *Jika kalian mau" silakan baca:

"litt:tl-l 43- (Hukum-huhtm tersebutJ itu adatah ketentuan-

lrctentuan dari Altah) hingga: 3)+I -?L1; fr': @"" baginya

silrsa yang menghinakan)" Di dalam sanad-nya terdapat Syahr bin
Hausyab yang cukup dikenal batrwa laedibilitasnya
diperbincangk*."

Ibnu Majah meriwayatkan dari Anas, ia berkata, "Rasulullah

sAw bersabda: yqt # F, f ir* fu * !;,i ?tt P u
(Barangsiapa memotong bagian warisan untuk ahli warisnya, maka

Allah memotong bagian warisannya dari surga pada hari kiamat)"26

Hadits ini dikeluarkan juga oleh Al Baihaqi di dalam Asy-Syu'ab dari

25 Dha'i| Ahmad 21278, At-Trmidzi, no. 2117, ltbu Daud, no. 2867, Ibnu
Majah, no. 2704, dan dinilai dha'if oleh Al Albani. Di dalam sanadnya terdapat
Syahr bin Hausyab.

26 Dha'i| Ibnu Majah, no.2703. Di dalam sanadnya terdapatZudAl 'Ama.
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hadits Abu Hurairah secara marfu'. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abu
Syaibah dan Sa'id bin Manshur dari Sulaiman bin Musq ia
mengatakan, "Rasulullah sAw bersabda'' lalu dikemukakan haditsnya
menyerupai itu.

Telatr disebutkan secara pasti di dalam Ash-Shabibain dan
yang lainnya dari hadits Sa'd bin Abu Waqqash: Batrwa Nabi SAW
menjenguknya ketika ia sedang sakit, lalu ia berkata, "sesungguhnya
aku mempunyai harta yang banyak, dan tidak ada yang mewarisiku
kecuali seorang anak perempuanku, dpd boleh aku menyedekatrkan
dua pertigarrya?" Beliau menjawab, "Tidak." Aku bertanya lagi,
"Setengahnya?" Beliau menjawab, "Tidak." Aku bertanya lagi,
"sepertiganya?" Beliau menjawab: '*S;: ik'irf *t ,{ liiri ,Liir
.'."$t irti7k- tso ;:ru bl C 'F ;Vi (Sepertiga. Seperti tiga itu
banyak Sesungguhnya bila engkau meninggalkan para ahli warismu
dalam keadaan ka)ta, itu adalah lebih baik daripada engkau
meninggalkan mereks dalam kcadaan miskin sehingga meminta-minta
lrepada orang lain).21

Ibnu Abu Syaibatr meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, ia
mengatakan, "Sesungguhnya Allah bersedekatr kepada katian dengan
sepertiga harta kalian sebagai tambatran dalam kebaikan kalian. Yakni
wasiat." Disebutkan di dalam Ash-Shahihain, dari Ibnu Abbas, ia
mengatakan, "Sungguh aku ingin agar orang-oftmg menurunkan
(porsi) dari seperti,gr" *"p?fi seperempat, karena Rasulullah SAW
bersabda: 'F '":firj ,Ljir (Sepertiga. Seperti tiga itu cukup

banyak)"28

Ibnu Abu Syaibatr meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia
mengatakan, "Disebutkan di sisi Umar tentang mewasiatkan sepertiga
harta, maka ia pun berkata, 'sepertiga adalatr pertengatran, tidak
berlebihan dan tidak pelit'." Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dari Ali,
ia mengatakan, 'Aku mewasiatkan seperlima (harta warisanku) adalah

17- Uunafaq 'Ataih: Al Bukhari, no.1295 dan Muslim 3tl25},dari hadits Sa,d.
2t Mutta|aq 'Ataih: Al Bukhari, no.2743 dan Muslim 3lli13, dari hadits Ibnu

Abbas.
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lebih aku sukai daripada alcu mewasiatkan seperempat(nya), dan aku
mewasiatkan seperempat(nya) adalah lebih aku sukai daripada aku
mewasiatkan sepertiganya. Dan siapa yang mewasiatkan sepertiga
(harta warisannya), iatidak menyia-nyiakan (para atrli warisnya|."

Faidah: Tentang anjuran untuk mempelajari faraidh (ilmu
pembagian warisan) telah diriwayatkan oleh Al Hakim dan Al Baihaqi
di dalam Sunanny4 dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan, "Rasulullah

SAw bersabda: '& e,i |ffryi, ,;y ,urrilr i11iti TrPr ttlk
Wr,* i )t1d-) a:z;-pr d 9ryi 

'ry- s. ,5;&'1k1 (Petaiaritah

faraidh dan ajarkanlah kepada manusia, karena sesunggunya aht ini
alran meninggal, dan ilmu pun akan diangkat serta timbul berbagai
fitnah, sehingga kctika ada dua orang yang berselisih mengenai
pembagian warisan, mereka tidak menemulcan orang yang dapat
memberilran keputusan)"2e Keduanya juga meriwayatkan dari Abu

Hurairalr, ia mengatakan, *Rasulullah SAW bersabda: *:tVt t3:XS

,rt U tit- t;',;it n ,H'$p ,Sl ',;;a'. iy ,t'&i (petaiaritah

faraidh dan ajarknnlah, karena sesunggunyafaraidh adalah setengah
ilmu, dan sesungguhnya ilmu ini akan dilupakan dan yang pertama
lrnli dicabut dari umatlan)"3o Telah diriwayatkan juga atsar-atsar
mengenai anjuran mempelajari faraidh dari Umar, Ibnu Mas'ud dan
Anas. Dan telah diriwayatkan juga dari sejumlah tabi'in dan generasi

setelah mereka.

'",5-:6 \tLrffi i4- b21#i 4sX 6iS

i* -Hi e$'$rftirq b9"H"^3.6

6y 46r r@ {#'iL 8i J:r* 5 L;:i 3{;{;;.

" Dha'i\ Al Hakim 2t333, dan d:frlilai dha'ifoleh Al Albani.
to Dha' t7. Al Hakim 4t332. AlAlbani di dalam Dha' if Al Jami', no. 2450.
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6_ iy ii & 1.5iff r @ q q6 .bu rt
r ; q 6ifr. * ui,?-rAi i'J:;.

LSAI#;@ 6+-;W4fi5?si;,
#'fi frL Et-{; e,c:{ti -o}s_ 

O_ fu
€dt<-r;'4'u$tsi
@c$qi6{$6a$ti,au

uDan (terhadap) p-ara wanita yang mengerjakan perbuatan keji,
hendakloh ada empat orang iaksi itontoro *o*u lyrogmenyaksikannya). kemudian apabila mereka terah memberi

persahsian, Moka karungrah mereka (wanita-wanita itu) daram
rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampaiAilah

memberi jalan loin kepadanya Dan terhadap dua olrang yang
melakuhan perbuatan keji di antora kamu, Maka berilah hukuman

kepada keduonya, kemudian jika heduanya bertautbat dan
memperbaiki diri, Maka biarkanrah mereka-ses ungguhnya AilahMaha Penerima taubat ragi Maha penyayang. sesungguhnya taubatdi sisi Allah honyarah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan
kejahatan lontaran kejahilan, wng kemudian mcreka bertaubat

dengan segera, Maka merehy rturaiyang diterimaAilah taubatnya;danAllah Maha mengetahui tagi i[ani Bijaksana dan tidakrah
taubat itu diterimy Artah dari orang-orang yang mengerjakan

kejahatan (yano hingga apab*a daing ajat kepida sieorang di
_ 

antara mereka, (byUary ia mengatakon, ,seiungguhnya 
saya

bertaubat sekarang', dan tidak (pira diterima toutZTl oroog-oroog

'i,y u-ir ti*rt ciAS 46 -rbil;A t4,4

,fr\rfr..ft1

'bdtl$ 
OyJ,6 L;.jI
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yang moti sedang mercha di dalarn hekafiran. bagi orong-orang itu
telah Kami sediakan siksayang pedih." (Qs. An-Nisaa' [4]: 15-18)

Setelatr Allah SWT menyebutkan perlakukan yang baik
terhadap kaum wanita di dalam surah ini, penyerahan matrar kepada
mereka dan pemberian warisan kepada mereka bersama kaum laki-
laki, selanjutnya Allah menyebutkan ancaman yang keras terhadap
para pelaku perbuatan keji sehingga tidak muncul asumsi bahwa sikap
memelihara kesucian diri tidak diperhatikan.

6tS (Dan [terhadapJ para wanita yang) adalatr bentuk

jamak dari allatii berdasarkan makn4 bukan berdasarkan lafazh.
Mengenai ini ada beberapa dialek, yaitu: Allaatii, dengan
pencantuman huruf ra'danya'; Alaati, dengan pembuangan hurufya'
dan penetapan harakat kasrah yang menunjukkan keberadaannya
(yakni adanya huruf ya', hanya saja tidak ditampakkan); Allaa'ii,
dengan huruf hamzah dan ya'; Allaa'i, dengan huruf hamzah dan
pembuangan yo'. Bentuk jamaknya jarnak adalah: Allawaatii,
allawaati dan allawaa'i. Al Faafuisyah adalah perbuatan bunrk, ini
bentuk mashdar seperti Y,ata 'Aafiyah dan 'Aaqibah. Ibnu Mas'ud
membacanya'Bil faaftisyati' Yang dimaksud denganfaafuisyah di siru
adalah zina, dan melakukannya secara langsu-tg.

Yang dimaksud dengan firnian-Nya: i'.. -44, e @i antara

perempuan-perempuan kamu) adalah wanita-wanita muslimah,

demikian juga yang dimaksud dengan: (di antara kamu)

adalatr kaum muslimin.

*-#i O 6# (maka latrunglah mereka [wanita-

wanita ituJ dalam rumah), ini adalah di awal masa Islam, kemudian

ketentuan ini dihapus oleh frman-Nya: :t+S Cfii$i lfrrempuan
yang berzina dan lakiJaki yang berzina, maka deralah) (Qs. An-Nuur
p\: 2). Sebagian ulama berpendapat, batrwa 'Penatranan'
(pengurungan) adalatr yang tersebut, demikian j,rga al adzaa

Le
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(hukuman) masih berlaku di samping hukuman cambuk, karena tidak

ada kontradikt di antara keduanya dan memungkinkan untuk

dipadukan.

W|i,'if j,i|f (atuu sampai Atlah memberi ialan vang

lain lrepadanya), yarlt: Yang dijelaskan di datam hadits skahih dari

Ubadalr, dari sabda Nabi SAw, fiur'$i ,V i# lit' J'+ U ,f til'il

pb U-f, ly "), 
(Ambillah daritu [ilaiilah carahtJ, karena

sesungguhnya Allah telah memberiftan ialan yang lain kepada

merelra, yartu percrwan [yang berzina] dengan iejaka dihulam

cambuk seratus kati dan disingknn selama satu tahun) al hadrts.3l

'?1 (8- ,ltliS (Dan terhadap dua orang vang

melahtlran perbuatan l@ji di antara kamu), alladzaani adalah

tatsniyah (bentuk kata berbilang dua) dari kata alladzii. Kiasannya

yang semestinya adalah alladziyaani, seperti rahiyaani. Sibawaih

berkata, "huruf ya'-rLya dibuang gnttrk membedakan antara ism

memungkinkan dengart ism yang tidak diketahui." Abu Ali berkata,
,.Dibuangnya huruf ya' adatatr untuk meringankan." Ibnu Katsir

membacanya 'Alladzaanni' dengan tasydid pada huruf nun, ini

dialeknya Quraisy. Ada juga dialek lainnya, yaig alladzaa, dengan

membuang huruf nun. Yang lainnya membacanya dengan

meringankan huruf nun (tanpa tasydid pada nuun). Sibawaih

mengatakan, "Maknarrya: Dan di antara yang dibacakan kepada kamu

adalah dua orang yang melakukannya. Yakni: Perbuatan keji.

Masuknya huruf/a'ke dalamT'awaab Qnrumpal), karena pada kalimat

ini terkandung syarht (yakni terkandung 'Jika' pada redaksi kalimat

jika-maka). Dan, yang dimaksud dengan alladzaani di sini adalah

irt i-tut i pezina dan perempuan pezina (yang diungkapkan dengan

kata muizakkar lyakai: allaadzaari adalah bentuk tatsniyah dari

alladzii, sedangkan alladzii adalah mudzakkar] yang diungkapan

karena dominasi)."

Ada juga yang mengatakan, bahwa ayat pertama khusus

3r Shahih:Muslim 3ll3l6,At-Tirmidzi, no. 1434 dan Ibnu Majah, no' 2550'
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berkenaan dengan para wanita yang telatr menikatr dan yang belum
menikah, sedangkan ayat kedua khusus berkenaan dengan kaum laki-
laki. Pengungkapan dengan lataz}r. tatsniyah adalah untuk
menerangkan kedua jenis laki-laki, yaitu yang sudatr menikatr dan
yang belum menikah. Maka hukuman bagi kaum wanita adalatr
dikurung, sedangkan bagi kaum laki-laki adalatr dihukum. An-Nuhas
memilih pendapat ini, ia meriwayatkannya dari Ibnu Abbas, dan Al
Qurthubi meriwayatkannya dari Mujahid dan yang lainnya serta
menilainya bagus.

As-Suddi, Qatadah dan yang lainnya mengatakan, bahwa ayat
pertama berkaitan dengan kaum wanita yang telah menikah, termasuk
juga kaum laki-laki yang telah menikah, sedangkan ayat kedua
berkenaan dengan laki-laki perjaka dan perempwrn perawan (yakni
belum menikatr). Pendapat ini diunggulkan oleh Ath-Thabari, dan ia
berkata, "Dominasi muannats terhadap mudzakkar adalatr tidak
mungkin." Ibnu Athiyah berkata, "Makna redaksi kalimat ini sudah
sempuma, hanya saja lafazh ayat ini menakutkan." Ada juga yang
berpendapat, bahwa hukuman kurungan hanya untuk wanita pezina,
tidak termasuk yang laki-laki, karena ini disebutkan wanita secara
khusus, kemudian keduanya disebutkan ketika menyebutkan
hukuman. Qatadah mengatakan, "Dulu wanita (pezina) dikurung, dan
keduanya (yang wanita dan yang laki-laki) dihukum."

Para mufassir berbeda pendapat tentang makna al adzaa
(dalam terjemahan Depag diartikan: Hukuman). Ada yang
mengatakan, bahwa maknanya adalatr teguran dan omelan. Ada juga
yang mengatakan, batrwa maknanya adalah celaan dan dijauhi tanpa
omelan. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalatr dicela
dan dipukul dengan sandal. Ada juga yang berpendapat bahwa a/
adzaa telah dihapus sebagaimana hukuman kurungan (penahanan).
Ada juga yang mengatakan, bahwa tidak dihapus
sebagaimana alasan hukuman kurungan.

66 --,tI Qremudian jikn keduanya bertaubat), yakni: Dari

perbuatan keji itu, ta*; (dan memperbaiki diri) pada amalan
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I
setelafrny4 W itLr|ft maka biarkanlah mereka), yakni:

Biarkanlah mereka dan janganlah menghukum mereka. Ketentuan ini
sebelum ditunmkannya ketenttran hudud dengan perbedaan pendapat

sebagaimana yang telah dikemukakan.

,itt &'n$i3y {s"tungguhnya taubat di sisi Attah hanyalah

taubat) adalatr kalimat permulaan untuk menerangkan bahwa taubat

itu tidak diterima secara mutlak sebagaimana yang tersirat dari

firman-Nya: ll*: g(;' (Maha Penerima taubat lagi Maha

Penyayang), akan tetapi sebagiannya diterima dan sebagiannya tidak
diterima" hal ini sebagaimana ddelaskan oleh redaksi Al Qur'an di
sini.

17.9i Gy (Sesungguhnya taubat (di sisi Allah) honyalah

taubat) maknanya adalatr mubtada' sedangkan Htabarnya adalah:

';l#., '*11 6fr- <.-fu (bagi orang-orang yang mengeriakan

lrejahatan lantaran trejahilan). Dan kalimat, rti JF fai sisi Allah)

terkait dengan keteguhan yang terkait dengan khabar. Atau terkait
dengan kalimat yang mahdzuf sebagai haal bagi yang membolehkan
mendalrulukan haal yarrg merupakan zharf yarrg 'amil'nya berupa

makna. Ada juga yang mengatakan, batrwa maknanya: Sesungguhnya

taubat itu hanyalatr anugerah dan ramat Allah kepada para hamba-

Nya. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: Sesungguhnya

taubat itu kewajiban Allatl, ini menurut madzhab mu'tazilah, karena

mereka mewajibkan beberapa hal terhadap Allah Azza wa Jalla yang

di antaranya adalah menerima taubafrfa orang-orang yang bertaubat.

Ada juga yang mengatakan, bahwa & ai sini bermalana i:-" 1ai stil.

Ada juga yang mengatakan bermakna -J.
Umat Islam telatr sepakat, bahwa tauat itu wajib atas kaum
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muslimin berdasarkan firman Allah Ta'ala: '41 q ii Jt't$t
<rj.fil (Dan bertaubattah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-

orang yang berimaz/ (Qs. An-Nuur p\: 3l). Jumhur berpendapat,
bahwa taubat adalatr sah dari suatu dosa dan tidak untuk dosa lainnya,
ini berbeda dengan pendapat mu'tazilah. Ada yang mengatakan,

batrwa kalimat Al & @i sisi Atlah) adalatr khabar, dan kalimat:

'bJ6- 6-fu (bagr orang-orang yang mengerjalcan) terkait dengan

apa yang terkait dengan Hrubar, atau dengan kalimat mahdzuf sebagai
haal.Makna as-suu'di sini adalah perbuatan buruk.

il#* (lantaran kejahilan) terkait dengan kalimat mahdzuf

yang sebagai sifat atau haal, yakni: Mengerjakannya dengan
menyandang sifat jatril, atau: Dalam keadaan jahil. Al Qurthubi
menceritakan dari Qatadatr, bahwa ia berkat4 "Para sahabat
Rasulullah SAW telah sependapat, bahwa setiap kemaksiatan adalatr
dilakukan dengan kejahilan, baik disengaja maupun karena tidak
trhu.'32 Ia juga menceritakan dari Adh-Dhahhak dan Mujahid, bahwa
jahaalah di sini adalah kesengajaan. Ilaimah berkata, "Semua urusan

dunia adalah jahaalah. Buktinya adatah firman Allah Ta'ala: t13y

3i; U $tri ilrt 6rrungguhnya kchidupan dunia hanyatah

permainan dan senda gurau) (Qs. Muhammad p7l: 36) Az-Zajjaj
berkata, "Maknanya adalatr dengan kejahilan pilihan mereka terhadap
kenikmatan fana daripada memilih kenikmatan abadi." Ada juga yang
mengatakan, batrwa maknanya: Mereka tidak mengetatrui hakikat
hukuman. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Faurik, namun dinilai
lemah oleh Ibnu Athiyyah.

'2 Hasan: Ahmad 21132, 153, At-Tirmidzi, no.2537,Ibnu Majah, no. 4253, dan
di-hasan-kan oleh Al Albani di dalam Shabih lbn Majah.
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fi u6it*;3 Oang kcmudian mereka bertaubat dengon

segera),maknanya: sebelum datangnya kematian, hal ini sebagaimana

ditunjukkan oleh firman-Nya: L't3f i:fi # liL1t @ingga

apabila datang ajal kcpada seseorang di antaro mereka). Demikian
pendapat yang dikemukakan oleh Abu Mdlaz, Adh-Dhahhak, Ikrimatr

dan yang lainnya. Maksudnya adalah sebelum melihat malaikat dan

tidak sadarkan diri.

Kata ;r.. pada kalimat: lar I
,-t-

i2 (dengan segera) untuk

menunjukkan bagian, yakni: Bertaubat pada sebagian waktu yang

dekat, yaitu selain waktu datangnya kematian. Ada juga yang

mengatakan, bahwa maknanya adalah sebelum sakit. Namun pendapat

ini lemah, batrkan batil berdasarkan keterangan yang telatr kami

kemukakan, dan berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh Ahmad,

At-Tirmidzi dan di-hasan-l<anrrya, Ibnu Majah, Al Hakim dan di-
s hahih-Y,anrrya, serta Al Baihaqi di dalam ,{ sy- Syu' ab, dani Ibnu Umar,

dari Nabi SAW, batrwa beliau bersabda: 7h n 6 Pt z;.; Si;-?tt tt1

(Sesungguhnya Allah menerima taubatnya hamba selama nafasnya

belum sampai kerongkongan). Ada juga yang mengatakan, bahwa

maknanya: Bertaubat segera setelah melakukan dosa tanpa

mengulang-ulang (dosa tesebut).

'6;'S +;i4* @atu merela rtulah vang diterima Allah

taubatnya), ini janji dari Allah SWT, bahwa Dia akan menerima

taubat mereka setelah sebelumnya menerangkan bahwa taubat itu

terbatas bagi mereka.

;il/t\ iisro_fu 2.319;/J; (Dan tidaktah taubat

itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjalan keiahatan), ini
pernyataan yang difatrami dari pembatasan taubat yang dikemukakan

sebelumnya, yaitu hanya bagi yang melakukan dosa dengan kejatrilan

lalu segera bertaubat.
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L'fif i:fi # $L-tf etansl hingso apabita datans

ajal kepada seseorang di antara mereka), i; sebagai permulaan,

sedangkan kalimat setelahnya adalah merupakan maksud dari
sebelumnya. Datangnya kematian (ajal) adalah tampaknya tanda-tanda
kematian, kondisi sakit yang sangat kritis, dan jiwanya tidak
terkendali karena akan keluar dari tubuhny4 yaitu waktu ghargharah
yang disebutkan di dalam hadits di atas, yakni sampainya roh kepada
kerongkongannya. Demikian yang dikatakan oleh Al Harawi.

'ort & .lt J'6 [barulahJ ia mengatakan,,,sesungguhnya

saya bertaubat sekarang!), yakni: Waktu datangnya kematian.

ieU €t <rj'A 'u$t 1i (Dan tidak [puta diterima

taubatJ orang-orang yang mati sedang mereka di dalam ketrafiran) di-

'athaf-kankepada maushul pada kalimat: r>17'!;ti i;\a;_ O_fu
(orang-orang yang mengerjakan kcjahatan), yakni: Tidak ada taubat
bagi mereka dan tidak pula bagi orang-oreng yang mati dalam
keadaan kafir. walaupun asalnya memang tidak ada taubat bagi
merek4 tapi dinyatakarurya hal itu di sini adalah untuk lebih
mendalam lagi dalam menerangkan tidak diterimanya taubat orang
yang tengah kedatangan maut, dan bahwa taubatnya saat ifu sama
dengan tidak betaubat.

Al Bazar, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Ath-

Thabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, d,ti
iisii 69S (Dan [terhadap| para wanita yang mengerjakan

perbuatan keji), iamengatakan: Dulu apabila ada seorang wanita yang
melakukan perbuatan keji, maka ia dikurung di rumatr, bila mati maka
dibiarkan mati, dan bila bisa bertahan hidup maka ia dibiarkan hidup,
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sampai turunnya ayat yang terdapat di dalam surah At-Taubatr, ''Oli

lt:tfi ,Yb (Perempuan yang berzina dan taki-taki yang berzina,

malro deralah) (Qs. An-Nuur P4:2). Lalu Allah memberikan jalan
keluarnya, sehingga orang yang mela}:ukan perbuatan keji dicambuk
dan diasingkan. Ini telah diriwayatkan darinya melalui berbagai jalur
periwayatan

Abu Daud di dalam Sunarmya dan Al Baihaqi meriwayatkan

darinya mengenai firman-Nya: i!41i1. b.'-,6ii <=,"-!q 6tS
(Dan [terhadapJ para wanita yang mengerjakan perbuatan keji di

antara perempuan-perempuan kamu), hingga: W (jalan yang

lain). Kemudian memadukan keduanya, lalu berkata, " W)i ,llii

Cii6 iA1 (Dan terhadap dua orang yang melahiran

perbuatan keji di antara kamu, maka berilah huhttnan kepada
keduanya), kemudian dihapus dengan ayat cambuk." Pendapat yang

menyatakan dihapusnya hukum ini telah dilontarkan juga oleh
sejumlah tabi'in. Riwayat ini dikeluarkan juga oleh Abu Daud dan Al
Baihaqi dari Mujatrid. Dikeluarkan juga oleh Abd bin Humaid, Abu
Daud di dalam Nasiffit-nya, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir dari

Qatadatr. Dikeluarkan juga oleh Al Baihaqi di dalam Sunannya dari Al
Hasan. Dikeluarkan jula oleh Ibnu Abu Hatim dari Sa'id bin Jubair.

Dikeluarkan juga oleh Ibnu Jarir dari As-Suddi.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi
di dalam Sunan-nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-

Nya: i:1-r1 Wy- u-tltS (Dan terhadap dua orang yang

melakulrnn perbuatan keji di antara lcamu), ia mengatakan: Dulu
apabila ada laki-laki yang berzina, maka ia dihukum dengan cercaan

dan dipukuli sandal, lalu setelah ayat ini Allah menurunkan, lyi
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i-E"i'VW )dt 
'& b:"fi,$ {rrrtmwan yang berzina dan taki-taki

yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus
lmli dera) (Qs. An-Nuur pg: 2). Jika kedua pelakunya sama-sama
muhshan (telah/pernah menikatr) maka keduanya dirajam (dihukum
mati dengan dilempari batu) berdasarkan sunnatr Rasulullatr SAW.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu

Hatim meriwayatkan dari Mujatrid mengenai firman-Nya: ,6,i5

?1Wy- (Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan

l@ji di antara komu), ia mengatakan: -Yaitu- dua orang pelakunya.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair: WS ,rriliS

!41(Dan terhadap dua orang yang melahirnn perbuatan keji di
antara lamu), yakni: Yang masih perawan/perjaka. Ibnu Jarir
meriwayatkan dari Atha', ia mengatakan: -Yakni- laki-laki dan
perempuan.

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Abu Al Aliyatr mengenai firrran-Nya: Z.$ifiy

,itt & (Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyolah taubat) al aayah,

ia mengatakan: Ini bagi orang-orang yang beriman. Kemudian

mengenai frrman-Nya: g,ti:Ai itt ;- Afu'831e7'J5 loan
tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang
mengerjakan kejahatan [yangD, ia mengatakan: Ini bagi omng-orang

munafik. (Kemudian mengenai firman-Nya:) gt <rj'4'q5\ St

iflU (Dan tidak [puta diterima taubatJ orang-orang yang mati

sedang mereka di dalam kekafiran) ia mengatakan: Ini untuk para
pelaku syirik. Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari Ar-Rabi,.
Abdwrazzaq dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah, ia
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mengatakan, "Paxa sahabat Mtrhammad SAW telatr sepakat

berpendapat, bahwa setiap perbuatan maksiat adalah kejatrilan, baik
sengaja maupun yang lainnya."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir
meriwayatkan dari Abu Al Aliyatr: Bahwa para sahabat Nabi SAW
berkata, "setiap dosa yang dilalcukan seorang hamba adalah

kejahilan."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Al Kalbi, dari Ubay, dari

Shalih, dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: rtl :E'.^1.'jli t13y

(Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat) al aayah, ia
mengatakan: Orang yang melakukan kejahatan adalah orang juhil,

karena kejatrilannya itu ia melaktrkan kejatratan. Vj ,t 6iF-;3
(Yang lremudian merelra bertaubat dengan segera) ketika masih hidup

dan sehat.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dariny4 ia

berkata, *Al 
Qariib (dengan segera) adalah antara saat itu dan saat ia

melihat malaikat maut." Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Adh-
Dhahhak di dalam Asy-Syu'ab meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, ia
berkatao "setiap yang sebelum kematian adalah qariib, ia berhak

untuk bertaubat di antara waktu tersebut dan waktu melihat malaikat

maut. Bila ia bertaubat saat melihat malaikat maut, maka ia tidak lagi

berhak untuk bertaubat." Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al
Hasan, ia berkata, "Al Qariib adalatr selama (nyawa) belum sampai di
kerongkongan." Tentang diterimanya taubat hamba sebelum nyawa

sampai di kerongkongan telah diriwayatkan banyak hadits, Ibnu Katsir

telah menyebutkannya di dalam Tafsirnya, di antaranya adalah hadits

yang telah kami kemukakan.

"rg.Y, 

fr { fii;#Y*v &;;i 4"$Jr1'

55W -x4\ W 6'# 34 { g,:r;'b.5\ q!6-
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ii#f o|i:-2flfi1ii^rhYr$)i,,r!r,,

@ C# G * {i,T J1a. J tJ rg,K S 6,'#:; 
r ;a gr.5 eI At(4, q: Jri ;,i,J iJ of,

fil; 6eA firL6'G5,^rir& i$ t3l;i-
,Ex $y"U,i;,;;fi K,frf;]U'#'@q(,1;#{;@ We*rL4a:fr;

i1y-'Gu JS (, { y Hi 5; rL36,1,&
W--V:rt3i;i'^$S'oa

"Hai orang-orang yang beriman, tidah halal bagi kamu
mempusakai wanita dengan jalan paksa dan jonginlah hamu

menyusahkan mereha karena hendak mengambil himoau setagian
dari apa yang telah hamu berikan kepa-tranya, terhecuari bila

mereka melakukan pekerjaan keji yaig nyaia-' Dan tirgauttah
dengan mereko secarapatut kemudian bila kamu tidak menyukai

mereka, (maka bersabartah) karena munghin kamu fidak menyukai
sesuatu, padahalArlh menjadihan padanya kebaikan yang banyak.

Dan jiha hamu ingin mengganfi Nertmi dengan *i"if yorg hfu,sedang kamu terah memberikan kepada r"r"oing ar orioro merekoharta yang banyak, maka janganrih ho^u mengambil kembari daripadanya barang sedikitpun- Apahah kamu oioo *"ngo^b,nya
,kembali denganiatan tuduhan yang dusta dan ingan

(menanggung) dosa yang nyatai Bagoimana kamu'akon
mengambirnya kembari, padahar sebogian komu terah bergaur

flerc1ryur) dengan yang rain sebagai suami-isterl Dan mereka(isteri-isterimu) terah mengambil aait *amu perjanjian, yrng *uot.
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I

Ipan jangonlah hama ha yini wanito-wanita yang telah dihawini
oleh oyahmu, terhecuolipada masayang telah lampau

Sesungguhnya perbaatan itu amot heji dan dibenci Allah dan
seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).,'(es. An-Nisaa' glt l9A2)

Ini tersambung dengan ayat terdatrulu yang menyebutkan
tentang istri, dan maksudnya adalah menafikan keztraliman terhadap
mereka. Khithab ini untuk para wali. Makna ayat ini menjadi jelas
dengan mengetatrui sebab tunrnnya, yaitu yang diriwayatkan oleh Al
Bukhari dan yang lainnya dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya:

W.XaiW i€J 34{t}tr; tstqiLn- (Hai orang-orans
yong beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan
jalan paksa), ia mengatakan: Dulu apabila ada laki-laki yang
meninggal, maka para walinya lebih berhak terhadap istriny4 bila ada
yang mau (di antara para walinya) maka ia menikahinya, dan bila mau
maka mereka menikatrkannya (dengan orang lain), dan bila mau maka
mereka tidak menikahkannya, jadi mereka lebih berhak daripada
keluarga si wanita sendiri. Lalu turwrlatr ayat ini.

Dalam redaksi lainnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud
darinya mengenai ayat ini disebutkan: Dulu laki-laki mewariskan istri
kepada kerabatnya, lalu kerabatnya itu menyusahkannya sampai mati
atau ia mengembalikan matrarnya. Dalam lafazlr. lainnya yang
dikemukakan Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim darinya disebutkan: Bila
wanita itu cantik maka ia menikahiny\tapi bila tidak cantik maka ia
menahannya sampai mati lalu mewarisinya. Tentang sebab turunnya
ayat ini telatr diriwayatkan dengan banyak lataz/rr.

W .Xei W J 'FJ 14 { Giao* hatat bagi kamu

mempusakai wanita dengan jalan paksa) adalah: Tidak halal bagi
kalian mempusakai mereka dengan jalan perwarisan, lalu kalian
mengklaim batrwa kalian lebih berhak terhadap mereka daripada
selain kalian, dan kalian menahan mereka untuk kepentingan kalian.

S; (dan janganlah kamu), yakni: Tidak halal bagi kalian
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'"bl;Li:t (menytsahkan mereka) untuk menikatr lagi dengan selain

kalian, dengan maksud agar kalian bisa mewarisi mereka bilamana
mereka mati, atau dengan maksud agar mereka membayar mahar
mereka datrulu kepada kalian kalau kalian mengizinkan mereka
menikatr. Az-Zt*ri dan Abu Mijlaz berkata "Di antara kebiasaan
mereka dahulu adalatr, apabila seorang laki-laki meninggal dan ia
mempunyai istri, maka anak laki-lakinya dari istri yang lain, atau
'ashabah-nya yang paling dekat hubungannya, melemparkan
pakaiannya kepada wanita tersebut, dengan begitu ia lebih berhak
terhadapnya daripada dirinya sendiri dan para walinya. Bila mau ia
bisa menikahinya tanpa mahar kecuali mahar yang telatr diserahkan
oleh si mayit, dan bila mau ia boleh menikahkannya dengan orang lain
dengan mengambil maharnya dan wanita itu tidak diberi sedikit pun.
Dan, bila mau ia juga boleh menyusahkannyaagr si wanita menebus
dirinya darinya dengan harta yang diwarisinya dari si mayat, atau
sampai si wanita itu mati lalu ia mewarisinya. Lalu turunlah ayat ini.

Ada yang mengatakan, bahwa khithab ini untuk para suami
yang menatran istri yang disertai dengan perlakuan buruk karena
berambisi untuk mewarisinya,. atau agar si istri menebus dengan
sebagian maharnya. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Athiyyatr, dan ia

mengatakan, "Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala: ati J SS

W #,gerkecuali bila mereka melahtkan pekcrjaan keji),bila
ia melalnrkan perbuatan keji, maka sang wali tidak berhak
menatrannya sehingga pergi dengan membawa hartanya. Ini sudah
merupakan ijma' umat, karena yang berhak melakukan itu adalatr
suami. Al Hasan berkata, "Bila perempuan perawan berzin4 maka ia
dihukum cambuk seratus kati dan dibuang, dan ia diharuskan
mengembalikan apa yang telah diterimanya dari suaminya." Abu
Qilabalr berkat4 "Bila istri seseorang berurn4 maka tidak apa-apa
suaminya mempersulitnya sehingga ia menebus dirinya." As-Suddi
berkata, "Bila mereka melakukan itu, maka ambillatr mahar mereka."
Suatu kaum berkat4 *Al Faahisyah adalah perkataan keji, dan sikap
buruk yang berupa perkataan dan perbuatan." Malik dan segolongan
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atrli ilmu berkata, "Suami boleh menganrbil dali istri yangnusyuz apa

yang dimilikinya."

Semua ini berdasarkan pengertian bafuwa }hithab pada firman-

Nya: "iJf:' St fao" ianganlah kamu menytsahkan merepa)

ditujukan kepada para suami. Ada pun sudatr tatru dari apa yang telatr

kami kemukakan tentang sebab turunnya aya! bahwa lhithab pada

firman-Ny ", 
'$Ji{ $i @o" i*S*lah kamu menytsahkan mereka)

ditujukan kepada yang dituju oleh firman-Nva, W 6 #1 L; *
'f;f ;rat gidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan ialan

paksa),sehingga maknanya: Dan, tidak halal bagi kalian menghalangi

mereka untuk menikatr 'oii,!1t:, -C 62;i,Vi4 (karena hendak

mengambil kBmbali sebagian dari apa yang telah kamu berikan

kepadanya), yakni: Yang diberikan oleh orang-orang yang kalian

warisi: W #j,SS 6 -Sy 
{rurrruali bila mereka melahiran

pekerjaan kcji yang nyata) maka kalian boleh menahan mereka

menikatr. Dan dalam hal ini ada kekejaman sikap yang disertai tidak

bolehnya menahan wanita yang melakukan perbuatan keji dari

menikah lagi dan kekejaman terhadap perbuatan zina, sebagaimana

menetapkan firman-Nya: 'irii:' 1; @an ianganlah pamu

menyusahkan mereka) sebagai fuithab bagi para wali, karena di sini

terkandung kekejaman. Demikian juga menetapkan firman-Nya: r.i

W;CliW 6,€J U (tidak hatat bagi pamu mempusatrai wanita

dengan jalan poksa) sebagai **rithab untuk para suami, karena

terk-andung kekejaman yang nyata di samping menyelisihi sebab

turunnya ayat sebagaimana yang telah kami paparkan. Yang lebih

tepat adalah: bahwa kfrithab pada firman-Nya: '{J U i @dak
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halal bagr kamu) adalah untuk kaum muslimin, yakni: Tidak
dihalalkan bagr kalian watrai sekalian kaum muslimin, untuk
mempusakai wanita dengan jalan paksa sebagaimana yang dilakukan
orang-orang jahiliyah, dan tidak dihalalkan bagi kalian watrai sekalian
kaum muslimin untuk menghalangi mereka menikatr lagi, yakni:
Kalian menahan mereka pada kalian sementara kalian sendiri tidak
menginginkan mereka, tapi hanya bermaksud untuk mengambil
kembali matrar yang telah diberikan kepada merek4 yaitu dengan cara
menekan mereka agar mau menebus diri mereka dari penatranan dan
dari keberadaan mereka di bawah pengruurum kalian, serta
pembatasan yang kalian tetapkan, sementara kalian sendiri membenci
mereka.

W #"ArJt J -$! 
{trrt "uati 

bita mereka metahtkan

pelrcrjaan kcji yang nyata) maka kalian boleh menyelisihi mereka
dengan sebagian apa yang telatr diberikan kepada mereka.

W Oang nyata). Nafi', Abu Umar, Ibnu Amir, Hafsh,

Hamzah dan Al Kisa'i membacanya dengan huruf kasrah, sementara
yang lairurya membacanya dengan harakat fathah. Ibnu Abbas
membacanya 'mubiinah' dengan harakat kasrah pada huruf Da'dan
harakat suhm pada huruf ya', yutndari kata abaana fuhuwa mubiin.

'qti{U,'#t}rYt (Dan bergaullah dengan mereka secara

potut), yakni perlakuan baik yang diakui dalam syari'at ini dan para
pemeluk agama ini. Ini fuithab untuk para suami, atau lebih umum,
dan ini berbeda-beda tergantung kondisi perekonomian suami.

ii#f o$ (Kemudran jika kamu tidak menyukai mereka)

karena suatu sebab yang bukan karena melakukan perbuatan keji dan

bukan pula nusyuz, {3 (mako bersabarlahJ knrena mungkin)

kondisinya akan berubah menjadi kondisi yang kalian sukai dan
hilangnya hal yang tidak disukai, sehingga berubah menjadi kecintaan,
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maka dalam hal ini ada kebaikan yang banyak dari melanjutkan rumah

tangga dan lahirnya anak. Dengan pengertian ini, maka penimpalnya

mahdzuf yang ditunjukkan oleh 'illah-nya" yaitu: Bila kalian tidak

menyukai mereka, maka bersabarlah . ';itt 'J15.igJ"Wt{3 6'[-,;

0,9 (E *. ([maka bersabarlahJ karena mungHn kamu tidak

menyulcai sesuatu, padahal Allah meniadikan podanya kcbaikan yang

bonyak\

6r:;s- 'b'.,;L ;!*t;i $edang kamu telah memberikon

lrepada seseorang di antara merelra harta yang banyak),

penjelasannya telah dikemukakan di dalam sgrah Aali 'Imraan, dan

yang dimaksud dengan qinthaar ini adalatr al maal al lcatsiir (harta

yang banyak).

'r14, '^, Ityr\ i3 @aka ianganlah kamu mengambil

trembali dari padanya barang sedikit Wn).Ada yang mengatakan

bahwa ayat ini muhkamah (hukumnya masih berlaku). Ada juga yang

mengatakan, bahwa hnkumnya telah dihapus dengan firman Allah

Ta,alayang terdapat di dalarn s*ratr Al Baqaratr, 6 'FS 31Si

ifri'tlt4-1\11u16 $yr;S'##t UVfr (idakhatat bagi

lramu mengambil kemlbali sesuatu dari yang telah ftnmu berikan

lrepada mereka, kBcuali kalau keduanya Htowatir tidak akan dapat

menjalankan huhtm-hukum Allah) (Qs. Al Baqaratr 127: 229). Yang

lebih tepat batrwa semwmya muhkam, dan yang dimaksud di sini

adalah selain mukhtali'ah (yarrg meminta dilepas/bukan istri yang

minta dicerai). Maka (untuk istri yang bukan mukhtali alz) tidak halal

bagi suami untuk mengambil kembali sesuatu yang telatr diberikan

kepadanya.

W$\jtQ).fr t:L\A@patmhknmuatrnnmengambitnva

kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan fmenanggung]
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dosa yang nyata?), kalimat tanya ini untuk pengingkaran dan celaan.

Redaksi kalimat ini menetapkan redaksi kalimat pertama yang

mencakup larangan.

,frLU JSS (Bagaimana kamu akan mengambilnya

lcenbat) adalah pengingkaran setelah pengingkaran yang mencakup

'itlah (alasan) yang menyebabkan larangan pengambilary yuttt'al
ifdhaa" (percampt[an). Al Harawi berkata, "Ifdhaa' ialatr bila
keduanya pernatr berada dalam satu selimut, baik melakukan

persefubuhan maupun tidak.' Al Farra' berkata, "Ifdhaa' adalah

beduaannya laki-laki dan perempuan walaupun tidak

menyetubuhinya." Ibnu Abbas, Mujatrid dan As-Suddi mengatakan,

batrwa ifdha'di dalam ayat ini adalatr iima' (persetubuhan). Asal

makna ifdha' secara bahasa adalatr percampuran. Sesuafu yang

tercampur dik'alakan fadlwn. Dikatakan qaumun faudhaa atau fadhaa,
artinya orang-orang yang bercampur baur tidak ada yang memimpin.

W 6i=, rL4 6{* (Dan mereka [istri-istrimuJ

telah mengambil dari kamu perianiian yang htat) dt-'athaf-karr

kepada kalimat yang se|glgmny4 yakni: Sedang kondisinya bahwa

sebagian kamu telah bercampur dengan sebagian lairurya' dan mereka

(para istri) telah mengarnbil perjanjian yang kuat dari karnu, yaitu

akad nikatr. Dari pengertian ini ada sabda Nabi sAW yang berbunyi:

It *,'#j1'Pi;;"ti !, !o\|v'#:bl {St1 <xarena sesungguhnya

tratian mengambil mereka dengan amonat Allah dan menghalallan

kemaluan mereka dengan kalimat Allah)33 Ada juga yang

mengatakan, "Yaitu firman Allah Ta'ala: u,rlfi,nlw1

(Setelah itu boleh ruiuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau

mencerailran dengan cara yang baiU (Qs. Al Baqaratr l2):229)." Ada
juga yang mengatakan, "Yaifu: Anak-anak."

" Shahih: Ahmad 5/886 dan Muslim 2/886.

'Uf 5
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I
l4i (; €i6r:. '& C 1i67 Si @o" iangantah

kamu trawini wanita-wanita yang telah dikmtini oleh ayahmu) iru
larangan kebiasaan pada masa jatriliyah, yaitu: Menikatri istri bapak

setelatr meninggalnya. Dan ini telah disyari'atkan pada keterangan

tentang wanita-wanita yang haram dinikahi dan yang tidak haram

dinikahi. Kemudian Allah SWT menjelaskan alasan pelarangan itu

dengan firman-Nya: W i6S 6ift '^1t i'\L
(Sesungguhnya perbuatan itu amat kcji dan dibenci Allah
seburuk-burubtya jalan fyang ditempuhJ), ketika sifat

) /..,{iI
dan
ini

menunjukkan bahwa hat ini merupakan pengharaman yang paling

keras dan pahng buruk akibatnya. Pada masa jatriliyah pernikahan ini
disebut nikahut maqt Qnrnil<aha7a yang dibenci). Tsa'lab berkata,

"4ku tanyakan kepada Ibnu Al A'rabi tentang nikahul maqt, ia pun

menjawab, 'Yaitu laki-laki menikatri isti bapaknya setelah

diceraikannya atan ditinggal mati, dan ini disebut dhaizan."' Asal

makna al maqt adalatr al bughdh ftebencian), yaitu dari kata maqata-

yamq utu-maqt an-fahuw a mmquut dan maq iit.

u66.i1 
r; {1 Qerkecuali pada masa yang telah lampaz), ini

pengecualian yang terputus, yakni: Akan tetapi apa yang telatr terjadi

pada masa lampau maka jauhilah itu dan tinggalkanlatr. Ada jugayatg
a

mengatakan, batrwa Y! di sini bermakna
,

yakni: Ba'da maa

salafa (setelah yang telah berlalu). Ada juga yang mengatakan, batrwa

maknanya: Dan tidak pula apa yang telah berlalu. Ada juga yang

mengatakan, bahwa ini adalah pengecualian yang tersambung dengan

kalimat ,US!t; '& C Oang tetah ditra'nini oleh ayahmu) yarrg

berfungsi mubalaghah (menunjukkan sangat) dalam pengharaman,

yaitu dengan mengemukakan ungkapan yang terkaiat dengan sesuatu

yang mustatril, yakni: Jika memungkinkan kalian menikahi apa yang

telah berlalu, maka nikahilah, maka tidak halal bagi kalian selain itu.

t41 '.V'i (dan seburuk'burulmya ialan [yang ditempuhJ),
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ini berfirngsi seperti Df'sa (alangkah buruknya) dalam hal tercelanya
perbuatan, don yang dil&ususkan oleh celaan ini mahda{
(dibuang/tidak ditarnpakkan), yaitu: Sebunrk-bunrknya jalan, (yaitu)
jalan pernikahan itu. Ada juga yang mengatakan, bahwa ini berfrrngi
seperti -fi'l-fr'l lainnya, d"n di situ ada dhamir yang kembali kepada
yang sebelunnya

An-Nasa'i, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari
Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, ia menuhlkan, *Ketika Abu Qais
bin Al Aslat meninggal drmiq anaknya inett. menikahi bekas istri
ayabny4 dan hal itu memang dibolehkan pada tradisi jahiliyalr, lalu

Alrah menunrnkan,Vf A$i Wof f<J 
j+ * €idak hatat bagi

kmnu memptsakai wonita dengan jalon Wba)" Ibnu Jarir dan Ibnu
Al Mundzir meriwayatkan dari naimah, ia b€*at4 *Ayat ini
diturunkan berkemaan dengan Kubaisyah binti Ma'mar bin Ma'n bin
Ashim dari suku Aus yang pernah menjadi istri Abu Qais bin Al
Aslat lalu ketika suaminya meninggal ia he,udak rlimiliki oleh
anaknya (yakni putranya Abu Qais dari istri yang lain). Kemudian ia
menghadap Nabi SAW, lalu berkata, 'Aku tidak mau diwarisi
suamiku dan aku tidak mau sebagai warisan sehingga aku bisa
dinikahi (begtu saja).' Lalu tunrnlah ayat ini."

l+tdrrxrazryIbnu Jarir dan Ibnu Al Mrm&ir meriwayatkan

dari AMurrahman bin Al Bailamani me,ngenai firman-Nya, 34 *

$Ji:' {;W.14i W 6 :€J (ido* hatat basi knnt numptsokai

woita dengm jal& pba dor jongoilah
mereka), ia mengatakan: Tentang kedua alrat

menyusahkot
mlah satunya
yang lairmyadituntokan berkenaan dengan tradisi jahiliyalL

berkenaan dengan perkara Islam. Ibnu Al Mubilak be*ata, " W 6

kunu
ini,

, dan

W ;(ri 6armt mempusakoi wanita dengot jaton paksa),

bertenaan dengan tradisi jahiliyah {edangkan apt- $JX' 1;
(dan jmgerlah koru ncrytwahkm nereka), bertenam dengan
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perkara Islam."

Abd bin Humaid dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu

Malik mengenai firnan-Nya: '$if:' $ fp* ianganlah lnmu

meryrusahftan mereka), ia mengatakan: Janganlah kamu menimblkan

madiarat terhadap istimu dengan maksud agar ia menebus dirinya

darimu. AM bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid,

ia berkata "'#jl$ $i 7O* iorgonlah komu merryttsahkan mereko),

yakni: Janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menikah lagi

i"rrg* UafcA suarni mereka, yaitu seperti yang disebutkan di dalam

r"rut Al Baqaratr." Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu 7-aid, ia

berkata, ..Tindakan menprsahkan itu pemah terjadi di kalangan

Qt[aisy Makkah, yaitu laki-laki menikatri wanita terhormat, namun

karenasi wanita tidak menyukai pernikahan itu maka si lakiJaki pun

menceraikannya dengan syarat tidak menikah lagi dengan laki-laki

lain kecuali dengan tiiriotyu- Kemudiair ia mendatangkan para saksi,

lalu kesepakatan itu prm dicatatkan dan dipersaksikan' Bila ada

seseorang yang melarnamya, lalu si laki-laki merelakan maka ia

mengiziritannyl jika tidak maka ia menyusahkannya." Kami telatl

temtrtatan riwayat dari Ibnu Abbas menenai penjelasan sebab

turunnya ayat ini sebagaimana yang telah Anda ketahui'

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai finnan-

Nya: ijii )a\$1ttsu'vU 1Li;&I J -{L s,"L (erkecuali bita mereka melahtkan

pekerjaan kcji yang nyata), ia mengatakan: -Yaitu- 
kemurkaan dan

"rrr*. 
gila istri-melakrrkan itu" maka halal bagi suaminya untuk

menerima tebusan." Abd bin Humaid juga meriwayatkan serupa itu

dari Qatadatr. Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa ittr dari Adh-

Dhahhak. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al HasarU ia berkata' '6-]319
dimaksud dengar perbuatan keji di sini adatatr zi\L" Ibnu Jarir juga

meriwayatkan-r"*pu itu dari Abu Qilabah dan Ibnu Sirin' Ibnu Jarir

dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi mengenai firman-

Nya: '+iF\ "ShVt'(Oo, bergaullah dengan merekn secara

patut), ia mengatakan: -Yakni- ktnatithrulwnna (bergaullah
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dengan mereka). Ibnu Jarir berkata, "Ini kesalatran tulis dari sebagain
perawi, yang benar adalah: Khaaliquuhunno Qterlalr:.tkanlatr mereka)."
Ibnu Al Mun&ir meriwayatkan dari Ikrimah, ia berkata, "Hak istri
terhadap dirimu adalatr mendapat perlakukan yang baik, pakaian dan
makan dengan cara yang baik." Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari

Muqatil, ia mengatakan +;I5l','#thvt (Dan bergaullah dengan

mereka secara patut), yakni: Memperlakukan mereka dengan cara
yang baik.

qt.W,3 6'# !ii{f"$ (Kemudianiika tramu tidak

menytlrai mereka, [maka bersabarlahJ korena mungkin lamu tidak
menytlrai sesuatu) lalu menceraikanny4 tapi kemudian setelah itu ia
menikah dengan laki-laki lain, lalu Altah memberikan anak padanya
dan memberikan kebaikan yang banyak pada pernikahannya itu. Ibnu
Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata
"Kebaikan yang banyak adalah ia disayang suaminya dan anaknya
pun diberi makan, sehingga dengan begrtu Allah memberikan
kebaikan yang banyak pada anaknya." Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim
juga meriwayatkan serupa itu dad As-Suddi. AM bin Humaid juga
meriwayatkan dari Al Hasan menyerupai apa yang dikatakan oleh
Muqatil.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firrran-Nya, 69t Jti$'J:J ItV (Dan jiko komu ingin mengganti

istrimu), al aayah, ia mengatakan: Jika kamu tidak menyukai istrimu
dan tertarik dengan wanita lain, maka ceraikanlah istrimu itu dan
nikahilah wanita itu, lalu berikanlah kepada istrimu itu
walaupun berupa harta yang banyak. Sa'id bin Manshur dan Abu
Ya'la meriwayatkan, ymg menunrt As-Suyuthi dengan sanad jayyid,
batrwa Umar melarang orang-orang memberikan tambahan kepada
istri yang melebihi empat ratus dirham. Lalu ada seorang wanita dari
suku Quraisy yang memprotesnya, wanita itu berkata, *Tidakkatl

engkau pernah mendengar apa yang ditururkan Allah, yaitu Allatr
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befirman: t3g;i.'#'j;L i*t:i $edong kamu telah memberikan

lrepada seseorang di antara mereka harta yang banyav?)tUmar pun

berkata, "Ya Allatr, ampunilatr aku. Setiap orang lebih faham daripada

IJmar." Lalu ia pun naik ke podium kemudian berkata, "Wahai orang-

orang, sesunggutrnya aku pematr melarang kalian memberikan

tanrb-anran kepada para istri yang melebihi empat ratus dirham' Tapi

kini, silakan memberi tambahan dari hartanya sesukanya." Abu Ya'la

berkata, csr{ku menduga bahwa ia mengatakan, 'Maka siapa yang

dengan kerelaan hatinya, silakan saja melalnrkannya'." (memberikan

sesrikanya). Ibnu Katsir berkat4 "sanad-nyaioy'ytd lagi kuat." Kisatt

ini diriwayatkan dengan beberapa rendaksi, dan ini adalah salah

satunya3a Ibnu Jarir, Ibnu Al Mgndzir dan Ibnu Abu Hatim
.meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Al lfdhaa' adalah

bersetubulu hanya saja Allah menyebutkannya dengan bentuk

trngfupan kiasan.i' AM bin Humaid juga meriwayatkan serupa itu dari

Mujahid.

Ibnu Abu Syaibah dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

Ibnu Abbas mengenai finnan-Nya, tL.tv w r14 6{Ai
(Dan merelra [istri-istrimuJ telah mengambil dari kamu perjaniian

yang htat), ia mengatakan: Al GhatiizJt adalah menahan dengan cara

y*g uuit atau menceraikan dengan carayang baik. Abdurrazzaq, Abd

Lin Uumaa dan Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari Qatadafu

dan ia berkata, "Dan perjanjian itg telah diambil ketika akad nikafu,

yaitu: Allah telah mengambil jaqii darimu untuk mempertatrankannya

dengan cara yang baik atau menceraikannya dengan cara yang baik."

mnu eUu Sfibah dan Iblu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abi

Malkiyatr: Ketika Ibnu Umar menikatr, ia berkata '!{ku menikahimu

ueraasartan apa yang telah diperintahkan Allah, yaitu

mempertatrankan dengan cara yang baik atau menceraikan dengan

.* y*g baik.- Ibnu Abu Syaibah juga meriwayatkanserupa itu dari

tuias bin Malik. Ibnu Abu Syaibah juga meriwayatkan dari Ibnu

,n Al ,Alluni mencantumkann).a di dalam Kasyf Al Khafa' wa Al llbas, dan ia

.*gutuf,.r,, "Sana&tya iayyid-; fbnu nd{ juga mencantumkamya di dalam

nisian .al fuq baina AwNashiftoh wa a'To'yir, h' 20'
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Abbas menyerupai itu.

Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dari Ikrimatr dan Mujahid

mengenai firman-Nyu, l1b)1, GS4 rL4 4i& (Dan merekn

[istri-istrimuJ telah mengambil dari kamu perjanjian yang lant),
keduanya mengatakan: Dan katian telatr mengambil mereka dengan
amanat Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat
Allah. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkat4
"Yaitu perkataan laki-laki, 'Aku memiliki'." Abd bin Humaid, Ibnu
Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, "-
Yaitu- kalimat nikah yang dengan itu menghalalkan kemaluan
mereka."

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani dan Al

Baihaqi meriwayatkan di dalam Sunamryamengenai nrman-Nya: ij

;)4i <r, rLf!( '& (,1i$ (Dan jangantah kamu tawini

wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu), batrwa ayat ini
diturunkan ketika anaknya, Abu Qais bin Al Aslat hendak menikahi
bekas istri ayatrnya setelah ayatrnya meninggal. Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, 
urX)i 

33 C, Sy fru*rcuali pada

masa yang telah lampau) pada masa jahiliyah. Diriwayatkan oleh
Abdunazzaq, Ibnu Abu Syaibah, Ahmad, Al Hakim dan ia men-
shahih-kanny4 serta Al Baihaqi di dalarn Sunan-ny4 dari Al Bara', ia
menuturkan, ".rA,ku berjumFa dengan pamanku yang saat itu membawa
panji, lalu aku bertanya, 'Mau kemarnai?' la menjawab, 'Rasulullah
SAW mengutusku kepada seorang laki-laki yang menikahi bekas istri
ayahnya setelah ayahnya meninggal. Beliau memerintatrkanku untuk
menebas lehernya dan mengambil hartanya'."3s

" Shahih: Ahmad 4D92,295, Ibnu Majah 2607, At-Timridzi 1362, Abu Daud
4457, NHakim ADI danAbdurrazzaq drdalamAl Muhannaf 10804.
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g;,u, r$|$:\i gV
*$43i { ; .;^rS &,; 6(ii -t:!fi\:6fj$
3, ti Ja-1p i-ua, 6o1 39'#r;gi{A

{itj.i-i-

'etf,k3i1J

'Fr" &ft'- $ Aay r'rt':3i A 44;5\
iiA$rl L;@ u3',3# t'irrw? \;4;3 Ji

n'r*fr'{.|iaig357W4{,
1r;j "3-4; 4;r rlt t;Xf' @ 3t* f+fr(,

tI #; Si \J; 6 +.'Ai i#. O,ii
6";'ei^-{-i

"Diharamkan atos kamu (mengawini) iba-ibumq anak-anakmu
yang perempaan I saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-
saudara bapakmu yang perempuary saudara-soudara ibamu yang
perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang

laki-laki; anak-anah perempuan dari saudara-saudaramu yang
perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan
sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang

dalam pemeliharaanmu dari isteri yirng telah kamu campuri, tetapi
jika hamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu

ceraikan), maha tidak berdosa hamu mcngawininya; (dan
diharamhan bagimu) isteri-isteri anak handungmu (menantu); dan

menghimpunhan (dalam perkawinan) dua perempuan yang
bersaudara, hecuali yang telah terjadi pada masa lampau;

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan
(diharamkan juga kamu mengawini) wanitayang bersuami, kecuali
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budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu)

sebagai ketetapan-Nya atas kamu Dan Dihalalkan bagi kamu

selain yang demikian (yairu) mencari isteri-isteri dengan hartamu

untuk dikawini bukan untuk berzina Maha isteri-isteriyang telah

kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada

mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban;

dan tiadalah mengapa bagi hamu terhadap sesuatu yang kamu telah

saling merelakannya, sesudah menentuhan mahar itu'

Sesungguhnya Atlah Maha mengetahui lagi Maha Biiaksana. Dan

Barangsiapa diantara kamu (orang merdeha) yang tidak cakup

perbelanjaannya antuk mengawiniwanita merdeka lagi beriman, ia

boleh mengawini wanita yang beriman, fufi budak-budak yang

kamu milikl Altah mengetahui hebrunanma; sebahagian kamu

adalah dari sebahagian yang lain, harena ilu kawinilah mereka

dengan seiZin tuan mereka, dan berilah maskawin mereha menurut

yanj potut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri,

tiian pezina dan bukan (pata) wanitayang mengambil laki'laki
lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah meniaga diri

dengan kawin, kemudian mereka melahukan perbuatan yang keii

(Zino), maka atos mereha sePafo hukuman dari hukuman wanita-

wanita merdeka yang bersuaml (Kebolehan mengawini budak) itu,

adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan meniaga

diri (dari perbuttan zina) di antara katnu, dan kesabaran itu lebih

baik bagimu danAllah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Atlah hendak menerangkan (huhum syar{at-Nya) kepadamu, dan

menunjukimu kepada jalan-ialan orang yang sebelum kamu (para

Nabi tlan shalihtn) dan (hendah) menefima taubatmu Dan Allah

Maha mengetahai tagi Maha Biiaksana Dan Allah hendak

menerima taubatma, sedang ofang-orang yang mengikufi hawa

nafsunya bermaksud sapaya hamu berpaling seiauh-iauhnya (dari

ke-benaran). Allah hendak mcmberikan keringanan kepadamu, dan

manasia dijadikan bersifat lemah.D (Qs. An-Nisaa' [4]: 23-28)

#-A ?4; ,r.? (Diharamkan atas tramu

[mengawiniJ ibu-ibumr,r), yakni: Diharamkan menikatri mereka. Di

aala* ayat ini Allah SWT telah menjelaskan kaum wanita yang
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dihalalkan dan diharamkan r:ntuk dinikatri, yaitu tujuh golongan
karena fhktor nasab (keturunan) dan enam golongan karena fhktor
susuan dan pernikahan. Kemudian As-Sunnatr yang mutawattir
menambahkan pengharaman memadu seorang wanita dengan bibinya,
baik bibi dari pihak bapaknya maupun dari pihak ibunya, dan ini
sudah menjadi rjma'.

Adapun ketuju golongan wanita yang haram dinikahi karena
fbktor nasab adalatr: Ibu, anak peremprnn, saudara perempuan, bibi
dari pihak bapak, bibi dari pihak ibu, anak perempuam dari saudara
laki-laki fteponakan) dan anak perempuan dari saudara perempuan
(keponakan). Golongan wanita yang haram dinikahi karena faktor
penyusuan dan pemikahan: Ibu susu, saudara perempuan sesusuan,

ibu mertuq anak tiri perempuan (yang dalam pemeliharaan suami
ibunya dan ibunya sudah digauli), menanttr, memadu dua perempuan
bersaudara Itulah keenam golongan yang dimaksud, dan ketujuhnya
adalah wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak, dan
kedelapannya adalatr memadu seorang wanita dengan bibinya.

Dalam hal ini Ath-Thahawi berkata "Sernua ini termasuk a/
muhkam (hukum berlaku) yang disepakati, karena Jumhur salaf
berpendapat bahwa seorang ibu haram dinikahi dengan adanya akad
nikah anak perempuannya, namun seoftrng anak perempuan tidak
menjadi haram dinikahi kecuali bila ibunya telatr digauli. Sebagian
salaf mengatakan, bahwa seorang ibu dan anak tiri perempuan (yang
dalam pemeliharaan suami ibunya) adalah sam4 tidak saling
mengharamkan dengan digaulinya salah satunya." Mereka

mengatakan, bahwa makna firman Allah Ta'ala: "HP rXPaft
(ibu-ibu isterimu [mertuaJ), yakni: Istri yang tela]r kamu gauli.
Mereka juga menyatakan, bahwa pembatasan dengan 'digauli' ini
kembali kepada ibu dan anak tiri. Demikian yang diriwayatkan oleh
Khilas dari Ali bin Abu Thalib. Ia juga meriwayatkan dari Ibnu
Abbas, Jabir, Zatd bn Tsaibt, Ibnu Az-Zubair dan Mujahid. Al
Qurthubi berkata, "Riwayat Khilas dari Ali tidak dapat dijadikan
hujjah, dan menurut para ahli hadits riwayatnya itu tidak shatrih,
adapun yang shahih darinya adalah seperti pendapatnya jama'ah."
Pendapat mereka yaug menyatakan bahwa pembatasan dengan
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'digauli' itu kembali kepada ibu dan anak tiri itu disanggatr, yaitu
balrwa yang demikian itu tidak bolehkan berdasarkan i'rab
(penguraian status jabatan anak kalimat).

Keterangannya: Bahwa bila kedua Hrubar berbeda 'amil-ny4
maka na't kedr:rrrrya bukan satu, maka para ahli natrwu tidak
membolehkan ungkapan: Mararta bi nisaa'iko (engkau berjalan
bersama para istrimu), atau hmtaita nisaa' Zaid azh-zhariifaat
(engkau senang kepada para istri Z,ard yang mempesona) dengan

menganggap azh-zhariifaat sebagai na'l untuk semuanya. Demikian
juga pada ayat ini, tidak boleh 'Allatii daWtaltum bihinna' dianggap
sebagai na'f untuk keduanya, karena kedua klubar-nyaberbeda.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Yang benar adalah pendapatnya

Jumhur, karena tercakupnya semlla ibu mertua oleh firman-Nya:

'?$ 34t; gbu-ibu isterimu [mertuaJ))' Di antara yang

menunjul&an pendapat Jurnhur adalah hadits yang diriwayatkan oleh
Abdtmaz.zaq, AM bin Humai4 Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Al
Baihaqi di dalam Sunarmya dari dua jalur: Dari Amr bin Syu'aib, dari

ayalnrya, dari kakeknya dari Nabi SAW beliau bersabda: S*Jt'$l ti1

q.,yu-iu ili {;l ri;t ,P:rii \1 y1"rp" qt u:P-,tf i S;-t6ifTr
fu)i U,l irS'ttV ,t$fb 'i (Bila seorang laki-laki menikahi seorang

wanita, maka tidak halal baginya menikohi ibunya, baik ia telah
menggauli anak perempuannya ataupun belum. Tapi bila ia menikahi
sang ibu dan belum menggaulinya lalu menceraikanrqn, maka bila
mau ia boleh menikohi anak perem2ruannya).36 Ibnu Katsir di dalam

Tafsiraya mengatakan dengan berdasarkan kepada pendapat jurnhur,

bahwa mengenai hd itu telah diriwayatkan suatu khabar, hanya saja

sanad-tyadiperbincangkan. Kemudian ia menyebutkan hadits ini, lalu
mengatakan, "Khabar ini, walaupun sanad-nya masih

diperbincangkan, narltull gabungan hujjatr yang men-shahih'kan
pendapat ini menyebabkan tidak perhmya memperkuat ke-shahih-

3' Dha't| Abdurrazzaq, no. 10830. Di dalam sanadnya terdapat Al Mutsanna bin
Ash-Shabah, ia perawi yfrg dha'{. Lain dari itq di dalam sanad-nya juga terdapat
perawi yang tidak dikenal.
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annya dengan yang lainnya."

Disebutkan dalam Al Kasysyaf, Mereka telah sepakat, bahwa

pengharaman ibu mertua mubham (tidak jelas), berbeda dengan

pengharaman anak tiri karena jelas ditunjukkan oleh konteks

Kalamullah Ta'a1a."37 Maka klaim ijma' tertolak karena adanya

perbedaan pendapat yang dikemukakan tadi.

Perlu diketahui, bahwa lafazh ummaahaar (ibu) mencakup

pula ibunya ibu (Vatcni nenek, neneknya ibu (yalari buyut), ibunya

bapak, neneknya bapak dan seterusnya ke atas, karena semua itu
adalah'ibu'bagi yang anaknya berasal dari anaknya dan seterusnya ke

bawatr. Latazh banaat (anak perempuan) juga mencakup anak

perempuan dari anak (yanki cucu) dan seterusnya ke bawah. Lafa^
saudara perempuan juga mencakup saudara peremprum seibu-sebapak

atau seibu saja atau sebapak saja. 'Ammah adalah sebutan untuk

perempuan satu garis keturunan dengan bapak, atau kakek atau salah

satunya. Kadang sebutan 'ammah untuk perempwm dari pihak ibu,

yaitu saudara perempuan bapaknya ibu. Khaalah adalatr sebutan untuk

perempuan yang satu garis keturunan dengan ibu atau orang tuanya

ibu atau salah satunya" kadang sebutan khaalahjuga untuk perempuan

dari pihak bapak, yaitu saudara perempuan ibnunya bapak. Anak

saudara laki-laki adatah sebutan r:ntuk perempuan anaknya saudara

laki-laki secara langsung walaupun jauh, demikian juga anak

peremptrar dari saudara perempuan.

'F*J -6!i'plrAt Qbu-ibumu yans menyusui kamu)

ini redaksi mutlak yang dibatasi oleh riwayat di dalam As-Sunnah,

yaitu penyusuan ittr terjadi pada masa dua tahun pertarna, kecuali

seperti kisatr penyusuan Salim maulanya Abu Hudzaifatr. Konteks

redaksi Al Qur'an menunjukkan ketetapan hukum penyusuan terhadap

setiap yang disebut penyusuan secara bahasan dan syari'at, namun ada

pembatasannya dengan lima penyusuan di dalam hadits-hadits shatrih.

Pembatrasan rinci mengenai hal ini cukup Panjang, dan itu kami

cukupkan pada karangan-karangan kami yang lainnya di sana kami

37 lt xasysya|ttlsl.
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menetapkan pendapat yang benar mengenai berbagai batrasan
penyusuan.

l1-€li G H,Ai (saudara perempuanmu

sepersusuan), saudara perempuan sepersusuan adalah yang disusui
oleh ibu Anda dengan bakal susu ayah Andq baik ia menyusu
bersamaan dengan Andq atau bersamaan dengan saudara laki-laki
atau saudara perempuan yang sebelum atau setelah Anda. Saudara
perempuan seibu adalah yang disusui oleh ibu Anda dari bakal susu

laki-laki lain.

'?$ ,XrA; (bu-ibu isterimu [mertua), pembatrasan

tentang telah digauli atau belum digaulinya telatr dipaparkan di muka.
Wanita-wanita yang haram dinikahi karena faktor pernikatran adalah:

Ibu mertua, anak tiri, mantan isri bapak, dan mantan menanfu.

ib,:{;.i, (anak'anak isterimu [anak tiri), ar-rabiibah

adalatr anak perempuan istri seseorang dari selain dirinya (yakni anak
tiri), dinamakan demikian karena ia yurabbiiha (mendidiknya) di
dalam pemeliharaannya, dan si anak disebut juga marbuubah. lru
bentuk kata yang mengikuti pola fa'iilah yang bermalaa mafuulah.
Al Qurthubi berkata, "Para ahli fikih telatr sepakat, bahwa anak tiri
perempuan diharamkan bagi suami ibunya bila telah bercampur

dengan sang ibu, yvalaupun anak tiri itu tidak berada dalam
pemeliharaannya Adalah janggal apa yang dikatakan oleh sebagian

pendalrulu dan para pengikut madzhab Zhahiri, karena mengatakan,

'Anak tiri tidak diharamkan kecuali berada di dalam pemeliharaan

suami ibunya Bila anak tiri itu berada di negeri lain dan terpisah dari
ibunya maka laki-laki itu boleh menikahi anak tirinya (setelah

menceraikan ibunya)." Demikian ini karena riwayat Ibratrim bin
Ubaid dari Malik bin Aus bin Al Hadatsan, dari Ali. Sementara

Ibrahim ini tidak dikenal. Setelah mengemukakan riwayat ini dari Ali,
Ibnu Katsir di dalam Tafsirnyamengatakan,"lni sanad yang kuat lagi
valid hingga kepada Ali bin Abu Thalib berdasarkan syarat Muslim.'
Al Eujuur adalah bentuk jamak dari al iyr. Maksudnya: Anak tiri itu
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berada dalam pengasuhan ibunya, yang mana ibunya berada dalam

perlindungan suaminya sebagaimana layaknya. Ada juga yang

mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan hujuur adalatr buyuut

(rumatr), yakni: Berada di rumah kamu. Demikian yang diceritakan

oleh Al Atsram dari Abu Ubaidah.

'e4;'C413 Q, E' lj,KJ oF Getupi iitu
lramu belum camlrur dengan isterimu itu [dan sudah lcamu ceraikanJ,

malra tidak berdosa kamu mengmvininya), yakni: Tidak berdosa kalau

kamu menikahi anak tiri. Ini penjelasan dari yang ditunjukkan oleh

konotasi yang sebelurnnya.

Para atrli ilmu berbeda pendapat mengenai makna duWruul

(bercampur) yang menyebabkan haramnya anak tiri untuk dinikahi.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata "Ad-Dukhuul adalah

al jimaa'(persetubuhan)." Ini juga merupakan pendapatrya Thawus,

AnlI bin Dinar dan yang lainnya. Malik, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Al
Auza'i, Al-Laits dm Az-Z,aidiyatr mengatakan, bahwa bila suami

menyentuh sang ibu (yakni: Istriny4 yaitu ibu si anak tiri) dengan

syatrwat, maka anak perempuannya (anak tirinya) menjadi haram

baginya. Ini juga merupakan salah satu dari dua pendapat Asy-Syaf i.

Ibnu Jarir Ath-Thabari berkatq "Kesepakatan semua ahli ilmu
menyatakan, bahwa berduaannya lakilaki bersama istrinya tidak

menyebabkan hararnnya anak perempuannya (anak tirinya) baginya

bila ia menceraikannya sebelum menyentuhnya dan menggaulinya.

Ada juga yang mengatakan, bahwa memandang kepada kemaluannya

dengan syahwat termasuk yang menwrjukkan makna itq yaitu sarana

menuju persetubuhan."

Demikian juga ijma' yang dituturkan oleh AI Qurthubi, ia
berkata "Para ulama telah sepakat, bahwa bila seorang laki-laki

menikatri seorang wanita kemudian menceraikannya, atau wanita itu
meninggal, sebelum ia menggaulinya, maka halal baginya untuk

menikatri anak perempuan wanita ifu." Narrun Para ulama juga

berbeda pendapat tentang 'Memandang', Malik berkat4 "Bila ia
melihat rambutrya, atau dadany4 atau lainnya dari keindahannya

untuk kesenangan, maka diharanrkan baginya ibunya dan anak
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perempuannya." Ulama Kufah berkata, "Bila ia melihat kemaluannya
dengan syahwat, maka sama dengan menyentuh dengan syahwat."
Demikian juga yang dikatakan oleh Ats-Tsauri, hanya saya tidak
menyebutkan'dengan syahwat'. Ibnu Abu Laila berkata, "Memandang
tidak mengharamkan, kecuali bila menyentuh." Ini juga merupakan
pendapatnya Asy-Syaf i.

Yang perlu digaris bawahi pada perbedaan pendapat seperti di
atas adalah 'memandang' yang bermakna 'bercampur' secara syar'i
dan batrasa. Jika ini dikhususkan bermakna 'persetubuhan', maka
tidak ada alasan untuk mengartikan dengan arti lainnya, yaitu
menyentuh, memandang atau lainnya, walaupun maknanya lebih luas

daripada 'persetubutran', karena bisa diartikan dengan setiap yang bisa
disebut bersenang-senang, karena inti pengharamannya adalatr itu.
Adapun anak tiri yang berada dalam kepemilikan (yalaf sebagai

budak, yaitu anak peremprum dari budak perempuan yang

dimilikinya), maka telah diriwayatkan dari Umar bin Khaththab
bahwa ia memakruhkannya. Ibnu Abbas mengatakan, "Itu dihalalkan
oleh suatu ayat dan diharamkan oleh ayat lainnya, namun aku tidak
akan melakukannya." Ibnu Abdil Barr berkata "Tidak ada perbedaan
pendapat di kalangan ulamq batrwa tidak dihatalkan bagi seseorang

untuk menggauli seorang wanita dan anak perempuannya karena
alasan kepemilikan (yakni karena mereka sebagai budak
perempuannya), karena Allah telah mengharamkan hal itu dalam

pernikatran, Allah berfirman: A rii ?b$;;t 'i- ,:.rL;P,l;*!ti

'&S e n>r;#,- (bu-ibu isterimu [mertuaJ; anak-anak

isterimu fanak tiriJ yang dalam pemeliharaanmu dmi isterimu).
Sedangftan kepemilikan itu menurut mereka mengikuti kaidah
pernikatran, kecuali menurut pendapat yang diriwayatkan dari Umar
dan Ibnu Abbas. Namun tidak ada seorang pun imam fatwa yang

berpendapat demikian, dan tidak pula yang mengikuti mereka."

fn1dli j{gt (tdan dihoramkan bogimuJ isteri-isteri

anak kandungmu [menantu), al foalail adalah bentuk jamak dari al
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fualiilah yang artinya az-zauiah (istri). Disebut demikian, karena

ditututt* bagi suaminya. Ini berasal dari kata fualla, mengikuti pola

fa'iilah yang bermak,nafaa'ilah. Az-Zaiiaj dan suatu kaum lainnya

berpendapat, bahwa itu dari lafa,ll fualaal-fualiilah yang berarti

muhallalah (yang dihalalkan). Ada juga yang mengatakan, Karena

masing-masing dari keduanya yafoullu (menyingkap) kain

pasangannya.

Para ulama telatr sepakat tentang haramnya apa yang telatr

diikat akad oleh bapak bagi anaknya, dan apa yang telah diikat akad

oleh anak bagr bapaknya, baik pada akad itu pemah terjadi

persebutuhan maupun tidak. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala:

,T$i <i €34t; '& (, 1;57 ii @"" iangantah tramu

trawini wanita-wanita yang telah dikmyini oleh ayahmu) (Qs. An-

Nisaa' pl:2l)dan finnan-Nya: '4 j{gt (dan diharamkan

b agimu) ister i-isteri anak kandungmu [menannfi -

Para atrli fikih berbeda pendapat mengenai akad yang rusak,

apakatr hal ini menyebabkan pengharaman atau tidak? Ini

sibagaimana yang dipaparkan pada kitab-kitab furu'. Ibnu Al Mundzir

berkata "Semua ulama Amshar yang kami ketafuui telah sepakat,

bahwa bila seorang laki-laki telah menggauli seorang perempuan

dengan pernikatran yang rusak, maka wanita itu menjadi haram bagi

bapaknya anaknya dan kakek-kakeknya. Para ulama juga telah

r"fukut, batrwa hanya sekadar akad pembelian budak perempuan tidak

mengharamkannya bagr bapaknya dan anaknya. Tapi bila seorang

laki-laki membeli seorang budak perempuan, lalu ia menyentuh atau

menciumnya, maka budak perempwm itu diharamkan bagi bapaknya

dan akanya, mengenai hal ini tidak ada perbedaan pendapat di

kalangan mereka, maka wajib diharamkannya itu demi keselarnatan

mereka. Namun ketika mereka bersilang pendapat mengenai

'memandang' yang tidak disertai menyentuh, maka itu tidak

membolehkan karena perbedaan pendapat di kalangan mereka." Lebih

jauh ia mengatakan, "Tidak ada riwayat yang shatrih dari seorang

satrabat Rasutullatr SAW pun yang menyelisihi apa yang kami katakan

ini.'
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#;fi b -u-$t g""* kondungmu) adalatr sifat untuk

'n'- 
"^' 

-Jr1, yakni: Bukan anak angkat sebagaimana yang biasa

mereka lakukan pada masa jahiliyah, di antaranya adalah sebagaimana

yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala: tft W35 61l.Jt.

gr'11:"1;fr 6; p{a;J 6 -u. G'w:fi, &'oK'| $ t$q)
(Malca tatkala Zaid telah mengaWiri kcperluan terhadap istrinya

[mencerailrannyaJ, Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak
ada lreberatan bagi orang mubnin untuk [mengmtiniJ isteri-isteri
anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah

menyelesaikan kcperluannya daripada isterinya) (Qs. Al Abzaab [33]:

37), nrman-Nya: {i6 tG; 'J1; 6 @on Dia tidak

menjadikan anak-anak angkatmu sebagai . anak kandungmu

[sendiri)." (Qs. Al Ahzaab [33]:  ) dan firman-Ny u, TJ 59 L( 11

"Ft; n $ (Muhommad itu sekali-kali buknnlah bapak dari

seorang la$-lahi di antara komu) (Qs. Al /{rzaab [33]: a0).

Adapun istrinya anak susuan, Jumhur bependapat bahwa itu
juga diharamkan bagi bapak susunya. Ada yang mengatakan, bahwa

ini sudah merupakan. tjma', walaupun anak susuan bukan termasuk

anak kandung. Alasannya adalatr riwayat shahih dari Nabi SAW, yaitu

sabda beliau: :.-3t 1 iH t 9rialr l iH (Diharamkan karena

penwuan apa yang diharamlran karena nasab).38 Tidak ada

perbedaan pendapat, bahwa anaknya anak (cucu) dan seterusnya ke

bawah kedudukannya sama dengan anak kandung dalarn hal haramnya

menikahi mantan istri mereka.

Para ulama berbeda pendapat mengenai persetubuhan karena

" Muttqaq 'Alaih: Al Bulfiari, 1.o.2645 dan Muslim A1070, dari hadits Ibnu
Abbas.
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zin4 apakah hal ini mengharamkan atau tidak? Mayoritas ahli ilmu
mengatakan, bahwa bila seorang laki-laki berzina dengan seorang
perempwur, maka hal ini tidak mengharamkan untuk menikatriny4
dan juga istrinya tidak menjadi haram baginya bila ia berzina dengan

ibu istrinya dan anak perempuan istrinya (anak tirinya). Dan untuk itu
cukup diberlakukan hukuman hadd. Dan menurut,merek4 dibolehkan
bagnya untuk menikatri ibu atau anak perempuan dari perempuan
yang dizinainya. Segolongan atrli ilmu mengatakan, bahwa perzinaan
menyebabkan pengharaman. Pendapat ini diriwayatkan dari Imran bin
Hushain, Asy-Sya'bi, Atha', Al Hasan, Su&an Ats-Tsauri, ahmad,

Ishaq dan ulama madztrab Hanafi. Diriwayatkan juga demikian dari
Malrk, namun riwayat yang shahih darnya adalah seperti pendapat

Jumhnr. Jumhur berdalih dengan firman Allah Ta'ala: grrit;

'P$ gbu-ibu isterimu [mertua) dan firman-Nya: j{gt

'e;S [dan diharamkan bagimuJ isteri-isteri anak kandungmu

[menantuJ), karena persetubuhan dengan perzinaan tidak mendudukan

si wanita sebagai istrinya dan tidak pula sebagai istri anaknya.

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Aisyah, ia menuturkan,

"Rasulullah SAW ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina
dengan seorang wanit4 lalu ia ingin menikahinya atau menikahi anak

perempuannya, beliau pun bersabdu, Jildt l;Jit ifili (Yang haram

itu tidak mengharamkan yang halal),-3e Mereka yang

mengharamkannya berdalih dengan riwayat yang mengisatrkan Juraij
yang dicantumkan di dalam Ash-Shahih, di dalamnya disebutkan
cerita beliau: Wahai bayi, siapa bapalanu? Si anak menjawab, "Fulan
5ang penggembala."ao Anak h"5il zina itu pun menasabkan dirinya
kepada bapak ananya. Namun dalil ini tidak kuat indikasinya,

kemudian mereka pun berdalih dengan sabda Nabi SAW: j1 tt Ii;-1

" Dho'i| Ad-Daraqutbni 3D68 danAlAlbani drdalamAdh-Dha'ifah, no. 385.
a0 Takhr ii -nya telah dikemukakan.
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memandang kcpoda laki-laki yang melihat kcmaluan seorang wanita
dan anak perempuannya, dan tidak membedakon antara yang halal
dengan yang haram."4r

Pandangan tersebut disanggah, bahwa dalil ini bersifat mutlak,
dan ini dibatasi oleh dalil-dalil yang menunjukkan batrwa yang haram
tidak mengharamkan yang halal. Kemudian mereka berbeda pendapat
mengenai liwath (homosex), apakatr menyebabkan pengharaman atau
tidak? Ats-Tsauri berkata, "Bila seorang laki-laki menggauli seorang
anak laki-laki, maka ibunya si anak dihararnkan baginya." Ini juga
merupakan pendapatnya Ahmad bin Hambal, ia pun berkata, "Bila
seorang laki-laki menggauli anak laki-laki istrinya, atau menggauli
bapak istrinya, atau menggauli saudara laki-laki ishinya maka istrinya
menjadi haram baginya" Al Auza'i berkat4 "Bila seorang laki-laki
menggauli seorang budak, lalu budak itu mempunyai anak perempuan,
maka laki-laki itu (yang menggauli budak tersebut) tidak boleh
menikahi anak perempuan tersebut, karena ia analarya budak yang
telatr ia gauli." Pendapat mereka ini semuanya lemah, demikian juga
pendapat yang menyatakan batrwa persetubuhan haram lebih
menyebabkan pengharaman, pendapat ini gugur karena tidak tepatrya
dalil mereka, apalagr dalam pernyataan mereka, batrwa liwath
menyebabkan pengharaman.

*dt 4. i# & (dan menghimpuntan [dalam
perlcawinanJ dua perempuan yang bersaudara), yakni: Dan
diharamkan joga bag kalian memadu dua peremprum yang
bersaudara. Kalimat ini pada posisi rafa' sebagu 'athaf pada wanita-
wanita yang diharamkan sebelumnya, dan hukum pengharaman ini
mencakup pemaduan dengan ikatan pemikahan maupuan
persetubuhan karena kepemilikan (sebagai budak). Ada yang
mengatakan, batrwa ayat ini l<husus mengenai pemaduan dalam ikatan
pernikahaq tidak terkait dengan kepemilikan. Adapun penyetubuhan
karena kepemilikan tidak ada kaitannya dengan nikah.

Umat telatr sepakat tentang terlarangnya memadukan dua

o' Dha'i|, Ad-Daraquthni 3D69, dfi ia mengatakan, "Di dalam sanad-nya
terdapat Al-Laits dan Hammad, keduanya perawi yngdha'if,'
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perempuan bersaudara dalam ikatan pernikatran. Kemudian mereka

berbeda pendapat mengenai dua perempuan bersaudara dalam satu

kepemilikan, semua ularna berpendapat tidak bolehnya memadukan

keduanya dengan persetubuhan karena hak kepemilikan, dan mereka
juga sepakat tentang bolehnya memadukan keduanya dalam

kepemilikan saja. Sebagian salaf bertawaqquf (idak menentukan

pandangan) mengenai pemaduan dua perempuan bersaudara yang

digauli karena hak kepemilikan. Riwayat mengenai hal ini akan

dikemukakan nanti. Kemudian mereka berbeda pendapat mengenai

bolehnya akad nikah dengan saudara perempwul dari budak

perempuan yang telah digauli karena hak kepemilikan. Al Auza'i
berkata, "Bila seorang laki-laki menggauli budak perempuannya

karena hak kepemilikan, maka ia tidak boleh menikahi saudara

perempuan dari budak perempuan tersebut." Asy-Syafi'i berkata,
*Kepemilikan itu tidak menghalangi turtuk menikahi saudara

perempuannya."

Ulama madztrab Zhahin berpendapat bolehnya memadukan

dua perempuan bersaudara dalarn satu kepemilikan dengan disetubuhi

sebagaimana dibolehkan memadukan keduanya dalam satu

kepemilikan. Setelah mengemukakan apa yang diriwayatkan dari
Utsman bin Afan mengenai bolehnya memadukan dua perempuan

bersaudara dengan disetubuhi karena hak kepemilikan, Ibnu Abdil
Barr berkata, "Telah diriwayatkan juga seperti pendapat Utsaman, dari
segolongan salaf, di antaranya: Ibnu Abbas. Namun yang demikian itu
diperselisihkan oleh para ulama dan tidak seorang pun ulama Amshar
di Hijaz yang menganggapnya, tidak pula di Irak, tidak pula ulama-

ulama di negeri-ngeri timur, tidak pula di Syam dan tidak pula di
Barat, kecuali orang yang mengikuti aliran tekstual dan menafikan
qiyas. Hal ini sebenarnya telatr ditinggalkan, dan segolongan atrli fikih
sependapat bahwa tidak dihalalkan memadukan dua perempuan

bersaudara dalarn satu kepemilikan dengan digauli semuanya,

sebagaimana hal itu tidak dibolehkan dalam pernikatran. Kaum

muslimin telah sepakat, bahwa makna firman Allah Ta'ala: ,r?

'6!ig, i#tirlS 'Fc;S !€4.14 ?4; (Diharamkan atas
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kamu [mengav,iniJ ibu-ibumu; anak-analanu yang perempuan;
saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakrnu

))ang perempuan) al aayah, adalatr: Pernikatran dengan kepemilikan
mereka hukumnya sama. Lain dari itu, harus ada pengkiasan tentang
pemaduan dua perempuan bersaudara, ibu mertua dan anak tiri. Begitu
pula menurut pendapat Jumhur, ini adalatr argumen yang mematahkan
argumen mereka yang menyelisihinya. Hanya Allahlah yang Maha
Terpuji."

Aku (Asy-Syaukani) katakan; Di sini ada problem, yaitu telatr
ditetapkan bahwa nikah itu bisa sebagai sebutan akad saja, dan bisa
juga sebagai sebutan persetubuhan saja, perbedaan antara keduanya
adalatr, yang satunya hakikat dan yang satunya lagi kiasan, atau
keduanya hakikat. Bila kita mengartikan pengharaman yang

disebutkan di dalarn ayat ini, yaitu firman-Nya:

#-14 (Diharamkan atas kamu [mengawiniJ ibu-ibumrz) hingga

akhir, sebagai pengharaman akad dengan merek4 maka firman-Nya:

"-C:jlt 4. i# it3 fao" menghimpuntran [datam

perlrowinanJ dua perempuan yang bersoudara) tidak menunjukkan
haramnya memadukan dua perempuan bersaudara dalam kepemilikan
yang digauli karena hak kepemilikan.

Adapun Uma' kaum muslimin yang menyatakan batrwa

firman-Nya, 'p,}j5 '#cS :{L,A #4; ,t?
(Diharamkan atas kamu [mengawiniJ ibu-ibumu; anak-analonu yang
peremryan; saudara-saudaramu yang peremryan) hingga akhir ayat,
yang menyamakan perempuan merdeka dengan budak peremprum,
dan akad dengan kepemilikan, tidak merubah perbedaan pendapat
mengenai pemaduan dua perempuan bersaudara dengan persetubuhan
melalui hak kepemilikan pada posisi ijma'. Sebab alasan qiyas
(analogi) dalarn masalatr-masalatr seperti ini tidak bisa dijadikan
hujjah karena mengandung banyak kekurangan. Bila kita mengartikan
pengharaman tersebut sebagai pengharaman menyetubuhi saja, maka
ini juga tidak tepat karena ijma' menyatakan haramnya akad nikah
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dengan semua peremptlan yang disebutkan dari awal hingga akhir

ayat. Sehingga yang paling memungkinkan adalatr mengartikan

pengharaman pada ayat ini dengan pengharaman akad nikah. Dengan

demikian, orang yang menyatakan haramnya memadukan dua

perempwm bersaudara dalam satu kepemilikan yang digauli, harus

mengemukakan dalil, dan pendapat Jumhtu dalam hal ini tidak

berguna baginy4 karena kebenaran itu tidak dilihat dari orangnya, jika
ada yang mengemukakan pendapat yang terbebas dari cela, maka

itulah yang baik, jika tidak, maka harus dicari penyelesaiannya. Kata

nikah pada ayat ini juga tidak tepat bila diartikan dengan kedua

maknanya, yaifu akad dan persetubuhan, karena bila demikian berarti

menggabungkan hakikat dengan kiasan, dan itu dilarang, atau

merupakan penggabungan antar makna yang banyak. Mengenai hal ini
ada perbedaan pendapat yang culnrp terkenal pada bidang ushul,

silakan mengkajinya.

Para ahli ilmu berbeda pendapat dalam masalatr: Bila seorang

laki-laki menggauli budak perempuannya dengan hak kepemilikan,

kemudian ia hendak menggauli saudara perempwm dari budak

perempwm itu dengan hak kepemilikan juga. Mengenai masalatr ini,
Ali, Ibnu Umar, Al Hasan Al Bashari, Al Auza'i, Asy-Syaf i, Ahmad

dan Ishaq mengatakan, "Ia tidak boleh menggauli budak perempuan

kedua, kecuali setelah mengharamkan kemaluan budak perempuan

pertama dengan mengeluarkannya dari kepemilikannya dengan cara

dijual atau dimerdekakan atau dinikahkan." Ibnu Al Mundzir berkata,

"Mengenai hat ini ada pendapat kedua dari Qatadatr, yaitu meniatkan

pengharaman budak perempuan pertarna bagi dirinya dan tidak

mendekatinya, kemudian tidak mendekati keduanya hingga budak

perempuan pertama yang sudah diharamkan itu ber-lsriDra'(rahimnya
telah dipastikan kosong dari janin), barulah ia boleh menggauli budak

perempuan yang kedua. Mengenai ini ada pendapat ketiga, yaitu ia
tidak mendekati salah satunya. Demikian pendapat Al Hakam dan

Hammad, serta diriwayatkan makna yang demikian dari An-Nakha'i."
Malik berkata "Bila ia mempunyai dua perempuan bersaudara dalam

kepemilikannya, maka ia boleh menggauli salatr satunya dan menahan

diri dari yang satunya lagi dengan memegang teguh amanahnya. Bila
ia ingin menggauli yang satunya lagi, maka ia harus terlebih dahulu
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mengharamkan atas dirinya kemaluan budak perempuan yang pertama
(yang telah digaulinya), yaitu dengan mengeluarkannya dari
kepemilikannya, atau menikatrkanny4 atau menjualnya, atau
memerdekakannya, atau membuat perjanjian merdeka (mukatabah)
atau pelayanan untuk masa yang panjang. Bila ia menggauli salah
satunya lalu menggauli pula yang satunya lagi, berarti ia tidak
memegang amanahny4 karena ia tertuduh."

Al Qurthubi berkata, "Para ulama telatr sepakat, batrwa bila
seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak yang bisa dirujuk,
maka ia tidak boleh menikatri saudara perempuan dari istri yang telatr
ditalak raj'i ifrl. Dan ia pun tidak boleh menikahi perempuan keempat
kecuali setelah habis masa iddah istri yang dicerainya itu. Pendapat ini
diriwayatkan dari Ali, Zal.dbuu* Tsabit, Mujatrid, Atha', An-Nakha'i,
Ats-Tsauri, Ahmad bin Halnbal dan para ulama madzhab Hanafi.
Segolongan ahli ilmu mengatakan, bahwa ia boleh menikatri saudara
perempuan dari istri yang dicerainya itu atau menikatri perempuan
keempat bila ia sebelumnya memiliki empat istri lalu menceraikan
yang satu ini dengan talak bain. Pendapat ini diriwayatkan dari Sa'id
bin Al Musayyab, Al Hasan, Al Qasim, Urwah bin Az-Zubair, Ibnu
Abi Laila, Asy-Syaf i, Abu Tsaur dan Abu Ubaid. Ibnu Al Mundzir
mengatakan, "Aku tidak menduganya kecuali ini pendapat Malik. Dan
ini juga merupakan satu satu dari dua riwayat dari ZaLd bin Tsabit dan
Atha'."

36' iC{yqrrcuali yang telah teriadi pada masa lampau),

kemwrgkinan maknanya sama dengan makna terdahulu pada firman-

Nya: 
u*a)i 

i3 C Jl, 4i (; €i4,;'& C \i* i3 ro*
janganlah kamu kowini wanita-wanita yang telah dikav,ini oleh
ayahmu, lrecuali yang telah terjadi pada masa lampau) (Qs. An-
Nisaa' l4l: 22), dan kemungkinan juga bermakna lain, yaitu bolehnya
yang telah terjadi pada masa lampaq yakni: Bila pada masa jahiliyah
pernah terjadi pemaduan demikian, maka penrikatrannya itu satr, tapi
bila terjadi pada masa Islam, maka ainarustcan memilih salah satunya.
Yang benar adalah pemaknaan yang pertama.

778 TAFSIR FATHUL QADIR



,141 'c g*;SV (Dan (diharamkan juga kamu

mengawini) wanita yang bersuam), iru di-'athaf-kan (dirangkaikan)
dengan wanita-wanita yang diharamkan yang disebutkan sebelumnya.
Asal makna at-tafuashshun adalah at-tomannu' (pencegatran), contoh

pengertian ini adalah firman Allah Ta'ala:

memelihara kamu dalam peperanganmu). (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 80),
yakni: Litamna'latm Q,xtrtk memelihara kamu). Al flishaan, dengan
harakat lrasrah pada huruf fua', artinya kuda, karena kuda mencegah
penunggangnya dari kebinasaan. Al Hashaan dengan harakat fathah
pada huruf ba' adalah wanita yang memelihara kehormatan dirinya
rurtuk mencegah dirinya. Contoh kalimat dengan pengertian ini adalatl
Ucapan Hassan:

ftrtt d4G"'c.d:
t.t

4t ;;j ti t:tj, oG
Para wanita Razan yang memelihma kchormatan diri tidak tertuduh

dengan tuduhan kcraguan

dan tidak pula lapar terhadap daging para wanita tidak condong
kcpada kcmaksiatan

Bentuk mashdar-nya al bashaanah, dengan harakat fathah
pada htrruf fua'. Yarlrg dimaksud dengan al mufosanaat dr sini adalah
para wanita yang bersuami.Lafa?h-latafuibshaan di dalam Al Qur'an
mempunyai pengertian, di antaranya adalah ini, lcedua: Wanita

merdeka, yaitu dalam firrran-Ny a: 'gli- i $;y '& '# 
d ;;

.*i3 .#31 loan barangsiapa di antara kamu forang
merdelral yang tidak cuhry perbelanjaanya untuk mengmtini wanita

merdelra lagi beriman) danfinnan-Nya: &i;iV c;-$ii'e 3;tZ\ti

'# n JrrJi 'rj,J 'u-$l A [o* dihatatkan mangawiniJ wanita

yang menjaga kchormatan di antuawanita-wanitayang beriman dan
wonita-wanita yang menjaga kchormatan di antara orang-orangyang
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diberi Al Kitab sebelum kamu) (Qs. Al Maaidah [5]: 5). Ketiga:
Wanita yang memelihara kehormatan diri, yaitu dalam firman-Nya:

9-r;3 & ,r{-l (sedang mereka pun wanita-wanita yang

memelihara diri, bukan pezina). Keempat: Wanita muslimatr, yaitu

firman-Ny", 'in1-fl| fao opabila merelca telah memeluk Istam).

Para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai penafsiran ayat ini,

yakni firman-Nya: #6 ;Kfr, t3 ;; .*91
[diharamkan juga kamu mengmtiniJ wanita yang bersuami, kecuali
budak-budak yang kamu miliki).Ibnu Abbas, Abu Sa'id Al Khudri,
Abu Qilabatr, Mak-hul dan Az-Zuhri berpendapa! batrwa yang
dimaksud dengan al mufuhanaat di sini adalatr lhusus para budak
perempuan yang bersuami, artinya: Mereka diharamkan bagi kalian
kecuali yang kepemilikannya diperoleh dari daerah perang, maka
demikian itu halal walaupun mereka bersuami. Ini juga merupakan
pendapatnya Asy-Syaf i, yakni: Bahwa penawanan/perbudakan
memutuskan pemeliharaan (ikatan pernikatran). Demikian juga yang
dikatakan oleh Ibnu Wahb dan Ibnu Abdil Hakam yang keduanya
meriwayatkan dari Mdik. Demikian juga yang dikatakan oleh Abu
Hanifah dan para satrabatnya" Abmad, Ishaq dan Abu Tsaur.
Kemudian mereka berbeda pendapat mengenai istibra'nya (yakni:
Bagaimana pemastian kosongnya rahimnya) sebagaimana yang
dipaparkan pada kitab-kitab furu'.

Segolongan ularna mengatakan, bahwa al mufoshanaat di
dalam ayat ini adalah para wanita yang memelihara kehormatan diri.
Demikian yang dikatakan oleh Abu Al AliyalU AMiah As-Salmani,
Thawus, Sa'id bin Jubair don Attra', sertai diriwayatkan Abidah dari
Umar. Makna ayat ini menurut mereka: Semua wanita diharamkan
kecuali yang kalian dimiliki, yakni: Kalian miliki pemeliharaannya
dengan pernikatran atau perbudakan yang dimiliki dengan pembelian.
Ibnu Jarir Ath-Thabari menceritakan, batrwa seorang laki-laki
bertanya kepada Sa'id bin Jubair, "Bagaimana menurutnu ketika Ibnu
Abbas ditanya tentang ayat ini, beliau tidak mengatakan apa-apa?" la
menjawab, "Ibnu Abbas memang tidak mengetahuinya."

g^'i'Jl loan
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Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Mujahid, bahwa ia berkata,

"seandainya aku tahu siapa yang menafsirkan ayat ini, aku pasti akan

memberikan hati unta kepadanya." Makna ayat ini 
-wallahu 

q'lsm-
sudah cukup jelas, tidak ada yang samar, yaitu: dan diharamkan para

wanita yang bersuami. Para wanita bersuami lebih umum daripada
wanita muslimah atau wanita kafir, kecuali budak-budak perempuan

yang kalian miliki, baik dengan penawanan, maka itu halal bagi kalian
walaupun bersuami, atau dengan cara pembelian maka itu halal bagi
kalian walaupun bersuami. Dan, pemikahannya yang sudah itu
menjadi gugur karena ia telah keluar dari kepemilikan majikannya
yang telah menikahkannya. Tentang sebab turunnya ayat ini insya

Allah nanti akan dikemukakan. Kesimpulan hukum ini berdasarkan

keumumlatr lafazh, bukan berdasarkan kekhususan sebab. Kalimat
pada ayat ini dibaca 'al mubshanaat' dengan harakat fathah pada

huruf shad dar. 'al muhsinaat' derrgaln harakat kasrah pada huruf
shad. Pengertian yang dengan harakat fatluh, berarti para suami

afuhanuuhunna (melindungi mereka), sedangkan pengertian yang

dengan kasrah, bahwa mereka memelihara kemaluan mereka sendiri
tanpa suami mereka atau dilindungi suami mereka.

|$, ;fr 41i- ([Allah telah m,enetapknn hulatm ituJ sebagai

lretetapan-Nya atas kamu) pada posisi nashab sebagai mashdar,

yakni: Allah telah menetapkan hukum itu atas kamu sebagai

ketetapan-Nya. Az-Zajjaj dan orang-orang Kufah mengatakan, bahwa

redaksi ini pada posisi nashab karena ighraa- (mempersilakan), yakni:

Laksanakanlah Kitabullah, atau: Hendaklah kalian menggunakan

Kitabullah. Namun pendapat ini dibantatr oleh Abu Ali Al Farisi,
balrwa ighra' tidak boleh mendatrulukan nashab. Sanggahan ini
ditujukan kepada yang berpenfn| batrwa kalimat ini pada posisi

nashab yang disebabkan oleh i(lG yang disebutkan pada ayat ini.

Diriwayatkan dari Abidah As-Salmani, bahwa ia berkat4 "Firman

Allatr: W ;fr #5. (Attah telah menetapkan huhtm ituJ sebagai

lretetapan-Nya atas kamu) mengisyaratkan kepada firman-Nya: iti
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'$t efi;(Dua, tiga atau empat)(Qs. An-Nisaa' [4]: 3)." Pendapat

ini jauh dari tepat, bahkan yang benar adalah mengisyaratkan

pengharaman yang tersebut pada firman-Nya:

(Diharamkan atas lcamu [mengowini) hngga akhir ayat.

ib21 it5i U {4 
'J& (Dan dihalaltran bagi tramu setain

yang demikian). Hamzatr, Al Kisa'i dan Ashim dalam riwayat Hafsh

membacanya: ffi p* dihalalkan) dengan bentuk kata negatif,

sementara yang lainnya membacanya dengan bentuk positif karena

dianggap di-'athaf-kan kepada fi'l yarrrg diperkirakan pada kalimat:

W ;i}tt @tlah telah menetapkan huhtm iu) sebagai kctetapan-

Nya atas kamu), ada juga yang mengatakan pada kalimat .r?

?4; (Diharamkan atas kamu [mengmtinr). Perbedaan kedua

fr'l dr sini tidak mencemarinya. Redaksi ini menunjukkan haramnya

memadukan seorang wanita dengan bibinya dari pihak bapaknya, atau

dengan bibinya dari pihak ibunya. Juga menunjukkan haramnya

menikahi budak perempuan bagr yang mampu menikahi perempuan

merdeka, ini sebagaimana riwayat yang akan dikemukakan nanti,
riwayat tersebut menglhususkan keurnunan ini.

F:{i;# 6 (yaituJ mencari isteri-isteri dengan hartamu)

pada posisi nashab sebagai illah (alasarl, yakni: Diharamkan atas

kalian apa yang telatr diharamkan, dan dihalal bagi kalian apa yang

telah dihalalkan, yaitu menggunakan harta kalian untuk mencari

wanita-wanita yang dihalalkan Allah bagi kalian. Dan, janganlah

kalian menggunakannya untuk sesuafir yang haram, sehingga simalah

status kalian ymg '+;3, yakni: Memelihara diri dari zina, &
'4#yakni: Bukan sebagai pezrna.
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As-Safaaf; adalah zir-ra. lni diambil dari safafoa al maa',
artinya: menuangkan air dan mengalirkannya. Jadi seolah-olah Allah
memerintahkan mereka untuk mencari para wanita dengan harta

mereka untuk dinikahi, bukan untuk berzina. Ada juga yang

.berrendanat, bahwa firman-Nya: - fl;A', i# 6 ffyaitu] mencar!

iitriri-istei;i Sengan hartomy)addlatr badal dari [1pada firman-Nya: I

k):\ '533 gelain yong de**r"r;, yrt"i: Dair, ifihalalkan bagi

kalian mencari dengan harta kalian. Pendapat pertama lebih tepat, dan

yang dimaksud Allah dengan harta tersebut adalah harta yang

diserahkan sebagai mahar untuk wanita merdeka dan harta budak
peremPuan.

<riA'i;3A'ii..A FiA @rka isteri-isteri yang

telah lramu nibnati [camptriJ di antara mereka, berikanlah kepada

merelca maharnya [dengan sempurna),kataU ai sini adalatr maushul

yang mengandung makna syarth, dan keberadaan faa' pada kalimat:

'"att6 (berikanlah trepada merelca) adalah karena maushul'nya

mengandung makna syarth, sedangkan 'aid'nya mahdzuf, yakni:

Faatuuhunna ujuurahunna 'alaihi (maka berikanlah kepada mereka

matrarnyauntukhal itu).

Para ulama berbeda pendapat mengenai makna ayat ini: Al
Hasan, Mujatrid dan yang lainnya berpendapat, bahwa maknanya:

Maka isteri-isteri yang telatr kamu manfaatkan dan nikmati dengan

disetubuhi di antara mereka melalui pernikatran yang syari', 'L$t6

€;A @aka berikanlah kepado mereka malwrnya), yakni:

Muhuurahunna (mahar mereka). Jumhur ulama batrwa

dimaksud nikah rhut'ah
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Ka'b, Ibnu Ahbas dan Sa'id bin Jubair: ,.L1i ft ilq:)i-Anir Ci

"i;*t'#:fg (Maka isteri-isteri yang telah kamu nilsnati [campuriJ

di antara mereka hingga waWu yang telah ditentukan, berikanlah
lcepada mereka maharnya). -Kemudian Nabi S ^ W melarangnya

riwa
berkata, 'Nabi_Sr\I[ mut'

),

'fuain danyarg

Mengenai hal tersebut dikuatkan juga dalam Shahib Muslim
dari hadits Sabran bin Ma'bad Al Juhani, dari Nabi SAW, pada saat

penaklnkan Makkah beliau bersabda: .d ts Usi * ,] ,a$ 6 U

;A q e:r:e oe # ,:0u4, f;- ilufi {? i ?ui ,a3t q Lry)i
i:,'&W rL rylibk 'ti ,qi?'S;$i g"n"i manusia, sesungguhnya

aht pernah mengizinkan kalian bers.etwng-s.enang de,nggn.-wanita

[nikah mut'ahJ, dan kini Allah telah mengharamkan itu hingga hori
kiamat. Karena itu, barangsiapa di antara kalian yang masih memilik

sesuatu dari mereka, maka lepaskanlah, dan ianganlah kalian
mengambil kembali crya yang tetah knlian berikan kcpada mereka)43

Dalam latazhMuslim yang lainnya disebutkan, bahwa ini terjadi pada

haji wada'. Jadi, inilah yang menghapuskannya. Sa'id bin Jubair

mengatakan, "Ayat itu telah dihapus (hukumnya) oleh ayat-ayat

warisan, karena wanita yang dinikatri secara mut'atr tidak memperoleh

warisan." Aisyatr dan Al Qasim bin Muhammad berpendapat, bahwa

pengharaman dan penghapusannya terdapat di dalam Al Qur'an, yaitu

nrman Arrah ra' ata: C J ir;tj ti"ny@ Ub eiA I ir-$j

@ <t;1'* ffg # ,IKY, (Dan orang-orans yans meniaga

lrcmaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri merelca atau budak Wng
merelrn miliki; maka sesungguhnyo mereka dalam hal ini tioda
tercela) (Qs. Al Mu'minuun [23]: 5-6), sedangkan wanita yang

a- ilt i"ftq ;Alorh, 
^qJ 

'bukh.ri, 
no. 5 I l5 aan MusiiiriTliott , d&ihadits AIi.

o1- shahit : Muslim u rc25.
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dinikahi secara mut'ah tidak termasuk kategori isteri-isteri mereka dan
tidak pula sebagai budak yang mereka miliki, karena di antara status
isteri adalah mewarisi dan diwarisi, sedangkan yang nikah mut'ah
tidak demikian.

-Dinwayatkan 
dari Ibnu Abbas. b hwa ia yatakan bolehnya

mut'ah, dan itu berlaku dan ti

nikah mut'atr. namun tidak

$ebagran ularna muta'akhir telatr melelahkan diri
mereka sendiri dengan memperbanyak pembicaraan mengenai
masalatr ini dan menguatkan argumen orang-orang yang
membolehkannya. Namun di sini bukan tempatnya untuk
membeberkan kebatilan pendapat itu. Kami telah membahasnya
sectua panjang lebar untuk menepiskan keraguan yang batil yang
dipakai pedoman oleh orang-orang yang membolehkannya, yaitu di
dalam syarh kami pada Al Mutaqa (yakni Nail Al Authar Syarh Al
Munt aq a), silakan meruj uknya.

'+; (sebagai suatu kewaiiban)pada posis i nashabsebagai

mashdar yang menegaskan, atau sebagu haal, yakni: mafruudhah
(yang diwajibkan).

A{, $| 4; 3{i Q- #'&$1 <a* nadatah

mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling
merelalrannya, sesudah menentukan mahar itu), yakni: Berupa
tambatran atau pengurangan mahar, karena semua itu dilakukan atas

dasar saling merelakan. Demikian pengertiannya menurut pendapat
yang menyatakan batrwa ayat ini berkenaan dengan pernikahan syar'i.
Adapun menurut Jumhur yang menyatakan batrwa ayat ini berkenaan
dengan nikah mut'ah, maka maknanya adalah saling merelakan dalam
hal penambahan atau pengurangan masa mut'ah, atau dalam hal
penambahan atau pengurangan apa yang diseratrkan kepada wanita
sebagai konpensasi bersenang-senang dengannya.
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*fiI .{*JI'e:?i- ;t S jE,& W d ij ro*
barangsiapa di antara lcamu [orang merdekal yang tidak cuhtp
perbelanjaanyo untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman). Ath-
Thaul adalatr al ghinaa wa as-sa aft ftecukupan dan kelapangan).
Demikian yang dikatakan oleh- Ibnu Abbas,. Mujahid,. Sa'id bin Jubair,
As-Suddi, Ibnu Zaid, Malik, Asy:Sy4fi'i, Ahmad, Ishaq, Abu. Tsaw
dan Jumhur ahli ihnu. Makna ayat ini: Dan barangsiapa di qrtara
kalian yang cukup. perbelanjaanya dan lapang hartanya sehingfa
memungkinkan baginya untuk. menikahi wanita-wanita berip44 yang
memelihara kehormatan diri, maka hendaklatr kalian menikatri.para
wanita kalian yang beriman. Dikatakan, "Thaala-yathuulu-thaulan"
dalam hal keutamaan dan kemampuan. Fulaan dzuu thaul artinya:
Fulan mempunyai kemapuan pada segi hartanya. Ath-Thuul (panjang)
dengan harakat dhammah adalatr lawan kataal qishar (pendek).

Adapun Qatadatr, An-Nal<ha'i, Atha' dan Ats-Tsauri
mengatakan, batrwa ath-thaul adalah kesabaran. Makna ayat ini
menurut mereka: Batrwa barangsiapa yang cenderung kepada budak
perempwul sehingga ia enggan menikahi selainnya, maka ia boleh
menikahinya bila ia tidak dapat menatran dirinya dan khawatir akan
melakukan keburukan terhadap budak tersebut, walaupun ia memiliki
harta yang cukup untuk menikahi wanita merdeka. Pendapat Abu
Hanifah yang diriwayatkan dari Malik, bahwa ath-thaul adalah wanita
merdeka. Karena itu, barangsiapa yang telah mempunyai isteri wanita
merdeka, maka tidak halal baginya untuk menikahi budak perempuan.
Adapun yang belum mempunyai isteri wanita merdeka, maka ia boleh
menikatri budak perempuan, walaupun ia sendiri sebagai orang kaya.
Demikian juga yang dikatakan oleh Abu Yusuf dan dipilih oleh Ibnu
Jarir serta menguatkannya. Pendapat pertama lebih sesuai dengan
makna ayat, namun tidak terbebas dari dampaknya, yaitu seorang laki-
laki tidak boleh menikatri budak peremprum kecuali bila ia tidak
malnpu menikahi perempuan merdeka karena tidak memiliki mahar
dan hal lainnya yang diperlukannya untuk menikahinya.

',*3{, W 5i (wanita yang beriman dari budak-budak

yang kamu miliki) dijadikan dalil untuk menyatakan bolehnya
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menikahi budak perempuan ahli kitab. Demikian pendapat yang

dikemukakan oleh ulama Hijazdan dibolehkan oleh ulama Irak.

Masuknya huruf/a'pada kalimat: g iKY, 6 # f*
boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang lcamu

mitiki) adalah mencakup mubtada' yang mengandung makna syarth.

";4yJI 
i$f 6l (wanita yang beriman dari budak-budak

yang lramu miliki) pada posisi nashab sebagai haal. Anda telah

mengetahui, bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikahi budak

perempuan kecuali dengan syarat ia tidak mampu menikahi

perempuan merdeka. Dan syarat yang kedua adalah yang disebutkan

Allah SWT di akhir ayat ini, yaitu firman-Nya, eCft'r# P. (*,

'{.- (Kebolehan mengawini budakJ itu, adalah bagi orang-orang

yang talatt trepada kesulitan menjaga diri [dari perbuatan zinal di
antaramu), maka laki-laki miskin pun tidak boleh menikahi budak

perempuan kecuali bila ia khawatir tidak dapat menjaga kesucian

dirinya. Yang dimaksud dengan budak peremprum di sini adalah

budak perempuan milik orang lain, adapun budak perempuan milik
dirinya sendiri, maka ijma' menyatakan tidak boleh menikahinya,

karena budak tersebut di dalam kepemilikannya sehingga akan terjadi

kontadiktif antar hak karena perbedaan hak (yakni hak isteri dan hak

budak perempuan berbeda).

Al Fatayaat adalatr bentuk jamak fataatun Orang Arab biasa

menyebut budak laki-laki dengan sebttatfataa, dan budak perempgan

dengan sebtfiatfataatun. Dalam sebuatr hadits shahihdisebutkan: t

,Srii Ud ,F.'$i ,,tti qy ial'iit- (Jangantah seseorang di

antara lrnlian mengatakan, "hamba laki-lakilru dan hamba

perempuanku," alcan tetapi hendaHah ia mengatakan, 'fataayaa

tbudak laki-lakifuJ dan fataatii [budak perempuanhtJ).

'$'5"y, F 5;rt (Attah mengetahui keimanannz), di sini
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terkandung penghiburan bagi yang menikatri budak perempwm yang

memenuhi kedua syarat tadi, yakni: Kalian semua adalah anak Adam,
dan yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di
antara kalian, maka janganlah kalian meftNa enggan untuk menikatri
budak perempuan dalam keadaan darurat. Boleh jadi keimanan budak
perempuan lebih baik daripada keimanan sebagian perempuan

merdeka. Kalimat ini adalah i'tiradhiyah.

V U W @ebagian komu adatah dari sebagian yang

lain) adalah mubtada' dan khabu. Maknanya: Batrwa mereka semua

saling bersambung nasabnya" karena mereka semua anak Adam. Atau:
bersambung dalam hal agama, karena mereka semua adalah pemeluk
agama yang sama, kitab mereka sam4 dan nabi mereka juga sama.

Yang dimaksud dengan ini adalah sebagai pengantar untuk jiwa
orang-orang Arab, karena dulu mereka meremehkan dan memandang

rendatr anak-anak budak peremprum dan membenci mereka: '$;S!6

'",{n g\ly(trarena itu kawinilah merekn dengan seizin tuan mereka),

yakni: Dengan seizin majikan mereka" karena memanfaatkan

budak itu hak merek4 sedangkan orang lain tidak
memanfaatkannya kecuali dengan seizin majikannya.

o-2f,fiu, '"rl$ <iitt;i (dan beritah maskawin mereka

menurut yang patut), yakni: Seratrkanlatr mahar mereka dengan cara

yang patut menurut syari'at. Ini dijadikan dalil oleh mereka yang

berpendapat batrwa budak perempum lebih berhak terhadap maharnya

daripada majikanny4 demikian madztrabnya Malik. Sementara

Jumhur ulama berpendapat batrwa mahar itu hak majikanny4 adapun

menyandangkannya kepada mereka, karena penyeratrannya kepada

mereka unttrk diseratrlcan kepada majikan mereka, karena mereka

adalatr hartanya

z,s r) -

$,27 (sedang mereka prun wanita-wanita yang memelilara

diri), yalari 'afaa'if (mernelihara kehormatan diri). Al Kisa'i

para
boleh
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membacanya'muhshinaat' dengan huruf kasrah pada shad di seluruh

Al Qur'an kecuali pada firman-Nya, X41 t LA;Sti (Dan

(diharamlran juga kamu mengawini) wanita yang bersuam). Adapun
yang lainnya membacanyadenganfathah di seluruh Al Qur'an.

ci-J;3 '& (bukan pezina), yakni: Tidak menyatakan

perzinaan. Al Akhdaan adalah al akhilaa' (teman). Al khidn darr

lrhiddain adalah al makhaadin, yal.;ri al mashaahrD (yang ditemani)-

Ada yang mengatakan, battwa dzzat al khidn adalah wanita yang

berzina secara sembunyi-sembunyi, ini kebalikan dai musaafifoah,

yaitu wanita yang terang-terangan berzina. Ada juga yang mengatakan

batrwa al musaafiluah adalatr yang berzina dengan banyak orang,

sedangkan dzaat al Hidn adalatr yang berzina dengan satu orang saja.

Dulu orang-orang Arab mencela an:a terang-terangan dan tidak
mencela perzinaan sembunyi-sembunyi, kemudian Islam

membersihkan semua itu, yang mana Allah berfirman: 1j.# {t
arU 6', l4i AY,Y ;4iiJ;1 (Dan ianganlah kamu mendekati

perbuatan-perbuatan yang keii, baik yang nampak di antaranya

maupun yang tersembunyi) (Qs. Al An' aam [6] : I 5 l).

"u*rfi ftg (dan apabila mereka telah menjaga diri dengan

kmtin). Ashim, Hamzah dan Al Kisa'i membacanya dengan harakat

fothah pada hurtrf hamzah, sedangkan yang lainnya membacanya

dengan harakat dhammah. Yang dimaksud dengan ihshaan di sini

adalah Islam. Ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Anas, Al
Aswad bin Yazid, Zan bin Hubaisy, Sa'id bin Jubair, Atha', Ibrahim
An-Nakha'i, Asy-Sya'bi dan As-Suddi. Diriwayatkan dari Umar bin
Khaththab dengan sanad terputus, yaitu yang dicatatkan oleh Asy'
Syaf i, demikian juga pendapat Jumhur. Sementara Ibnu Abbas, Abu

Ad-Darda', Mujatrid, Ikrimah, Thawus, Sa'id bin Jubair, Al Hasan,

Qatadatr dan yang lainnya mengatakan, bahwa maksudnya adalah

menikatr, diriwayatkan juga demikian dari Asy-Syafi'i. Berdasarkan

pendapat pertam4 maka tidak ada hadd atas budak perempuan yang
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kafir. Sedangkan berdasarkan pendapat kedua maka tidak ada hadd
atas budak Berempuan yang belum menikah.

Al Qasim dan Salim mengatakan, "Ihshoan-nya adalah
keislamannya dan pemeliharaan dirinya." Ibnu Jarir mengatakan,
"Makna kedua qira'atr ini berbeda. Bagi yang membacanya 'ufoshinna'
dengan harakat dhommah pada huruf hamzah, maka maknanya
menikalr. Dan bagi yang membacanya dengan harakat fathah pada
huruf hamzah, maka Islam." Ada yang mengatakan, bahwa
ibshaan yang disebutkan pada ayat ini adatah menikah, narnun hadd
tetap wajib diberlakukan atas budak perempuan muslimah bila ia
berzina berdasarkan As-Sunnah. Demikian yang dikatakan oleh Az-
hthn.Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Konteks firman Allah 'Azza wa
Jalla menw$ukkan tidak ada hadd atas budak perempuan walaupun
muslimatr kecuali setelatr menikatr, kemudian As-Sunnatr menetapkan
hukuman cambuk walaupun belum menikah, dan itu merupakan
tambahan keterangan." Al Qurthubi mengatakan, "Punggung seorang

muslim terlindungi sehingga tidak dihalalkan (tidak boleh dicambuk
sembarangan) kecuali dengan keyakinan (dengan alasan yang

meyakinkan), dan tidak akan ada keyakinan karena terjadinya
perbedaan pendapat kalau saja tidak ada keterangan hukurnan cambuk
di dalam sururatr yang shahih."

Ibnu Katsir di dalarn Tafsirnya mengatakan, "Yang benar,
wallahu 'alam, bahwa yang dimaksud dengan ifuslnan di sini adalatr

menikah, karena rmgkapan redaksi ayat ini menunjukkan demikian,

yans mana Allah SwT mengatakan, 1# '& W { 6i fo"
barangsiapa di antara kamu [orang merdekal yang tidak cuhtp

perbetanjaanya)hingga:iQ1Jab*",Ua,( jiti'|'-"*Afig,

lrt::31 A €;4;5i (dan apabila mereka telah meniaga diri

dengan kmryin, kcmudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji

[zinaJ, maka atas mereka separo huhtman dari huhtman bagi wanita-
wanita merdeka bersuami), ungkapan redaksinya semuanya berkenaan
dengan budak perempuan yang beirman, sehingga jelaslah bahwa
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yang dimaksud dengan firman-Nya, 'ir-A$$ {aa" apabila merelca

telah menjaga diri dengan havvin) adalah dengan menikah
sebagaimana penafsiran Ibnu Abbas dan yang mengikutinya." Lebih
jauh ia mengatakan, "Masing-masing dari kedua pendapat ini tidak
sejalan dengan madzhab jumhur, karena mereka mengatakan, bahwa
bila budak perempuan berzrnao maka ia dicarrrbuk lima pukul kali
cambukan, baik ia muslimah maupun kafir, dan baik bersuami
maupnn belum. Padatral konotasi ayat menunjukkan tidak ada hadd
atas budak perempwm yang belum menikah."

Mengenai hal tersebut, sanggatran para ulama berbeda-beda, di
antara mereka ada yang menyanggah, yaitu Jumhur, dengan

mengedepankan konteks hadits-hadits yang mengandung konotasi ini,
dan di antara mereka ada juga yang mengamalkan berdasarkan
konotasi ayat ini dan mengatakan, "Bila budak perempuan berzina dan
belum bersuami, maka tidak ada hadd atasrryq tapi cukup dipukul
sebagai sanksi." Lebih jauh ia mengatakan, "Pendapat ini
diriwayatkan dari Ibnu Abbas, demikian juga pendapat yang dianut
oleh Thawus, Sa'id bin Jubair, Abu Ubaid dan Daud Afu-Zhabrn
dalam suatu riwayat darinya." Mereka itu mengedapankan konotasi
ayat daripada keumumannya. Dan, mereka menyanggatr hadits-hadits
yang seperti hadits Abu Hurairah dan Z-ud bin Khalid yang terdapat di
dalam Ash-Shabibain dan yang lainnya: Batrwa Rasulullah SAW
ditanya tentang budak perempuan bila berzina dan belum menikah,

beliau menjawab: l^:try'6q'o|S ,a'tU'65i'o\ j ,a,t*u tJl bl

*, i,t o'fr.'i (Bila ia berzina maka cambuHah dia. Kemudian

bila ia berzina lagi maka cambuHah dia. Kemudian bila ia bezina lagi
moka cambuHah dia. Kemudian juallah diawalaupun hanya seharga
seutas tali bulu),aa Bahwa yang dimaksud dengan carnbukan di sini
adalah hukuman biasa (bukan hadd).Pandangan ini tidak berimbang,
lagi pula telatr diriwayatkan secara pasti di dalam Ash-Shahihain dai
hadits Abu Htrairah, ia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullatt

sAw bersabda: ili i,l i * -:;iri i;ir auilii int l;t u:i ti1

u Munafaq 'Ataih: Al Bulfiari, no. 6837{838 dan Muslim 311329.

TAFSIR FATHUL QADIR ?91



r!.ir C}liiii @ila budak perempun seseor(mg katian berzina, maka

cambuHah dia sebagai hadd don ioryoilah dicaci maki. Kemudion

bila ia bezino lagi nnka conbuHah dia sebagai hadd).As

Dalam riwayat Muslim dari hadits Ali, ia mengatakan, "Wahai
mantrsia, laksanakanlah hadd terhadap budak-budak kalian, baik yang

telah menikah maupun yang belum, karena sesungguhnya budak

peremprum Rasulullah SAW telah berzin4 lalu beliau

me,merintahkanku untuk mencambuknya'#

Adapun riwayat yang dikeluarkan oleh Sa'id bin Manshur,

Ibnu Khuzaimah dan Al Baihaqi dari Ibnu Abbas, yang mana ia

b€rkat4 '?asulullah SAW bersabde ,gTl|,f ;r 3, y\i ,!b '.i

...,rrir ;r, or:.;,1, ;b 6'Jbt tlti iit1*>t $'$ gia* ada hadd

bagr budak Wremryon kccruli telah memelihoa diri dengan

bersuani [menikahJ. Bila ia telah bersuomi maka bagurp setengah

huhtnan bagi waiita-wanita merdeka)"4? Ibnu Khuzaimah dan Al
gaihaqi mengalakan, bahwa mengatakan hadits im mtfu' adalah

salab yang benar adalah nouquf.

#,<;i it$ {t"*rraw, mereka mengeriakant perbuotan

yang keji (zina)), al faahisyah di sini ,6"14fu zina

9(rt1 A *fi;dft g;6 -3$i#Qnatca atas mereka

seryo futaonm doi kthanm bagi wanita'wanita nerdeka), yakni:

Wanita-warita merdeka yang p€rawaq kar€Nu bagi janda maka

huhrmannya rajam, sedangkan hukuman rajam tidak bisa diparo

(dibag setengahnya).

Ada juga yang mengdakm, bahwa yang 'limeksud dengan a/

6 lnatataq 'Alaih: Al Bukhri, no. 6E39 dm Mustim 3ll32t, dari hadits Ahr
Hurairah.

$ Sluhih; Muslim 3ll3}O,Ahad l/t9 dm At-Tirmklzi, oo. l44l-
o Dicmmka oleh Ihu l(sir l/477, dan ia mcnFDdar*mnF kcpada sa'id

bin lvlashur dan lbnu fnuzaimatU N, h Pun m€og45km,'setenaraya ini dri
p€rtem lbnu Abbas, s€hinggap€nilalrn mtf inikelinl"

lL-
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mufuhanaar di sini adalah yang telah menikatr, karena mereka dikenai
hukuman cambuk dan rajam, sementara rajam tidak bisa diparo, maka
yang diparo adalatr hukuman cambuknya. Yang dimaksud dengan
'adzab di sini adalatr hukuman carrrbuk. Dikuranginya hukuman

budak perempuan daripada hukuman perempuan merdeka adalatr

karena mereka lebih lemah. Ada juga yang mengatakan, karena

mereka tidak dapat mencapai keinginan mereka sebagaimana

perempuan merdeka mencapai keinginan mereka. Ada juga yang

mengatakan, karena hukuman itu sesuai dengan kadar kenikmatan,

sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala: cfr+ $tl:ii q J:;3'-
(Niscaya akan dilipat gandakan siksaan kcpada mereka dua kali lipa|
(Qs. Al AEzaab [33]: 30). Di dalam ayat ini (yang tengah dibahas)

Allah SWT tidak menyebutkan budak laki-laki, maka mereka

disamakan dengan budak perempuan berdasarkan qiyas. Karena

hukuman cambuk bagi budak pelempuan dan budak laki-laki setengatr

htrkuman hadd zina" maka demikian juga hukuman menuduh zrnadan
minum khamer.

Kata penunjuk pada firman-Nya, "'& (Ai 'rE ua 3$;

([Kebolehan mengawini budakJ itu, adalah bagi-bagi orang-orang
yang tahtt kepada kcsulitan meniaga diri [dari perbuatan zinal di
antaramu) menunjukkan kepada menikahi budak perempuan. .'{I

'Anat adalah terjerumus ke dalam dosa. Asal malananya secara bahasa

adalatr pecaturya tulang setelah dibalut, kemudian istilatr ini dipinjart
sebagai sebutan setiap hal yang sulit.

\i;3 it <a"" kcsabaran frz), yakni: Kesabaran dalarn

menikahi budak peremprum.

:t:'* Qebih baik bagimz) daripada menikahi perempuan

merdeka. Yakni: Kesabaran kalian itu adalah lebih baik bagi kalian,

karena menikatri budak perempuan akan menyebabkan status budak

bagi anak dan menimbulkan tekanan pada batin.
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# i{ L ':f L-j (Allah hendak meneranglan [hulcum

syari'at-Nyal kepadamu), huruf lam di sini adalah U* ! Vrlrre

menggantikan iri Al Farra' mengatakan, "Orang Arab biasa

menukarkan t"* ? da, oi, yakni: Mengemukakan dengan lamyartg

bermakna ,f O^uposisi Oi paaa kalimat aradtu dar amartu. Jadi

mereka mengungkapkan 'aradtu an tafala' dengan ungkapan 'aradtu

litafala'.Contoh redaksi seperti ini dalam firman Allah Ta'ala: W.

'f#',fi 33 (Mereka ingin memodamkan cahaya Allah dengan

mulut ttipu dryal mereko) (Qs. Ash-Shatr [61]: 8), firman-Nya:

& 3f\ L;15 (Dan aht diperintahkon supaya berlalu adit di

antara kamu). (Qs. Asy-Syuuraa [a2]: 15) dan firman-Nya: f,fi

<AJfii {S';rtl- (Dan kita disuruh agar menyerahkon diri kcpada

Tuhan semesta alam) (Qs.Al An'aam [6]: 71). Contoh lainnya:

Afu ingin melupalan ingat terlndapnya, seolah'olah

I-aila selalu terbayang olehht di setiap perialanan.

Az-7anaj juga mengemukakan demikian dan mengatakan,

"seandainya huruf /arz tersebut bermakna gi, tentu akan masuk

pdanya lam lainnya sebagaimana Anda mengatakan: Ji'tu koy

tubimani (aku datang agar engkau memuliakanku), kemudian Anda

mengatakan; ji'tu likry tubimani." Kemudian ia mengemukakan

syair:

,b,F.,P s. k 6K 6t ;:\ .i:-,i

794 TAFSIR FATHUL QADIR



!:t43 
"';)tt f 

,'-I; t6'.-6t'nl.t 5 -i:t1t

Atw ingin agar orang-orang tahu, bahwa itu adalah

celana-celana Qais dan para utwan turut menyaksilan'

Ada juga yang mengatakan, bahwa lam tersebut adalah

tambatran untuk menegaskan makna penyambutan, atau unhrk

menegaskan keinginan untgk menjelaskan. Marfut (obyek) d*i &
maMzuf (dibuang/tidak ditampakkan), yaitu: Hendak menerangkan

kepadamu kebaikan yang tidak kamu ketahui. Ada juga yang

mengatakan, batrwa maful d^i n-; mahdntf, yaitu: Yuriddullah

lirybayyina haadzaa lahtm (Allah hendak menerangkan ini kepada

kamu). Demikian yang dikatakan oleh orang-orang Bashran, dan ini

diriwayatkan dari Sibawaih. Ada juga yang mengatakan,.bahwa huruf

lam ittdinisbatkan kepadafi'ttanpa menyembunyikan gf, lam ini dm

yang setelatrnya adalah mafut untuk/? yang sebelumnya. Ini senada

dengan pendapat Al Farra' tadi. Sebagian orang Bashrah mengatakan,

balrwa kata J"_;_ diawali oleh mashdar dan pada posisi marfu' karena

sebagai mubtada'.Ini seperti ungkapan: Tasma'u bil ma'iidii lchairun

min an taraahu (engkau mendengar secara berulang adalah lebih baik

daripada melihatnya). Makna ayat ini: Allah hendak menerangkan

kepada kalian tentang kebaikan-kebaikan agama kalian, apa-apa yang

dihalatkan bagi kalian dan apa-apa yang dihararnkan bagi kalian.

'Lii q t-fi'$'H+i7 <a"" menuniukimu kepada

jalan-jalan orang yang sebelum kamu [para nabi dan shalihin),
yaitu: Para nabi dan para pengikut mereka agar kalian meniru mereka.

# S. fr; (don [hendakJ menerima taubatmu), yak'ri: Wa

yuriidu an yatuuba 'aloihtm (dan hendak menerima taubatnu), maka

bertaubatlah kalian kepada Allah dan tebuslah aPa yang
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terlanjurdengan bertaubat, niscaya Allah mengampr:ni dosa-dosa

kalian.

?4; 4;- S Lj-'itf" (Dan Atlah hendak menerima

taubatmu), ini penegasan redaksi yang telah difatrami dari kalimat:

W lfii @an [hendakJ menerima taubatmu) yang sebelumnya'

Ada juga yang mengatakan, bahwa makna pertama sebagai petunjuk

kepada ketaatan, sedangkan yang kedua melakukan sebab-sebabnya.

Ada juga yang mengatakan, bahwa yang kedua untuk menerangkan

kesempurnaan dampak kehendak Allah swT dan kesempurnaan

madharat yang diingikan-Nya terhadap orang'orang yang

memperturutkan hawa nafsu. Jadi yang dimaksud bukan sekadar

hendak menerima taubat sehingga diulang penyebutannya sebagai

penegasan. Ada juga yang mengatakan, bahwa kehendak dari Allatt

swr- ini pada semua hukum syari'at. Ada juga yang mengatakan,

bahwa ini kfiusus berkenaan dengan menikahi budak perempuan. Ada

perbedaan pendapat tentang orang-orang yang mengikuti hawa

nufrrrrryu. Ada yang mengatakan, batrwa mereka adalah para pezina.

Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah kaum yahudi dan

nashrani. Ada yang mengatakan bahwa mereka itu khusus kaum

yatrudi. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka itu kaum majusi,

L*"rru mereka menginginkan agar kaum muslimin mengikuti mereka

dalam hal menikahi saudara peremprum sebapak. Pendapat pertama

lebih tepat

Al Mail adalah menyimpang dari jalan yang lurus' Yang

dimaksud dengan syahwat di sini adalah apa-apa yang diharamkan

oleh syari'at, tidak termasuk yang dihalalkannya. Penyandangan sifat
,azhm (besar) pada kata 'mai? (menyimpang/berpaling) adalatr bila

dibandingkan dengan penyimpangan orang yang jarang melalarkan

kesalahan.

'Ff 1#, b1fil 'aj <euon hendak memberikan kcringanan

kepadamu), yaitu: Keringanan yang telatr dikemukakan, atau setiap

hal yang mengandung keringanan bagt kalian.
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{z i6i( '{t 6a" manusia diiadiknn bersifat lemah)

tidak dapat menguasai dirinya dan mengekang hawa nafsunya untuk

memenuhi hak taHif, sehingga ia memerlukan keringanan-keringanan

ini. Karena itulatr Allah SWT hendak memberikan keringanan dari itu'

Al Bukhaxi dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

ia berkata "Tujuh golongan haram dinikahi karena faktor nasab

(keturunan) dan tujuh golongan haram dinikahi karena fhktor

pernikatran." Kemudian ia membacakan ayat:

:S.|Ap ihar amkan at as kamu [m e n gaw iniJ ib u- ibumu), hingga:

93it Lgs @nak-anok peremwan dori saudara-saudaramu yang

perempnn). Ini dari faktor nasab. Sedangkan sisa ayat ini adalah

karena faktor pernikahan dan yang ketujuhnya (dari fbktor pernikatran

adararr): )4i G €i$t:. '& (,1,5i ii foo" iangantah

lramu lrawini wanita-wanita yang telah dikmtini oleh ayahmu) (Qs.

An-Nisaa' $l:22).
Ibnu Abu Syaibalu AM bin Humaid, Ibnu Al Mundzir dan Al

Baihaqi meriwayatkan dari Imran bin Hushain mengenai firman-Nya:

'HA arrA; (bu-ibu isterimu [mertua), ia mengatakan: Ini

tidak diketahui (dengan pasti). Mereka juga meriwaytkan dari Ibnu

Abbas, ia mengatakan, "rni tidak diketatrui bila seorang laki-laki
menceraikan istrinya sebehun digauli, atau istrinya itu meninggal, ia

tidak halal menikatri ibu bekas istrinya itu." Mereka selain Al Baihaqi

meriwayatkan dari Ali mengenai laki-laki yang menikatri seoftulg

wanita lalu menceraikannya atau ditinggal mati istrinya sebelum

menggaulinya, apakah ia halal menikatri ibu bekas istinya itu? Ali
mengatakan, "Ia (ibunya itu) stattrsnya sebagai pemelihara." Mereka

meriwayatkan dari T*ridb:m Tsabit, bahwa ia berkata, "Bila sang istri
meninggal di sisinya lalu ia mengambil warisannya, maka

dimaknrhkan mengganti dengan ibunya. Tapi bila ia menceraikannya

sebelum menggaulinyq maka tidak apa-apa menikahi ibunya."
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Abdurrazzaq, IbnB Abu syaibah, Ibnu Jarir dan Ibnu Al

Mnndzir meriwayatkan dari Mujatrid mengenai firman-Nya: ;T;

'6{4,r 1br;a a'#i ibq;.;' "#. (bu-ibu

isterimu (mertua); anak-anak isterimu [anak tiriJ yang dalam

pemeliharaanmu dari isterimu), ia mengatakan: -Yaitu- 
yang

,o*u-ru*u ingrn digaulinya. Abdurazzaq, Abd bin Humaid dan Ibnu

Abu Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Zttbak, ia mengatakan,

"Pemelihara dan ibu adalah sama, boleh dinikahi bila sang istri (yang

dicerai itu) belum digaulinya." Abdurrazzaq dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dengan sanad shahih dali Malik bin Aus bin Al

Hadatsan, ia menuturkan, "Dulu aku pemah mempunyai isfi lalu ia

meninggal, ia telah melahirkan seorang anak dariku, dan aku merasa

kehilangannya. Lalu aku berjumpa dengan Ali bin Abu Thalib, ia

bertanya, .Apa masalafumu?' Aku jawab, 'Istriku meninggal.' Ali
bertanya lagi, .Apa ia mempunyai anak peremprum?' (maksudnya

y*g bot*r dariku). Aku menjawab, 'Y4 dan kini ia tinggal di Thaif.'

Ali-bertanya lagi, 'Apa ia dulu dalam pemeliharaanmu?' Aku

menjawab, .Tidak.' Ali berkata, 'Nikahilah ia.' Aku berkata, 'Lalu

bagaimana dengan firman Allah: Pl# A G-31 'e'ry;;,
(Anak-anak isterimu [anak tiriJ yang dalam pemeliharaanmu)?' Ali
terkata, .Ia tidak pernatr berada dalam pemeliharaanrnu'." Telah kami

kemukakan pendapat orang yang menyatakan bahwa sanad'nyavalid

berdasarkan syarat Muslim. Ibnu Jarir, Ibnu A1 Mundzir, Ibnu Abu

Hatim dan Al Baihaqi di dalarn Sunan-nya meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, ia mengatakan, " Ad- Dulchuul adalah bersetubuh' "

l+bfurrazzaq di dalam Al Mushannaf, Ibnu Jarir, Ibnu Al

Mundzir dan Ibn-u Abu Hatim meriwayatkan dari Atha', ia
menuturkan, "Kami mendapat cerita bahwa ketika Muhammad sAw
menikahi bekas istri Zaid (anak angkat beliau), kaum musyrikin

Mal*ah memperbincangkan hal itu, lalu Allatr menunrnkan ayat:

P;S b 'u-51,4 W, (dan diharamtran bagimuJ
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isteri-isteri anak kandungmu [menantuJ),' dan turun pula ayat: 14

{i6 {:r;j 'S1i looo Dia tidak meniaditmn anak-anak
l- -' l- -u
anglratmu sebagai anak kandungmu [sendiriJ) (Qs. Al ltbzaab [33]: a)

dan turun pula ayat: '€tr, n *1iJ 33 'o( li (Muhammad itu

selrali-lrali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu)
(Qs. Al Abzzrab [33]: 40)."

Ibnu Al Mrmdzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya: *elg 6. i#3 63 foo" menghimpunlcan

fdalam perkmtinanJ dua perempuan yang bersaudara) ia
mengatakan: Yakni: Dalam ikatan perkawinan. Abd bin Hunaid
meriwayatkan darinya mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Ini
berkenaan dengan para wanita merdek4 adapun para hamba sahay4
maka tidak apa-apa." Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu darinya
melalui jalur periwayatan lainnya. Malik, Asy-Syaf i, Abdwrazzaq,
Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi
di dalam Surun-nya meriwayatkan dari Utsman bin Affan, bahwa
seorang laki-laki bertanya kepadanya mengenai dua wanita bersaudara

dalam satu kepemilikan perjanjiarS apakah boleh memadukan
keduanya? Utsman menjawab, "Itu dihalalkan oleh suatu ayat dan
diharamkan oleh ayat lainnya, tapi aku tidak akan melakukan itu."
Kemudian laki-laki keluar darinya lalu berjumpa dengan seorang
laki-laki dari kalangan sahabatNabi SAril/, ymg menurutku adalatr Ali
bin Abu Thalib, lalu ia menanyakan hal tersebut, Ali pun menjawab,
"Seandainya aku menghadapi sesuatu dari perkara ini, lalu aku
menemukan seseorang yang melakukan itq maka aku menjadikannya
sebagai peringatan."

Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Al Mundzir dan Al Baihaqi
meriwayatkan dari Ali, bahwa ditanya mengenai seorang laki-laki
yang memiki dua budak perempuan yang bersaudara dan ia telatr
menggauli salatr satunya serta hendak menggauli yang satunya lag.
Ali mengatakan, "Tidak, sampai ia mengeluarkannya dari
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kepemilikannya." Lalu ditanyakan lagi kepadanya, "Bila 
-budak

perempuan yang telatr digauli itu- dinikahkan dengan budak laki-
lakinya?" Ali menjawab, "Tidak, sampai ia mengeluarkannya dari

kepemilikannya." Abdurraz,z-aq,Ibnu Abu Syaibatr, Abd bin Humaid,

Ibnu Abu Hatim dan Ath-Thabrani meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud,

bahwa ia pematr ditanya mengenai laki-laki yang memadukan dua

hamba sahaya perempuan bersaudara (dalam satu kepemilikan). Ibnu

Mas'ud pun menyatakan ketidak setujuannya, lalu dikatakan,

"Bukankah Allah telah berfirman: :Hq iKf, ( Sy ftecuali

budak-budak yang lramu miliki)?" Ibnu Mas'ud menjawab, "I-Intamu
juga termasuk dalam kepemilikanmu."

Ibnu Abu Syaibatr dan Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur

Abu Shalih, dari Ali bin Abu Thalib, ia mengatakan tentang dua

budak perempuan bersaudara (dalarn satu kepemilikan), "Itu
dihalalkan oleh suatu ayat dan diharamkan oleh ayat lain. Aku tidak

memerintalrkan dan tidak pula melarang. Aku tidak menghalalkan dan

tidak pula mengharamkan. Dan, aku tidak melakukannya dan tidak
pula keluargaku." Ahmad meriwayatkan dari Qais, ia menuturkan,
*Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, 'Bolehkah seorang laki-laki
menggauli budak perempuannya dan anak perempuannya yang sama-

sama ia miliki?' Ia menjawab, 'Itu dihalalkan oleh suatu ayat dan

diharamkan oleh ayat lainnya'."

Ibnu Abu Syaibatr, Abd bin Humaid dan At Baihaqi

meriwayatkan dari Ibnu lJmar, ia mengatakan, "Bila seorang laki-laki
mempunyai dua budak perempuan yang bersaudar4 lalu ia menggauli

salatr satunya, maka janganlatr ia mendekati yang satunya lagi kecuali

budak perempuan yang digaulinya itu telatr ia keluarkan dari

kepemilikannya." Al Baihaqi meriwayatkan dari Muqatil Ibnu

Sulaiman, ia berkata, "sesungguhnya Allah telatr berfirman berkenaan

dengan bekas istri bapak , ',.X17.5 f: {1 ftccuali yang telah terjadi

pada m(No lampau), karena orang-orang Arab datrulu biasa menikahi

bekas istri bapak, lalu hal ini diharamkan karena faktor nasab dan

perkawinan, sehingga yang dikatakan hanya 'kecuali yang telah

terjadi pada masa lampau', karena orang-orang Arab tidak biasa
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menikahi nasabnya sendiri dan yang masih dalam ikatan perkawinan."

Dan mengenai dua wanita bersaudara ia mengatak *rrtA{'5 f: {t
(kecuali yang telah terjadi pada masa lampau), karcna dulu mereka

biasa memadukan dua wanita bersaudara lalu hal itu diharamkan

kecuali yang terjadi pada masa lampau sebelum pengharaman ini.

t!-J (tft 3g 4rt Oy(Sesungguhnya Attah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang) 
-yaitu 

mengampuni- tindakan

memadukan dua wanita bersaudara sebelum pengharaman ini.

Ahmad, Muslim, Abu Daud, At-Timidzi, An-Nasa'i dan yang

lainnya meriwayatkan dari Abu Sa'id Al I(hudri: Pada saat perang

Hunain, Rasulullah SAW mengirim pasukan ke Authas, lalu mereka

berjumpa dengan musuh dan membunutr mereka. Mereka pun

memperoleh kemenangan dan mendapatkan para tawanan. Namun

sejumlah satrabat Nabi SAW merasa ragu untuk menggauli mereka

karena adanya para suami mereka dari golongan kaum musyrikin, lalu

berkenaan dengan ini Allah menurunkan ayat: $y,J3;ilt'u**;5;
"'4 1KY, C 1oo, [diharamkon iuga kamu mengawiniJ wanita

yang bersuam| kecuali budak-budak yang kamu miliki), yaitu:

Kecuali yang diberikan Allah kepadarnu sebagai harta yang

ditinggalkan musuh.'/E Ath-Thabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

bahwa peristiwa itulatr yang menjadi sebab diturunkannya ayat ini.
Ibnu Abu Syaibah juga meriwayatkan seperti itu dari Sa'id bin Jubair.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu
Jarir, Ibnu Al Mundzir, Al Hakim dan ia men-sluhih-kannya serta Al

Baihaqi dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, fi|'u n g:..:Sli
(Don [dihoramkan juga kamu mengntiniJ wanita yang bersuami), ia
mengatakan: Menggauli wanita yang bersuami adalah zinq kecuali
yang ditawan.

8 Shahth: Muslim 2lli79,At-Tirmidzi, no. 3016 dan Abu Dau4 no.2155.
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Al Firyabi, Ibnu Abu Syaibah dan Ath-Thabrani meriwayatkan

dari Ali dan Ibnu Mas'ud mengenai firman-Nya, XAi'u 2 {:;5V
""4 JKy, C $ y1 o"" [dihar amlcan i u ga lamu m e n gaw iniJ w anit a

yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki), ia

mengatakan: -Yaifu- 
para wanita musyrikatr, bila mereka ditawan,

maka dihalalkan. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Kaum wanita

musyrikatr dan kaum wanita muslimah." Ibnu Jarir meriwayatkan dari

Ibnu Mas'ud, ia mengatakan" "Bila seorang budak perempum

bersuami dijual, maka majikannya lebih berhak terhadap

kemaluannya."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud mengenai

finnan-Ny^, $L$( 'U lSgfii (Dan [diharamknr juga kamu

mengawiniJ wanita yang bersuam),Ia mengatakan: -Yaitu- 
para

wanita yang bersuami. Ibnu Abu Syaibah dan Ibnu Al Mundzir juga

meriwayatkan seperti itu dari Anas bin Malik. Ibnu Abu Syaibah juga

meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Mas'ud.

Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai fimran-Nya:

(Dan [diharamkan juga kamu mengmtiniJ wanita yang bersuami), ia

mengatakan: -Yaihr- 
para wanita yang menjaga kehormatan

dirinya tagi berakal,'baik muslimah maupun ahli kitab. Abd bin

Humaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya mengenai ayat

ini, ia berkata, "Tidak dihalalkan baginya untuk menikahi lebih dari

empat, adapun yang selebihnya adalah haram baginy4 seperti halnya

ibu dan saudara peremprumnya sendiri."

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Al

Aliyatr mengenai firman-Nya: Jiil1 'e U*;Sti (Dan

[diharamlran juga kamu mengmtiniJ wanita yang bersuami), ia

mengatakan: Allatr telah berfirmarr, "Maka kowinilah wanita-wanita

(ati1 yang lamu senangi: dua, tiga, atau empaf",' kemudian Allah
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mengharamkan para wanita yang diharamkan karena faktor nasab
(garis keturunan) dan karena faktor perkawinan, kemudian Allah

berfirman: tr41 'U LA75i (Dan [diharamkan juga lmmu

mengowiniJ wanita yang bersuami),lalu kembali ke permulaan surah
ini, yakni Allah mengatakan batrwa mereka juga haram (dinikahi),
kecuali yang menikatr dengan mahar, sesuai sunnatr dan para saksi."

Abdurrazzaq, Ibnu Abu Syaibah dan Ibnu Jarir meriwayatkan
dari Ubaidh, ia berkata, "Dihalalkan bagimu menikahi empat wanita
di awal surah, dan diharamkan menikatri wanita yang telah bersuami
setelah yang empat, kecuali budak yang engkau miliki." Ibnu Abu
Hatim meriwayatkan dari Abu Hurairatr, ia mengatakan, 'T.{abi SAW

bersabda: Orio irZilt,l*.LWt :istirl,aL1'tt Z;}i (hshan [menjaga

kehomratan dfitl ada dua macam, yaitu ihshan dengan pernikahan
dan ihsan dengan memelihara kcsucian diri). Orang yaog
membacanya 'wal mufuhinaat' dengan harakat kasrah pada huruf
shad, maka artinya adalah para wanita yang memelihara kesucian
diriryu, sedangkan yang membacanya 'wal mufuhanaat' dengan
haralr,atfothah,maka artinya adalah para wanita yang bersuami." Ibnu
Abu Hatim mengatakan, 'Ayahku berkata, 'Ini hadits mungkar'."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Ny ", iL|ls i|i Y FS 
'* (Dan dihatatkon bagi tramu

selain yang demikian), ia mengatakan: -Yaitu- yang selain dari
nasab. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, ia
berkat4 3(-Yaitu- yang kurang dari empat." Ibnu Jarir
meriwayatkan dari Atha', ia mengatakan, "(Yaitu) sslain yang
mempunyai pertalian kekerabatan (yang disebutkan pada ayat)."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya:

iA!; '133 Y F 'rt (Don ditwtalkan bagi tramu selain yang

demikian), ia mengatakan, 3(-Yaitu- budak-budak yang karnu
miliki." Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan dari Ubadah menyerupai
itu.
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Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu

Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: * 'G

W (Intuk ditrowini bukan untuk berzina), ia mengatakan,

6(-Yakni- bukan untuk berzina." Ibnu Abu Hatim juga

meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Abbas.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas .mengenai finnan-Nya, '"j13l,6

<;A (Berikanlah kepada mereko maharnya [dengan

sempurnaJ), ia mengatakan: Bila seorang laki-laki di antara kalian

menikatri seorang wanita lalu menggaulinya sekali, maka telah wajib
atasnya unfuk membayar maskawin secara penuh, karena

persetubuhan adalah nikah. Itulah firman-Ny u,"''ol\ rE 32 itfllij,f.3
(Berilranlah maskou,in [maharJ kepada wanita [yang kamu niknhiJ

sebagai pemberian dengan penuh kerelaan) (Qs. An-Nisaa' [ ]: a).

Ath-Thabrani dan Al Baihaqi dalam Sunan-nya meriwayatkan

dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Dulu di awal Islam, nikah mut'ah

dibolehkan, dan dulu mereka membaca ayat ini: ilq u"ei;iil Yi

,F ft (Maka isteri-isteri yang telah kamu nilonati [campuriJ di

antara mereka hingga waldu yang telah ditetapftan [disepakatiJ) al
aayah, maka ketika seorang laki-laki datang ke suatu negeri yang ia
tidak mempunyai kenalan di sana, ia menikatri (seorang warrita) untuk

waktu hingga selesai urusannya di tempat tersebut agac bisa

menjagakan barang-baranglya dan kebutuhan dirinya bisa terpenuhi,

ini terjadi hirgga diturunkannya ayat ini: :$.14 F4; A?
(Diharamkan atas knmu [mengowiniJ ibu-ibumu), lalitr menghapuskan

yang pertama, maka nikah mut'atr pun dihararnkan, dan penegasannya

dari Al eur'an adatah ayat: ff;K!,6 J ir;tSt?Sy (Kecuati

terhadap isteri-isteri mereka atau budakyang mereka miliH). (Qs' Al
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Mu'minuun 1237:6). Adapun selain kemaluan ini adalah haram'"

Diriwayatkan oleh Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Anbari di dalam Al Mashabif, sefia Al Hakim dan ia men-shahih'

kannya: Bahwa Ibnu Abbas membaca: ,F fi il e u'sfrA;:; Yi

(Mala isteri-isteri yang telah kamu nilonati [campuriJ di antara

merelra hingga waWu yang telah drtetapkan [disepakaty'l. Abd bin
Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ubay bin Ka'b, bahwa ia
juga membacanya demikian. Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir

meriwayatkan dari Mujahid, bahwa ayat ini berkenaan dengan nikah

mut'atr. Demikian juga riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dari

As-Suddi. Hadits-hadits yang menyebutkan tentang pernatr

dihalalkannya nikah mut'ah kemudian diharamkan, serta apakatr

dihapuskan sekali atau dua kali, disebutkan di dalam kitab-kitab

hadits.

Ibnu Jarir di datam Tahdzib'nyra, Ibnu Al Mundzir, Ath-
Thabrani dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Sa'id Ibnu Jubair, ia

menuturkan, ".Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, 'Apa yang engkau

lakukan? Para pengendara itu telah pergi membawa fatwa-fatwamu

dan telah dikomentarai oleh para penyair.' Ia balik bertanya, 'Apa
yang mereka katakan?' Aku jawab: 'Mereka mengatakan:

'ryiLdp1';1

, ,:W\i-^;:t €d'#
Afu katalran lrcpada sang guru setelah lama mailisnya berlangsung,

Wahai guru, apakah engkau sependapat denganfatwa lbnu Abbas

Apakah menurutmu ada rukluhah memenuhi kcrinduan kepada

wanita

yang menj adi tempatmu hingga saat meninggalkan orang-orangt"

Ibnu Abbas pun berkata, "Inaa lillaahi wa innaa ilaihi
raaji'uun. Demi AllalL bukan ini yang aku fat'wakan dan bukan ini
yang aku maksud. Aku tidak menghalalkannya kecuali bagi yang

terpaksa {alam lafah lainnya- Aku tidak menghalalkan darinya

{* l,A,f'U'Y rV6-

/61 )y,?atts'o*
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kecuali yang dihalalkan Allah dari darah dan daging babi." Ibnu Jarir
meriwayatkan dari Hadhrami, bahwa diwajibkan membayar mahar
atas kaum laki-laki, kemudian ada seseorang dari mereka yang

menemukan kesulitan, lalu Allatr berfirman, V4- #-Y '& *i

iQ;ll ):, [, 4, ]i6i (Dan tiadatah mengapa bagi tramu

terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah
me ne ntulrsn mahar itu).

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, !61; '&71

+ i;d{i t14- lOan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu

yang lramu telah saling merelakannya), ia mengatakan: Saling
merelakan untuk memenuhi mahamya kemudian memberikan pilihan.
Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Zud mengenai ayat ini, ia
mengatakan, "Jika istri menggugurkan sebagian darimu, maka itu
berlaku."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi

di dalam Sunan-nyameriwayatkan dari Ibnu Abbas, " W d ;;

S;y 'tv (Dan barangsiapa di antara kamu [orang merdekal yang

tidak cukup perbelanjaanya), Allah mengatakan: Barangsiapa yang

tidak mempunyai kelapangan (rezeki) {3ili 'e4"- J funtuk

mengawini wanita merdeka), yakni wanita merdeka, ZKfr 11 ;;
'44i5i iW G # @aka ia boleh mengawini wanita yang

beriman dari budak-budak yang kamu miliH), maka hendaklah ia
menikatri budak-budak perempwm yang dimiliki oleh kaum

mukminin . c.-a;3 # ,; "{ii (Sedang mereka pun wanita-wanita

yang memelihara diri, bukan pezina), yakni: Yang memelihara
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kesucian diri dan bukan berzina baik secara tersembunyi maupun

terang-terangan. *t;3 ;(:+3i {5 @on bukan [pulal wanita yang

mengambil laki-taki lain sebagai piaraannya), yakni: Piaraan. $Y

"r-A (Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin)

kemudian bila ia menikah dengan laki-laki merdeka lalu berzina,

irt::31 A *fa;Jfit 'Jt6.3A!rrl:' @aka atas mereta separo

hulatman dari huhtmon bagiwanita-wanita merdeka bersuami), yaitu:

Dicambuk '{.- 3:3 'r# A Art (Kebolehan mengantini

budakJ itu, adalah bagi-bagi orang-orang yang talatt kepada
lresulitan menjaga diri fdari perbuatan zinal di antaramz), yakni:
Zina, maka tidak seorang pun laki-laki merdeka yang dibolehkan
menikahi hamba satraya kecuali ia tidak mampu menikahi wanita

merdeka sementara ia takut terjenrmus ke dalam perbuatan zina. J;

\i# (Dan kcsabaran itu), yakni: Dengan menikatri budak

peremptran, adalah 
'JJ"f @bih baik bagimu))'

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Al Baihaqi

meriwayatkan dari Mujahid: S# '& W { 6 (Dan

barangsiapa di antara kamu [orang merdekal yang tidak culatp
perbelanjaanya), yakni: Barangsiapa di antara kalian yang tidak

memiliki kecukupan harta. *{j.jJl 'e4"- S @ntuk mengawini

wanita merdeka), yakni: Wanita merdeka, maka hendaklah ia

menikahi budak perempuan yang berim^. \i# 6i fa* kesabaran

itu), yalni menikahi budak perempuan, adalah 'S f @bih baik

bagtmu) karena itu halal.
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Ibnu Abu Syaibatr dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan
darinya, ia mengatakan, "Di antara yang dilapangkan Allah melalui
ayat ini adalah bolehnya menikahi budak perempuan nashrani dan
yahudi walaupun laki-laki itu orang kayt' Abdtxrazzaq, Sa'id bin
Manshur, Ibnu Abu Syaibah dan Al Baihaqi meriwayatkan darinya, ia
mengatakan, "Tidak dibenarkan menikahi budak perempuan ahli

kitab, karena Allah telatr berfrm *r, '9,{45 
igf 6i @anita yang

beriman dari budak-budak yang kamu miliki)" Abdwrazzaq dan Ibnu
Abu Syaibah meriwayatkan dari Al Hasan: Bahwa Rasulullah SAW
melarang menikatri budak perempuan setelah menikahi wanita
merdeka (memadukan mereka), dan menikahi wanita merdeka setelah

menikahi budak perempuan. Adapun orang yang dilapangakan

ekonominya, hendaklah tidak menikatri budak perempuan.ae Ibnu Abu
Syaibah dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia
mengatakan, "Laki-laki merdeka tidak boleh menikahi budak
perempuan kecuali hanya satu orang." Ibnu Abu Syaibah juga

meriwayatkan serupa itu dari Qatadah.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Muqatil mengenai firman-

Nya: A 'i W "$;"y,, ;;l $tij ltuan mengetahui

keimananmu; sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain), ia
mengatakan: Sebagian kalian adalah saudara sebagian lainnya.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari As-Suddin mengenai

firman-Nya: '"6 o'U li3$i6 (Karena itu l@u)inilah merela

dengan seizin tuan mereka), ia mengatakan: Yaitu dbngan seizin

majikan mereka. "iA ( 3j'f.3 (dan berilah maskawin mereka),

ia mengatakan: -Yakni- 
mahar mereka.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Al
Musafisaar adalah yang menyatakan petzinaarr, sedangkan al
muttakhidaatu aWtdzaan adalah yang mempunyai selingkuhan." Ia
juga mengatakan, "Orang-orang jahiliyah dulu mengharamkan

ae Mursal: Abdurrazzaq, no. l3 l0l.
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perzinaan yang terang-terangan namun menghalalkan yang sembunyi-

sembunyi. Lalu Allatr menurunkan: tja f,!,U, ;4;;rt V.g3 73

(fr 6i (Oan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan

yang lrcji, baik yang nampak di antaranya maupun yang
tersembunyi)." (Qs.Al An'aam [6]: l5l).

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ali, ia mengatakan,

"Rasulullah SAW bersabda mengenai firman-Nya, 'e-r3$$ po"
apabila merelu telah menjaga diri dengan kowin), beliau bersabda:

VlA qbl (Menjaga dirinya adalah kcislamannya)" Ali juga

mengatakan, "Dan cambuklah mereka."50 Ibnu Abu Hatim
mengatakan, "(Ini) hadits munkar." Ibnu Katsir mengatakan,"Sanad-
nya mengandung kelemahan, di dalam sanad-nya terdapat perawi
yang tidak disebutkan namanya, sedangkan riwayat yarg sanad-nya
seperti itu tidak dapat dijadikan hujah." Ab&,mazzaq dan Ibnu Al
Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Hukuman
hamba sahaya yang melontarkan tuduhan zina terhadap orang
merdeka adalatr empat puluh (cambukan)." Ibnu Jarir meriwayatkan
darinya iamengatakan,"Al 'Anot adalah zina."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi

mengenai firman-Ny u, glri3i 'J;.J- e-if L-;-; gedang orans-

orang yang mengihtti hmva nafsunya bermaksud), ia mengatakan' -Yakni bermaksud- zina.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu

Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya:

'tt 3# @ilah hendak memberikan kcringanan kcpadamu), ia

mengatakan: -Yaitu- dalam hal menikahi perempuan satraya. Dan,

s0 Dha'i| Dicantumlon oleh Ibnu Y\atsh 11479, dan ia menyandarkannya kepada
Ibnu Abu Hatim, serta mengatakan" "Di dalam sanadnya ada kelemahan, dan Ibnu
Abu Hatim mengatakaq bahwa ini hadits munkff!

ixr i;
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dalam segala hal ada kemudahan.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Zaid mengenai firman-Nya:

"{,f a# J ';;l ij- feuon hendak memberikan keringanan

lcepadamu), ia mengatakan: -Yakni- memberikan rukhshah kepada

kalian untnk menikahi perempuan-perempuan satraya. 'r^ti '&gt

6* (Dan manusia dijadikan berstfat lemah), ia mengatakan' -
Yaitu- seandainya tidak diberi rukfisah padanya.

Ibnu Jarir dan Al Baihaqi di dalarn Asy-Syu'ab meiwayatkan
dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Delapan ayat yang diturunkan di
dalam suratr An-Nisaa' adalatr lebih baik bagi umat ini daripada apa

yang disinari matahari hingga terbenamnya. Yaitu, pertarna: fi Lj

lpf;rt r# SF_r':Ati e {ifi';a"i4-#1 /#'#-

@ 1& @tlah hendak menerangkan ftuhtm syari'at-NyaJ

lrepadamu, dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum

kamu [para nabi dan shalihinJ dan [hendakJ menerima taubatmu.

Dan Allah Maha Mengetahui tagi Maha Biiaksana). Kedua: L-)'itli

@,:+; i,i;;t-i6 +:,i$i 'b;,5-e-5i i;; "b4; 4;rS
(Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang
mengilafii hav,a nafsunya bermaksud supcrya lcamu berpaling sejauh-

jauhnya [dari trebenaranfl. Ketiga: 3t ]f 'egt"# #-Jf;ttl;-
6";'i (Allah hendak memberikan kcringanan kcpadamu, dan

manusia dijaditran bersifot temah). Keempat: Y '$? 1i-i;1 o\

@ *f irfr, rLbii #w'{.r A3'^5 i'ei si*"
lramu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang

' !:
1.
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lramu mengerjalannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu

fdosa-dosamu yang kccilJ dan Kami masuk]ran lmmu ke tempat yang

mulia [surgaJ) (Qs. An-Nisaa' [4]: 3l). Kelim", 3\12'd;, { 
^i':)1,b--

i:\ $esunS*thnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun

sebesar zanah). (Qs. An-Nisaa' [4]: 40). Keenam, 5 f"7 W {t
'ntl ,# '* ,ifr itfi 7o"" barangsiapa yang mengerjatran

lrcjahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun

lrepadaAllah) (Qs. An-Nisaa' [4]: ll0). Ketujuh, 'dAi31f itlity

.9g (Sesunggthnya Allah tidok mengampuni dosa memperselafiukan

[sesuatuJ dengan Dia) (Qs. An-Nisaa' [a]: 116). Kedelapan, i$V

'rC;r5A @-tJF d$-i #iJ rlW-{;4y-l3i *',u,ii1(

'nitl lOrorg-orang yang beriman kepada Atlah dan para Rasul-Nya

dan tidak membedakan seorang pun di ontara mereka, kelak Allah
alran memberikan kepada mereka pahalanya. Dan adalah Allah)
(Qs. An-Nisaa' [4]: 152) bagi mereka yang melakukan dosa-dosa

adalalr Gt 6je (Maha Pengampun lagi Maha Penyayang) (Qs.

An-Nisaa' l4l:152);'

-LLU{1;i(a$i&_
fftrt S ;'"&,rV e';12- <rk ;t Sy ;g.,
,.Aft,w- 6 5@ r*j &'o?ii 

-:'yi3-**
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eii e 641 (,ru)Vt ul#,3"# 634c5 i
3r(3 ia t ;i \i';!?i;/ul @ qi-

@ Qf5rfr'rArl;Fr+
uHai orang-orang yang beriman,ianganlah hamu saling

mcmakan harta sesanurmu denganialan yang batil, kecuali dengan

jalan perniagaan yang berlaku dengan suha sama-suka di antara

kamu" Dan janganlah kamu mcmbunuh dirimu; Sesungguhnya

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu Dan barangsiapa

herbuat denikian dengan mclanggar hah dan aniaya, maka Kami

kclak akan memasukkannya ke dalam neraka, yang demikian itu
adalah mudah bagiAllah. Jika hanu meniauhi dosa-dosa besat di
antara dosa-dosa yang dibrang kamu mengeriakannya, niscaya

Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil)

dan Kami masuhhan komu ke tempatyang mulia (surga)."

(Qs. An-Nisaa' [4]: 2931)

At Baathil adalah yang tidak haq (yang tidak benar),

macarnnya sangat banyak. Di antara kebatilan adalatr jual beli-jual

beli yang dilarang oleh syari'at. At-Tijaarah secara bahasa adalah

sebutan tentang pertukaran. Pengecualian di sini adalah pengecualian

terputus, yakni: Akan tetapi perniagaan yang dilalcukan suka sama

suka di antara kamu. Atau: Akan tetapi pemiagaan yang dilakukan

suka sama suka di antara kamu adalah halal bagi karru. Firman-

Nyu, ,gV V (dengan suka sama suko) adalah s/ar untuk 't j)Q',
yakni: Yang terjadi suka sama suka. Allah SWT menyebu&an

pemiagaan tanpa menyebutkan bentuk-bentuk pertukaran lainnya,

karena perniagaan ini merupakan mayoritasnya. Kata perniagaan
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juga kadang digunakan sebagai sebutan ganjaran amal dari Allah

SWT sebagai kiasan, di antaranya adalah firman-Ny ", ,$& K:iS

SiVG ; H &uknkah kamu alat tuniukknn suatu perniagaan yang

dapat menyelamatlmnmu dari adzab yang pedilt?) (Qs. Ash-Shaff

[6r]: r0) dan firman-Nya: 5# ;, '{;1 6;.; (Meretra itu

mengharapkan perniagaan yang tidak aknn merugi) (Qs. Faathir [35]:
2e).

Para ulama berbeda pendapat mengenai suka sama suka.

Segolongan ahli ilmu mengatakan, bahwa terlaksananya dan

berlakunya itu adalah berpisahnya fisik setelah akad jual beli, atau

salah satu pihak mengatakan kepada pihak lainnya, "Silakan pilih,"
sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits shahih: tJ t; )$Ju. i)63i

?r. ,yA. C^:rrt J::a-':1 ,6:;i loua orang yang berjual beli

mempunyai hak pilih selama kcduanya belum berpisah, atou salah
satunya mengatakan kcpada yang lainnya, 'silakan pilih.')sr
Demikian pendapat segolongan sahabat dan tabi'in. Demikian
pula yang dikatakan oleh Asy-Sya.f i, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Al-
Laits, Ibnu Uyainalr, Ishaq dan yang lainnya. Sementara Malik
dan Abu Hanifah mengatakan, bahwa terlaksananya juga beli
adalah melangsungkan akad jual beli secara lisan, sehingga dengan

demikian tidak ada lagi hak memilih. Tentang hadits tadi mereka

menanggapinya dengan tanggapan yang tidak berarti. Kata
"tijaarah" dibaca juga dengan rafa' (yakni: Tijaaratun) karena

lraana (yakni: 3ful dianggap sudah sempurna, dan dibaca juga

dengan nashab (yakni: Tijaaratan) karena laana dianggap kurang.

tr Muttafiaq 'Alaih: Al Bukhari, no. 2109 dan Muslim 3/1164, dari hadits Ibnu
Umar.
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';*fr (&i {i (o"" ianganlah lwmu membunuh dirimu),

yakni: Janganlah kalian saling membunuh sesama kalian wahai kaum
muslimin, kecuali karena sebab yang ditetapkan oleh syari'at. Atau:
Janganlatr kalian membunirh diri kalian dengan melakukan
kemaksiatan. Atau maksudnya adalatr larangan melakukan bunuh diri.
Tidak ada halangan untuk mengartikan redaksi ayat ini dengan semua

itu. Di antara yang menunjukkan itu adalah alasan Amr bin Al 'Ashr
yang berdalih dengan ayat ini ketika ia tidak mandi dengan air dingin
saat junub pada perang Dzat As-Salasis, lalu Nabi SAW mengakui
alasannya. Riwayatrya dicantumkan di dalarn Musnad Ahmad, Sunan
Abu Daud dan tain-lain.s2

Aj )1i;-;S (Dan barangsiapa berbuat demikian), yakni:

Pembunuharu atau memakan harta omng lain secara zhalim dan

pembunuhan dengan sewenang-wenang dan keztraliman. Ada yang

mengatakan, bahwa kata penunjuk ini menunjukkan kepada semua

yang terlarang di dalam suratr ini. Ibnu Jarir mengatakan, bahwa kata
penunjuk ini kembali kepada larangan dari akhir ancaman, yaitu pada

nmran-Ny", (5.J$iWJ 
61 3+..i \frr; ';*51t(ili- Tuoi

orang-orang yang beriman, tidok halal bagi kamu mempusakai

wanita dengan jalan paksa) (Qs. An-Nisaa' [4]: l9), karena semua

larangan dari awal surah telatr disertai ancaman, kecuali pada firman-

Nya: ;KI 
'l+*W;'e$lqftn- (Hai orang-orans yans beriman,

tidak holal bagi kamO. Pada redaksi kalimat ini tidak ada redaksi

ancaman kecuali firman-Nya: fiU 65L eliy" j1ii. $j (Dan

barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya).
Al '(Jdwaon adalah melampaui batas. Azh-Zuhulm adalah

menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya.

Ada juga yang mengatakan, bahwa makna al 'udwaan darr

5' Shahih: Ahmad 5D49 daaAbu Daud, no. 334. Al Albani mengatakan,

"Shahih, dan Al Bukhari juga mencantumlcannya searamu'allaq ltatda
menyebutkan aw il s an a &ay al."

I
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ozh-zhulm adalah sama, dan pengulangan ini dimaksudkan sebagai
penegasan, sebagaimana ungkapan seorang penyair:

g,e)5a? a?,
Dan beribu ucapannya hanyalah bohong dan dusta belaka.

Pelanggaran hak dan kezhaliman dalam hal pembunuhan
dibatasi dengan hak, seperti qishash, hukuman mati bagi orang murtad
dan semua hudud syari'at, demikian juga pembunuhan tidak
disengaja.

6( *1# 3'# (mako Kami kclak akan memasukkonnya ke

dalam neraka) adalah jowab ryarth (penimpal Jika'), yakni: Kami
kelak akan memasukkannya ke dalam api yang besar, dan itu, yakni

memasukkannya ke dalam neraka, tU- ,{l jL 6aaun mudah bagi

Allah), karena tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat dilakukan-Nya.
Dibaca juga 'nashliihi' dengan fathah pada nuun Ini diriwayatkan
dari Al A'masy dan An-Nakha'i, berdasarkan qira'ah ini, berarti kata
tersebut berasal dari shalaa (membakar), contoh kalimat: Syaat
mas hliyy ftambing guling).

Fg & :l<:'^:r'o# t1';J?1 # oL sika tramu

menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang komu
mengerj alrannya, niscrya Kami hapts kesalahan-kesalahanmu [do s a-
dosamu yang kecilJ), yakai: Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar

yang dilarangkan Allah atas kalian, fi:$, '& ;f< @iscaya

Kami hapus kesalahan-kesalahanmu) yakni: Dosa-dosa kalian yang
kecil. Dianikannya as-sayyi'aat di sini dengan dosa-dosa kecil, karena
dosa-dosa besar telatr disebutkan sebelumnyq dan menjauhi dosa-dosa

besar dijadikan syarat untuk penghapusan dosa-dosa kecil. Para ahli
ushul berbeda pendapat mengenai hakikat makna dosa-dosa besar dan
jumlahnya. Tentang hakikatnya, ada yang mengatakan, bahwa semua
dosa adalah dosa besar, hanya saja sebagiannya disebut dosa kecil
apabila dibandingkan dengan yang lebih besar darinya, sebagaimana
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dikatakan, "berzina adalatr dosa kecil bila dibandingkan dengan

kekufuran" dan "mencium wanita yang bukan hak adalah dosa kecil
bila dibandingkan dengan berzina".

Pendapat serupa juga diriwayatkan dari Al Isfirayaini, Al
Juwaini, Al Qusyairi dan lainlain, mereka mengatakan, "Yang
dimaksud dengan dosa-dosa besar adalah yang menjauhinya
merupakan sebab dihapuskannya dosa-dosa kecil, yakni (dosa besar

itu adalalr) syirik." Mereka berdatih dengan qira'atr: '$?\ffi ot

'^:; 'o# t7 git* lromu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa'

dosa yang dilarang kamu mengerjakannya) dan berdasarkan qira'ah
jarnak. Jadi yang dimaksud adalah jenis-jenis kekufiran. Untuk

anggapan ini mereka berdalih dengan firman Allah Ta'ala: { 'itl ity

Xii # $is 6i 6'6j 4r'dA. ;\ #- (sesungguhnva Attah

tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan

Dia mengampuni dosa yang selain ryirik bag, siapa yong

ditrehendaki-Nya) (Qs. An-Nisaa' [a]: 116), mereka mengatakan,

"Ayat ini dibatasi oleh frman-Ny u, iJL 'or# V ;-: 114,;i ot

(Jika lramu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang

di I ar an g kamu m e n ge ri akannya)."

Ibnu Mas'ud mengatakan, "Dosa besar adalah setiap dosa yang

Allah akhirkan (ungkapan-Nya) dengan neraka, kemurkaan, laknat

ata.g adzab." Ibnu Mas'ud mengatakan, "Dosa-dosa besar adalah

semua yang dilarangkan Allah di dalam suratr ini hingga tiga puluh

tiga ayat." Sa'id bin Jubair mengatakan, "setiap dosa yang dikaitkan

Allah kepada neraka" maka itu adalah dosa besar." Segolongan ahli

ushul mengatakan, "Dosa besar adalah setiap dosa yang Allah
tetapkan hukuman hadd, atau menyatakan ancaman padanya." Ada
juga yang mengatakan selain itu yang tidak perlu dikemukakan di sini.

Adapun berbedaan tentang jumlah, ada yang mengatakan tujuh, ada

yang mengatakan tujuh puluh, ada yang mengatakan tujuh ratus, dan

ada juga yang mengatakan tidak terbatas, namun sebagiannya lebih

besar dari sebagian lainnya. Mengenai hal ini insya Allah riwayat-
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riwayatnya akan dipaparkan nanti.

irl rLbii @o Kamu masukkan komu kc tempat),

mud*tal adalah makaan duWtuul (tempat masuk), yaitu surga lL;
(yang mulia), yakni: Yang baik lagi dhidhai. Abu Amr, Ibnu Katsir,

Ibnu Amir dan orang-orang Kufah membacany" #jJdengan harakat

dhammah pada huruf mim, sedangkan orang-orang Madinah
membacan y a dengan fat hah pada miim (y ak,n: Madkhal an ), keduanya
adalatr ism makaan (sebutan tempat), dan bisajuga sebagai mashdar.

Ibnu Abu Hatim dan Thabrani meriwayatkan, yang menurut
As-Suyuthi dengan sanad shahih, dari Ibnu Abbas mengenai firman-

Nya: #\ -LJ$ F'ArjLU{ \fi( Aii (31e ru"i
orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil), ia mengatakan: Sesungguhnya
ayat ini muhkamah (hukumnya tetap berlaku), tidak dihapus, dan tidak
akan dihapus hingga hari kiamat.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ikrimah dan Al Hasan mengenai
ayat tersebut, ia berkata, *Setelah turunnya ini, ada orang yang merasa
ragu untuk makan di tempat orang lain, lalu hukum ayat ini dihapus

oleh ayat yang terdapat di dalam surah An-Nuur: 6 W Ty {;

iQs;3 g 'g'6 (Dan tidak [pulal bagi dirimu sendiri, makan

[bersama-sama merelal di rumah lcamu sendiri) (Qs. An-Nuur [24]:
6l)." Ibnu Majah dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Abu Sa'id,
ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: fri f $r t\
(sesungguhnya jual beli itu atas dasar sama-sama rela)"s3

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatimumeriwayatkan dari Abu

Shalih dan Ikrimah mengenai firman-Nya: '8-+1 'riti{ {i fO*

t' Shahih: Ibnu Majah, no. 2185 dan Al Albani di dalam Shahih Ibn Majah2fi3.
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janganlah kamu membunuh dirimu) keduanya berkata, *Allatl

melarang mereka saling membunuh." Ibnu Al Mundzir juga

meriwayatkan serupa itu dari Mujahid. Ibnu Jarir juga meriwayatkan

serupa itu dari Atha' bin Abu Rabah.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari As-Suddi

mengenai firman-Nya: ';-"* fJfr {i @on ianganlah kamu

membunuh dirimu), ia mengatakan: -Yaitu- sama-sama pemeluk

agamamu.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai

firman-Nya: 6U 6iL ,Ay, ilr;- J3 @an barangsiapa berbuat

demikian dengan melanggar hak don aniaya), ia mengatakan: Yakni

berbuat aniaya tanpa hak. g:4- ;i e 4y; irut (Yang demikian

itu adalah mudah bagi Allah), ia mengatakan: -Yakni- untuk

mengadzabnya adalatr mudatr bagi Altah. Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia mengatakan, "6ku bertanya kepada

Atha', 'Apakah menurutmu ftrnan Allah Ta'ala; Ait fi- J5
G

(( ,Ai ,3't3 6U6iL (Dan barangsiapa berbuat demikian

dengan melanggar hak dan aniayo, malca Kami kelak aknn

meiasup1rannya ke dalam neraka) dalam semua (pelanggaran) itu

atau hanya (yang disebutkan) dalarn firman-Ny"r'$?a1 fJfri ii
(Dan janganlah kamu membunuh dirimu)T Ia menjawab, 'Yang

terdapat di dalam firman-Ny"r'$3h1'ri!f ii (o*iorsonlah kamu

membunuh dirimul."

AM bin Hurnaid meriwayatkan dari Ans bin Malik, ia
mengatakan, 'Adalatr mudah apa yang dimintakan Allah kepada

katiaru yaitu: #g'€J 31f3 f:r'bi| t1'$?li.i;j ol

(Jika kamu menjauhi dosa4osa besar di antma dosa'dosa yang

dilarang kamu mengeriakannya, niscrya lbmi lnps kcsalalan-
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kesalahanmu [dosa-dosamu yang keciQ. Abd bin Humaid, Ibnu Jarir,
Ibnu Al Mundzir, Ath-Thabrani dan Al Baihaqi di dalam Asy-Syu'ab
dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Setiap yang dilarang Allah adalah
perbuatan yang berdosa besar. Dan aku telah menyebutkan
contohnya." Ibnu Jarir meriwayatkan darinya" ia mengatakan, "Setiap
yang di dalamnya terdapat kemaksiatan terhadap Allah maka itu
perbuatan yang berdosa besar." Ibnu Abu Hatim meriwayatkan
darinya, ia mengatakan, "Setiap yang drjanjikan neraka oleh Allah
adalah perbuatan yang berdosa besar." Ibnu Jarir dan Al Baihaqi di
dalam Asy-SyubD meriwayatkan darinya, ia mengatakan, "Dosa-dosa
besar adalah setiap dosa yang Allah menutupnya dengan (ancaman)

neraka, atau kemurkaan, atau laknat, atau adza:b." Ibnu Jarir
meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair sebagaimana yang telah kami
kemukakan darinya.

AMurrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibiru Al Mundzir,
Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi di dalam Asy-Syt'ab meiwayatkan
dari Ibnu Abbas: Bahwa ia ditanya tentang dosa-dosa besar, apakah

hanya tujuh? Ia menjawab, uItu hingga tujuh ratus yang di antaranya
(yang pasti) ada tujuh. Sebab tidak ada dosa besar yang disertai
istighfar (permohonan arxrpunan) dan tidak ada dosa kecil yang terus
menenrs dilakukan." Al Baihaqi di dalam Asy-Syu aD meriwayatkan
darinya, batrwa setiap dosa kecil yang terus menerus dilakukan oleh
hamba adalah dosa besar, dan bukanlah dosa besar bila si hamba
bertaubat darinya.

Telah diriwayatkan di dalarn Ash-Shahihain dar yang lainnya
dari hadits Abu Hurairah, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda:

:"it '#, ,*t (Jauhilah tuiuh hal yang membinasakan). Para

satrabat bertanya, 'Apa itu watrai Rasulullah?' Beliau menjawab: 3r.ili

,Ht )6 Sk'rytl$lr ,:;,7tt2 ,i6iu;ttht {r ,1, 4, ,F: ,yu,

:rfi, :ry'rj' c,t;:oril 'Jitrt ,.lo'J, tt, ji,i (Mempersehttutran

Allah, membunuh jiwa yang dihmamkan Allah kccuali dengan cara
yang haq, memalcan riba, memalcan harta anak yatim, melarikan diri
pada saat pertempuran dan menuduh berzina kepada para wanita
yang memelihara kcsucian diri, tidak cenderung melalatkan perbuatan
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itu lagi beriman)"sa

Disebutkan di dalam Ash-shahihain dan yang lainnya dari

hadits Abu Bakrah, ia berkata" *Nabi SAw bersabda: ftr'&t lt
,i.*t (Maulrah kalian alat beritahukan tentang dosa besar yang

paling besar?) fami -menjawab, 'Tentu wahai Rasulullah.' Beliau

bersabda: .i4rit 'Ot*3 iiq Srjrfi (Mempersehttukan Allah dan

durhatra terhadap kcdua orang tua). Saat itu beliau sedang belsandar,.

lalu betiau duduk kemudian bersaMa: ;iJt 'aSqSj ,:\l! Ji: l1

(Ingatlah, dan perkataan palsu dan kesaftsian palsu). Beliau masih

terus mengulang-ulangnya sampai-sampai l(ami bergumam,'Semoga

beliau diarl'."55

Al Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu lJmat,

dari Nabi SAW, beliau bersabda: SS:t ,j/-tl1''O:aLi 
"iirq 

3rr}'fi t'i(sii

,ip, $ri -i35 
"!3- 

u,;g (Dosa-dosa besar adalah:

Memperselattukan Allah, durhaka terhadap keduq. orang tua,

membunuh jiwa 
--Syt'batr 

ragu- dan sumpah palsu)"s6

Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu

Umax, ia berkata *Rasulullah SAW bersabda: '#- of ;.9' ft i'ol
.$-nb'Si.lt lSesungguhnya di antara dosa'dosa besar yang paling

besar adalah seseorang melalmat kedua orang tuanya.' Para satrabat

bertanyq 'Bagaimana 'seseorang melaksana orang tuanya sendiri?'

Beliau menjawab: 'all 'r-|;i 'r,,if 
t.3J ,i6 l:"A h?' 6 '*:- (to

mencela ayah orang lain, lalu orang lain rtu mencela ryahnya, dan ia

wn mencela ibunya orang lain, lalu orang lain itu mencela pula

ibunya),,s1 Dan masih banyak sekali hadits-hadits lainnya yang

Y Munafq ,Alaih: Al Bulfiari, no. 6E57 dan Muslim 1192, d^i hadits Abu

Hurairah.
t5 Mrttalaq ,Alaih: Al Bul&ari, rlo. 6273 dan Muslim l/91, dari hadits Abu

Balcah.t' Shohih: Al Bril&ari, no. 5976 dan Ahmad 201,214.
t7 Shahih:Al Bulfiari, rc. 5973 dan Muslim ll92 dengm lafaztr:

.. ililtt,P:jt C #,q
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menyebutkan tentang jumlah dosa-dosa besar dan merincikannya.
Bagi yang ingin menelusuri lebih jauh tentang riwayat-riwayat itu,
silakan rygrujuk Y,ttab Az-Zawajir fi Al Kabair, itu kitab yang cukup
lengkap.58

Perlu diketahui, bahwa kandungan ayat ini harus dikaitkan
dengan penghapusan kesalatran-kesalahan melalui cara menjauhi
dosa-dosa besar, yaitu yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah,
Ibnu Jarir, Ibnu Khuzaimatr, Ibnu Hibban, Al Hakim dan ia
menshahihkannya, serta Al Baihaqi di dalam Sunannya dari Abu
Hurairah dan Abu Sa'id: Bahwa Nabi SAW duduk di atas mimbar,
lalu beliau bersabda: ,|;e$ crrilullt *- * q u, 2F) * elrt
ig)t Utjl.f i ',*i'rl ,6r' ;SJ ,-;,;-5 ,i'?1r e\;.t ds6j ?y'i
'4 61. e ,yq, ii *;;rtt (Demi Dzat yang jiwaht berada di
tangan-Nya. TidaHah seorang hamba melahtkan shalat yang lima,
berpuasa Ramadhan, menunaikan zakat dan menjauhi dosa-dosa
besar yang tujuh, kecuali dibukakan baginya pintu-pintu surga yang
delapan pada hari kiamat, sampai-sampai surga itu bertepuk).

Kemudian beliau membaca: '& 3J<3 '^:;'o;$lr';)?1ffi ay

#g Qika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa

yang dilarang kamu mengerjakannya, niscrya Kami hapus kcsalahan-
ke s alahanmu [dosa-do s amu yang kc cil) .se

Abu Ubaid di dalam Fadhail-ny4 Sa'id Ibnu Manshur, Abd
bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ath-Thabrani, Al Hakim
dan Al Baihaqi di dalam Asy-Sytt aD meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud,
ia berkata, "Sesungguhnya di dalam suralr An-Nisaa' adalah lima ayat
yang lebih menyenangkanku daripada dunia dan seisinya. Dan, aku
tahu bahwa bila para ulama melewati ini, mareka pun mengetahuiny4

"Di antara perbuatan berdosa besu adalah seseorang mencela ibu-bopabtya
..." al hadits.

" Saya katakan: Demikian jnga krtab At Kaboirkarya Adz-Dzatrabi. Veni tahqiq
danpenerbitannya sudah beredar (diterbitkan oleh Darul Hadits).

" Dha'i| An-Nasa'i 5/8. Al Albani mencantumkannya di dalam Dha'if Al Juti',
no.6123.
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(yaitu) firman-Nya: 'b{# Y;kV# oL Uika lmmu meniauhi

dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang lamu

mengerjakannya)(Qs. An-Nisaa' [4]: 31), firman-Nya: 'l)r;-S 
^\ 

i)L

j:"r" 3\ii (sesungguhnya Allah tidak Menganiaya seseorang

walaupun sebesu zarrah) (Qs. An-Nisaa' [4]: 40), firman-Nya: 3t

.r"'{A o1 '#_i ai (Sesungguhnya Altah tidak akan mengampuni

dosa syirik) (Qs. An-Nisaa' [4]: 48), firman-Nv u, \{tJ IL;IA t}',

ii:G 'r#:A $esungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya

dirinya datang kepadamu) (Qs. An-Nisaa' [4]: 64) dan firman-Nya:

,iG ?X f f,fi W f,2 7oo, barangsiapa yans menseriatran

kejahatan danmenganiaya dirinya) (Qs. An-Nisaa' [4]: 110)'"

U3 )q)14 &'S:; -*N'|'J:d, 61"3 :33{ 5

6 -if t ie;;"i;gri E {y; fa)rrT pu q
jL$
, rytA$rO\L':'i('Y!Yi
3 33; C$5 "-AiiYt u$$ 3i t J:; \&
,6, P & {'\b rt iL "&4 "j13(6 "?: !6

Kt J41 q ").1i & 6;fieSi@ $= it
'G ejA b1j,3:1145,? 6",4-e
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'"3$,6Vxlu;q4 6z/e,:r3

@t6e!ir3+i5 ( 3,&; (;#
-:,fi if*+F ww fi H5 Sg'{^i;t5

o>1w 5(
"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang diharuniakan

Allah hepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang
lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang

mereha usahahan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari
apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian
dari karunia-Nya Sesangguhnya Allah Maha mengetahui segala

sesuatu Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang
ditinggalkan ibu bapak dan karib herabat, Kami jadikan pewaris-

pewarisnya Dan (jika ada) orangorang yang kamu telah
bersampah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka

b ahagiannya Ses ungg uhnya Allah menyaksikan segala ses uatu
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena

Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas
sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (aki-laki) telah
menalhahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita

yang saleh, ialah yang taat kepadaAllah lagi memelihara diri ketiha
saaminya fidak ada, oleh karenaAllah telah memelihara (mereka).

wanita-wanita yang hamu khawathkan nusya?tya, maka
nasihatiloh mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka,

dan pukullah mcreku Kemudian jilea mcreka mentaatimu, maka
janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.
SesungguhnyaAlhh Maha Tinggi lagi Maha besar.,, (Qs. An-

Nisaa' $lz 324a)

Firman-Ny 
^,1s 

i';3 (Dan janganlah lcamu iri hati), at-

tamanni adalah suatu bentuk keinginan yang berkaitan dengan masa
yang akan datang, seperti halnya at-talahhuf yarry merupakan
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keinginan yang berkaitan dengan masa lalu. Di sini terkandung

larangan manusia beriri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah

kepada orang lain yang lebih banyak dari yang dikaruniakan

kepadanya, karena sikap demikian merupakan bentuk ketidak relaan

terhadap pembagian yang telah Allah bagikan di antara para hamba-

Nya sesuai dengan kehendak-Nya dan kebijaksanaan-Nya yang

sempnrna. Sikap ini juga mengandung hasad (kedengkian) yang

dilarang bila disertai dengan mengharapkan hilangnya nikrnat tersebut

dari orang lain, Para ulama berbeda pendapat mengenai ghibthah (ii
dalam hal kebaikan), apakatr ini boleh atau tidak? Yaitu

mengangankan ageI- kondisinya seperti kondisi temannya tanpa

mengharapkan hilangnya kondisi tersebut dali temannya itu.

Mengenai hal ini Jumhur membolehkannyq mereka beldalih dengan

h"ditr shahih: J;irr iur ?.'?ii fi er$ hr 6rtT'ht,,ia';'rr i':-; r

,rlstiwi#lr lo T -'# lr; i' ,fr k;t ,tr7$itri (ridak boteh ada

iri hati lrecuali pada dua hal, yaitu: seseorang yang Allah anugeri Al

Qur'an lalu ia mengamalkannya sepaniang malam dan sepanjang

siang, dan seseorang yang Allah anugerahi harta lalu ia

*rrgrr|olrk rnyo trpiriirg-malam dan sepaniang siang)'60 Al
Bukhari memberinya: Bab: hi Terhadap Ilmu dan Hikmah.

Keumuman lafazh padz ayat tersebut menunjukkan haramnya

iri hati terhadap kelebihan yang dianugerahkan Allah kepada orang

lain, baik itu disertai dengan kedengkian ataupun tidak. Sedangkan

redaksi As-Sunnatr menunjulkan bolehnya iri hati terhadap dua hal

tersebut, sehingga ini mengklususkan keumuman tadi. Tentang sebab

turunnya ayat ini akan dikemukakan nanti. Tapi yang jelas, bahwa

kesimpulannya adatah berdasarkan keumuman lafazh, bukan dengan

kekhususan sebab.

I*e' )t) (Karenal bagi orang laki-laki ada bagian "'

dst.) adalatr pengkhususan karena tidak diungkapkan secara umum,

dan pengertiannya ini dikembalikan kepada kandungan riwayat yang

menceritakan tentang sebab turunnf ayat ini, yaitu: Bahwa Ummu

Salamatr berkata, *Wahai Rasulullah, kaum laki-laki pergi berperang

n Shohih: Al Bukhari" to.7528,dari hadits Abu Hurairah.
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sementara kami (kaum wanita) tidak pergi berperang, maka kami tidak
terbunuh sehingga tidak bisa syahid, dan karni pun hanya mendapat
setengatr warisan." Lalu turunlah ayat ini. Demikian riwayat yang
dikeluarkan oleh Abdurrazza', Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid,
At-Tirmidzi, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Al Hakim
dan Al Baihaqi.

Telah diriwayatkan juga menyerupai sebab ini dari berbagai
jalnr dengan beragarn lafazh. Makna ayat ini: Bahwa Allah telah
menetapkan bagian tertentu untuk kedua golongan itu berdasarkan
ketentuan kehendak-Nya dan kebijaksanaan-Nya. Bagian yang
ditetapkan untuk setiap golongan itu, yakni golongan perempuan dan
golongan laki-laki, diungkapkan dengan.istilah "an-nashiib mimma
ildasabuu" (bagian dari pada apa yang mereka usahakan), ini bentuk
ungkapan pinjarnan, yaitu: Menyerupai kondisi setiap golongan yang
dikaitkan dengan bagiannya dari apa yang diusahakannya. Qatadah
berkata, "Bagi laki-laki ada bagian dari pahala dan dosa yang mereka
usahakan, dan bagi para wanita juga demikian." Ibnu Abbas
mengatakan, "Yang dimaksud itu adalah bagian warisan, sedangkan
ilaisaab di sini bermakna: apa yang telah Kami kemukakan."

Zel
.;t-5 ,y 'ifr tF; (dan mohonlah kepada Allah sebagian

dari lrarunia-Nya) di-' athaf-Y,ankepada firman-Ny 
", 

1!,tJi3 $ t fO*
janganlah kamu iri hati), dan perantara 'illah-nya adalah firman-Nya:

::*.; )C.t[Karenal bagi orang laki-laW ada bagian.. dst.) yang

berada di antara ma'thuf daln ma'thuf 'alaih untuk menetapkan
kandungan larangan. Ini menunjukkan wajibnya memohon karunia
Atlah SWT kepada-Nya. Demikian sebagaimana yang dikatakan oleh
segolongan ahli ilmu.

Z;,i*r, )qfi SitiC:;aa+ *A; @agi tiay

tiap harta peninggalan dwi horta yang ditinggalkon ibu bapak dan
lrarib lcerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya), yakni: Untuk
setiap manusia Kami jadikan para pewaris yang akan mewarisi harta
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peninggalannya. Maka f aaaarr maful kedua yang didahulukan

daripada li'l r.mtuk 
'-"rr"g*k* 

pencakupan. Kalimat ini

mengukuhkan kandungan redaksi kalimat sebelumnya, yakni:

Hendaknya setiap orang merasa puas dengan warisan yang dibagikan

Allah kepadanya dan tidak iri hati terhadap kelebihan yang

dianugerahkan Allah kepada orang lain.

Ada yang mengatakan, bahwa ayat ini dihapus oleh yang

setelatrnya, yaitu: 'Hq ilsL i-$1; @an [iiko adal orang-

orang yang lamu telah bersrmtpah setia dengan mereka). Ada juga

yang mengatakan sebaliknya Demikian sebagaimana yang

diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Seme,ntara Jumhur at, bahwa

yang menghapus firman-NYa: 3'r3L '.rj| (Dan [iiko

adal orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka)

adahh firman-Ny u, 62a,$J # )?;i\ \];Yt (orang-orans vang

mempunyai hubungan lrerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap

sesamanya [daripada yang buftan fterabat) (Qs. Al Anfaal [8]: 75).

Al Mawaalii adalatr bentuk jamak da'jr maulaa, yaitu sebutan untuk

orang yang memerdekakan, oftmg yang dimerdekakan, penolong, ffi*
paman (keponakan) dan tetangga. Ada yang mengatakan, bahwa yang

dimaksud di sini adalah 'ashabah, yakni: Bagi setiap orang Kami

jadikan 'ashabahyang mewarisi harta warisan yang tersisa'

\'rfr e-$t (Dan [iika adal orang-orang vong

lramu telah bersumpah setia dengan mereka), yang dimaksud dengan

mereka adalah maula-nyaparamaula: Dulu pada masa jahiliyah orang

biasa mengadakan zumpah setia dengan orang lain sehingga ia berhak

terhadap warisanny4 kemudian di awal masa Islam ditaapkan dengan

ayat ini, kemudian dihapus oleh firman-Nya: 15 # ,A;J\ \]fr

(Orang-orang yong memryrtyai hubungan kcrabat itu

sebagiannya tebih berhak terhadap sesamanya [furipada yang bukan

,*t
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lrcrabatJ." (Qs. Al Anfaal [8]: 75). Jumhur membacanya ',,11iL'.

Sementara diriwayatkan dari Hamzah, batrwa ia membacanya
"aqqaadat' dengan harakat tasydid padahnruf qaf yang menunjukkan
banyak, yakni: Dan jika ada orang-orang yang kamu telatr banyak
melakukan sumpah setia dengan merek4 atau: Yang kamu telah
melakukan sumpah setia yang banyak dengan mereka. Perkiraannya
berdasarkan qira'atr Jumhur: Dan jika ada orang-orang yang kamu
telatr bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah bagian
mereka, yakni: Bagian yang telah kamu tetapkan untuk mereka dalam
akad sumpatr setia tersebut.

,4 & A-eIifr J$q.)ari & 6;.$ StSi (Kaum

laki-laW itu adalah pemimpin bagi knum wanita, oleh karena Allah
telah melebihkan sebagian mereka fiaki-lakiJ atas sebagian yang lain
[wanitaJ), ini kalimat permulaan yang mengandung penjelasat 'illah
(alasan) tambatran tentang hak kaum laki-laki yang seperti demikian
(yang disebutkan pada redaksi sebelumnya). Seolatr-olatr dikatakan:
Bagaimana bisa kaum laki-laki seperti demikian

sementara kaum wanita tidak demikian? lalu dikatakan: SQSi

6j.$ (Kaum taki-laki itu adalah pemimpin), maksudnya: Bahwa

mereka itu pemimpin yang mengayomi kaum wanita, sebagaimana
tugas pengayoman yang dilakukan oleh para penguasa dan para
pemimpin terhadap para rakyatnya. Mereka juga memenuhi kebutuhan
kaum wanita yang berupa nafl<ah, pakaian dan tempat tinggal.

Adapun pengungkapan dalarn bentuk mubalaghah

(menunju}kan sangat) 6i.$ adalah untuk menunjukkan

orisinalitas fteaslian) perkara ini.

Huruf Da' pada kalimat : 'ifi ffi Q {ottt, karena Allah telah

melebihkan) adalatr huruf ba' sababiyah (menerangkan sebab), dan

dhamir (kata ganti) pada kalimat ,# e ;i-fr gebagian mereka
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fiaki-lakiJ atas sebagian yang lain [wanitaJ) adalah untgk laki-laki

dan perempu*, yufoir Kaum laki-laki mempunyai kelebihan ini

karena Allatr melebihkan kaum laki-laki terhadap kaum wanita dengan

melebihkan merek4 karena di antara mereka ada yang menjadi para

khalifah, para sultan, Pilo penguasa para pemimpin, para tentara dan

sebagainya.

1;11 -q; @an karena merelca ,aH-laHJ telah

menaJkahkan), yakni: Juga disebabkan mereka menafkahkan harta

mereka. t- adalah mashilar ataumattslul, demikian jugapadakalimat:

':n '.('>i V; {oten koena Allah telah melebihkan), sedangkan ," -

nya berfungsi menunjukkan sebagian. Maksudnya: Disebabkan apa

y|o,g ."r"k nafkatrkan kaum wanita dan mahar yang mereka

,"rur*alr ftepada kaum wanita) dari harta mereka, serta apa yang

mereka nafkalrkan untuk keperluan jihad, juga denda yang mesti

mereka tanggung. Segolonganulama menjadikan ayat ini-sebagai dalil

untuk membolehkan pembatalan nikah bila suami tidak mampu

menafkatri .istrinya dan pakaiannya. Demikian pendapat yang

dikemukakan Malik, Asy-Syaf i dan yang lainnya'

,r+4):6 gebab itu mala wanita yang shalih ialah),

yakni: para wanita yang shalih ialah, W (yang taat pepada Allah),

yalrri: Yang taat kepada AllalL melaksanakan hak-hak Allah dan hak-

hak snarri yang diwajibkan atasnya, *\$UA;L (agi memelihara

diri kctika suaminya tidak ada), Yakni: Memelihara apa yang wajib

a{uguketika'*.itidakada,yaitumenjagadiridanmenjagahafia.

. V pada redaksi: ',ii W Q. @Un karena Altah telah

memelihara [merelwJ) adalatr mashdar, yakri: bihifzhillah (dengan

p"-"rilr*"*'Allah).-Artinya: Bahwa mereka itu adalatr yang menjaga

airi t ,itu suami'sedang tidak ada dengan pemeliharaan Allah,
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pertolongan dan petunjuk-Nya terhadap mereka. Atau: mereka itu
adalah yang ketika suami sedang tidak ada, mereka memelihara apa-
apa yang karenanya mereka terpelihar4 yaitu berupa pelaksanaan
amanat terhadap suami dengan aara yang telah diperintahkan Allah.
Atau: mereka ifu adalah yang ketika suami sedang tidak ada, mereka
memelihara diri karena pemeliharaan Allah terhadap mereka, yaitu
sikap baik yang diwasiatkan oleh suami mengenai diri mereka. Bisa

juga L di sini sebagai maushul dan 'aid-nya mahdzuf. Abu Ja'far

membacanya' b imaa hofi zhall aaha' dengan nashab pada lafazh Allah,
artinya: karena mereka memelihara hak Allah, yakni: Menjaga
perintah-Nya dan memelihara agama-Nya. Lalu dibuang dhamir-nya

yang kembali kepada mereka karena sudatr diketahui. L, dengan

pengertian ini adalah masMar atau maushnl seperti qira'ah yang
pertarn4 yakni: Karena pemeliharaan Allah terhadap merek4 atau:
Karena apa yang dengannya Allah memelihara mereka.

(;',#t &6 ,i'tt (Wanita-wanito yang kamu Htawatirkan

nusytznya), ini khithab untuk para suarni. Ada yang mengatakan,
batrwa khauf Q<ethawatiran) di sini bermakna sesuai asal maknany4
yaitu kondisi yang terjadi di dalam hati ketika terjadinya sesuatu yang
tidak disukai, atau ketika diduga terjadinya sesuatu. Ada juga yang
mengatakan, batrwa lkauf di sini adalah mengetahui. Nusyuuz adalah
kedurhakaan. Tentang makna asalnya secara batrasa telah
dikemukakan. Ibnu Faris mengatakan, "Dikatakan nasyazat al mar'ah
adalah apabila si istri berbuat durhaka terhadap suaminya, dan
nosyaza ba'luhaa 'alaihaa adalah apabila si suami memnkul istrinya
dan mendiaurkannya (menghindarinya).'

<- *; (matra nasihatilah mereka), yakni: Ingatkanlatr

mereka tentang apa-apa yang telah diwajibkan Allah atas merek4
yaitu ketaatan dan baiknya sikap, semangatilah mereka dan takut-
takutilah mereka (dengan ancaman Allatl).

6;l(ijnt g "aitH;ft (dan pisahkanlah rnereka di tempat
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tidur mereta), dikatakan hajara apabila menjauhi. Al Madhaaji'
adalah bentuk jarnak dari madhja', yaitu mahall al idhtijaa' (tempat

berbaring), artinya: Menjauhlatr kalian dari berbaringnya mereka dan
janganlah memasukkan mereka di bawatr kain yang kalian jadikan

selimut ketika berbaring. Ada juga yang mengatakan, bahwa
maknanya adalah: Membalikkan punggungnya saat berbaring. Ada
juga yang mengatakan, bahwa itu adalah ungkapan kiasan tentang
meninggalkan persetubuhan dengannya. Ada juga yang mengatakan,
batrwa maknanya adalah: Jangan dibiarkan si istri tidur bersamanya di
rumatr yang ia berbaring di dalamnya.

'l;"3;t3 @on puhullah mereka),yakni: hrlnrlan yang tidak

melukai. Konteksnya menunjukkan bahwa suami boleh mela}rrkan
semua ini ketika mengkhawatirkan nusryz. Ada juga yang

mengatakan, bahwa suami tidak boleh menghindarinya di tempat tidur
kecuali bila nasehat yang diberikannya tidak mempan, dan bila
nasehatnya dilaksanakan maka tidak boleh menghindarinya di tempat

tidur. Dan bila menghindarinya di tempat tidur mencukupinya, maka

tidak beralih kepada pemukulan.

g;it 39 (Kemudian iitu mereka mentaatimu)

sebagaimana yang semestinya dan meninggalkan nusyuz, "r*Wfi

W (maka janganlah komu mencari-cari ialan untuk

menyusahlrannya), yakai: Janganlah kalian mencari-cari sesuatu yang

mereka benci, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Ada juga
yang mengatakan, batrwa maknanya: Dan, janganlah kalian bebani

mereka dengan kecintaan terhadap kalian, karena itu tidak termasuk

dalam pilihan mereka.

frb1$ <rg'fi 'lty(Sesungguhnya Allah Maha Tinggi

lagi Maha Besar) mengisyaratkan kepada para srurmi agar bersikap

lembut dan santun, yakni: Dan, jika kalian bisa (berlaku seenaknya)

terhadap merek4 maka ingatlatr kalian tentang kekuasaan Allah
terhadap kalian, karena kekuasaan Allah jauh di atas segala
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kekuasaan, dan sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: ( l# 7;

.4 &'# .*,5t1 JS @onianganlah lmmu iri hati terhadap

apa yang dikarunialcan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak
dari sebagian yang lain), ia mengatakan: Janganlatr seseorang
berangan-angan, "Duhai kiranya aku memiliki harta fulan dan
keluarganya." Allah telatr melarang hal ini, akan tetapi hendaklah
memohon kepada Allah dari karunia-Nya.

\j$-L'r W A; )C) (Karenal bagi orang taki-taki

ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan), ia mengatakan:
Dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat, maka
untuk laki-laki adalatr dua kali bagan perempuan. Abd bin Humaid
dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah: Batrwa sebab turunnya
ayat ini adalah karena para wanita mengatakan, "Duhai kiranya
bagian-bagian kita dari harta warisan sama dengan bagian-bagran
kaum lelaki." Sementara kaum laki-laki mengatakan,'sungguh kami
mengharapkan dilebihkan daripada kaum wanita dengan kebaikan-
kebaikan kami dalam hal aktrirat sebagaimana kami dilebihkan atas
mereka dalam hal hafia warisan." Tentang sebab turunnya ayat ini
telah dikemukakan.

Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Mujatrid mengenai firman-Nya: e ifr tig,;

=9\;i
Z.-
.AL.bt (Dan mohonlah ke,,pada Allah sebagian dar'i karunia-Nya), ia

mengatakan: Bukan barang-barang duniawi.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin

Jubair mengenai firrran-Nya, ,';-6 e 'iti tiA,i (Dan mohonlah

lrepada Allah sebagian dari knrunia-Nya), ia mengatakan: Ibadah
bukan perkara duniawi. At-Tirrridzi meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud,
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ia berkata, *Rasutullah SAW bersabda: 'olt4-ilr Lfi ,y e trr rrL

S*- lUemohonlah tutian kepada Allah dari karunianya, knrena

Allah suka dimohon)"6t At-Tirmidzi mengatakan, "Demikian yang

diriwayatkan oleh Hammad bin Waqid, dan ia bukan penghafal hadits.

Yang demikian ini diriwayatkan juga oleh Abu Nu'aim dari Israil,

dari Hakim bin Jubair, dari seorang laki-laki, dari Nabi SAW. Hadits

Abu \g'aim tarnpaknya lebih shahih." Demikian juga yang

diriwayatkan oleh Ibnu Jaril dan Ibnu Mardawaih. Diriwayatkan juga

oleh Ibnu Mardawaih saja dari hadits Ibnu Abbas.

Al Bukhari, Abu Daud" An-Nasa'i, Ibnu Jarfu, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Al Hakim dan Al Baihaqi di dalam Sunan-

nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: )4;

A$ (6 @ast tiaytiap [harta peninggalan dari harta yang

ditinggalkan ibu bapak dan koib kcrabatJ, Kami jadikan pewaris-

pewarisnya). ia mengatakan: Para pewarisnya- |'rfr e$i;

'Hfj (Dan [iiko adal orang-orang yang kamu telah bersumpah

setia dengan mereka),Ia mengatakan: Ketika kaum Muhajirin tiba di

Madinatr, kaum Anshar mewarisi mereka tanpa hubungan darah di

antara mereka, tapi hanya karena persaudaraan dipersaudarakan oleh

Nabi SAW. Lalu setelah ditunrnkannya ayat: e.6 64 J',:4;
(BaSt tiap-tiap vwrta peninggalan dari horta yang ditinggalkan ibu

bapak dan karib kcrabatJ, Komi iadikan pewaris'peworisnya), hal

tersebut dihapus. Kemudian Allah berfirrran: Hg .r'rSL e-$S

16; 
#36 (Dan [iika adal orang-orang yang kamu telah

bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka

bagiannnya) karena jasa pertolongan, kebersamaan dan loyalitas.

6' Dha'i1 At-Tirmidzi, no. 3571 dan Al Albani di dalam Dha'if Al Jami', ,,o'

3278.
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Walaupr:n tidak ada lagi perwarisan, tapi bisa diberi dengan jalan
wasiat.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya: )4;

C(; l& @a7t tiap-tiap [harta peninggalan dari harta yang

ditinggalkon ibu bapak dan karib kerabatJ, Kami jadikan pewaris-

pewarisnya), ia mengatakan: Ashabahnya. |pri: 3'r3L C$;
(Dan fiilra adal orang-orang yang kamu telah bersumpah setia
dengan mereka), ia mengatakan: Dulu ada dua orang yang bersepakat
batrwa bila salatr seorang dari keduanya meninggal, maka yang

satunya lagi mewarisinyq lalu Allatr menurunkan ayat: l-jlt '6jS

W i, $tr*-,+S; <A"if'u;ni ,t ? e 4,J:t #
6F, &,pJ dt (Dan orang-orang vang memwnvai hubungan

darah satu sama lain lebih berhak [waris-mewarisiJ di dalam kitab
Allah daripada orang-orang mubnin dan orang-orang Muhojirin,
lrccuali lralau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu

[seagamaJ) (Qs. Al A@*rab [33]: 6). Allah menyatakan: Kecuali
mereka berwasiat untuk para wali mereka yang diwasiatkan, maka
boleh memberikan kepada mereka hingga sepertiga dari harta warisan
orang yang meninggal, dan ini adalah perbuatan baik.

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya
mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Dulu sebelurn Islam datang, ada
orang yang mengadakan kesepakatan dengan orang lain, yaitu: 'Aku
mewarisimu dan engkau mewarisiku.' (yakni siapa yang meninggal
terlebih dulu, maka hartanya diwarisi oleh yang meninggal
belakangan). Sementara orzmg-orang biasa menjalin persekutuan

(bersumpatr setia bagai saudara), maka Rasulullah SAW bersabda: .ff
ti lb r:t ,1: 11 i>r-yi ia-i:iri iit:]i krii y 2i *ar e os *
l)tlli vt'&L; (Setiap persekutuan atau kesepalcatan di masa jahitiyah
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yong kemudian dicalatp oleh Islam, maka Islam hanya
mengolahkannya. Dalam Islam sendiri tidak ada kesepakatan

perselafiuan [seperti itu) Lalu dihapus oleh ayat ini: 4(;.J1

,4:.",15 # (orang-orang yang memwnyai hubungan kcrabat itu
sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya [daripada yang bukon
kerabatJ)" (Qs. Al Anfaal [S]: 75). Abu Daud, Ibnu Jarir, Ibnu
Mardawaih dan Al Baihaqi meriwayatkan darinya mengenai ayat ini,
ia mengatakan, "Dulu ada seseorang yang berjanji setiap (saling bantu
bak saudara) sementara tidak ada hubungan nasab di antara keduany4
lalu salatr satunya mewarisi yang lainnya. Kemudian hal ini dihapus

oleh ayat: ,#,85 # ,Ci*ll]fr (orang-orang yans mempunyai

hubungan kcrabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya
[daripada yang bukan kcrabatJ)."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu
Hatim meriwayatkan dari Al Hasan: Bahwa seorang laki-laki dari
golongan Anshar pemah menampar istrinya, lalu sang istri menuntut
qishash (pembalasan), maka Nabi SAW menetapkan qishash

(pembatasan) di antara keduany4 lalu turunlah ayat: gl|,rJifi. "fr:r$j
,E: 65t {4 ;\ +5 6 (Dan janganttah komu tersesa-sesa

membaca Al Qur'an sebelum disempurnalan mewahyukannya
lrcpadamu) (Qs. Thaatrnl20l: I l4). Maka Rasulullatr sAw pun diam

dan turunlah ayat: j44i & 5;6 StSi (Kaum tahi-taki itu adatah

pemimpin bagi knum wanita) al aayah. Lalu Rasulullatr SAW
bersabda: rj-o fu'stll fli rfssl lxamr menginginkan suatu har, namun

Allah menghendaki hal laiwtya).Q Ibnu Mardawaih juga
meriwayatkan serupa itu dari AIi.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas:

t Ibnu Katsir mencantumkannya di dalam Tafsir-nya l/491.

lebih
dan

'tltl
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ili :Y 6;,9 SCSi (Kaum taki-taki itu adatah pemimpin bagi

lraum wanita) yakni: Sebagai pemimpin mereka. Wanita harus
menaatinya dalam hal-hal yang telatr diperintalrkan Allatr untuk
menaatinya. Bentuk menaatinya adalah berlaku baik terhadap
keluarganya dan menjaga hartanya.

';ifr Jai q (obh karena Allah telah melebihtran),

melebihkannya terhadap wanita karena nafkah dan bekerjanya.

W -\r4tAl| 6rtrt itu maka wanita yang shalih,

ialah yang taat kepada Allah), yaitu: Wanita yang ta'at kepada Allah.

(Lagt memelihara diri kctika suaminya tidak

ada), yatri: Bila para wanita itu demikian, hendaklah (para suarni)
bersikap baik terhadap mereka.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Qatadalr, ia mengatakan, Vgt UL|, (LoSt

memelihara diri ketika suamirrya tidak ada) adalah memelihara hak
suami yang dititipkan Allah kepada mereka dan memelihara diri
ketika suami sedang tidak ada. Ibnu Al Mrmdzir meriwayatkan dari

Mujatrid, ia mengatakan: .4 L,1+L Qagt memelihara diri
l@til@ suaminya tidak ada) yakni: Untuk suami. Ibnu Jarir
meriwayatkan dari As-Suddi, ia berkata, 6e-Yakni- memelihara
harta milik suami dan memelihara kemaluannya hingga sang suami
kembali sebagaimana yang telah Allah perintahkan kepadanya."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi
di dalam Sunan-nyameriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-

Nva: (;,;i ,$fi 6V'lwanita-wanita yang kamu Htantatirkan

nusytznya), ia mengatakan: Yaitu: Wanita yang nusyuz dan
meremehkan hak suaminya dao tidak mematuhi perintahnya, maka
Allah memerintahkan suami untuk menasihatinya, mengingatkannya
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kepada Allah dan mengingatkan akan besarnya haknya terhadap istri.
Jika ia menerima maka itu yang diharapkan, bila tidak, maka suami
memisatrkan diri di tempat tidur dan tidak mengajaknya bicara tanpa
memutuskan ikatan pernikahan. tlal ini biasanya dirasa berat oleh
istri, bila sang istri kembali (kepada sikap baik) maka itulah yang
diharapkan, bila tidak maka suarni memukulnya dengan pukulan yang
tidak keras, tidak memecahkan tulang dan tidak melukai.

w 3*wti ?Ifr t$ {x"*udian jika meretca

mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk
menyusahknnnya), yakni: Bila ia mematuhimrl maka janganlatr
engkau mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Ibnu Jaxir

meriwayatkan dari Ibnu Abbas: 'li3;t3 6t:;S \'iirA;$ fo""
pisahkanlah mereko di tempat tidur mereka), ia mengatakan: -Yakni- tidak menyetubuhinya Abdunazz-aq dan Ibnu Jarir juga
meriwayatkan serupa itu dari Ikrimah. Ibnu Jarir meriwayatkan dari
Atha': Bahwa ia pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang pukulan
yeng tidak keras, Ibnu Abbas menjawab, "-Yalcd memukul
denga*- siwak atau serupanya." Diriwayatkan oleh At-Tinnidzi dan
di-shahih-karnyq An-Nasa'i dan Ibnu Majatr dari Amr bin Al
Ahwash: Bahwa ia turut menyaksikan khutbah wada' bersama

Rasulullatr SAW, di antaranya bahwa Nabi SAW bersabda: tjb 1L$ lt

karena'sesunggulutya mereka adalah taryanan yang ada pada kalian.
Kalian tidak memiliH lral lain terhadap mereka selain itu, kecuali jika
mereko melahtkan perbuatm keji yng nyata. Jika mereka melahtkan
rtu maka pthilah mereka dengan pthian yang tidak kcras.
Kemudian jika mereka menoatimu, maka jonganlah kamu mencari-
cari jalan untuk meryrusahkamya).'53 Al Bulfiari, Muslim dan yang
lainnya meriwayatkan dari AMullah bin T,zrtrr'ilr, ia berkata,

o Hasan: Ibnu Majah, no. lE5l da At-Tirmidzi, no. I163.

836 TAFSIR FATHUL QADIR



"Rasulullah SAW bersabda: er.,Jr tH- * "i;r.iLi t;5i
?;l fi C. qq ; g*run seseorang tratian memuratr istrinya

seperti ia memuhtl hamba sahcya, kemudian di penghujung hari ia
menyetubuhinya?)-64

tk) -rfi # K;IF2E W.6@ ;!1; 6y-3

'b#ifi !,fW frl gS tLi;ituj bLq); 3;

@ww
"Dan jiha kamu hhawatirhan adapersenghetaan antaro keduanya,
Moha hirhnlah seorang haham dari heluarga laki-lahi dan seorang

hakam dari keluarga perumpuan. jika hedua orang haham itu
bermaksud Mengadakan perbaihan, niscaya Allah mcmberi tauJik

kepada suami-isteri itu SesungguhnyaAllah Maha mengetahui lagi
Maha MengenaL" (Qs. An-Nisaa' [al: 35)

Makna syrqaaq telah dikemukakan didalam surah Al Baqarah,
asalnya maknanya batrwa masing-masing mereka mengambil sisi
selain sisi temannya. Disandangkannya syiqaaq kepada zharf adalah
untuk memberlakukannya sebagai maful bih (obyek penderita),

seperti pada firman-Nya: l6L ,Ei K ,I fpra"*l sebenarnya

tipu drya[muJ di wafuu malam dan siang [yang menghalongi kamiJ).,,
(Qs. Saba' [34]: 33), juga seperti ungkapan: Yaa saariqal-lailati
ahlad-daor (wahai pencuri penghuni rumah di malam hari). Khithab
ini ditujukan kepada para pemimpin dan para hakim. Dhamir e,ata

ganti) pada kalimat: Vn!. lantara ke&nnya) adalah suami-istri,

s Muaafoq 'Alaih:Al Bul6ari, no. 2504 dan Mustim 42lgl dengan lafazh:
. . f, '* ,tP '6 Sl '$ai- ,t (Jangonlah seseorong di antoa kalian mencambuk

istrinya seperti mencambak homba sahaya...) al hadits.

TAFSIR FATHUL QADIR 837



karena telah disebutkan kalimat yang menunjukkan keduanya, yaitu

penyebutan laki-laki dan perempuan.

\;r:;S (matra kirimlah) kepada suami-istri itu (K?lttororg

hakam) yang akan menetapkan kepufusan di antara keduanya, yaitu

orang yang layak melakukannya dilihat dari segi akal, agama dan

perilakunya. Allatr SWT menetapkan bahwa kedua haka$ itu berasal

dari keluarga kedua belah pihak (yakni dipihak keluarga suami dan

dari pihak keluarga isti), karena mereka lebih mengetahui kondisi

keduanya. Bila dari pihak keluarga kedua suami-istri itu tidak ada

orang yang layak unttrk menetapkan keputusan di antara mereka,

maka kedua hakam diambil dari selain keluarga mereka. Demikian ini
jika perkara suami-istri itu cukup pelik dan belum jelas siapa yang

bertindak buruk di antara keduanya. Adapun bila telah diketatrui siapa

yang bertindak buruk, maka bisa langsung ditetapkan hak

pasangannya.

Kedua hakam yang dimaksud hendaknya berusatra

mengadakan perbaikan dengan mengerahkan segala kemampuannya,

bila mereka mampu melakukan itq maka hendaklatr melakukan

demikian, bila hal itu melelatrkan kedua hakam itu dan keduanya

berpendapat untuk memisatrkan suami-isti itu, maka kedua boleh

menetapkannya tanpa harus melalui perintah hakim negara, dan ini
bukan berani perwakilan dalam pemisahan antara suami-istri.

Demikian yang dikatakan oleh Malih Al Auza'i dan Ishaq, dan

demikian juga yang diriwayatkan dari Utsman, Ali, Ibnu Abbas, Asy-

Sya'bi, An-Nakha'i dar Asy-Syaf i, serta yang dikemukakan oleh

Ibnu Katsir dari Jumhur. Mereka mengatakan, "Karena Allah telah

berfirman: -6 i; lkt -$ i K 1,-:;S @atra Hrimtah

seorang halram dari kcluarga laki-laki dan seorang hakam dari

kcluarga perempuan). Ini nash dari Allah swT, bahwa keduanya

adalatr qadhi (hakim), bukan sebagai wakil dan bukan sebagai saksi."

Sementara pendapat ulama Kufah, Atha', Ibnu Zaid, Al Hasan

dan salah satu dari dua pendapat Asy-Syaf i menyatakan, batrwa

pemisahan itu diserahkan kepada imam (pemimpin tertinggi) atau

tafi- negara, bukan berada di tangan kedua hakam tersebut bila
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suami-istri itu tidak mewakilkan kepada mereka atau bila imam dan

hakim tidak memerintahkan ifu kepada mereka berdua. Karena
keduanya hanya sebagai utusan yang menyaksikan, sehingga tidak

berhak untuk memisahkan. Ini ditunjukkan oleh firman-Nya, Y*-j- t-ry

(Jilra lrcdua orang lnkam itu bermaksud), yaklrri: Kedua hakam itu:

(J.2,y{mengadalcan perbaikan)antara kedua suami-istri ifit: 1i\i 4;
,
W.(niscaya Altah memberi tau/ik kcpada suami-isteri itu), di sini

Allah hanya menyebutkan 'perbaikan' tanpa menyebutkan
'pemisahan'.

-r#.'fii i'; (J;Lt*j bL(Jika kedua orans hakam itu

bermaksud mengadakan perboikan, niscaya Allah memberi taufik
kepada suami-isteri itu), maknanya adalah terjadinya kesepakatan
antara suami istri sehingga keduanya kembali kepada kebersamaan
dan perlakuan yang baik. Makna iraadah (maksud, yakni redaksi:

f*) adalatr ketulusan niat kedua hakam untuk memperbaiki

t oUrrrg* antara kedua suami-istri ifu.

Ada juga yang mengatakan, bahwa dlamirpada kalim"t $-j
-r#.ii 

1n*"oyo Altah memberi taufik kcpada kcduanya)kembali

kepada kedua hakam, sebagaimana pada kalimat: (l;y(*_j r.l!

(Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan),
yakni: Niscaya Allah memberi petunjuk kepada kedua hakam itu
untuk menyatrkan kesepakatan suami-istri itu dan mencapai maksud
kedua hakam itu. Ada juga yang mengatakan, bahwa kedua dhamir iat
adalah suami-isri, yakni: Bila kedua suami-istri itu bennaksud
mengadakan perbaikan persengketaan di antara keduanya, maka Allah
akan menganugerahkan kesatuan dan kesepakatan antara keduanya.
Bila kedua hakam itu berbeda pendapa! maka keputusan keduanya
tidak bisa diterapkaq dan tidak dihanrskan utuk menerima pendapat
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keduanya. Demikian pendapat yang tidak diperselisihkan di kalangan
ahli ilmu.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi
di dalam Sunan-nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-

Nya: W 36, ;!i, Irft (Dan jika kamu Hwwatirkan ada

persengketaan antara keduanya), ia mengatakan: Jika suami dan istri
saling merusak hubungan di antara keduany4 Allah memerintahkan
agar mereka mengirimkan seorang yang shalih dari pihak keluarga
suami dan seorang lainnya yang seperti itu juga dari pihak keluarga
istri, lalu keduanya mengkaji siapa di antara keduanya yang telah
berlaku buruk. Jika dinilai suami yang telah berlaku buruk, maka
hendaknya mereka memisahkan istrinya dan membatasi hanya dalam
pemberian nafl<ah. Jika dinilai yang berlaku buruk adalatr istri, maka
mereka memisalrkannya dari suaminya dan mencegah pemberian

nafkatr kepadanya. Jika kedua utusan ini sepakat untuk memisatrkan
atau menyatukan keduany4 maka itu boleh. Jika keduanya
berpendapat unttrk menyatukan keduanya, sementara salah satu dari
suami isti itu rela sedangkan ynng Satu lagi tidak rela, kemudian salah

satunya meninggal, maka yang rela mewarisi yang tidak rela,
sedangkan yang tidak rela tidak mewarisi yang rela.

(J;y$.,j aL Uil@ kedua orang hakam itu bermaksud

mengadakan perbaiknn), yakni: Kedua hakarn (yang diutus itu), e:i

W. 8i @*"oyo Attah memberi taufik kcpada suami-isteri itu).

Demikian juga setiap orang yang berupaya mengadakan perbaikan
akan diberi petunjuk kepada yang haq dan cara yang benar.

Asy-Syaf i di dalam Al Umm, Abdtmazzaq & dalam Al
Mushannaf, Sa'id bin Manshur, AM bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi di dalam Sunan-nya
meriwayatkan dari Abidah As-Salmani mengenai ayat ini, ia
menuturkan, "Seomng laki-laki dan seorang wanita beserta sejumlah

orang datang menemui Ali, lalu Ali memerintalrkan agar orang-orang
itu mengirim seorang hakam dari pihak keluarga si laki-laki (sang
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suami) dan seorang hakam dari pihak keluarga si wanita (sang istri),
lalu Ali berkata kepada kedua hakam itu, 'Tahukatr tugas kalian

berdua? Jika menurut kalian berdua batrwa sebaiknya suami istri itu
disatukan maka satukanlah, dan jika menurut kalian berdua bahwa

sebaiknya suami istri itu dipisatrkan maka pisahkanlah.' Si wanita

berkata, 'Aku rela dengan Kitabullah yang ditetapkan atasku dan

untukku dalam hal ini.' Sementara yang laki-laki berkat4 'Kalau
berpisatr, aku tidak mau.' Ali berkata, 'Engkau dusta. Demi Allah,
engkau harus menyetujui seperti yang ia (isEi) setujui'."

Abdurrazzaq, AM bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al
Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Aku dan

Mu'awiyah diutus sebagai hakam, lalu dikatakan kepada kami, 'Jika
kalian berdua berpendapat untuk menyatukan mereka (suami isti
yang mereka wakili) maka satukanlatr merek4 dan jika kalian berdua

berpendapat untuk memisatrkan keduanya maka pisahkanlah

mereka'." Yang mengufus mereka berdua adalah Utsman.

Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu
Hatim dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Al Hasan, ia mengatakan,

"sesungguhnya diutusnya dua hakim adalatr untuk mengadakan

perbaikan dan bersaksi tentang keztraliman si pelaku kezhaliman (di
antara kedua suami isri). Adapun perpisatran, maka itu tidak berada di

tangan mereka." Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim
juga meriwayatkan serupa itu dari Qatadah. Al Baihaqi meriwayatkan
dari Ali, ia mengatakan, "Bila salah seorang dari kedua hakim
menetapkan sementara yang satu lagi tidak menetapkan, maka

keputusannya tidak berlaku hingga tercapai kesepakatan keduanya."

,s ij GLiS$;w 4;F$ S 5iJfi b #(,
)gt" 6.;5i a ; 2{G g$,frr5 {i4() it;3i
;K!,ti., JAi i.U-*.Jf,,,e6$ *-$fr

t3;S<Gi,\L6U1u76iif#i5drliE
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"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempercekutukan-Nya
dengan sesuatupun. Dan herbuat baiklah kepada dua orang ibu-

bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orong4rtang miskin,
tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat,

Ibnu sabil dan hamba sahayamu- Sesungguhnya Allah fidak
menyuhai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan

dirln (Qs. An-Nisaa' [4]: 36)

Penjelasan tentang makna a/ 'ibaadah telah dikemukakan.

t<utu'(17"bisa sebag u maful bih, yakni: Laa tusyrilatu bihi syai'an

minal asy-yaa'i (anganlatr kamu mempersekutukan-Nya dengan
sesuatu apa pun) tanpa membedakan antara yang hidup, yang mati,
benda maupun hewan. Bisa juga sebagai mashdar, yakni: Laa
tusyrihru bihi syai'an minol isyraak (anganlah kamu
mempersekutukan-Nya dengan penyekutuan apa pun) tanpa
membedakan antara syirik besar, syirik kecil, sfrik yang nyata
maupun syirik yang tersembunyi.

{S;y (berbuat baiHah) adalah mashdar unhrk .fi't yurg

mahdzuf,, yakni: Afosinuu bil waalidain ihsaanan (berbuat baiklah
kepada dua orang ibu-bapak dengan sebaik-baiknya). Ibnu Abu
Abalah membacanya dengan rafa'. Penyebutan perintah untuk berbuat
baik kepada ibu-bapak setelah disebutkannya perintah untuk
beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukm-Nya
menunjukkan betapa besarnya hak keduanya. Ini seperti pada firman-

Nya: '!i}$l; 4 H $ (Bervumrun kcpada-Ku dan kepada dua

orang ibu bapabnul (Qs. Luqmaan [31]: l4), di sini Allah SWT
memerintahkan unflrk bersyukur kepada-Nya dan juga kepada
keduanya

6.;3i 6;j Qrarib-kcrabat), yaitu: Setiap orang yang disebut

kerabat walaupr.rn hubungan kekerabatannya jatrh.

ISA$ dfiii (anak anak yatim, orang-orang miskin),

penafsiran tentang telah dikemukakan. Maknanya: dan
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berbuat baiklah kepada kerabat ... dan seterusnya hingga akhir yang

disebutkan pada ayat ini.

{tfii $ )(}G (Tetangga yang delral), vakni: Yang

lokasinya dekat. Ada juga yang mengatakan, yaitu selain bertetangg4
juga mempunyai hubungan kekerabatan (ada pertalian nasab

dengannya).

,.Sft )qiat (Dan tetangga yang iauh), yakni: Yang

lokasinya jagh, ini kebalikan dari tetangga yeng dekat. Maksudnya

adalatr setiap yang disebut tetangga namun rumahnya jauh. Ini
menunjukkan untuk berbuat baik kepada para tetangga secara umum'

baik yang rumalrnya dekat maupun yang rumatrnya jaulU dan bafuwa

bertetangga dengan baik adalah suatu kemuliaan yang diperintatrkan.

Di sini juga terkandung sanggahan terhadap orang yang menduga

batrwa yang dimaksud tetangga adalah khusus yang rumahnya

berdempetan, bukan yang terselingi dengan rumatr lain, atau khusus

yang dekat sajq tidak termasuk yang jauh. Ada juga yang

mengatakan, batrwa yang dimaksud dengan tetangga yang jautr di sini

adalah yang tidak kenal. Ada juga yang mengatakan, bahwa tetangga

yang jauh adalah orang asing yang tidak mempunyai hubungan

kekerabatan dengannya dan tidak pula dengan tetangganya. A1

A'masy dan Al Mufadhdhal membacanya'Wal iami al janbi' dengan

harakat fathoh pada huruf iim,lnrakat sukun pada huruf nun, y*ni:
Dzii al janDi, yaitu bersebelahan

Al A}fifasy mengatakan:

+v\|"*'u6i
Masyarakat di satu sisi, don pemimpin di sisi lain.

Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan

tetangga dekat adalatr yang muslim, sedangkan yang dimaksud dengan

tetangga jauh adalah yahudi dan nashrani. Para ahli ilmu berbeda

pendapat mengenai standar penetapan sebutan tetarigga dan penetapan

haknya.
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Diriwayatkan dari Al Auza'i dan Al Hasan, bahwa batasannya

adalah empat puluh rumah dari setiap aratr. Diriwayatkan juga
menyerupai ini dari Az-Zrhi. Ada juga yang mengatakan, yaitu
sejauh jarak bisa terdengar iqarnatr shalat. Ada juga yang mengatakan,
yaitu yang tercakup dalam satu lingkungan. Ada juga yang

mengatakan, yaitu sejauh jarak yang bisa terdengan adzan. Yang lebih
tepat adalah mengembalikan makna tetangga kepada pengertian

syari'at bila ada keterangan yang menunjukkannyq misalnya bahwa
yang disebut tetangga adalah yang jauhnya hingga sekian rumah, atau
yang jaraknya sekian, maka itulah yang diterapkan, tapi bila tidak ada

keterangan itu di dalarn syari'at, maka dikembalikan kepada makna
bahasa dan tradisi. Ternyata di dalam syari'at tidak ada keterangan
yang menyebutkan batrwa tetangga itu adalah yang lokasinya hingga
sekian rumah atau berjarak sekian, dan dalam batrasanya orang Arab
juga tidak ada keterangan yang menunjukkan itu, tapi secara bahasa,

bahwa yang dimaksud dengan al jaar (tetangga) adalah al mujaantir
(yang besebelatran), dan ini mempunyai banyak makna. Disebutkan di
dalam Al Qamus: jaff dan majruur, yang disewa untuk menganiaya,
yang menyewa, yang disewa, mita dalam perniagaan (mitra usaha),

suarni bagi seorang istri adalah tetangganya, kemaluan ishi, rumah-
rumatr yang dekat, mitr4 sekutru penolong," Al Qurthubi mengatakan
di dalam Tafsir-nyar "Diriwayatkan, bahwa seorang laki-laki datang
kepada Nabi SAW, lalu ia berkata, 'Aku tinggal di lingkungan suatu

kaum, dan tetangga yang paling dekat denganku adalah orang yang
paling buruk sikapnya terhadapku.' Maka Nabi SAW mengutus Abu

Bakar, Umar dan Ali untuk mengumumkan dari pintu-pintu masjid: ff
iistl;. i18 ;;!'r u il, ,9\ ti $Q tjrs 4i 'ol (Ketahuitah,

sesungguhnya [jarakJ empat puluh rumah adalah tetangga. Dan tidak
alcan masuk surga orang yang kelahtan burulorya tidak membuat
tentram tetangganya)'65 Jika riwayat ini valid, maka sudah cukup
dengan ini, namun ternyata ia meriwayatkannya begitu saja tanpa

disandarkan kepada salah satu kitab hadits yang dikenal, walau ia
seomng imam dalam ilmu riwayat, tapi ungkapan ini tidak bisa

dijadikan hujjah karena ia meriwayatkan tanpa menyebutkan sanad,

'5 Dho'y. Al Qurthubi 5/185, namun dikemukakan dengan bentuk redaksi yang
lemah, yaitu dengan menggrmakan redaksi unntiyd' (diriwayatkan).
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J * e, si;-F *iii O ai;J6 F;

dan tidak pula menukil dari kitab yang masyhur. Apalagi, ia sering

menyebutkan hal-hal yang diperselisihkan (otentitasnya) sebagaimana

di dalam Tadzkirah-nya. Sementara itu, di dalam Al Qur'an
disebutkan redaksi yang menunjukkan bahwa tempat-tempat tinggal di

Madinah adalatr saling bertetangga, Allah Ta'alaberfirman: ;i i 4

tr! ai,-$t{,}{i\(

fu *yq-aA-,e gesungguhnya jika tidak berhenti orang-

orang munafih orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan

orang-orang yang menyebarlan kabar bohong di Madinah [dari
menyakitimuJ, niscaya Kami perintahkan kamu [untuk memerangiJ

merelra, kcmudian mereka tidak meniadi tetanggamu [di MadinahJ
melainkan dalam waWu yang sebentar) (Qs. Al Ahzaab [33]: 60),

Allah menyatakan, batrwa berkurnpulnya mereka di Madinah adalah

sebagai tetangga. Adapun pengertian secara tradisi mengenai sebutan

tetangga, maka itu berbeda-beda tergantung daerah masing-masing.

$fu" g4)i3 (teman seiawat), ada yang mengatakan,

bahwa itu adalah teman seperjalanan. Demikian yang dikatakan oleh

Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Ikrimatr, Mujahid dan Adh-Dhahhak.
Ali bin Abu Thalib, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abi Laila mengatakan,

batrwa itu adalah istri. Ibnu Juraij mengatakan, bahwa itu adalah yang

menemani dan menyertai Anda karena berharap bisa mendapat

manfaat dari Anda. Tidak jauh dari kemungkinan bahwa makna yang

dimaksud ayat ini mencakup semua pendapat ini diserta tambatranny4
yaitu: Setiap yang.bisa disebut teman yang berdekatan, yakni yang

berada di dekat Andq seperti orang yang berada di samping Anda
dalarn rangka menunfut ihnr:, atau belajar membuat sesuatu, atau

dalam transaksi pemiagaan dan sebagainya.

J+?i glj liOnu sabi[), Muja]rid mengatakan, "Yaitu orang

yang melewati Anda." As-Sabiil adalatr athlhariiq (alan), lalu
musafir dinisbatkan kepadanya karena ia lewat di atasnya dan berada

di sana. Penafsiran yang paling tepat adalatr: Orang yang sedang
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dalam perjalanan, maka bagi yang muqim (penduduk setempat yang
tidak sedang dalam perjalanan) hendaknya memperlakukannya dengan
baik. Ada juga yang mengatakan, bahwa ibnu sabil adalatr yang
perjalanannya terputus. Ada juga yang mengatakan, bahwa ifu adalah
orang yang lemah.

'{,4 isg, lli (don hamba sahayamu), yakni: Dan

bersikap baiklah terhadap budak-budak yang kalian miliki, yaitu
budak laki-laki dan budak perempum. Batrkan Nabi SAW telah
memerintatrkan agar mereka memakan dari apa yang dimakan oleh
majikan mereka, dan mengenakan pakaian dari apa yang dikenakan
oleh majikan mereka Al MuWttaal adalah yang sombong dan angkuh.
Yakni: Allah tidak menyukai orang yang menyombongkan diri lagi
angkuh dan membanggakan diri terhadap orang lau,. Al Fakhr adalah
membanggakan diri dan memanjang-manjangkan kisah-kisatr hidup.
Dikhususkannya penyebutan kedua sifat ini, karena keduanya
menyeret pelakunya kepada sikap meremehkan yang diperingatkan
Allah di dalam ayat ini.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi
di dalam Syu'ab Al Iman meriwayatkan dari berbagai jalur dari Ibnu

Abbas mengenai firman-Nya: 6.fii ot {lii (Tetangga yang

dekat), ia mengatakan: Yakni tetangga yang mempunyai hubungan
kekerabatan denganmu.

# )6i't (Dan tetangga yang jauh), yakni: Tetangga

yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan denganmu." Ibnu Jarir
dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Nauf Al Bakali, ia
mengatakan, "Tetangga dekat adalah yang muslim, sedangkan
tetangga yang jauh adalah yahudi dan nashrani."

Ibnu Jarir, Ibnu AI Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi
di dalam Syu'ab Al Iman meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nyar +it g6t fteman sejawat), ia mengatakan:

Teman seperjalanan. Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari
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Sa'id bin Jubair dan Mujahid.

Al Hakim At-Tirmidzi di dalam Nawadir Al Ushul,Ibnu Al
Mnndzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Zud bin Aslam

mengenai firman-Nya: -rJU" ,,176$ fteman sejawat), ia

mengatakan: Yaitu temanmu ketika hadir (tidak dalam perjalanan),

temanmu dalam perjalanan dan istrimu yang tidak seranjang

denganmu. Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu
Abu Hatim meriwayatkan dari Ali, ia mengatakan, "Yaitu istri."
Mereka dan Ath-Thabrani juga meriwaya&an seperti itu dari Ibnu
Mas'ud.

Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Abbas. Ibnu
Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari

Mujatrid mengenai firman-Nya, '{E$ ;K!, Yj 6an hamba

sahayamu), ia mengatakan: Yang Allah kuasakan kamu terhadapnya

lalu hubungannya baik. Semua ini adatah yang diwasiatkan Allah.
Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan serupa itu dari Muqatil. Telah
diriwayatkan banyak hadits secara morfu'hingga kepada Rasulullatr
SAW mengenai berbakti kepada kedua orang tua, menjalin hubungan

silaturatrmi dengan kerabat, berbuat baik terhadap anak-anak yatim,

bersikap baik terhadap tetangga dan memenuhi kebutuhan hamba

satraya yang dimiliki. Semua itu tercantum di dalam kitab-kitab
Sururalu kalni tidak perlu mengemukakannya di sini. Demikian juga

hadits-hadits tentang tercelanya sikap sombong, angffi dan

membanggakan diri. Semua ini menrpakan hadits-hadits yang cukup

dikenal.

<r'%-i,Ht36iSt'iti'bit4A51
(:1{'u-H$gY' :A# c{\t ft*v"-Y
*5,,,gri &t ;#'trt 6;*-rj'rr@ €4
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;'\6;"rf2q-55

b
-12 -i( 'ttli
of,S 2st d t4-,

;{f- e t\"

ik63>)iet,St
@ qi-IcbW Ci r$i', ;i,\tfir; I ;* rlt?j

i+};-{'ifrl @ v+ ;.s.){if {'?r'xt 45 q
H'$evii 't%iS
ft4e *?, #\ f nviz 6!-Xg1i @ y,V1

1;j{ u$il'ty;@'i,.f
@ G,.{6i'b;&{; {;ni b t;3 tr JF;i t#i
"(Yaitu) orang4nang yang kihir, dan menyuruh orang lain berbuat
hikir, dan Menyembanyikan haruniaAllah yang telah diberikan-
Nya kepada mereko- Dan Kami telah menyediakan untuk orang-

orang kaftr siksa yang menghinakan. Dan Auga) orang4rrang yang
menaJkahhan harta-harta mcreka karena riya kepada manusia, dan

otang-orang yang tidak beriman kqtadaAllah dan kepada hari
kemudian. Barangsiapa yang mengambil syaitan itu menjadi

temannya, maha syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknyo.
Apakah hemudharatannya bagi mereka, halaa mereka beriman
hepada Allah dan hafi kemudian dan menafhahkan sebahagian

rezki yang telah diberikan Allah hepada mereka? dan adalah Alrah
Maha mengetahui Keadaan mereko- Sesungguhnya Allah fidak
Menganiaya seseotang walaupun sebesar Tarrah, dan jika ada

kebajihan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipot gandakannya
dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang besor. Maha
bagaimanahoh Aahya orong haJir nanti), apabila Kami

mendatanghan seseorang saksi (Rosul) dari tiaptiap umat dan
Kami mendatanghan kanu (Muhannud) sebogai saksi atas mereka

itu (sebagai umatmu). Di hari ilu orang-orang hafir dan orang-
orang yang mcndarhahai rasul, ingtn supaya mcreka
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disamaratakan dengan tanah, dan mereka tidak dapat

menyembunyikan (dari Allah) sesuatu keiadianp un'"
(Qs. An-Nisaa' [4]: 37-42)

SJ{- 6-$i 6"ituJ orang-orans vang kikir) pada posisi

nashab sebagai badal dari kalimatt t3F $G i'\L 6l @rang-

orang yang sombong dan membangga-banggakan diri), atau karena

celaan, atau pada posisi rafa' sebagat mubatada'sedangkan Hwbar-

nya muqaddar (diperkirakan), yaitu: bagi mereka adzab demikian dan

demikian. Bisa juga pada posisi rafa'sebagai badal dai dhamir yang

tersembunyi pada kalim s, f2{i <e (sombong dan membangga-

banggalran diri). Bisajuga pada posisi nashab karena diperkiarakan

ada kata ,a'nii', atau pada posisi rafa' sebagai khabar sedangkan

mubtada'nya muqaddar (diperkirakan), yaitu: hum alladziina

yabkhaluuna (mereka itu orang-omng yang kikir). Kalimat ini pada

posisi nashab sebagai badat (pengganti). Kekikiran yang tercela

datam syari'at adalah keengganan menunaikan apa yang diwajibkan

Allah.

Mereka yang disebutkan di dalam ayat ini mempunyai sifat

kikir yang paling jelek dan paling buruk, paling menjattrhkan diri

pelakunya dan mengantarkannya ke dasar kenistaan, yaitu" bafuwa

ielain mereka itu kikir dengan hart4 mereka juga menyembunyikan

nikmat yang dianugerahkan Allah kepada mereka: 3$i Stfti

,#t(dan menytruh orang lain berbuat Hkir). Seolatr-olah mereka

merasakan batrwa kederrrawanan orang lain melukai peras'an mereka

dan menyesakkan dada mereka Orang-orang yang seperti kalian ini
(yakni orang-orang kikir, menyembunyikan nikmat dan menyuruh

orang lain untrk kikir) tidak banyak terdapat di kalangan para hamba-

Nya. Kalian telah berlaku kikir dengan harta kalian karena mengira

batrwa mengeluarkannya pada saluran-salurannya berarti

menguranginya, lalu mengapa pula kalian kikir dengan harta orang

lain? Padalral itu tidak akan menimbulkan madharat terhadap kalian.

Semua ini hanyalah sifat yang sangat tercela, sangat dungq sangat
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bodoh dan sangat pilihan yang sangat buruk.

Telatr dikemukakan perbedaan qira'ah pada kata al bukhl.Dart
telah dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-

orang yahudi, karena mereka menyandang sifat sombong,

membanggakan diri, kikir dengan harta dan menyembunyikan apa

yang diturunkan Allah di dalam Taurat. Ada juga yang mengatakan,

bahwa yang dimaksud ini adalah orang-orang munafik. Namun yang
jelas, bahwa lafazh ini mengandung makna yang lebih luas dari itu
dan mengandung kesimpulan yang lebih umum.

,-xfiJi i6) e$r\ 6;13-'u-i|'t (Dan fiuga] orans-orans

yang menalkahkan harta-harta mereko karena riya kepada manusio)

di'athafi<ankepada firman-Nya:'btrt|- Aii ffytit"l orang-orang

yang kikt), kaitannya, karena yang pertama sangat berlebihan dalam

kekikiran dan menyuruh orang lain berlaku kikir serta

menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepada mereka,

sedangkan orang-orang ini berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta

di luar saluran-saluran yang semestinya karena riya' dan sum'ah

ftebaikannya ingin dilihat dan ingin orang lain) sebagaimana orang

ingin mendengar orang lain menyebufirya sebagai seorang dermawan,

kemudian ia menceritakan itu kepada orang lain, sehingga hidungnya
pun membesar (karena senang). Padatral infak yang dikeluarkannya
itu hanya akan kembali kepadanya dengan membawa madharat,

karena tidak disertai dengan keimanan terhadap Allah dan hari akhir,

sehingga teman mereka kelak adalah syetan.

ql 4A qi 5, 'r;:;;-<'tt f< ,A (Dan barangsiapa vang

mengambil syetan itu menjadi temanrrya, malca syetan itu teman yang

seburuk-burufuya). Al Qarik adalah yang menemani, yaitu teman

dan kawan dekat. Maknanya: barangsiapa menerima dari syetan

sewaktu di dunia, berarti ia menyertainya di duniq atau: Maka ia
temannya di neraka, dan sungguh syetan adalah seburuk-buruk teman.

;* l:t|i @pakah kemudhwatan bagt mereka), yaitu
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sotonsan orang-orang tersebut, iiS'i\r\:;nv r-$l Ait +\\j:r.1

Tt\ 7rrtou merela beriman trcpada Allah dan hari kemudian dan

mena/kohkan sebagian rezeki yang telah diberiknn Allah kepada

mereftn) karena mengharapkan wajah-Nya dan karena melaksanakan

perintah-Nya, yakni: Madharat apa yang akan menimpa mereka bila

mereka melakukan itu.

7" 'l@r&-S 'ifr-lry (Sesungguhrrya Atlah tidak menganiava

seseorang walaupun sebesar zarrah). Al Mitsqaal mengikuti pola

mifaal, dai ats-tsaql, seperti al miqdaar dayj, al qadr. Kata ini pada

posisi nashab sebagai na'r gntuk maful yang ma@zuf, yutu: laa

yazhlimu syai'an mitsqaala dzarratin (tidak menganiaya sedikit pun

walau hanya sebesar zarrah). Adz-Dzarrah adalah satu dari adz-dzurr,

yaitu semut-semut kecil. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalafu

kepala semut. Ada juga yang mengatakan, bahwa dzurrah adalah

khardalah (biji sawi). Ada juga yang mengatakan, yaitu bagian

terkecil dari pertikel yang terbawa oleh sinar matatrari dari lobang atau

lainnya. Yang pertama adalah maknanya secara bahasa" dan ini yang

harus menjadi sandaran dalam mengartikan Al Qur'an. Yang

dimaksud dari redaksi ini: Batrwa Atlah tidak menganiaya, baik

banyak maupun sedikit, yakni tidak menyia-nyiakan pahala amal

mereka dan tidak menambah hukuman atas dosa-dosa mereka

walaupun hanya sebesar dzarrah,apalagi lebih dari itu-

i;'i''^* in o5 @aniilm ada kebajikan sebesar zarrah

pun, niscaya Allah akon melipat gandakan), orang-orang Hijaz
membacanya 'hasanatun' dengan rafa', sedangkan selain mereka

membacanya dengan nashab. Maknanya berdasarkan qira'ah yang

pertama: Jika ada kebajikan, maka pahalanya akan diberikan secara

semuma, tidak ada pengurangan. Berdasarkan qira'ah kedua: jika

perbuatannya bailq maka akan dilipatgandakan- Ada juga yang

mengatakan, bahwa perkiraannya adalah: Jika ada kebaikan walau

sebesar dzanah. Muannats-nya dhamir X\ii karena ia di-idhafat
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kan (disandangkan) kepada kata muannats. Pendapat pertama lebih
tepat. Al Hasan membacanya 'nudhaa'iJhae' dengan nuun,

sedangkan yang lainnya dengan !dd', dan ini yang lebih tepat

berdasarkan firman-Nya: ( ,V; fA ';'5 U -- 13 (dan memberilcan

dari sisi-Nya pahala yang besar). Pembatrasan tentang pelipat
gandaan patrala telatr dikemukakan. Maksudnya adatah melipat
gandakan patrala kebaikan.

3# $rr+ e ,y *t * (Maka bagaimanatrah

ftalnya orang-orang kafi, nantiJ, apabila Kami mendatanglcan

seorang saksi [rasuu dari tiaVtiap umat), ka,a iS3 pada posisi

nashab yang dipengaruhi oleh fi'l yang disembunyikarq yaitu
sebagaimana pendapat Sibawaih. Atau pada posisi rafa' karcna
sebagai mubtada', yaitu sebagaimana pendapat yang lainnya.

Kata penunjuk ;S:F kembali kepada orang-orang kafir.

Ada juga yang mengatakan, bahwa itu khusus orang-orang kafir

Quraisy. Maknanya: Maka bagaimanakah kondisi orang-orang kafir
itu pada hari kiamat nanti, yaitu ketika Kami mendatangkan seorang

saksi dari setiap umat, dan Kami mendatangkanmu sebagai saksi atas

mereka. Kalimat tanya ini bemrakna celaan dan sindiran.

,;;:, tr Ji$it#31;;{ 'u$i'",i 
),::;_ (Di hari

itu orang-orang kafir dan orang-orangyang mendurhakai rasul, ingin
supaya merelra disamaratakan dengan tanah). Nafi' dan Ibnu Amir
membacanya'tascrrwa' dengan fathah pada taa' daln tasydid pada

s iin. Hanz-ah dan Al Kisa' i membacany a dengan fatlnh pada t aa' darr

meringankan sfin (tanpa tasydid). Yang lainnya membacanya dengan

dhammah pada taa'dan meringankan siin (tanpa tasydid). Maknanya
berdasarkan qira'ah pertama dan kedua: Bahwa burni disamaratakan

dengan mereka, yakni mereka mengangankan kiranya bumi terbuka
lalu mereka tenggelam ke dalarnnyl Ada yang mengatakan, bahwa

baa' pada kalimat a-+, Uet-A*u !i, yakni: Tusav,wa 'alahim al

,/;*i'*
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ardhu. Adapun maknanya berdasarkan qira'ah ketiga: bahwa -fi'lnya
negatif, yakni: Sekiranya Allah menyamaratakan bumi dengan
merek4 sehingga mereka dan bumi menjadi sarna rata sehingga
mereka tidak dibangkitkan.

Cr.t'it(b;I& S': @o" mereka tidak dapat menyembunyikan

[dari AllahJ sesuatu lcejadian pun) di-'athaf-kan kepada t>] , yakr:

Pada hari itu orang-orang kafir menginginkan, dan pada hari itu
mereka tidak dapat menyembunyikan suatu kejadian pun (dari Allah),
dan mereka tidak akan mampu melakukan itu.

Az-Zujaj berkata, "sebagian mereka mengatakan, bahwa

kalimat: 6trti,&{i Qia* dapat menyembunyitran [dari AilahJ

sesuatu kcjadian ptn) adalah redaksi kalimat permulaan, karena apa
yang mereka lakukan itu tampak bagi Allatr dan mereka tentu tidak
akan mampu menyembunyikannya. Sebagian mereka mengatakan,
bahwa kalimat ini di-'athaf-kan, maknanya: Mereka mengangankan
bahwa bumi disamaratakan dengan mereka, dan bahwa mereka tidak
menyembunyikan suatu peristiwa pun terhadap Allah, karena
pendustaan mereka pasti tampak..

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Kardim bin yazid
adalatr mitranya Ka'b bin Al Asyraf, Usamatr bin Habib, Nafi, bin
Abu Nafi', Bahra bin Amr, Huyai bin Akhthab dan Rifa'ah bin Zaid
bin At-Tabut, mereka menemui beberapa orang dari kalangan Anshar
untuk memberikan saran kepada mereka dengan mengatakan,
'Janganlah kalian nafkahkan harta kalian, karena kami
mengkhawatirkan kalian mengalami kemiskinan karena habisnya
harta. Dan, janganlah kalian tergesa-gesa mengeluarkan nafkatr,
karena kalian tidak tatru apa y^ng akan terjadi.' Lalu berkenaan

dengan mereka Allah menurunkan, -313i $:\tj 'btrX- 'u$i

,Ht [YaituJ orang-orong yang kihir, dan menytruh orang lain
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berbuat kikir), hingga: W ;+{it 'tt?: @an adalah Allah Maha

Mengetahui keadaan mereka)" Ibnu Abu Hatim meriwayatkan
darinya, batrwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang
yahudi. Ini diriwayatkan juga oleh Abd Ibnu Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu
Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim dari Mujahid. Dikeluarkan juga oleh
Ibnu Jarir dari Sa'id bin Jubair. Dikeluarkan juga oleh Abd bin
Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu At Mundzir dari eatadah.

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya , 7', 36r,#r; S ,nt 
A, (sesungguhnya Altah

tidak menganiaya seseor(mg walaupun sebesar zarrah), ia
mengatakan: 

-Yaitu 
sebesar- kepala semut merah. Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair: '1% iX O5 (Dan jika ada

kcbajikan) walaupun sebesar zaftah yang melebihi kebunrkannya,

4'+-4 @iscaya Altah akan melipat gandakan). Adapun orang

musyrik, maka akan diringankan adzab darinya karena hal itu, namun
iatidak akan keluar dari neraka selamanya.

Al Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Mas,ud,
ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda kepadaku: 'r;" lt:
(Bacalran kepadalat) Aku berkat4 'Wahai Rasulultah. Aku
membacakan kepadamu padahal itu diturunkan kepadamu?' Beliau
menjawab: €f ,t'r;;i'irt Zt ,il,'A* (yo. Aht suko mendengarnya

dari selainku\ Mi<a aku pun membacakan surah An-Nisaa', hingga

ketika bacaanku sampai padaayatiru: )r<?,# g*VJ46y,X$i
(4' ;S'3:,, iF 4 (i{; (Maka bagaimanakah (halnya orang-

orang kafir nanti), apabila Kami mendatangkan seorang satrsi [rasulJ
dari tiap-tiap umot, dan Kami mendatangkan kamu [MuhammadJ
sebagai saksi atas mereka itu [sebagai umatmuJ), beliau bersabda:

ifi el- Qufup sampai di sini). Temyata kedua mata beliau
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meneteskan air mata."66 Riwayat ini dikeluarkan juga oleh Al Hakim
dandi-shahih-kawryapula, dari hadits Amb bin Hurai*.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari jalur Al Ufi, dari Ibnu Abbas mengenai firman-

NVa:,}rYi h€$'J lS"poyo mereka disamaratakan dengan tanah),

yakni: Disamaratakannya tanah dan gunung dengan mereka. Abd bin
Humaid, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari

Qatadah mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Mereka menginginkan
kiranya bumi meratakan diri mereka sehingga mereka terbenam di
dalamnya."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas mengenai firman-Nya: 6-i 6i 3K {i fO"" mereka tidak

dapat menyembunyilran [dari AtlahJ sesuatu kciadian pun), ia
mengatakan: Dengan anggota tubuh mereka

ft €ftik i iai\.fi * rPt; aft qd

oLj\J;x,F,* -* $V$;*i'bJfi (, \{tr'

6t;g'6&frc6#iy56i g
itu6 4 r*\r'J$ e W $ -,(-:ri pl

\3f-W 'og'if"rf#*t#*,
"Hai orang-orung yang beriman,ianganlah hamu shalat, sedang

kamu dalam keadaan nabuk, sehingga hana mengerti apayang
kamu ucapkan, (jangan pula hanEiri mosii$ sedang hamu dalant

keadaan junub, terhecuali sehedar berlalu saia, hingga kamu

6 Muttafaq 'Alaih: Al Bulfiari, no. 5050 dan Muslim l/551, dari hadits Ibnu

Mas'ud.
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mandl Dan, jiha kamu sahit atau sedang dalam musaJir ataa
datang daritempat buang air atau kamu telah mcnyentuh
perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka

bertoyamumloh hamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah
mukamu dan tanganmu. sesungguhnyaAllah Maha pemaraf lagi

Maha Penganpun " (es. An-Nisaa. pl: a3)

6Jt:-'u$ W- (Hai orang-orang yang beriman),krrithab ini

dikhususkan bagi orang-orang yang beriman karena merekalah yang
pemah mendekati shalat dalam keadaan mabuk. Adapun omng-orang
kafir tidak pernah mendekati shalat baik dalam keadaan mabuk
maupun ketika tidak sedang mabuk

ii'.F { (jangantah kamu mendekat), para atrli batrasa

mengatakan, "BiIa dikatakan: Taa toqrab dengan hankatfathah pada
huruf ra', artinya: Jangan memulai perbuatan itu, dan bila dengan
harakat dhammah pada huruf rd', maka artinya: Jangan
mendekatinya" Maksudnya di sini: Larangan memulai dan memasuki
shalat. Demikian yang dikatakan oleh segolongan mufassir, dan
demikian juga pendapatnya Abu Hanifah. yang lainnya mengatakan,
bahwa maksudnya adalah tempat-tempat shalat, demikian yang
dikatakan oleh Asy-syaf i. Berdasarkan pemaknaan ini maka harus
memperkirakan adanya mudhaf (kata yang disandangkan), dan

pendapat ini dikuatkan oleh firman-Nya: W qy $yC-itri fao"
jangan pula [kamu hampiri masjid kctika kamuJ dalam kcodaan junub
kccuali sekedar melewati jalan saja). segolongan ahli ilmu
mengatakan, bahwa maksudnya adalah shalat dan juga tempat-tempat
shalat karena saat itu mereka tidak mendatangl masjid kecuali untuk
shalat dan mereka hanya melaksanakan shalat secara berjama,ah,
maka [yakni shalat dan tempat shalat] menjadi berbarengan.

€;3 ft\ 6rnf" kamu dalam kcadoan mabuk),kalimat ini

pada posisi naslub sebagai haal (menerangkan kondisi). sukaaraa
adalah bentuk jamak dalj' salaaan, seperti kata tauaalao yang
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merupakan bentuk jarnak dari kaslaan An-Nakha'i membacanya
'salcaa' dengan harakat fathoh pada huruf sin, yaifu pecatran dari
salvaan. Al A'masy membacanya 'subaa' seperti kata hublaa
sebagai kata sifat tunggal. Semua ulama berpendapat, batrwa yang
dimaksud dengan sakar di sini adalah mabuk karena khamer, kecuali
Adh-Dhahhak, ia mengatakan, *Maksudnya adalah mabuk tidur."
Keterangan tentang sebab turunnya ayat ini akan dikemukakan nanti,
dengan itu akan tampak mana pendapat yang menyelishi pendapat
yang benar mengenai ayat ini.

'olfi' ( \{X @ tto*poi kamu sadar apa yang kamu

ucapkan), ini adalah batas larangan mendekati shalat dalam keadaan
mabuk, yakni: Sampai dampak mabuk itu hilang dari kalian dan kalian
dapat menyadari apa yang kalian katakan, karena orang mabuk tidak
menyadari apa yang diucapkannya Berdasarkan pemaknaan ini orang
berpendapat batrwa talak yang dijatuhkan orang mabuk tidak sah
(tidak berlaku), karena jika ia tidak mengetahui apa yang
dikatakannya, tentu tidak maksudnya juga tidak ada. Demikian
pendapat Utsman bin Affan, Ibnu Abbas, Thawus, Atha', Al Qasim
dan Rabi'ah. Ini juga menrpakan pendapatnya Al-Laits bin Sa'd,
Ishaq, Abu Tsaur dan Al Muuri, serta dipilih oleh Ath-Thahawi, dan
ia mengatakan, "Para ulama telah sependapat bahwa thalaknya orang
yang hilang akal tidak berlakq sedangkan orang mabuk adalatr onmg
yang hilang akal, seperti kesurupan." Namun ada yang menyatakan
talaknya satr, yaitu diriwayatkan dari Umar bin Khaththab, Mu'awiyah
dan segolongan tabi'in. Ini juga merupakan pendapat Abu Hanifalr
Ats-Tsauri dan Al Auza'i. Sementara pendapat Asy-Syaf i berbeda-
beda mengenai hal ini. Adapm MalilL ia mengatakan, "Talaknya
berlaku, demikian juga tuntutan akibat melukai atau membutr,
namun akad nikah dan jual beli tidak berlaku-'

l3i7i (dan jangan ptla [tramu lwmpiri masjid kctika kamuJ

dalam lreadaan junub) dr-'atllraif-kan kepada posisi redaksi yang

menerangkan keadaan, yaitu kalimat grKlkli (@titu kamu dalam

Ireadaan mabuk). Kata'junuD' tidak diungkapkan dengan bentuk
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muannats, tidak mutsanna @rbilang dua) dan tidak pula jamak,

karena merupakan tambahan bentuk mashdar, seperti kata al bu'd dan

al qurb. AI Farra' berkata, "Dikatakan: Janaba ar-rajul dar, ajnaba
(seseorang mengalami junub) dari janaabah." Ada yang mengatakan,

bahwa menurut suatu dialek, bentuk jarnak dai junub adalah ajnaab,
seperti unuq menladi a'naaq, dan.thunuD menjadi athnaab.

W qy Jy @ecuati sekedar melewati ialan saia) adalatr

istitsna' mufarragh (pengecualian yang 'amil-nya berfrrngsi

setelahnya), yakni: Janganlah kalian mendekatinya dalam kondisi apa

pun kecuali dalarn kondisi sekedar lewat saja Yang dimaksud di sini
adalatr perjalanan. Istitsna' mufarragh pada posisi nashab sebagai

haal (menerangkan kondisi) dari dhamir 'laa taqrabuu' setelah

dibatasi oleh haal kedua, yaitu kalimat, C3l $3 fao" jangan pula

firamu hampiri masjid ketika komuJ dalam keadaan junub), bukan

dengan haal yatgpertarr4 yaitu kalimat: €;*" ')1't 6"tiro kamu

dalam keadaan mabuk), sehingga maknanya: Dan janganlah kalian
mendekati shalat ketika kalian dalam keadaan junub, kecuali ketika di
perjalanan, maka itu dibolehkan bagi kalian untuk mengedakan shalat

dengan bertayammum.

Demikian pendapat Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Jubair, Mujatrid, Al
Hakam dan lain-lain, mereka mengatakan, *Tidak satr bagi seseorang

mendekati shalat dalam keadaan junub, kecuali setelah mandi (yakni
mandi junub), terkecuali musaftr, maka ia bertayammum, karena

adakalanya tidak menemukan air sewaktu di perjalanan, beda halnya

ketika tidak sedang dalam perjalanan, karena biasanya tidak kesulitan
mendapatkan air." Ibnu Mas'ud,Ikrimah, An-Nakha'i, Amr bin Dinar,

Malik dan Asy-Syaf i mengatakan, u'Abir as-sabiil adalah yang

melintas di masjid." Pendapat ini diriwayatkan juga dari Ibnu Mas'ud,
sehingga makna ayat ini berdasarkan pengertian tersebut: Janganlah

kalian mendekati tempat-tempat shala! yakni masjid-masjid, dalam

kondisi junub kecuali bila kalian hanya sekadar melintas di dalamnya

dari satu sisi ke sisi lainnya. Pendapat pertama mengandung kekuatan

dari segi shalat yang tetap ada berdasarkan makna yang sebenarnya,
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dan kelemahannya pada pemaknaan 'aabir as-sabiil yang diartikan
musafir, sehingga maknanya: tidak boleh mendekati shalat ketika
tidak ada air lalu bertayammum, sebab hukum ini bagi yang hadir
(bukan musafir) bila tidak ada air, sebagaimana berlaku bagi musafir.
Sedangkan pendapat kedua kuatrya dari segi pemaknaan firman-Nya:

W * $l{kccuati sekcdar melewati ialan saja), sementara

kelemahannya pada pemaknaan shalat yang diartikan tempat-tempat
shalat.

Secara umum, kondisi pertam4 yaitu firman-Nya: €S:,'ifr3
(kctika kamu dalam kcadaan mobuk) menguatkan tetapnya shalat pada

makna yang sebenamy4 tanpamemperkirakan mudhaf Satalain yang
disandangkan), demikian juga riwayat yang akan dikemukakan
berkenaan dengan sebab turunnya ayat ini menguatkan hal tersebut.

Sementara firman-Nya: J=ri Oly $Vfn cttali sekcdar melewatiialan

saTa) menguatkan perkiraan nudlwf, yaitu: janganlatr kalian mendekat
tempat-tempat shalat.

Bisa juga dikatakan, batrwa sebagian batasan larangan,

maksudku: li.fi { ganganlah lamu mendekati shalat) adala}r

kalimat: €rKf )frt ft"ri*" kamu dalam kcadaan mabuk), sehingga

ini menunjukkan batrwa yang dimaksud dengan shalat di sini adalatr
shalat yang sebenarnya, dan sebagian batasan larangan adalah kalimat:

W * Jy{rurroti sekedar melewati jalan saia), sehingga ini

menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah tempat-tempat shalat.

Tidak ada halangan unhrk mengartikan masing-masing dari
keduanya dengan batasan yang menunjukkan itu, dan dengan begitu
berarti dianggap ada dua larangan yang masing-masing ada

batasanny4 yaitu: Janganlah kalian mendekati shalat, yaitu shalat
yang mengandung dzikir dan rukun, dalam keadaan mabuk, dan
janganlah kalian mendekati tempat-tempat shalat dalam keadaan
junub kecuali sekadar melintas di masjid dari satu sisi ke sisi lainnya.
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Inti pemaknaan ini adalah penyingkronan antara makna hakiki dengan

makna kiasan, dan itu memang boleh ditakwilkan dengan yang

masyhur.

Setelahmengemukakankeduapendapatini,IbnuJarir
mengatakan, "Yang lebih tepat adalatr pendapat yang menyatakan'

bahwa firman-Ny ", ,$ 6lP $Uf.u+1i @on io"gan pula [lmmu

hampiri masjid kettka tramuJ dalam keadaan junub kccuali selredar

melewati jalan saia): Kecuali sekedar melintas saja di dalamnya'

Demikian ini karena telah dijelaskan hukum musafir yang tidak

menemukan air sedangkan ia dalam keadaan junub, yaitu pada firman-

Nya: irj..ti Fs'; g$:rr a Frfr 'c's F iF 5 ai {"t;
4f*1# iCVt4 { {,laor"niika tamu saHt atau sedang

dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh

p"rr^prir, sedangkan kamu tidak mendapat air' maka
'bertryamumlah kaiu dengan debu yang baik [suciJ)' sehingga

dengan begitu sudah diketaSui, yakni, batrwa kalimat: $t eil;

"1J;3 ,F W e1L @an iangan pula promu hampiri masjid letilca

knmuJ dalam kcadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saia,

sebelum lamu mandi [mandi junub) bila memaksudkan musaftr,

maka pengulangan kalimat | ;7 iF 5 A; lKo{t @dapun iila

lumu sakit atau sedang dalam perialanan) tidak mempunyai makna

yang dapat difahami, karena hukumnya telah disebutkan sebelumnya'

Dengan demikian, maka penakwilan ayat ini adalah: Hai

orang-orang yang beriman, janganlatr kalian mendekat masjid-masjid

,rrrtot shalat di dalamnyu t"d*g kalian dalam keadaan mabuk, kecuali

setelah kalian mengerti apa yang kalian ucapkan, dan jangan pula

kalian mendekatinya dalam keadaan junub kecuali setelatr kalian

mandi, terkecuali sekadar melintas saja." Lebih jurl, 
lu mengatakan,

*'Abir as-sabiil adalah oftrng yang metintas sekali jalan' Dikatakan:

'abartu haadzaath-tlwriiq - 'abran-'ubutran, yakni: Aku

menyeberangi jalanan ini. 'abara fulaan an-nahr' yakni fulan
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menyeberangi sungai dan melintasinya Dikatakan untuk unta yang
ktat: hiya 'arbu asfaar (dia penempuh berbagai petualangan) karena
kuatnya ia mengaruhi berbagai perjalenan. Ibnu Katsir mengatakan,
'Inilah yang menolongnyq' maksudnya adalah Ibnu Jarir. Ini adalah
pendapat Jumhur, dan inilatr pendapat yang benar."

"\J;X 6- @ebelum komu mondi [mandi junub), ini batas

larangan mendekati shalat atau tempat-tempat shalat dalam keadaan
junub. Artinya: Janganlatr kalian mendekatinya dalam keadaan junub
kecuali setelah kalian mandi, terkecuali bila kalian sekadar melintas
saja.

/4
u?/ i"tj (Adapun jika kamu sakit), al maradh adalah

ungkapan tentang keluarnya tubuh dari bafias normal dan wajar hingga
mencapai titik miring dan menyimpang baik banyak mauprm sedikit.
Maksudnya di sini: Mengkhawatirkan kebinasaan atau bahaya
terhadap dirinya karena menggrmakan air, arau karena fisiknya lemah
sehingga ia tidak dapat mencapai tempat air. Diriwayatkan dari Al
Hasan, bahwa semestinya ia bersuci walauprm (beresiko) mati. Ini

pendapat yang batil karena tertolak oleh firman Allah Ta'ala: JGC)

q b gli ,i tS* (Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk

kamu dalam agama suatu kcsempitan) (Qs.Al Hai p2l:78), firman-
e

Nya, akd;I fJ3fr{j 1oo"io"g*lah kamt membunuh dirimu) (es.

An-Nisaa' p): 29) dan finnan-Nya, j:$i 'Q,';ti Lj @tlah

mengherdaki kcmudahnn bagimu) (Qs. Al Baqarah [2]: 185).

Kemudian firman-Nya: ,37 tF tr @tou sedang dalam

perjalanan) menunjul&an bolehnya tayammum bagi yang
menyandang predikat musafir. Perbedaanmengenai hal ini dipaparkan
dalam kitab-kitab fikih. Jumhur berpendapat, bahwa tidak disyaratkan
safar yang membolehkan mengqashar shalat. Ada juga yang
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mengatakan, bahwa dalam hal ini disyaratkan safarnya sejauh jarak

minimal jarak yang dibolehkan untuk mengqashar shalat. Para ulama

telah sepakat bolehnya tayammum bagi musafir, namun mereka

berbeda pendapat bagi yang hadir (yang bukan musafir). Mengenai hal

ini, Malik beserta para sahabatnya, Abu Hanifah dan Muhammad

berpendapat bolehnya tayammum baik ketika hadir maupun musafir.

Sementara Asy-Syafr'i berpendapat tidak bolehnya tayammum bagi

yang hadir lagi sehat, kecuali bila khawatir binasa.

L- ,If i 6rfr'X45 (atuu sehabis buang ai), al ghaaith

adalalr tempat yang rendatr, al maiii' minhu (datang dari tempat itu)
adalatr ungkapan yang mengkiaskan hadats- Bentuk jamaknya

ghaithaan dan aglwaath. Orang Arab biasa menuju tempat-tempat

seperti itu untuk buang hajat agar-tertutup dari pandangan orang lain,

kemudian hadats yang keluar dari manusia disebut ghaaith sebagai

perluasan makna kata ini. YenB tercakup kategori ghaarth adalatl

semua hadats yang membatalkan wudhu.

1A! FS '; (atau kamu telah menyentuh perempuan).

Nafl', Ibnu Katsir, Abu Amr, 'Ashim dan Ibnu Amir membcanya

'laamastum', sementara HaInztI dan Al Kisa'i membacanya:

'lamastum'. Ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan

kedua qira'ah ini adalah al jimaa' (bersetubuh). Ada juga yang

mengatakan, bahwa maksudnya adalah sekadar menyentuh. Ada juga

yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah keduanya (menyentuh

dan bersetubtrh). Muhammad bin Yazid Al Mubarrid mengatakan,

"Yang lebih tepat berdasarkan pengertian bahasq bahwa 'laamastum'

bermakna mencium dan serupany4 sedangkan 'lamastum' bennakna

menyetubuhi."

Para ulama berbeda pendapat mengenai makna ini sehingga

menjadi beberapa pendapat. Segolongan mengatakan, "Mulaamasah

di sini adalah khusus dengan tangan, tidak sampai bersetubuh."

Mereka juga mengatakan, *Tidak ada alasan bagi orang junub untuk

bertayarnmum, tapi harus mandi, atau meninggalkan shalat sampai ia

menemukan air. Ini diriwayatkan dari Umar bin Khaththab dan Ibnu

Mas,ud. Ibnu Abdil Barr mengatakan, 'seorang pun dari para atrli
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fikih Amshar dari kalangan ulama Hanafi tidak ada yang sependapat

dengan keduanya dalam masalah ini, demikian juga para pengkaji
atsar.' Lagi pula, hadits-hadits sluhih menolak dan membatalkannya,
seperti hadits oAmmar, tmran bin Hushain dan Abu Dzar mengenai
tayammumnya orang junub." Golongan lainnya berkata" *Ifu adalah

jimaa' (bersetubuh) sebagaimana dalam firman-Nya: tt '$;,9$',

<,# ;\ J; (Kemudian kamu ceraikan merekn sebelum kamu

mencampurinya) (Qs. Al /(rzaab [33]: a9) dan firman-Nya: ob

'"i;5 b1 [i u|i-IiiL Qika komu mencerai*an isteri-isterimu

sebelum kamu bercampur dengan mereka) (Qs. Al Baqarah 121:237).
Pendapat ini diriwayatkan dari Ali, Ubay bin Ka'b, Ibnu Abbas,
Mujahid, Thawus, Al Hasan, Ubaid bin Umair, Sa'id bin Jubair, Asy-
Sya'bi, Qatadatr, Muqatil bin Hayyan dan Abu Hanifah.' Sementara

Malik berkata "Yang dengan bersetubuh boleh
bertayammum, yang menyentuh dengan tangan boleh bertayarrrmum
bila keluar mani, dan bila menyentuhnya tanpa syahwat maka tidak
mengharuskan wudhu." Demikian juga yang dikatakan oleh Ahmad
dan Ishaq. Asy-Syaf i mengatakan, "Bila laki-laki menyentuhkan

bagian tubuhnya ke tubuh istrinya baik itu dengan tangan atau
anggota tubuh lainnya, maka batallatr thaharah-nya, jika tidak maka

tidak batal."

Ungkapan senada diceritakan oleh Al Qwthubi dari Ibnu
Mas'ud, Ibnu Umar, Az-Ztfrri dan Rabi'ah. Al Auza'i berkata "Bila
menyentuh dengan te,rgan maka membatalkan thaharah dan bila
dengan selain tangan maka tidak membatalkan, hal ini berdasarkan

firman Allah Ta'ala: fu$:# (du mereka dapat menyentuhnya

dengan tangan mereka sendiri). (Qs. Al An'aam [6]: 7)." Mereka
semua berdalih dengan berbagai argumen, dimana masing-masing
golongan mengklaim bahwa argumennya menunjukkan batrwa
mulaamasahyxrgdisebutkan pada ayat ini (yakni yang tenga dibahas)

adalah apa yang mereka kemukakan. Padatral sebenarnya tidak
demikian, karena para sahabat dan generasi setelatr mereka pun
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berbeda pendapat mengenai makna mulaamasahpada ayat ini.

Yang jelas, batrwa itu menunjukkan jimaa' (bersetubuh),

karena telah diriwayatkan secara pasti qira'atr dari Hamzah dan Al
Kisa'i dengan lafazh,'Au lamastun', yaitu: Yang bermakna itu dan

tidak diragukan lagi, walaupun ada kemungkinan lain, tapi

kemungkinan itu tidak bisa jadikan huiiah. Hukum ini mencakup yang

sakit, dan ini menetapkan taHif yang umum, sehingga kepastiannya

ini tidak terurai hanya dengan kemungkinan, karena telatr terjadi
perdebatan tentang ma/humnya. Setelatr Anda mengetatrui ini, maka

snnnah yang shahihtelahmenetapkan wajibnya tayammum atas orang

yang junub bila ia tidak mendapatkan air, sehingga orang junub

tercakup oleh ayat ini dengan dalil tersebut, walauptrn dilihat dari ayat

ini tidak tercakup, namun alasan dengan as-sunnah sudah cukup untuk

menyatakan demikian.

Adapun tentang wajibnya wudhu atau tayammum atas orang

yeng menyentuh istri dengan tangan a12u anggota tubuh lainnya, maka

pendapat itu tidak benar, hal ini berdasarkan ayat ini sebagaimana

kemungkinannya yang telah Anda ketahui tadi. Adapun mereka yang

berdatih bahwa Nabi SAW ditemui oleh seorang laki-laki, lalu

berkat4 *Wahai Rasulullah, bagaimana menwufinu tentang seorang

laki-laki yang berjumpa dengan seorang perempuan yang tidak
dikenalnya? Lalu laki-laki melakukan terhadap perempuan itu segala

hal yang bisa dilakukannya terhadap istrinya kecuali tidak

menyetubuhinya?' Lalu Allah menurunkan ayat: 31 
1,i4ll J3

$li (Dan dirikanlah shalat itu pado kedua tepi siang [pagi dan

petangJ dan pada bahagian permulaan daripada malam.

Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yong baik ia menglwpuslan

[dosa] perbuatan-perbuatan yang buruk hulah peringatan bagr

orang-orang Wni ingat) (Qs. Huud [11]: 114)-67 Riwayat ini
dikeluarkan oleh Ahmad, At-Timridzi dan An-Nasa'i dari hadits

Mu'adz. Mereka mengatakan, "Beliau menyuruhnya berwudhu,

" Dha'y. Ahmad 51244, At-Tirmidzi, no. 3ll3 dan Abu Isa mengatakan,

"Sou&nya tidalc bersambrmg. AMurrahmm bin Abu Laila tidalc mende,lrgar dari

Mu'adz.'Riwayat ini juga dinilai dha'ifoleh AlAlbani.
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karena lald-laki itu telatr menyenttrh perempuan dan tidak
menyetubuhinya."

Dalam hal ini Anda tentu dapat menangkap, bahwa hadits
tersebut tidak ada kaitannya dengan inti yang diperdebatkan, karena
Nabi SAW menyuruhnya berwudhu itu untuk melaksanakan shalat
yang disebutkan Allah swr di dalarn ayat ini, karena tidak sah shalat
kecuali dengan wudhu (bersuci). Lain dari itu, hadits ini terputus,
karena dari riwayat Ibnu Abu Laila, dari Mu'adz, padatral ia tidak
pernah berjumpa dengannya. Setelah Anda -"rrg"iulr.ri ini, maka
asalnya adalah terlepas dari hukum ini, sehingga tiaat bisa ditetapkan
kecuali dengan dalil yang terbebas dari kerancuan karena tidak bisa
dijadikan hujjatr.

Kemudian, telah diriwayatkan secara pasti dari Aisyatr dari
berbagai jalur periwayatan, barrwa ia menuturkan, .,Adalatr Nabi
sAw, setelatr berwudhu kemudian beliau mencium 

-salah 
seorang

istinya-, kemudian beliau 
-langsrmg- 

shalat dan tidak berwudhi
(lagi)." Hadits ini diriwayatkan dengan berbagai lafazh. Ini
diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Abu Syaibah, Abu Daud, An-Nasa'i
dan Ibnu Majatr. Kemudian pendapat yang menyatakan bahwa itu dari
riwayat Habib bin Abu Tsabit dari urwan dari Aisyah, padahal
sebenarnya ia tidak pernah mendengarnya dari Urwatr. s"b"rrurnyu
Ahmad meriwayatkannya di dalam Musnadny4 dari hadits Hisyam
bin urwatr, dari ayalrnya, dari Aisyah. Ibnu Jarir meriwayatkannya
dari hadits Laits, dari Atha', dari Aisyah.

Diriwayatkan juga oleh Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i dari
hadits Abu Rauq Al Hamdani, dari Ibrahim At-Taimi, dari Aisyah.
Diriwayatkan juga oleh Ibnu Jarir dari hadits Ummu Salamah. Ia juga
meriwayatkannya dari hadits z,anab As-sahmiyah. Lafazh hadiis
Ummu Salamatr: Batrwa Rasulullah sAw pemah menciumnya
padahal beliau sedang berpuas4 dan beliau tidak berbuka serta tidak
memperbaharui wudhu. Latazh hadits zunab As-samiyah: Bahwa
Nabi SAW pernatr mencium, kemudian shalat dan tidak berwudhu
(lagi).68 Diriwayatkan oleh Ahmad dan zainab As-Sahmiyah, dari

'8 Shahih: Ahmad 6/62, At-Trmidzi, no. g6, Abu Daud, no. l7g, 179, Ibnu
Majah, no.502,An-Nasa'i l/104, l05,danAlArbani didalarrshahiftAlJami,,no.
4997.
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Aisyah.

il7 V-4 fi @edans*an kamu tidak mendapat air), ini

batasannya bila dikembalikan kepada semua hal yang disebutkan

setelah syarth, yaitu sakit, safar (dalam perjalanan), sehabis buang air
dan menyentuh perempuan. Ini menunjukkan, bahwa sekadar sakit

dan dalam perjalanan saja tidak cukup untuk membolehkan
tayammum, akan tetapi keberadaan salah satu sebab ini harus disertai

dengan ketiadaan air, sehingga orang sakit tidak boleh bertayammum
kecuali tidak mendapatkan air, dan orang yang sedang dalam

perjalanan tidak boleh bertayammum kecuali tidak mendapatkan air.

Namun hal ini menjadi masalatr bagi orang sehat yang seperti orang

sakit, yaitu bila ia tidak mendapatkan air kemudian bertayammum,
dan juga orang yang muqim seperti orang yang musafir, yaitu bila ia
tidak mendapatkan air kemudian bertayammum. Karena itu harus ada

benang merah yang menyambungkan antara sakit dengan safar.

Ada yang mengatakan benang merahnya adalatr, bahwa orang

sakit berpotensi tidak mampu mendapatkan air, demikian juga musafu

biasanya berpotensi tidak menemukan air. Tapi bila dikembalikan

kepada dua bentuk yang terakhir, yaitu frman-Ny u, $1TJ {C t

;(4i 'F i y!:fr'y latau sehabis buang air atau knmu telah

menyentuh perempuan) sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian

mufassir, maka muncul juga masalah, yaitu, bahwa setiap orang yang

bisa disebut sakit atau musaJir boleh bertayammum walaupun

mendapatkan air dan mampu menggunakannya.

Pendapat lain menyatakan, bahwa pembatasan ini kembali

kepada dua perkara yang terakhir disamping berlaku juga bagi dua

perkara yang pertama karena jarang terjadi. Anda tentu dapat menilai

batrwa pendapat ini gugur dan sangat lemah. Malik dan yang

mengikutinya mengatakan, "Allah menyebutkan sakit dan safar

sebagai syarat tayammum karena dianggap mayoritas yang terjadi

adalah demikian, yaitu bagi yang tidak mendapatkan air, hal ini
berbeda dengan orang yang hadir (tidak musafir), karena biasanya

mendapatkan air, karena itulah Allatr SWT tidak menyatakannya."
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Yang tampak, bahwa sekadar alasan sakit membolehkan tayammum
walaupun ada air bila penggunaannya bisa membahayakan saat ifu
atau akibatnya, adapun ke}hawatiran bisa tidak lagi dianggap dalam

hal ini, karena Allah SWT telah berfirman: Ai 'f?^','ii '+;-
(Allah menghendaki kemudahan bagimu) (Qs. Al Baqaratr [2]: 185)

dan juga berfirman: € q yli A!l$'J3;6 (Dan Dia setrali-trati

tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan) (Qs. Al
Haji [22]:87). Nabi SAW juga telah bersabda: 'F- U-Ui (Agama ini

mudah)6e dan bersabda: $)i3 \ bF- (Permudahlah dan janganlah

lralian mempersulir)?o dan bersabda: }n' iil,i i:;i luereka telah

membunuhnya, semogo A.iiah membuiuh mereka).1r dan bersaMa:
'AJ!.JI {lu, 'o:fi (Afu diperintahkan dengan syari'at yang

/leksibel).72 Bila kami katakan, bahwa batasan (syarat) tidak adanya
air kembali kepada semua itu. Maka inti alasan bagi yang sakit, bahwa
ia dibolehkan bertayammum walaupun ada air bila penggunaannya
bisa membahayakan, sehingga batasan ini baginya adalatr bila
penggunaannya bisa membahayakan, dan kondisi sakit tapi
penggun,url air tidak membahayakannyq maka alasannya adalah
ketidak mamprum mendapatkan air, karena orang sakit biasanya
lemah. Adapun alasan bagi musafir jelas, batrwa menempuh
perjalanan seringkali kesulitan mendapatkan air di sejumlatr tempat,
walaupun di sebagian lainnya tidak demikian.

" Shahih: Al Bukhari, no. 39, dari hadits Abu Hurairah.

'0 Muttaftaq 'Ataih: Al Bukhari, no. 6125 dan Muslim 3ll35g, di dalamnya

disebutkan: r|;!6 li fr!<;1 Thuatlah merela tenteram dan janganlah

lralian membuat mereka lari) Durhadits Anas.

" Hosor: Ini lafaztr hadits Jabir yang dikeluarkan oleh Abu Daud, no. 336 dan
dihasankan oleh Al Albani, Ad-Daraquthni l/189, 190.

'2 Saya katakan: Saya tidak menemukannya dengan lafazh ini, adapun riwayat
yang shahih dari Nabi SAW adalah, 'z;,;^lt !^$pit iit jt, ;-tlt 'r;f lAga o yang

paling dicintai Allah adalah yang halus lagi tolaran). Silakan periksa lsft-
Shabibahkarya Al Albani, no. 881.
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l# (maka bertayamumlah kamu), at-tayamrnum secara

bahasa adalatr al qashd (tujuan). Dikatakan tayammamtu asy-syai'a

artinya aku menuju sesuafu. Tayammamtu qsh-sha'iid: aku

melumurkan tanah. Tayammamtuhu bi sahmi wa rumhii (aku

mengincarnya dengan anak panah dan tobakku, buka selainnya). Al
Khalial bersenandung:

du;:Jt i ) :ir*Jlt6* ';'$it:r* erti*-
A'.ht arahlran to*ban padanya dengan mengincor, kcmudian aht

lratakan kcpadanya:

Inilah kcberanian, buknn permainan ber gul ing.

Imru' Al Qais mengatakan,

JG'F t|)t:, ;r:taA,/

,*V7;ww:',4-

Aht menujurrya dari Adzru'at, sementara pendudulvtya

berada di Madinah, rumahnya yang paling rendah adalah setinggi
pandangan yang tinggi.

Ia juga mengatakan,

q)Lb 1€r\i'ut1*

ga + ,ft,;tt -t1;
Kau menuju mata air yang terletak di Dharii

yang dinaungai oleh bayang-bayang teratainya yang tinggi'

Ibnu As-Sakit berkata, "Firman-Nya: 14 (maka

bertayamumlah kamu), yakni: Tujulah. Kemudian kalimat ini

digUnakan sehingga menjadi tayammum yang berarti mengusap wajah

dan kedua tangan dengan tanah." Ibnu At Anbari berkata, "Ungkapan:

Tayammamo ar-rajul artinya: Orang itu mengusapkan tanah ke

wajahnya.,' Ini kesalahan dari mereka berdua yang mencampurkan

*ukru bahasa dengan makna syari'at, karena orang Arab tidak

mengenal tayammum dengan makna mengusap wajah dan kedua

tangan, karena makna ini adalatr makna syar'i saja. Konteks perintah

868 TAFSIR FATHUL QADIR



ini menunjukkan wajib, dan ini merupakan ijma' (konsensus ulama).
Hadits-hadits mengenai ini sangat banyak, dan tentang rincian serta
sifat-sifat tayammum sudatr dijelaskan oleh As-Sunnah yang suci,
pendapat para atrli ilmu juga telah dipaparkan pada kitab-kitab fikih.

6*i (dengan debu), osh-sha'iid adatah permukaan tanah,

baik ada debunya maupun tidak. Demikian yang dikatakan oleh Al
Khalil, Ibnu Al A'rabi dan Az-Zujaj. Az-Zt$aj mengatakan, "Aku
tidak mengetatrui adanya perbedaan pendapat di kalangan para pakar

bahasa mengenai ini. Allah Ta'alaberfirman: q;WC 6j,,.hJE5

g; Dan sesungguhnya Komi benar-benar akan menjadikan

[pulal apa yang di atamya menjadi tanah rata lagi tandusJ (Qs. Al
Katrfi [8]: 8), yakni: Tanatr keras yang tidak ditumbuhi apa-apa.

Allah juga berfirm*rr,fr;6r* '# (Hingga [kebun ituJ menjadi

tanahyanglicin) (Qs. Al Kahfi [8]: a0).

Dzu Ar-Rumatr mengatakan:

i:*" rY)t rY erst :r*tq;,;.5u.'fr?
Di pagi yang mulai panas itu seolah-olah ia dilemparkan ke tanah

lrarena tulang kepalanya sudah terbius oleh khurthum.

Disebut sha'iid, karena merupakan ujung tanah yang didaki.
Bentuk jamakdari sha'iid adalah sha'iidaat.

Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang apa yang mencukupi
tayammum. Malik, Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan Ath-Thabrani
mengatakan, bahwa cukup dengan permukaan tanah, baik itu berupa

debu, pasir ataupun bebatuan. Mereka mengartikan, (iL eang baik)

dengan yang suci, yang tidak mengandung najis. Asy-Syaf i, Ahmad
dan para sahabat mereka berpendapat, bahwa tayammum tidak cukup
kecuali dengan debu saja. Mereka berdalih dengan firman Allah Ta'al:

6,: 6*; (Ianah yang lictn) (Qs. Al Kahfi [18]: 40), yakni tanah
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yang halus lagi baik. Mereka juga berdalih dengan firman-Ny^, W
(yang baik). Mereka mengatakan: Ath-ThayyiD adalah tanah yang

menumbuhkan.

Tentang makna ath-thoyyib ini sangat beragam, ada yang

mengatakan bahwa maknanya adalah suci sebagaimana yang tadi

dikemukakan. Ada juga yang mengatakan yang ditumbuhi

sebagaimana di sini, dan ada juga yang mengatakan halal. Pendapat

yang hanya berdasarkan kira-kira tidak dapat dijadikan hujjah.

Seandainya tidak ada yang pasti unttrk tayammum selain yang

terdapat di dalam At Kitab yang mulia, maka yang benar adalah yang

dikatakan oleh kelompok pertam4 namun telatr diriwayatkan secara

pasti di dalam Sfuhih Muslim dari hadits Hudzaifah bin Al Yaman, ia

berkata, "Rasululalh SAW bersabda: ti;b',& :orir. Otit 4i Vl2i

S riy r:tril ,:J W.j'*.ei ,$"; W ',rili,"*i','iS*,a, )#
"W W (Kita dilebihkan atas manusia lain dengan tiga hal: Barisan

kita dijadikon seperti barisan malaikat, semua bumi dijadikon sebagai

masjid [tempat sujudJ bagi kita, dan tanahnya dijadikan sebagai alat

bersuci bagi kita bila kita tidak menemuftan ai). Dalam lafazh

lainnya disebutkan: t!:* g 6.rj Sj lOan tanahnya dijadikan

sebagai alat bersuci bagi kital-z3 M"ka ini menjelaskan makna asft-

sho'iid yang disebutkan pada ayat ini, atau mengkhususkan

keumumannya, atau membatasi kemutlakannya. Hal ini dikuatkan

oleh apa yang dituturkan oleh Ibnu Faris dari kitab Al Khalil tentang

tayamma bish-sha'iid, yalai: mengambil debunya. Adapun batu licin
tidak ada debunya.

"{ri{t 'SA 
\;c':6 $aputah mukamu dan tanganmu)'

kata al mash ini mutlak, sehingga mencakup penyapuan dengan sekali

tepukan dan dengan dua kali tepukan, dan juga mencakup penyapuan

hingga sikut dan penyapuan hingga pergelangan. Namun As-Sunnah

telah menjelaskannya dengan sangat jelas, dan kami telah

menyingkronkan antara keterangan yang menyebutkan penyapuan

'3 Shahih: Muslim I 137 l, darihadits Hudzaifah.
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dengan sekali tepukan dan dengan dua kali teptrkan, juga
menyingkronkan penyapmn hingga sikut dan penyapuan hingga
pergelangan,'semua ini telah kami paparkan pada syarh kami untuk
kttab Al Muntaqa (yakni Nait Al Authar syarft Ar Muntaqa) dan
tulisan-tulisan kami yang tainnya, yang dengan itu tidak perlu lagi
melihat kepada yang lainnya.

t3f-W 'og'if ir|-{srrunssrrhnya Allah Maha pemaaf lagi
Maha Pengampun), yakni: Memaafkan kalian dan mengampuni
kekurangan kalian serta mengasihi kalian dengan memberikan
keringanan dan keluwesan kepada kalian.

Diriwayatkan oleh Abd bin Humaid, Abu Daud, At-Tirmidzi
dan ia menghasankannya, An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,
Ibnu Abu Hatim, AI Hakim dan ia menshahihkannya, Adh-Dhiya' di
dalam Al MuWttarah, dari Ali bin Abu Tharib, ia berkata,
"Abdurratrman bin Auf membuatkan makanan untuk kami, lalu ia pun
memanggil kami dan menyuguhi karni khamer, maka khamer pun
mempengaruhi kami. Ketika tiba waktu shalat, orang-orang
memajukanku (menjadi h*), saat itu aku membaca: Ufi S- S
oisS 6 33J ';vf2 ,of# 6'r?1 Loz}(jt (Katatkanlah, .Hai orang-

orang kafir! Aht tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan
lrami menyembah apa yang kamu sembah) Lalu Allah menurunkan

ayat: $Jli 6 \;fi fr: gf.:,,'AV', %i \ii.1 7 ritr; Cji qA-
(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendelcati shalat,
lrettlra lramu dalam keadaan mabuk, sampai ramu sadar apo yang
lramu ucapkan)"14 Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan
darinya: Bahwa yang mengimami shalat mereka adatatr Abdunahman.

Ibnu AI M,ndzir meriwayatkan dari Ikrimah mengenai ayat
ini, ia mengatakan, "-[yaf ini- diturunkan berkenaan dengan Abu
Bakar, Umar, Ali, Abdurrahman bin Auf dan Sa,d. Saat itu Ali
membuatkan makanan dan minuman untuk mereka, lalu mereka pun
makan dan minum, kemudian mereka melaksanakan shalat Maghrib

'o shahih: Abu Daud, no.367r, At-Tirmidzi, no.3026, di-shahih-kanoreh Ar
Albani di dalam Shaftift At-Tirmidzi 3/39.
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dan (imamnya) membaca: 6ir4n ,#{ 3 (Katakanlah, 'Hai

orang-orang kafrrl)hingga akhir suralu tapi bunyinya menjadi: A',.A

A:'€t'is (Tidak ada agama bagiht, dan untuhnu agamamu) La\t

turunlah ayat ini."

Abd bin Hurnaid, Abu Daud, An-Nasa'i dan Al Baihaqi di
dalam Sunan-nyameriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini, ia

mengatakan, "(Ayat ini) dihapus oleh ayat: iri!6 ff, Gy

(Sesungguhnya [meminumJ k]amar, berjudi) (Qs. Al Maaidah [5]:
90)." Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu
Hatim meriwayatkan dari Adh-Dhahhak mengenai ayat ini, ia
mengatakan, "Yang dimaksud bukanlah khamer, akan tetapi yang

dimaksud adalah mabuknya tidur."

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

ayat: €r# irkt (Ketika kamu dalam keadaan mabuk) ia

mengatakan: -Yakni- tidur.

Al Firyabi, Ibnu Abu Syaibah di dalam Al Mushannaf, ltbdbin
Humaid,Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi

meriwayatkan dari Ali mengenai firman-Ny a: ;ay' * $$1*;
(Dan jangan pula flcamu hampiri masiid l(etil@ kamuJ dalam keadaan
junub lrecuali sekcdar melewati jalan saja), ia mengatakan: 

-Ayatini- diturunkan berkenaan dengan musafir yang mengalami junub

lalu bertayammum kemudian mengerjakan shalat. Dalam lafazh
lainnya disebutkan: Ia mengatakan, "Tidak boleh mendekati shalat

kecuali musafir yang mengalami junub nztmun tidak menemukan air

kemudian bertayammum lalu shalat hingga ia menemukan air."

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Janganlah kalian mendekati shalat

sedangkan kalian dalam keadaan junub dan menemukan air. Tapi bila
kalian memang tidak menemukan air, maka telah dihalalkan bagi

kalian menggunakan tanah." Abd bin Humaid meriwayatkan dari

Mujahid, ia mengatakan, "Orang junud dan wanita haid tidak boleh
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melintas di dalam masjid.

Adapun ayat: )aj," * Syqi{l @anjanganputa [tramu
hampiri masjid kettka kamuJ dalam keadaan junub kecuali sekedar
melewati jalan sa7'a) diturunkan berkenaan dengan musafir yang
bertayammum lalu mengerjakan shalat. Ad-Daraquthni, Ath-Thabrani,
Abu Nu'aim di dalam Al Ma'rifah, Ibnu Mardawaih, Al Baihaqi di
dalam Sunannya dan Adh-Dhiya' di dalam Al Muffitarah
meriwayatkan dad AI Asla' bin Syarik, ia menuturkan, ..Aku

menjalankan unta Rasulullah SAW, lalu pada suatu malam yang
dingin aku mengalami junub. saat itu Rasulullatr sAw hendak
melanjutkan perjalanan, sementara aku merasa enggan melanjutkan
perjalanan dalam keadaan junub, tapi aku takut mati atau sakit bila
mandi dengan air dingin, maka aku menyuruh seorang laki-laki dari
golongan Anshar, maka ia pun menjalankan unta beliau. Beliau pun
bertanya: r'o:P '*rr'Srt 

S 6 |&i 6- (Wahai Asla,, mengapa aht
melihat engkau menular kendaraanmu?) Aku menjawab, .Wahai

Rasulullah, aku belum akan berangkat, jadi kendaraannya
diberangkatkan oleh laki-laki dari kaum Anshar.' Beliau bertanya lagi:
tlj (MemangWa kenapa?) Aku jawab, 'Aku junub, tapi aku khawatir
terjadi apa-apa pada diriku" maka aku memintanya untuk
menjalankanny4 sementara aku mengumpulkan bebatuan untuk
menghangatkan air untuk aku mandi.' Lalu Allah menurunkan ayat:

tfrE ,$ (iG- 6u orang-orang yang beriman), lingga: #:7i
W .* $y6on irrson pula [kamu hampiri masjid ketrlca kamuJ

dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja)',1s

Ibnu Sa'd, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ath-Thabrani dan Al

"Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam Al Kabir. Di dalam sanad-nyaierdapai
Al Haitsam bin Zuraiq. sebagian ahli hadits mengatakan, batrwa hadiLnya tidak
dimutaba'ahj' (mutabi'ah aaaan periwayatan darilahr tainnya yang menguatkan
riwayat dimaksud namun masih dari sahabat yang sama). Hadits ini dikeluarkan juga
oleh Ad-Daraquthni l/179 yang menyerupai itu, dan di dalam sanad-nya t"rauput
Ar-Rabi' bin Badr, ia perawi yang dha'if.
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Baihaqi meriwayatkan dari jalur lainnya, dari Asla', ia menuturkan,
*Aku pernah melayani Nabi SAW, aku menjalankan kendaraannya.

Lalu pada suatu malam beliau berkata: d. yie p ,Lll"f 6- (Wahai

Asle', berdirilah. Jalankan kendaraan untukku) Aku menjawab,

'Wahai Rasulullatr, aku junub.' Sesaat beliau tidak menjawabku
hingga Jibril datang membawakan ayat tentang tanah (tayammum),

lalu beliau bersabda: '# '{-'l s- ; lnuat ilah wahai Asla', lalu

bertayammumlah)" Al hadits.76 Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari

jalur Atha' Al Khurasani dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: {

'rS,/z)i li'.F (Janganlah kamu mendekati shalat), ia mengatakan,

*(Yalsd) masjid."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu

Hatim dan Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Atha' Al Khwasani

darinya mengenai firman-Nya, ,# qy $t"Vi7j (oaniangan

pula ficamu hampiri masiid ketil@ kamuJ dalam keadaan iunub
kecuali sekedar melewati jalan sajo) ia mengatakan: Janganlah kamu

memasuki masjid sedang kamu dalam keadaan junub kecuali sekadar

melintas saja. -Yaitu- 
sekadar melintas dan tidak duduk. Ibnu Jarir

juga meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Mas'ud. Ab&nrazzaq dan Al
Baihaqi di dalam Sunan-nya meriwayatkan darinya: Bahwa diberikan

rukhshah bagi orang junub untuk melintas di masjid namun tidak

duduk di dalamnya. Kemudian ia membaca firman-Nya: Syf$l;

W e;!, 1Oo" iangan puta [lcamu hampiri masjid ketika kamuJ

dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja) Al Baihaqi
juga meriwayatkan serupa itu dari Anas. Sa'id bin Manshur, Ibnu Abu

Syaibah, Ibnu Jarir dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Jabir, ia
mengatakan, "Ada seseorang dari kami yang sekadar melintas di

masjid sementara ia dalam keadaan junub."

'u Dha'i1. Al Haitsami mencantumkannya di dalam Al Majma' 11262, dan ia

mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam Al Kabir. Di dalam sanad-

nya terdapat Ar-Rabi' bin Badr yang disepakati dha'if)'
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Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari

Mujalrid mengenai firman-Nya: {# & rv (Adopun jirra rramu
sakit), ia mengatakan: 

-Ayat ini- diturunkan berkenaan dengan
seorang laki-laki dari kalangan Anshar yang sedang sakit aan tiaar
mrlmpu berdiri, lalu ia berwudhu, sementara ia tiaat mempunyai
pelayan yang dapat membantunya mendapatkan air wudhu. Lalu
ketika menemui Rasulullatr sAw ia menyampaikan hal tersebut,
kemudian turunlah ayat ini.

Ibnu Abu syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu
Abu Hatim dan Al Baihaqi meriwaya&an dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya: {{; &oV (Adapun jika kamu sahit),ia mengatakan:
Yaitu orang yang menderita sakit cacar, luka, atau borok yang
mengalami junub, lalu ia merasa takut binasa bila mandi. Ibnu Jarii
meriwayatkan dari Ibrahim An-Nalfia'i, ia mengatakan, ..sejumlah
satrabat Rasulullah sAw menderita luka-luka, lalu ketika tidur malam,
mereka mengalami junub, maka mereka mengadukan hal ifu kepada

Nabi sAW, lalu turunlatr ayat: -6 &r$ {daopu, jira rramu sakit)
al aayah."

Abdtnazzaq, sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir,
Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani, Al Hakim dan Al
Baihaqi meriwayatkan dari berbagai jalur dari Ibnu Mas,ud mengenai

firman-Nya: {a$ ?:3 fr (Atuu kamu telah menyentuh perempuan),
ia mengatakan: Al Lams adalah yang selain bersetubuh, tapi mencium
termasuk itu sehingga mengharuskan wudhu. Ibnu Abu Syaibah dan
Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu umar: Bahwa ia berwudhu karena
mencium istri, dan ia mengatakan, "Ini (yakni: Mencium) adalah Al_
Limaas." Ad-Daraquthni, Al Baihaqi dan Al Hakim meriwayatkan
dari Umar, ia mengatakan, "Mencium termastk arJams sehingga
mengharuskan wudhu karenanya." Ibnu Abu Syaibah, Abd Ibnu
Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ali, ia
mengatakan, "Al-Lams adalah bersetubuh, akan tetapi Allah
menyebutnya dengan kiasan.,,
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Sa'id bin Manshur, Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu
Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Sa'id Ibnu Jubair, ia
menuturkan, *Ketika kami di tempat Ibnu Abbas bersama Atha' bin
Rabah, sejumlatr maula, Ubaid Ibnu Umair dan sejumlah orang Arab,
kami membicarakan tentang al-limaas. Aku, Atha' dan para maula

berpendapat, bahwa al-lams adalatr menyentuh dengan tangan.

Sementara Ubaid bin Umair dan orang-orang Arab berpendapat bahwa

itu adalatr bersetubuh. Lalu aku menemui Ibnu Abbas dan

mengabarinya tentang hal itu, ia pun berkat4 'Para mawali kalah dan

orang-orang Arab yang benar.' Lalu ia mengatakan, 'Sesungguhnya

alJams, al mass dar, al mubasyaraft 
-bercumbu- 

yang mengarah

kepada persetubuhan akan tetapi Allah menyebutkannya dengan

kiasan sebagaimana yang dikehendaki-Nya'."

Sa'id bin Manshur, Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu

Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi di dalam Sunannya

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, 'osesungguhnya tanah

yang paling baik adalah tanah yang ditanami."

'{$A\'o;}4 r$fr i;\*;'ri'J'"5\ Jt; ii
',b;1t't:tS J'otV:

Gi, #';b "€\5 CL'; t (r:q'dj fiJ - *(;
"€:\, (-fi; vi UE "il t;"y-ut Off, "#:\W

ei*\\j,; aStqi\r. ui{r

4\$,WAFx;
e'&\ 63,?Li\1 A5\g@ 6; $U6s4;

'r#;i; "f.;Kr'i't';i #i iifr; "# W3K $PS

(jqig;

876 TAFSIR FATHUL QADIR



-&6"$rtifi ;4a3 or# ci
'ifi 5 i?,",ia( .' ̂ G7-(ai (I 'fffi1G$'3;irtF';r6"d3>A(g-z\U K;

&:"a-6j$,

A,$ aic )5, +ia S bx-S 1fr Lt@ S;j1

@,2* esya{ )lt ;i\ lA J5'{4
"Apakah kamu tidak metihat orang-orang yang terah diberi

bahagian dariAr hitab (Taurat)? mereka menieli (memilih)
kesesatan (dengan petunjuk) dan mereka bermaksud irpoyo kamu

tersesat (menyimpang) dari jaran (yang benar). Dan iilah lebih
mengetahui (dari pada reamu) tentang musuh-musuhmu Dan

cuhuplah Allah menjadipetindung (bagimu). Dan cukuprah Artah
menjadi penolong (bagimu)- yaitu orang,rang yahucrt, mereka
mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata,
'Kami mendengar', tetapi Kami tidak mau menurutinya. Dan

(mereka mengotakan p ura),' Dengarrah' sedang kamu iebenornya
tidah mendengar apa-apo- Dan (mereka *rrgrn*or1,, Raa, ina r,

dengan mcmutar-mutar lidahnya dan mencela ogo* sekiranya

- mereka mengatakan, ,Kami mendengar dan menurut, dan
dengarlah, dan perhafikanlah kami', tentulah itu tebih baih bagi

mereka dan lebih tepot, ohan tetapiAilah mengutuk mereka, karena
kekafran mereka- Mereka tidak beriman keciari iman yang sangat
tipis. Hai orang-orang yang terah diberi At Kitab, berimanrah kamu

hepada apa yang telah Kami turunkan (Al eur,an) yang
membenarkan hitab yong odo pada kamu seberum Kami mengubah

muha (mu), lalu Kami putarkan ke berakang atau Kami kutuki
mereka sebagaimana Kami telah mengwuki orang_orang (yang

berbuat maksiat) pada hari sabtu Dan ketetapai Artah pasti
berlalru. sesungguhnyoAilah tidah akan mengampuni dosa syirik,
dan Dio mengampuni segara dosa yang serainhari (syirik) itu, bagi
s iap a y an g dike h e n daki-Ny a. B ar an gs iap a y an g *i ip r ri 

" 
* ut u kan

Allah, maka sungguh io telah berbuat Aosa yaig beslr.,, (es. An_
Nisaa' [ l aa-aS)
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,:Stt',;t*; tlJir.t Jyj:lt @patwh tcamu tidak merihat

orang-orang yang telah diberi bagian dari Al Kitab [TauratJ?) adalah
redaksi kalimat permulaan, dan khithab ini untuk setiap muslim yang
dapat melihat. Nashiib adalah bagian, maksudnya: Kaum yahudi itu
telah mendapat bagian dari Taurat.

'b;;rf- (Mereka membeli) adalah jumlah haaliyah (kalimat

yang menerangkan kondisi), yang dimaksud dengan isytiraa'adalah
istibdaal (menukar), tentang maknanya telatr dikemukakan.
Pengertiannya: Bahwa kaum yatrudi memilih kesesatan, yaitu tetap
memeluk agama yahudi setelatr jelasnya hujjah tentang benamya
kenabian Nabi kita Muhammad SAW.

'S$ft W S 6tV: (dan mereka bermaksud supaya kamu

tersesat fmenyimpangJ dari jalan [yang benar) di-'athaf-kan kepada

kalimat: 'O;]4 (Mereka membeli [memilihfl, menyertai keterangan

tentang buruknya sikap mereka dan lemahnya pilihan mereka, yakni:
Mereka tidak berhenti hanya pada menganiaya diri sendiri dengan
menukarkan kesesatan dengan petunjuk, tapi di samping kesesatan itu
mereka menyembunyikan dan membangkang karena hendak
menyesatkan kalian wahai kaum mukminin dari jalan yang lurus, yaitu
jalan kebenaran.

E

#:!4 'F xts (Dan Altah tebih mengetahui [daripada

kamuJ tentang musuh-musuhmu) wahai kaum mukminin, dan lebih
mengetahui penyesatan yang mereka inginkan terhadap kalian.
Kalimat im i' tiradhiyah.

$J $\ffi (Dan culatplah Allah meniadi Petindung)bagimu,

6; ti\, 6{3 (Dan cuhrylah Altah menjadi Penolong) yans

menolongmu di tempat-tempat perang, maka cukupkanlah dengan
perlindungan dan pertolongan-Nyq dan janganlah kalian mengambil
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pelindung dan penolong selain-Nya Hunrf ba' pada kalimat

kedua tempat di sini adalah tambahan.

l1,;li 4il1 'a gfaru1 di antara orang-orang yahudi), Az-

Zujaj mengatakan, "Jika dianggap terkait dengan sebelumnya, maka

tidak waqaf pada kalimat:1try3, tapi bila dianggap terputus (dengan

sebelumnya), maka boleh waqaf pada kalimat (xf. Perkiraannya:

Di antara orang-orang yatrudi ada suatu kaum yang mengubah,
kemudian redaksi ini dibuang." Demikian pandangan Sibawaih.
Seperti itu juga ungkapan seorang penyair:

fi* €q)Lr- 'nf 'f g; e.(.;)t'r)
Jilra lcau lratakan bahwa walau tidak bersalah, namun tidak (seorang

pun) di antara kaumnya

yang mengutamakannya, baik korena kedudukan maupun harta.

Mereka mengatakan, bahwa maknanya: Seandainya engkau
mengatakan batrwa tidak seorang pun kaumnya yang
mengutamakannya, kemudian redaksi ini dibuang. Al Fara' berkata,
"Yang dibuang itu lafaztr 'mon', yakni: Minal ladziina haaduu man

yuharrifuunal kalima, seperti firman-Nya , ifr?ti1:i JyVVj €iada
seorang pun di antara knmi [malaikatJ melainkan mempunyai
kedudukan yang tertentu) (Qs.Ash-Shaffaat [37]: 164), yakni: Man
lahu. Seperti juga perkataan Dzu Rumah:

li l -. tr.. c to '- ''d4L'^;t'r4? fl}.;.
Akhirnya di antara mereka ada yang air mata

lebih dulu menetes.

Yakni: Man dam'uhu (ada yang air matanya)." Namun Al
Mubarrid dan Az-Zljaj mengingkarinya, karena membuang maushul
seperti membuang sebagian kalimat.

fi, u,
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Ada juga yang mengatakan, bahwa firman-Nya: Liti aii A
([YaituJ di antara orang-orong Yahudi) adala]r penjelasan untuk

redaksi kalimat: ,rt{ trl+, ti'j irjt (orang-orang yang telah

diberi bagian dari Al Kitab [Taurat). At-Tabriif adalah
penyimpangan dan penghilangan. Yakni: Menyimpangkannya dan
menghilangkannya dari tempat-tempatrrya, lalu menempat yang
lainnya pada tempatnya itu (mengganti). Atau maksudnya adalah:

bahwa mereka menakwilkan dengan penakwilan yang tidak
semestinya. AUah 'Azza wa Jalla mencela mereka karena mereka
melakukan itu akibat keras kepala dan memb4ngkang serta lebih
mementingkan tujuan duniawi.

(#Lt (4 'oJ;fj (Mereka berkata, "Kami mendengar,

tetapi lrami tidak mou menurutinya.') yakni: Kami mendengar
perkataanmu, tapi kami mengingkari perintahmu.

# ';6 'Ei (Dan [mereka mengatalcan pulaJ,

:Dengarlah,' sedang lcamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa),
yakni: 

-mereka 
mengatakan-, "Dengarlah", padahal engkau tidak

mendengar apa-apa. Bisa jadi ini adalah mendoakan keburukan untuk
Nabi SAW, artinya: Dengarlah, niscaya engkau tidak akan
mendengar. Kemungkinan juga artinya: Dengarlah, tentu engkau tidak
akan mendengar yang dibenci. Atau: Dengarlah, pasti engkau tidak
mendengar jawaban. Pembahasan tentang 'raa'inaa' telah
dikemukakan.

'#:\ V (dengan memutar-mutar lidahnya) mak'nanya

adalah mereka memutar balikkan kebenaran, yakni:
Menyimpangkannya kepada apa yang ada di dalam hati mereka. Asal
makna al-layy adalah al fotl (pemalingan). Kata ini pada posisi nashab
sebagai mashdar, dan bisa juga sebagai maful li ajlih.

C*, (dan mencela agama) di'athaJkan kepada $

I

I

l

L;i
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(dengon memutar-mutar), yakni: Mencela agama dengan mengatakan,
"Seandainya ia seorang nabi, tentu ia tahu batrwa kami mencelanya."
Lalu Allatr SWT memberitahtrkan hal itu kepada Nabi-Nya SAW.

V4 :136 '# tj 6ra*ny, mereka mengatakan, ,Kami

mendengar) perkataanm", Lrtj (dan patuh) pada perintatrmu, tt
(dan dengarlah) apa yang kami katakan: $rtt| ra"" perhatirranrah

kami). Yakni: Seandainya mereka mengatakan ini sebagai ganti

perkataan mereka, 'roa'inad, $qe3gJ (entulah itu lebih baik bagi

merelca) daripada apa yang mereka katakan: iilj far" kbih tepat),

yakni: Lebih lurus dan lebih utama daripada perkataan mereka yang

pertama, yaitu perkataan: tL-t| # *'€15 (#;3(Ji (Kami
mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya." Dan [mereka
mengatalran pulaJ, "Dengarlah", sedang kamu sebenarnya tidak
mendengar apa-apa. Dan [mereka mengatakanJ, "Raa'ina,,,) karena
dalam perkataan ini terkandung penyelisihan dan sikap yang buruk
serta mengandung celaan pada kata 'Raa'ina'.

,;${2 letan tetapi) mereka tidak mau menempuh jalan yang

baik dan cara yang lebih baik dan lebih lurus bagi mereka. oleh

karena itu, {J {t 'o#;X bfitjll ;;it 6uon mengutuk mereka,

lrarena kelcafiran mereka. Mereko tidak beriman kccuali iman yang
sangat tipis), yakni: Kecuali keimanan yang sedikit, yaitu: Beriman
kepada sebagian Kitab dan tidak beriman kepada yang lainnya, dan
beriman kepada sebagian rasul dan tidak beriman kepada yang
lainnya.

ei(il \j'J A.$t (iG fna orans-orans yang terah diberi At
Kitab). sebelumnya Allah SWT telah menyebutkan bahwa mereka
telah diberi bagian dari Al Kitab, dan di sini Allah menyebutkan
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bahwa mereka telah diberi Al Kitab. Yang dimaksud dengan "Telah
diberi bagian dari Al Kitab" adalah karena mereka tidak mengamalkan
semua yang ada di dalamnya, bahkan mereka merubah dan

menggantinya.

6j3. Oang membenarkan) pada posisi nashab sebagu haal

(keterangan kondisi). Ath-Thams adalah menghilangkan bekas

sesuatu. Contoh kalimat pada firman Allah Ta'ala:@.=f iAifs$
(Malra apabila bintang-bintang telah dihapuskan) (Qs. Al Mursalaat

[77]: 8). Dikatakan nathmisu dat nathmusu, dengarr harakat lmsrah

atau harakat dhammah pada huruf mim. lni dua bentuk dialeknya.
Thamasa al atsar, artinya menghapus semua bekasnya (jejaknya).

Contoh kalimat pada firman Allah Ta'ala: 4l {f" ;il g: $a
Tuhan lrnmi, binasakonlah harta benda mereka) (Qs. Yuunus [10]:
88), artinya: Ahlikhaa (binasakanlah). Dikatakan: Huwa mathmuus al
bashar (ia kehilangan penglihatan). Contoh kalimat dalam firman

Allah ra'ata: d iY V::S ':6 J; (Dan iikatau Kami

menghendaki pastilah Kami hapusknn penglihatan mata mereka) (Qs.

Yaasiin [36]: 66), yakni: membutakan mereka.

Para ulama berbeda pendapat tentang makna yang dimaksud

oleh ayat ini, apakah itu makna yang sebenarnya? Yaitu menjadikan
wajah seperti belakang kepala, sehingga tidak ada hidung, mulut, alis
dan mata? ataukah ini hanya ungkapan tentang kesesatan di hati
mereka dan penyimpangan mereka dari jalan yang lurus? Segolongan

ulama berpendapat dengan yang pertama, dan yang lainnya
berpendapat dengan yang kedua. Berdasarkan pendapat pertama,

maka yang dimaksud oleh firman-Ny ", G2$1 tF 6";X (alu Kami

putarkan ke belaknng) adalah: Kami menjadikannya bagian belakang,

yaitu menghilangkan bekas-bekas wajah sehingga menjadi seperti

bagian belakang kepala. Ada juga yang mengatakan, bahwa setelah

menghilangkan penghilangan itu lalu diputar ke posisi belakang dan

yang belakang ke posisi depan. Ini lebih sesuai dengan makna yang
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tersirat dari kalimat: b$:; :rF 6"!fi (alu Kami putarkan ke

belakang). Bila dikatakan: Bagaimana bisa diancamkan pada mereka
untuk dihapus bekas wajalrnya bila mereka tidak beriman, lalu hal itu
tidak terjadi pada mereka? Jawabnya: Ketika mereka dan orang-orang
yang mengikuti mereka telatr beriman, maka ancaman ini tidak lagi
berlaku bagi yang lainnya. Al Mubarad mengatakan, bahwa ancaman
itu tetap berlaku." Lebih jauh ia mengatakan, "Penghilangan bekas
wajah itu pasti terjadi pada orang-orang yatrudi, dan perubatran itu
terjadi sebelum terjadinya hari kiamat."

"4i q*l -(3 K #S f @tau Kami kutuk mereka

sebagaimana Kami telah mengutuk orang-orang fyang berbuat
malrsiatJ pada hari Sabtu), dhamir-nya (kata gantinya) kembali
kepada para pemilik wajatr tersebut. Ada yang mengatakan, bahwa
yang dimaksud dengan al-la'n (laknat/lcutukan) di sini adalah a/
maskh (pengubahan wujud/rupa) karena diserupakan dengan kutukan
terhadap orang-orang yang bermaksiat pada hari Sabtu, yang mana
kutukan terhadap mereka itu adalah wujud mereka diubah menjadi
kera dan babi. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud
adalah laknat/kutukan itu sendiri, yaitu mereka itu dilaknat/dikutuk
oleh semua lisan. Maksudnya adalah terjadinya salah satu dari kedua
hal, yaitu penghilangan bekas wajatr atau kutukan. Kutukan itu telah
terjadi (yakni kemungkinan kedua), namun yang pertama (yakni:
penghilangan bekas wajah) dikuatkan dengan penyerupaan kutukan
ini dengan kutukan terhadap orang-orang yang bermaksiat pada hari
Sabtu.

S;f, $ 5 $$ loan ketetapan Allah pasti berlaku), ya}uri

pasti terjadi dan tidak dapat dihindari. Atau yang dimaksud dengan
ketetapan di sini adalah yang diperintahkan. Artinya: Manakalah

Allah menghendakinya, maka itu terjadi, seperti firman-Ny u, ,ijAT1:y

Jrj{} Ji,N JA J 6J" ;l\ Tiy. {sesunssuhnyo keadaan-Nya

apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanyo,
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"Jadilah!" maka terjadilah tal (Qs. Yaasiin [36]: 82).

c
XS#-+trt;u'$+{Aol';-i-J-.11-i1(sesungguhnya

Allah tidak akan mengampuni dosa syirih dan Dia mengampuni
segala dosa yang selain dari [syirikJ itu, bagt siopa yang
dikehendaki-Nya). Hukum ini mencakup semua golongan kafir, baik
ahli kitab maupun yang lainnya, dan tidak dikhususkan bagi orang-

orang kafir Arab, karena kaum yahudi mengatakan, "Uzair itu putera

Allah." Sementara kaum nashrani mengatakan, "Al Masih adalah

putera A[ah." Mereka juga mengatakan trinitas. Tidak ada perbedaan

pandangan di kalangan kaum muslimin, bahwa bila orang musyrik
mati dalam kesyirikannya, maka ia tidak termastrk ahlul maghfirah
(orang yang berpeluang mendapat ampunan), yang mana Allatl
menganugerahkan ini kepada selain ahli syirik sesuai dengan

kehendak-Nya. Adapun para pelaku kemaksiatan dari kalangan kaum
muslimin yang selain ahli syirik, maka mereka termasuk di bawah

kehendak Allah, sehingga bila berkehendak, maka Allatt
mengampuninya, dan bila berkehendak maka Allah mengadzabnya.

Ibnu Jarir mengatakan, "Ayat ini telah menjelaskan, bahwa setiap
pelaku dosa besar berada di bawah kehendak Allah 'Azza wa Jalla.
Bila berkehendak maka Allah akan mengadzabnya, dan bila
bekehendak maka Allah mengampuninya selama dosa besarnya itu
bukan mempersekutukan Allah 'Azza wo Jalla (syiik)." Konteksnya
menunjukkan, bahwa ampunan dari Allah SWT itu bagi orang yang

dikehendaki-Nya sebagai anugeratr dan rahmat dari-Nya walaupun
pelaku dosa itu belum bertaubat. Mengenai hal ini golongan

mu'tazilah membatasinya dengan taubat (yakni untuk itu disyaratkan

adanya taubat dari si pelaku dosa).

Telah dikemukakan keterangan tentang firman Allah Ta'ala:

#W '# 31lj i:, 'o# t1 '$? \Afr bL uika tramu

menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu

me ngerj alrannya, nis c aya Kami hapus ke s alahan-lu s alahanmu [do s a-
dosamu yang keciQ (Qs. An-Nisaa' [4]: 31), yakni: Batrwa Allah
SWT mengampuni dosa-dosa kecil dari orang yang menjauhi dosa-

dosa besar, sehingga orang yang menjauhi dosa-dosa besar termasuk

884 TAFSIR FATHUL QADIR



yang dikehendaki Allah swr untuk diampuni dosa-dosa kecilnya.

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan
Al Baihaqi di dalam Ad-Dalil meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia
mengatakan, "Rifa'ah bin zud bin At-Tabut adalah salah seorang
pemuka yahudi, bila ia berbicara dengan Rasulullatr SAW, ia
memutar-mutar lidatrnya, dan ia mengatakan, 'Fokuskan pendengarmu
watrai Muhammad sehingga kami bisa mematramimu.' Kemudian ia
mencela dan menjelek-jelekan Islam, maka berkenaan dengannya

Artah menurunkan ayar .-.!(i( (rrt+;, ,!,jt irjt Jt; 6t @patmh
kamu tidak melihot orong-orang yang telah diberi bagian dari Al
Kitab [Taurat)? al aayah."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya:

4..r+(; e 'fgfr 't}r;- (Merelea merubah perlcataan dari tempat-

tempatnya), ia mengatakan: Yakni merubatr batasan-batasan Allah di
dalam Taurat.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Ny at & '&31 'b3;

4.,*(; (Mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya), ia

mengatakan: -Yaitu- perobahan yang dilakukan kaum yahudi
terhadap Taurat.

6ULi (4 'bJ6j (Mereka berlmta, "Kami mendengar,

tetapi kami tidak mau menurutinya") Mereka mengatakan: Kami
mendengar apa yang engkau katakan tapi kami tidak mematuhimu.

# * "gt (Dan [meretrn mengatalmn pulaJ,

"Dengarlah", sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa)
yaitu: Tidak dapat diterima apa yang engkau katakan.

#:\ (j 
@rngon memutar-mutar lidahnya)menyelisihi apa

yang dilontarkan oleh lidahnya.
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$;SS €Yt (don dengarlah, dan perhatilranlah), yakni:

Fahamkanlah kepada kami dan jangan tergesa-gesa terhadap kami.'

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Ath-Thabrani meriwayatkan

dari Ibnu Abbas mengenai firman-Ny a: 6.1' {; 
-€|t 

fOo" [mereka

mengatalran pulaJ, "Dengarlah", sedang kamu sebenarnya tidak
mendengar apa-apa), ia mengatakan: -Yakni- mereka mengatakan,
"Dengarkanlah niscaya engkau tidak akan mendengar apa-apa."

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan
Al Baihaqi di dalam Ad-Dalail meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia
menuturkan, "Rasulullah SAW berbicara kepada para pemuka rahib
yatrudi, di antaranya adalah Abdullah bin Suriya dan Ka'b bin Asad,

beliau berkata kepada mereka: 't !r,i u*1i &r rf ifit '.t; ti-

'd, :, & e!,'of o't5j6i (Wahai sekalian kaum yahudi, bertakwalah

kalian lrcpada Allah dan masuk Islamlah. Demi Allah, sesungguhnya
lralian pasti telah tahu balrua yang aht ba,nakan ini adalah
kebenaran' Mereka berkata, 'Kami tidak tahu itu wahai Muhammad.'

Maka berkenaan dengan mereka Allah menurunkan ayat: 'arjl qU

,8t\jJ lnoi orang-orangyang telah diberi Al Kitab) al aayah:'

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Al

Ufi, dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: 6;3 ;*gt S ,i+ *
(Sebelum Kami merubah muka[mu), ia mengatakan: -Yakni-
merubahnya menjadi buta. [i'rF WT3)13.'"1 Qalu Kami putarkan ke

belakang), yakni: Kami jadikan wajah mereka ke arah belakang
punggung mereka sehingga berjalan mundur. Dan kami jadikan untuk
seseorang dari mereka dua mata di belakang.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu

Hatim merwiayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: J ,;; *

886 TAFSIR FATHUL QADIR



6f. t ;4, gebetum Kami merubah mutra[mufl, ia mengatakan: -
Yakni- dari jalan kebenaran. G)(S {F 6"ll'(alu Kami putarkan

lre belalmng), yakni: Kesesatan. Abdtmazzaq, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu
Hatim juga meriwayatkan serupa itu dari Al Hasan.

Ibnu Abu Hatim dan Ath-Thabrani meriwayatkan dari Abu
Ayyub Al Anshari, ia menuturkan, "Seorang laki-laki datang kepada
Nabi SAW lalu berkata, 'Aku mempunyai seorang saudara yang tidak
mau berhenti melakukan yang haram.' Beliau bertanya: lii-:61 (Apa

agamanya?) ia menjawab, 'Ia mengerjakan shalat dan mengesakan

Allah.' Beliau berkata lagi:'b U.tt ii'oy A-: : ?P:(Jauhkanlah
agamanya darinya, bila menolak maka tebuslah ia darinya) LaIu laki-
laki ifu mencarinya, namun saudaranya ifu menolak, kemudian ia
menemui Nabi SAW dan mengabarkan hal tersebut, ia mengatakan,
'Aku mendapatinya sangat teguh pada agamarrya.' Lalu turunlah ayat:
e

5q A,a$ItiC,'j$ 4,nAi'j;_S lfiit gesungguhnya Attah

tidak akon mengampuni dosa syirih dan Dia mengampuni segala
dosa yang selain dari fsyirikJ itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya).
al aayah."71

Ibnu Adh-Dharis, Abu Ya'14 Ibnu Al Mtrndzir dan Ibnu Adi
meriwayatkan dengan sanad shahih dari Ibnu Umar, ia mengatakan,
"Dulu kami menahan diri dari memohonkan ampunan trnfuk para

pelaku dosa besar sampai kami mendengar dari Nabi SAW ayat: ';tl

c

{\ii O-,*t A;C *; -43A J F-i ai gesungguhnya Auah

tidak alran mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala
dosa yang selain dari [syirikJ itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya)

dan beliau bersabda: ,il i ;.6r ;1,X. ewi ,;?s '-?\t ;L
(Sesungguhnya aku menyimpan doalru dan syafa'atht untuk para

77 Dha'i| Ibnu Katsir mencantumkannya di dalam Tafsirnya l/510, di dalam
sanad-nya terdapat Washil bin As-Saib Ar-Raqasyi, ia perawi yang dha'if.
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pelaht dosa besar dari kalangan umotht). Maka kami pun menahan
diri dari kebanyakan apa yang ada pada diri kami."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Umar,

ia mengatakan, "Ketika ditunrnkanny a ayat: {Y V.1 i$tt CIW- ,fi

er:A (Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri

merelm sendiri). (Qs. Az-Zumar [39]: 53), seorang lakiJaki berdiri
lalu berkata, 'Bagaimana dengan syirik wahai Nabiyullah?' Nabi

SAW tidak menyukai itu, dan beliau mengucapkan, J'ry-J ai -1r1

.r3A(Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik). al

acyah." Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Abu Mijlaz, bahwa

pertanyaan orang ini adalah sebab turunnya ayat: ':{-i1;t$-1:ffiLt

.99(Sesung&thnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik).

Abu Daud di dalam Nasikh-nya dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini, ia mengatakan,
"Sesungguhnya Allah mengharamkan ampunan bagi orang yang mati
dalam keadaan kafir, adapun para ahli tauhid terletak pada kehendak-
Nya sehingga tidak menghapuskan harapan mereka terhadap
ampunan." Diriwayatkan oleh At-Tirmi&i dan dihasankannya" dari
Ali, ia mengatakan, "Ayat yang paling aku sukai di dalam Al Qur'an

adalalr: -*, nA S 'p-{ ai Ly {srtunssuhnya Altah tidak akan

mengampuni dosa syirik) al aayah."

{ ; +T5" i, €i^I,y 6 |,k;-tiii $i i1
--*.6jZJSi;rt:y'ro6-S*Ei@*+S.XB-

G\*;) \;, j 6j\ Jyiilf @ 4 *y
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itTs'u;p-i,j rt *AAG,>"+U s ilt,*- hJI
fu"3,\fii;

/l/e */l z

&-t,ol ,l*
V;'li,CS{i'i #$kir

V i!; i6i'o:|iz.,t @W ";6i'o3g_* 
6$

'tK$; 
S)I eg.Llr.Tajr, 3{r :r# uiul iir3r;

'J3 # # +,lir; # r:;-)@ Url kil ;,6r:,
w'fr-$e

(Apakah kamu tidah memperhatikan orang yang menganggap
dirinya bersih? sebenarnya Allah membersihkan siapa yang

dihehendaki-Nya dan mereha tidak aniaya sedihitpun.
Perhatikanlah, betapakah mereha mengada-adakan dusta terhadap
Allah? dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata (bagi

mereka). Apakah kamu tidak memperhatikan otang-otang yong
diberi bahagian doriAl kitab? mereha percaya kepada jibt dan
thaghut, dan mengatakan kepada orang-orang kaJir (musyrik

Mekah), bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang
yang beriman. Mereka ltulah orang yang dikutuki Ailah.

Barongsiapa yang dikutuki Allah, niscaya kamu sekari-kati tidak
akan memperoleh penolong baginya. Ataukoh ada bagi mereka

bahagian dari kerajaan (hekuasaan)? Kendatipun ada, mereko tidak
akan memberikan sedikitpun (kebajikan) kepada manusia. Ataukah

mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran
karunia[yang Allah telah berikan kepadanya? Sesungguhnya Kami
telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga lbrahim, dan
Kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besor. Maka di
antara mereha (orang-orang yang dengki itu), ada orangorang

yang beriman kepadanya, dan di antara mereka ada orang-orang

'ujfr'c
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yang menghalangi (manusia) dari beriman kepadany* Dan
c ukup lah (bagi mere ka) Jahannam yang menyala-nyala apinya"

(Qs. An-Nisaa' [4]: 49-55)

'#l'u?;lr-$i $j fi (Apatrah tramu tidak memperhatitmn

orang yang menganggap dirinya bersih?) ini ungkapan keheranan
tentang perihal mereka. Para musafr sependapat batrwa yang
dimaksud adalah kaum yahudi, kemudian mereka berbeda pendapat
mengenai makna menganggap bersih diri mereka. Al Hasan dan

Qatadah mengatakan, bahwa itu adalah ucapan mereka: ;t\ W'#

fy#i (Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kelmsih-Nya)

(Qs. Al Maaidah [5]: 18) dan ucapan mereka: tt( J Jy"^*f &ft J

{ril 5 $i gekati-trali tidak alan masuk surga kecuali orong-

orang [yang beragamal Yahudi atau Nasranil (Qs. Al Baqarah [2]:
1l l). Sementara Adh-Dhahhak berkata, "Bahwa itu adalah ucapan
mereka, 'Kami tidak berdosa, karena kami seperti anak-anak kecil'."

Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah perkataan
merek4 bahwa nenek moyang mereka memintakan syafa'at untuk
mereka. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah sikap saling
memuji di antara mereka. Makna at-tazkiyah adalah atlathhir wa at-
tanziih (penyucian dan pembersihan), maka pengertiannya tidak jauh
dari semua penafsiran ini dan yang liannya. Lafazh ini berlaku untuk
setiap orang yang menganggap dirinya suci, baik secara haq maupun
secara batil, baik itu yahudi maupun lainnya. Termasuk penggelaran
dengan gelar-gelar yang mengandung penyucian, seperti mufotiddin
(sang penghidup agama), 'izzuddin (kemuliaan agama) dan

sebagainya.

i\:1i;. tiX $ (Sebenarnya Allah membersihkan siapa

yang dikehendaki-Nya), yakni: Batrwa perkara ini terserah kepada
Allah SWT, karena DiaJah yang Maha Mengetahui siapa yang berhak
untuk disucikan di antara para hamba-Nya dan siapa yarlg tidak
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berhak. Karena itu, hendaknya para harnba tidak menganggap suci
dirinya sendiri, tapi menyerahkan urusan ini kepada Allatr swr,
karena anggapan suci diri sendiri hanya merupakan klaim bathil yang
dilandasi oleh kecintaan terhadap diri sendiri, merasa tinggi, luhur dan

bangga. Ini seperti firman-Ny u, td ,*, fJ ;"-pi:, f3; ft (Maka
janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling
mengetahui tentang orang yang bertahwa) (es. An-Najm [53]: 32).

Kemudian firman-Nyat 6r5!i2 {; @an merelca tidak

dianiaya), yakni: Mereka yang menganggap suci diri mereka: *r5
(sediHt pun),fatiil adalah benang yang ada pada biji kurma. Ada juga
yang mengatakan, bahwa itu adalatr kulit tipis pada brjinya.
Maksudnya di sini adalatr sebagai kiasan yang mengungkapkan

tentang sesuatu yang kecil (sedikit), seperti juga firman-Nya: 1;

6 'b;18, (Dan meretu tidok dianiaya walau sedikit pun) (es.
An-Nisaa' [4]: 124), noqiir ada]atr lubang pada permukaan kerikil.
Maknanya: Bahwa orang-orang yang menganggap dirinya suci itu
akan disiksa karena penyucian diri mereka sesuai dengan dosa ini, dan
mereka tidak dianiaya dengan ditambahi siksaan melebihi yang
semestinya.

Dhamir pada kalimat tersebut bisa dikembalikan kepada: $
X5- (siapa yang dikehendaki-Nya), yakni: Orang-orang yang

menganggap suci diri sendiri itu tidak akan dianiaya oleh Allah sedikit
pun melebihi siksaan yang semestinya. Kemudian Allah
mengungkapkan keheranan terhadap Nabi sAw karena mereka

menganggap suci diri sendiri, yang mana Allah mengatakan, .63iti
b

Sfii ;fi :F 'bijri (perhatikanlah, betapakah meretra mengada-

adakan dusta terhadap Allah) melalui perkataan mereka itu (yakni:
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Klaim suci diri sendiri). Al lftiraa' adalah mengada-ada. iftaraa

fulaan 'alaafulaan, artinya fulan melontarkan tuduhan terhadap fulan
tentang sesuatu yang tidak ada padanya. Faraitu asy-syai'artinya aku

memotong sesuafu.

4 gy 4 tfi (Don cuhtplah perbuatan itu meniadi dosa

yang nyata [bagt merelaJ) karena besarnya dosa dan kerasnya

ancaman yang sangat nyata ini.

"*+)1G66.13j 6jj \yi d1 sp"rah kamu tidak

memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Al Kitab?), ini
ungkapan keheranan tentang perihal mereka setelah keheranan yang

pertama, yaitu: Orang-orang yahudi.

Para mufassir berbeda pendapat mengenai makna al iibt.lbmt
Abbas, Ibnu Jubair dan Abu Al 'Aliyah mengatakan, bahwa al iibt
adalah tukang sihir menurut batrasa Habasyah, sedangkan ath-

thoaghuut adatah dukun. Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab,

balrwa al jibt adalatr sihir, sedan{,at ath-thaaghuut adalatr syetan.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa al iibt dan ath-thaaghuut di
sini adalatr Ka'b bin Al Asyraf. Qatadah mengatakan, bahwa ol jibt
adalalr syetan, sedangkan ath+haaghuut adalah dukun. Diriwayatkan
dari Malik, bahwa ath+haaghuut adalah apa yang disembah selain

Allah, sedangkan al jibt adalah syetan. Ada juga yang mengatakan,

bahwa keduanya adalatr setiap yang disembah selain Allah, atau

padanan tentang kemaksiatan terhadap Allah. Asal makna al iibt
adalah al jibs (gips/pelapis), kemudian taa'menggantikan sffnnya.

Demikian yang dikatakan oleh Quthrub. Ada juga yang mengatakan,

balrwa al jibt adalah iblis, sedangkan ath+haaghuut adalah kawan-

kawannya. Firman-Ny u, rfiil 'u$l'e U:rA ;{F^ ii;Stj!-6Jfr-3

$a7 6"" mengatakan kepada orong-orang kafir [musyrik MekahJ,

bahwa mereka rtu lebih benar ialannya dari orang-orang yang

berimon), yakni: Orang-orang yatrudi mengatakan kepada orang-orang

kafir Quraisy, "Kalian lebih lurus jalannya daripada orang-orang yang

percaya kepada Muhammad." Maksudnya lebih lurus agamanya dan
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lebih benar jalannya.

;{3{^ (Mereka itulah) mengisyaratkan kepada orang-orang

yang mengatakan itu.

'N i# ';;t 
@rorg yang dihttuki Ailah),yakni: yang diusir

dan dijauhkan Allah dari rahmat-Nya.

L; :i 4 $ r;'i ;$i 6i (Barangsiapa yans dikutuki Auah,

niscaya lrnrnu selali-kali tidak akon memperoleh penolong baginya)
untuk mencegahnya dari adzab dan kemurkaan Allah yang diturunkan
kepadanya.

,AfJi 'i 4# # f @taufan ada bagi mereka bagian dari

kerajaan flrclansaanJ?),kata if * terputus (dengan redaksi kalimat

sebelumnya), dan kalimat tanya di sini bermakna pengingkaran, yakni:
Mereka tidak mempunyai bagian dari kerajaan ftekuasaan).

W ,;6i |j"t * 6$ 6enaati pun ada, mereka tidok atran

memb er ilran s e dikit pun [keb aj ikanJ kcpada manus i a), huruf/a' di sini
berfungsi menunjukkan sebab akibat dat', syarth yang mahdzuf, yatu:
Kalaupun diberikan bagian dari kekuasaan, mereka tidak akan
memberikan kebaikan sedikit pun kepada manusia karena sangat kikir
dan sangat kuatnya kedengkian mereka. Ada juga yang mengatakan,
Bahwa maknanya: bahkan mereka mempunyai bagian dari kekuasaan.

Ini berdasarkan anggapan bahwa 7i adalah kebalikan dari yang

pertama (redaksi sebelumnya) dan sebagai kata permulaan urtuk
redaksi yang kedua. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu di- 'athaf-
kan kepada kalimat yang mahdzuf, perkiraannya: Apakah mereka itu
orang-orang yang diberi kenabian di antara yang Aku utus, ataukah
mereka mempunyai bagian dari kekuasaan? Kalaupun demikian,
mereka tidak akan memberikan sedikit pun kepada manusia.

An-Naqiir adalah lubang pada permukaan kerikil. Ada yang
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mengatakan, bahwa itu apa yang dilobangi oleh seseorang dengan
jarinya pada permukaan tanah. An-naqiir juga berarti kayu yang
dilubangi kemudian dijadikan wadah untuk membuat tuak. Nabi SAW
melarang naqiir ini sebagaimana yang diriwayatkan secara pasti di
dalam Ash-shahihain dan yang lainnya.Ts An-Naqiir juga bermakna
asal. Dikatakan fulaan koriim an-naqiir, yakni dari asal keturunan
terhormat. Adapun yang dimaksud di sini adalah makna yang pertama,
dan maksudnya adalatr sebagai ungkapan mubalaghah (menunjukkan
sangat) sedikit, seperti kata qamthiir dan fatiil.

t
Adapun l5l di sini tidak berfungsi karena masuknya huruf/a'

yang di-'athfy*, kepadanya, dan boleh j:uga di-nashab-kan. Sibawaih
mengatakan, "Idzan pada 'av,a'il fi'l kedudukannya seperti azhunn
pada 'awamil asma' yang menjadi tidak berfungsi bila redaksinya
tidak berpihak padanya. Dan bila berada di awal redaksi sementara
yang setelahnya menunjukkan kalimat yang akan datang, maka berada
pada posisi nashab."

4#t .y-'rtI. )iittU i!; J;6i 'or3Z. ; (Atautrah meretro

dengH lrcpada manusia [MuhammadJ lantaran larunia yang Allah

telah berilcan kepadanya?), )i ini terputus (dengan redaksi

sebelumnya) yang berfungsi menunjukkan perpindalran dari
tercelanya mereka karena suafu perkara kepada tercelanya mereka
karena hal lainnya. Yaitu: Mereka mendengki orang lain. Mereka ini
adalah orang-orang yahudi yang mendengki Nabi SAW saja. Atau:
Mendengki beliau dan para satrabat beliau lantaran karunia yang Allah
berikan, yaitu berupa kenabian, pertolongan dan penaklukan musuh.

'ntLJY. -ta!r. lii lsrtrngguhnya Kami telah memberikan

[Krtab dan HilcrnahJ kepada keluarga lbrahim), ini pemyataan bagi
orang-orang yahudi mengenal hal yang mereka akui dan tidak mereka
ingkari, yakni: Apa yang Kami berikan kepada Muhammad dan para

sahabatnya dari karunia Kami itu bukanlah sesuatu yang baru

78 Muttafaq 'Ataih: Al Bulfiari, no. 53 dan Muslim 1146, darihadits Ibnu Abbas.
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sehingga kaum yatrudi mendengki itu, karena mereka sudah
mengetaui apa yang Kami berikan kepada keluarga Ibrahim, mereka
adalah para pendahulu Muhammad. Penafsiran tentang Al Kitab dan
Al Hilsnah telah dikemukakan. Al Mulk Al 'Azhiim, ada yang
mengatakan, bahwa itu adalah kerajaan Sulaiman. Ini pendapat yang
dipilih oleh Ibnu Jarir.

nilj lUato di antara mereka [orang-orang yang denghi ituJ)

yaitu: Orang-orang yahudi, -, GL J @ao orang-orang yang

beriman lrepadanya), yakni: KepadaNabi SAW ,\rE':3;j ni:i@a,
di antara mereka ada orang-orang yang menghalangi [manusiaJ
beriman kepadanya), yakni: Memalingkan darinya. Ada juga yang

mengatakan, bahwa dhamir pada kalimat y, kembali kepada apa

yang telah disebutkan saat menceritakan te4tang keluarga Ibrahim.
Ada juga yang mengatakarU bahwa dlnmir ini kernbali kepada
Ibrahim. Artinya: Dan di antara keluarga Ibrahim ada yang beriman
kepada Ibrahim, dan ada juga yang mengatralangi orang lain beriman
kepadanya. Ada juga yang mengatakan, bahwa dhamir ini kembali
kepada AI Kitab. Pendapat pertama lebih tepat.

W'fr-i;9t (Dan cuhtptah (bagi mereka) Jahannam yang

menyala-nyala apinya), yakni: Api yang menyala-nyala.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Al Ufi, dari Ibnu Abbas, ia
berkata, "Orang-orang yatrudi berkata, 'sesungguhnya nenek moyang
kami telatr tiad4 dan menurut kami mereka itu dekat di sisi Allah,
mereka memintakan syafa'at untuk kami dan menyucikan kami.'

Maka Allah memfirmankan kepada Muhammad SAW: tfii JL; {

#1 if; @pakah knmu tidak memperhatikan orang yang

menganggap dirinya bersih?)" Ibnu Abu Hatim meriwayatkan
darinya, ia mengatakan, "Orang-orang yahudi mengedepankan anak-
anak mereka bersembahyang bersama mereka, mendekatkan diri
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(kepada Allah) melalui mereka dan mengklaim batrwa mereka itu
tidak mempunyai kesalatran dan tidak berdosa. Orang-orang yahudi

ifu telah berdusa, karena Allah mengatakan, 'sesungguhnya Aku tidak
menyucikan dosanya orang yang berdosa dengan orang lain yang

tidak berdosa.'Kemudian Allah menurunkan ayat; ij{j-'u$|JLi i1

W (Apalrah kamu tidak memperlntikan orang yang menganggap

dirinya bersih?)"

txbdwrazz.aq, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan

dari Al Hasan, bahwa tazkiyah (menganggap suci diri sendiri) adalalt

ucapan mereka: '"Hl; ;r1 bq ff Txami ini adalah anak-anak

Allah dan lrelrasih-ketasih-Nya) (Qs. Al Maaidah [5]: 18) dan: 1]65

{r{5 31 6} {t( J Jy",t;it ifi, J (Mereka bertrata,'setrati-kati

tidak akan masuk surga kecuoli orumg-orang [yang beragamaJ

Yahudi atau Nasranr,) (Qs. Al Baqarah [2]: 1l l).

Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hafim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai frman-Ny 
^, $i 5j4$5

(Dan merela tidak dianiaya sedikit Wn), ia mengatakan: Al Fatiil
adalah yang keluar dari antara dua jari." Dalam lafazh lain darinya,

yaitu: Engkau menggoSokkan dua jarimu, lalu yang keluar darinya

itulah al fatiil." Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid dan Ibnu Al
Mnndzir meriwayatkan darinya, ia mengatakan, "An-Naqiir adalah

bintikdi dalam benih yang merupakan cikal bakalnya pohon. Al Fatiil
adalah belahan benih. Al Qamthiir adalah kulit ari benih." Ibnu Jarir

dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dariny4 ia mengatakart,"Al Fatiil
adalah yang terdapat di dalam belahan bagian dalam benih."

Ath-Thabrani dan A1 Baihaqi di dalam Ad-Dalail
meriwayatkan darinya, ia menuturkan, "Huyai bin Akhthab dan Ka'b
bin Al Asyraf datang ke Makkatr menemui orang-orang Quraisy, lalu

keduanya berjanji setia dengan mereka unhrk membunuh Rasulullah

SAW. Orang-orang Quraisy berkata, 'Kalian adalah ahli ilmu masa
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lalu dan ahli kitab, karena itu, ceritakan kepada kami tentang kami dan
tentang Muhammad.' Mereka bertanya 'Bagaimana kalian dan juga
Muhammad?' Orang-orang Quraisy menjawab,'Kard menyembelih
unta, memerah susu di sumber aiq membebaskan tawanan, memberi
minum kepada jama'ah haji dan menyambung hubungan
kekeluargaan.' Mereka bertanya lagi, 'Lalu bagaimana dengan
Muhammad?' Mereka menjawab, 'Terkucil, ia terputus dari keluarga
kami dan diikuti para pencuri jama'ah haji Banu Ghifar., Mereka
berkata, 'Kalian lebih baik daripadanya dan lebih lurus jalannya.,

Maka Allah menurunkan ayat: G W i;'l 6-5i 3t- i d1

o.A{Ai5 qt*U 6jli1 *+31 @patrah tramu tidak

memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Al Kitab?
Merelra percaya kcpada jibt dan thaghut) al aayah." Riayat ini
dikeluarkan juga oleh Sa'id bin Manshur, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu
Abu Hatim dari Ilaimah secara mursal. Diriwayatkan juga dari Ibnu
Abbas dan dari Ikrimah dengan lafazh lain.

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu
dari As-Suddi dari Abu Malik. Al Baihaqi di dalam Ad-Dalail dart
Ibnu Asakir di dalam Tarikh-nyajuga meriwayatkan serupa itu dari
Jabir bin Abdullah. ltbdurnazzaq dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari
Ikrimalr, ia.mengatakan, "Jibt dan thaghu, adalah dua berhala.', Al
Firyabi, Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Umar mengenai
penafsiranTibt dan thaghut sebagaimana yang telah kami kemukakan
darinya. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu
Abbas, ia mengatakan, "Jibt adalatr Huyay bin Akhthab, sedangkan
thaghut adalah Ka'b bin Al Asyraf." Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Jibt adalatr berhala-
berhala, sedangkan thaghut adalatr yang berada di hadapan berhala
yang mena'birkan kedustaan untuk menyesatkan manusia.,' Abd bin
Humaid dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia
mengatakan, "Jibt adalah sebutan syetan di negeri habasyah,
sedangkan thaghut adalah para dukun bangsa Arab.-

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari
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Mujatrid mengenai firman-Ny a: eJrSi'i;4$ {i7 T,ltaukah ada bagi

merelra bagian dari kerajaan fkcfuasaanJ? ia mengatakan: Mereka

tidak memiliki bagian. Kalau pun mereka memililki bagian, mereka

tidak akan memberikan kebajikan sedikit pun kepada manusia." Ibnu

Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur

Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Ahli kitab berkata, 'Muhammad
mengklaim bahwa ia telah diberi apa yang telatr diberikan kepadanya

dalam kerendahan hati, padatral ia memiliki sembilan istri, dan ia tidak
mempunyai tendensi apa-apa selain menikah. Kerajaan apa yang lebih

utama daripada ini?' Maka Allah menurunkan ayat ini: 6:!{Z- it

j(Xi lltaukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) hingga:

(+; f.ii (keraiaan yang besar). Yakni: kerajaan Sulaiman." Abd

bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari Ikrimah, ia mengatakan, "Yang dimaksud dengan

manusia di sini adalah khusus Nabi (SAW)." Ibnu Jarir meriwayatkan
dari Qatadah, ia mengatakan, "Mereka ini adalah warga sebuatr desa

dari kalangan bangsa Arab."

J"j+ut36Wr7'3;:"W:a \rfiuitiy-

6ri b('$ SYZ: iirt \:,'d-\i;& \1' # "{;K.

* "& k" {,+iri lJe;, 1$r:, A{t;@ W
z,ig't;i:w. #7$ A lbg :#Ji V c 6]

wtui*t;
"sesungguhnya orang-orang yang katir kepada ayat-ayat Kami,
kelah akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka Setiap hali
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kulit mereka hangus, Kami gottti kalit mereka dengan hulit yang
lain, supaya mereka merasahan azlb. sesungguhnya Ailah Maha

Perkasa lagi Maha Bijahsana Dan orang+rang yang beriman dan
mengerjakan amalan-amalan yang shaleh, helak akan Kami

masukhan mereha ke dalam surgayang di dalamnya mengalir
sungai-sungai; kekal mereka di dalamnya; mereka di dalamnya

mempunyoi isteri-isteri yang suci, dan Kami masukkan mereka ke
tempat yang teduh lagi nyamon r, (es. An-Nisaa' [afi 56_57)

W-g (ayat-ayat Kami), konteksnya menunjukkan tidak

mengkhususkan sebagian ayat tanpa menyertakan yang lainnya.

Disebutkannya kata: ,3i ftrtatt alan) sebagai ancaman, demikian
yang dikatakan oleh Sibawaih, dan ini diwakili oleh sfin. Tentang
makna nushlii telah dikemukakan di awal surah ini, dan maksudnya
adalatr: kelak akan Kami masul&an mereka ke dalam neraka yang
besar. Humaid bin Qais membacanya 'noshriihim' dengan harakai
fothahpadahttntf nun.

i',;r4 U (k lsrttop t@li tutit meretra hangus),

penggunaan kata ini: nadhija asy-syai' -nadhjan dan -nadhajan, dan
nadhija al-lafum, fulaa nadhij ar-ra'y yakni: pendapat fulan tepat.
Malcnanya di sini: Setiap kali kulit mereka hangus terbakar, eiun
menggantinya dengan kulit lairrny4 yakni: mengganti kulit yang
terbakar itu dengan kulit lainnya yang belum terbakar, karena hat itu
akan lebih menyakitkan bagi yang merasakannya, karena panasnya api
pada kulit yang belum terbakar lebih terasa panas daripada yang
dirasakan oleh kulit yang telah terbakar. Ada juga yang mengatakan,
bahwa yang dimaksud dengan kulit di sini adalah ter (pelangkir) yang

disebutkan Allah di dalam firman-Nya, gW e &f:" (pakaian

mereka adalah dari pelangkin [terD ' (es. Ibraahiim [14]: 50).
Namun di sini tidak ada indikasi untuk beralih dari makna aslinya
walaupun bisa diartikan dengan ter sebagai kiasan, sebagaimana
ungkapan seorang penyair:
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Pr,rtWrt;iF.J-; o:r, Ci*r;i'Yt*
Ia menyandongkan cela pada Taim karena kchijauan pada htlitnya

sungguh betapa burubtya Taim larena kulitnya yang hijau.

Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: Kami
memperbaharui kulitnya. Namun pemaknaan ini tertolak oleh makna
mengganti.

765t1:t;4 @upaya mereka merasakan adzab),yakni: Agar

mereka merasakan sakit yang sempurna dengan penggantian itu. Ada
juga yang mengatakan, batrwa maknanya: Agar adzab itu terus
berkesinambungan bagi mereka dan tidak berhenti. Setelah
menyebutkan kondisi orang-orang kafir, Allah menyebutkan kondisi
orang-orang beriman. Tentang penafsiran surga-surga yang mengalir
sungai-sungai di bawahnya telah dikemukakan.

b

'r';t; '{;i'Ve '$ @rrrto di dalamnya mempunyai istri-

istri yang suci), yakni: Suci dari kotoran yang biasa dialami oleh para
wanita dunia. Azh-Zhill dan azh-zhaliil adalah keteduhan yang lebat
yang tidak dapat ditembus oleh panas, dingin atau hal lainnya yang

biasanya dapat menembus kerindangan dunia. Ada juga yang
mengatakan, bahwa itu adalah himpunan rindangnya pepohonan dan

istana-istana. Ada juga yang mengatakan, bahwa azh-zhill dan azh-
zhaliil adalatr yang terus menerus dan tidak pernah sirn4 dan ini
merupakan derivasi sifat dari lafazh maushuf untuk mubalaghah
(mennnjukkan sangat), seperti kata lilal dan alyoal.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Umar

mengenai firman-Nya: i'rJ4 4 (3 6ettap kali kulit mereka

hangus), ia mengatakan: Setiap kali kulit mereka terbakar, kami
gantikan dengan kulit lainnya yang putih seperti kertas. Ibnu Abu
Hatim dan Ath-Thabrani meriwayatkan darinya dengan sanad dha'if,
ia mengatakan, "Pemah dibacakan ayat di bawah ini di hadapan

Umar: &'rj+ U (3 TSettap t(ali lailrt mereka hangus), al aayah,
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lalu Mu'adz berkat4 'Menurutku, penafsirannya adalah bergantinya
kulit sebanyak seratus kali dalam satu waktu.' Umar pun berkat4
'Demikian juga yang aku dengar dari Rasulullah SAW'."7e Ini
diriwayatkan juga oleh Abu Nu'aim di dalam Al flilyah dan Ibnu
Mardawaih, hanya saja disebutkan batrwa yang mengatakan itu adalah
Ka'b, dan ia berkat4 "Berganti dalam satu waktu sebanyak seratus
dua puluh kali." Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud,
bahwa tebalnya kulit orang kafir adalatr empat puluh dua hasta.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Anas

mengenai firman-Nyu, Sy$$g gr^pot yang teduh lagi nyaman),ia

mengatakan: Yaitu naungan 'Arsy yang tidak pernah sima.

6rtil:i J'kl1;';ii1'i( K 6$ Ld dy *#fi i;:i, J -ilUq9; "fr d5*#fi i;::i, 6 {lU ^i"uL

W 5?:ni';yi+ {Y;-tg.';fi i'ygii|lK, J o6\

@u
"Sesangguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antaro manusia supaya hamu menetapkan

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar

lagi Maha melihat." (Qs. An-Nisaa' [4]: 58)

Ayat ini termasuk induk-induk ayat yang mengandung banyak
hukum syari'at, karena konteksnya menunjukkan, bahwa khithab ini
mencakup semrn manusia berkenaan dengan semua amanat.

Diriwayatkan dari Ali, ZudbinAslam dan Syahr bin Hausyab, bahwa
khithab ini ditujukan kepada para pemimpin kaum muslimin.
Pendapat pertama lebih tepat. Turunnya ayat ini karena suatu sebab,

7' Dha'i| Al Haitsami mencantumkannya di dalam Al Majma' 716, dan ia
mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam Al Ausath. Di dalam sanad-
nya terdapat Nafi' maula Yusuf As-Sahmi, ia perawi yangmatruk."
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sebagaimana yang nanti akan dikemukakan, tidak menafikan
keumuman hukumnya, karena kesimpulan hukumnya berdasarkan

keumuman lafazh bukan berdasarkan kekhususan sebab sebagaimana

yang dinyatakan dalam ilmu ushul. Tercakupnya para pemimpin oleh

ayat ini dalam prioritas utama, maka mereka wajib menunaikan

amanat yang diembankan pada pundak mereka dan melawan

keztraliman serta mempertatrankan keadilan dalam kebijakan-
kebijakan mereka. Khithab ini mencakup juga manusia lainnya, maka

mereka pun wajib menunaikan amanat yang ada pada mereka dan

berhati-hati dalam hal kesaksian dan pemberitaan. Di antara yang

menyatakan bahwa khithab ini bersifat umum adalah: Al Bara' bin
'Azib,Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Ubay bin Ka'b, pendapat ini
dipilih oleh Jumhur mufassir termasuk Ibnu Jarir. Mereka sependapat,

bahwa amanat itu harus ditunaikan kepada yang berhak menerimanya,

yang baik maupun yang jahat, demikian yang dikemukakan oleh Ibnu

Al Mnndzir. Al Amaanaat adalah jarnak dari, amaanah, rni adalah

mashdar yang bennakn a maf ul.

'J-ii! lX, i,1 .r6i 'e K 6$ @an [menyuruh kamuJ

apabila menetapkan hulatm di antara manusia supaya kamu

rnenetaplcan dengan adi[), yakni: Dan sesungguhnya Allah
memerintahkan kalian, apabila kalian menetapkan hukum di antara

manusiq hendaklatr kalian menetapkannya dengan adil. Al 'Adl adalah

penetapan hukum sesuai dengan apa yang terdapat di dalam

Kitabullah SWT dan Sunnah Rasul-Nya SAW, bukan penetapan

hukum yang semata-mata berdasarkan pendapat, karena yang

demikian tidak ada kaitannya dengan kebenaran, kecuali bila hukum

tersebut tidak terdapat di dalam Kitabullah dan tidak pula di dalam

Sunnah Rasul-Nya, maka tidak apa-apa berijtihad dengan pendapat

dari hakim yang mengetahui hukum Allah SWT dan mengetahui mana

yang lebih mendekati kebenaran saat tidak menemukan nashnya.

Adapun hakim yang tidak mengetahui hukum Allah dan Rasul-Nya,

dan tidak mengetatrui mana yang lebih mendekati keduanya, maka dia

tidak akan mengetahui mana yang adil, karena dia tidak akan dapat

mencerna hujjah saat datang menghampirinya, apalagi untuk

memutuskan dengan adil di antara para hamba Alatr.
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$. tOang sebaik-baibtya), t, adalatr maushuf atau maushul.

Pembatrasan seperti ini telah kami kemukakan.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas: Batrwa ketika
Nabi SAW menaklukkan Makkah dan memegang kunci Ka'bah dari
Utsman bin Thalhatr, Jibril AS turun kepadanya menyampaikan
perintatr untuk mengembalikan kunci itu, maka Nabi SAW pun

memanggil Utsman bin Thalhah dan mengembalikan kunci itu
kepadanya serta membaca ayat ini.80 Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan

Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, batrwa ayat ini dihrunkan
berkenaan dengan Utsman bin Thalhatr ketika kunci Ka'bah diambil
oleh Nabi SAW darinya, lalu beliau memanggilnya dan menyeratrkan
kunci itu kepadanya. Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,
Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Abu Syaibatr meriwayatkan dari Ali, ia
mengatakan, "Adalah kewajiban imam (pemimpin) untuk
memutuskan berdasarkan apa yang telah diperintahkan Allah dan

menunaikan afiianat. Jika ia melaksanakan itu, maka adalah kewajiban
manusia untuk mendengamya, mematuhinya dan memenuhi
senrannya." Abu Daud, At-Tirmidzi, Al Hakim dan Al Baihaqi

meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwaNabi SAW bersabda: Ur;li ri

Wg U'F li |&t',y' (Tunaikanlah amanat kepada orang yang

mempercayalran kepadamu, dan janganlah engkau mengWianati
orang yang mengkhianatimu).8r Disebutkan di dalam Ash-Shahih:
Batrwa barangsiapa berkhianat ketika diberi kepercayaan, maka ada

karakter kemunafi kan padanya.

b9 h7 ;.{i $\ 3fi)1i5, li\ V$ rg( r$i qv.

+AG i,\-oj;i iKoy;i;V 6i Jyt;# ,,F c"i;,,,
to Ibnu Katsir mencantumkannya di dalam Tafsirnya 11516, ia menyandarkannya

kepada Ibnu Mardawailr, dan tidak mengomentarinya.

" Shohih: At-Tirmidzi, no.1264, Abu Daud, no. 3535 dan Al Albani di dalam
Shahih Al Jami', no.240.
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@$r*ffi'pay'r$l
"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul

Nya), dan util amri di antara hamu kemudianiika hamu berlainan

Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al

Qur'an) dan Rasul (sunnahnya),iika kamu benar-benar beriman

kepada Auah dan hari kemudian. yang demihian itu lebih utama

(bagimu) dan lebih baik akibatnya.'(Qs. An-Nisaa' [4]: 59)

Setelah Allah memerintahkan para hakim dan para pemimpin

apabila mereka memutuskan keputusan di antara manusia agar

memutuskan dengan haq, di sini Allatr memerintatrkan manusia agar

menaati mereka di samping menaati Allah dengan melaksanakan apa-

apa yang diperintatrkan-Nya dan menjauhi apa-apayang dilarang-Nya,

serta menaati Rasulullah SAW dengan melaksanakan apa-apa yang

diperintahkannya dan menjauhi apa-apa yang dilarangrya.Ulil Amri
adalatr para imam (pemimpin), para sultan, para hakim dan setiap

orang yang mempunyai kekuasaan secara syar'i, bukan yang mengikut

thaghut. Maksudnya: menaati mereka dengan melaksanakan apa yang

mereka perintahkan dan menjauhi apa yang mereka larang selama itu

bukan kemaksiatan, karena tidak boleh menaati makhluk dalam

bermaksiat terhadap Allah, hal ini sebagaimana ditegaskan oleh

riwayat valid dari Rasulullah SAW.82 Jabir bin Abdullah dan Mujahid

mengatakan, batrwa ulil amri adalah ahlul Qur'an dan ahlul ilmi.

Demikian juga yang dikatakan oleh malik dan Adh-Dhahhak.

Diriwayatkan dari Mujahid, bahwa mereka adalatr para satrabat

Muhammad SAW. Ibnu Kaisan mengatakan, bahwa mereka adalah

para cerdik cendekia. Pendapat pertama lebih tepat.

l.i)fo iti Jy',j:i t,6 c ''i/y ;;$ (Kemudian iita tmmu

berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada

Auah [Al Qur'anJ dan Rasul [sunnahnyaJ), al munaaza'ah adalah

saling tarik menarik, an-naz'adalah tarikan, jadi seolatr-olah masing-

masing pihak mencabut dan menarik argumen pihak lainnya.

Maksudnya adalah perbedaan pendapat dan perdebatan.

" Tokhrii-nya telah dikemukakan.
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Konteks kalimat: C $entang sesuatu) menunjukkan

kepada perkara-perkara agama dan duniq namun ketika Allah

menyebutkan: )i)ii ;ti Jy',j:j (maka kembalikantah ia trepada

Allah [Al Qur'anJ dan Rasul [sunnahnya) menjadi jelas batrwa
'sesuatu' yang diperdebatkan itu adalah kfiusus berkenaan dengan
urusan agama, tidak termasuk urusan dunia. Maksud dikembalikan
kepada Allah adalah dikembalikan kepada Kitab-Nya yang mulia, dan
mengembalikan kepada Rasul adalatr mengembalikan kepada
Sunnahnya setelatr beliau tiada, adapun sewaktu beliau masih hidup
adalah ditanyakan kepadanya. Inilah makna mengembalikan kepada
Allah dan Rasul-Nya. Ada juga yang mengatakan, bahwa makna ar-
radd adalah mengucapkan, "Allahuu A'lam" (Allah yang lebih
mengetahui). Ini pendapat yang gugur dan penafsiran yang lematr,
karena ar-radd di sini bukan ar-radd yang disebutkan pada firman-

Nva, 'fi! 'irryfr-3ii r$ '&;'ii $ 6b );)\ Jyij;,I'
(Dan lralau mereka menyerahkannya kcpada Rasul dan ulil amri di
antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui
lrebenarannya [akan dapa] mengetahuinya dari merelca [Rasul dan
ulil amril (Qs. An-Nisaa' [a]:83).

7-fi ,AG ft;u, i'i;i li{ 
oy gika kamu benar-benar beriman

kepada Allah dan hari kemudian), ini menunjukkan batrwa
pengembalian itu wajib dilakukan oleh orang-orang yang bersilang
pendapat, dan batrwa itu adalah kriteria orang yang beriman kepada

Allah dan hari akhir. Kata penunj"k oJl.'i meriwayatkan kepada ar-

r add (pengembalian) yang diperintahkan.

"E @aoun bbih utama) bagimu, t * 'j*t @an lebih

baik akibatnya), ta'wiilan: marji'an, dari al aul, aala-ya'uulu ilaa
kadzaa ftembali kepada demikian). Maknanya: Bahwa
pengembalikan itu adalah lebih baik bagi kalian dan dampaknya lebih
baik untuk kalian jadikan rujukan. Bisa juga maknanya adalatr: Bahwa

,'i
,Lg
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pengembalian itu lebih baik akibatnya daripada penakwilan yang
kalian pegang saat terjadinya perselisihan.

Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu

Abbas mengenai firman-Nya: "K" i,iI $t 3j$ l$i ';it
(Taatilah Allah dan taatilah Rasul[-NyoJ, dan ulil amri di antara
kamu), ia mengatakan: -Ayat- ini diturunkan berkenaan dengan

Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin Adi ketika Nabi SAW
mengirimkan dalam sebuah pasukan. Kisatr tentang ini cukup
dikenal.s3 Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari Atha' mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Menaati

Allah dan Rasul adalah mengikuti Al Kitab dan As-Sunn 
^h ;,ii $V

'K, W" ulil amri)adalatr ahli fikih dan ahli ilmu."

Sa'id bin Manshur, Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu
Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu

Hurairah, ia berkata, -'!fu 
;'.i1 $6 @an ulil amri di antara kamu)

adalatr para pemimpin." Dalam lafazh lainnya: *Yaitu para komandan
pasukan."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Al
Hakim At-Tirmidzi, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim
serta Al Hakim dan ia men-shahift-kannya, dari Jabir bin Abdullah

mengenai firman-Ny u, ?fu 
;'i1 ,$5 (Dan util amri di antara kamu),

ia mengatakan: Para ahli ilmu. Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid,
Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan serupa itu dari

Mujahid. Ibnu Abu Syaibah dan Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa

itu dari Abu Al 'Aliyah.

Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai

83 Muuafaq 'Alaih: Al Bukhari, no. 4584 dan Muslim 311465, dari hadits Ibnu
Abbas.
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firman-Nya, )i)i3 fii Jt',j:; iS A'|;y ;t$ (Kemudian jita kamu

berlainan pendapat tentang sesuotu, maka kembalikanlah ia kcpada
Allah [Al Qur'anJ dan Rasul [sunnahnyaJ, ia mengatakan: -yaitu-kepada Kitabullah dan sunnatr Rasul-Nya. Kemudian ia membaca

awt: ll\'i&'r6'u-iif$ &;.ii$6b );)i Jytj;r ji
(Dan lralau mereka menyerahlanrrya kepada Rasul dan ulil amri di
antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui
lrebenarannya [akan dapatJ mengetahuinya dari mereka [Rasul dan
ulil amril (Qs. An-Nisaa' [4]:83).

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Maimun
bin Mahran mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Mengembalikan
kepada Allah adalah mengembalikan kepada Kitab-Nya, sedangkan
mengembalikan kepada Rasul'Nya adalatr semasa beliau masih hidup,
adapun setelah beliau tiada maka dikembalikan kepada sunnahnya."
Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari As-Suddi.

Ibnu Jarir dan Ibnu AI Mundzir meriwayatkan dari eatadah

mengenai firman-Nya, $r* i*, "# (ij.yt " (yorg demikian itu

adalah lebih utama [bagimuJ don lebih baik akibatnya), ia
mengatakan: Yang demikian itu addah lebih baik patralanya dan lebih
baik akibatrya.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu

Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: 'i*,

*$ fOr" tebih baik aHbonya), ia mengarakan: Dan lebih baik

ganjarannya. Banyak sekali hadits-hadits yang menyebutkan tentang
perintatr menaati para pemimpin yang dicantumkan di dalan Ash-
shahihain dan yang lainnya dan semuanya dibatasi dengan syarat
bahwa selama hal itu dalam kebaikan, dan batrwa tidak boleh ada
ketaatan dalam hal kemaksiatan terhadap Allah.
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u-, gJ\-'$ %.l.j;r" "#'brlc;O$i JL'; {fr
rr:; fr', o_ ii&s\ JyrSr+ J {,r\j- a# * $
@'i; $$A "{V- 6 }Y "jt\ +i:, .^\ffi- J
Lr\);)iJ{r,i$3;\uILUG#',Vrit;
$ys{.-s@ $r!*66'ur3-X_
3;:e i*iJ;"i\L,\iJrt6

5\.*i @ G,;i3tt;y7;6:J of ffu,'uii#-

frE+3 # &;6 ry.# o\i{lf {-3-45\
w(frfut@ qY";Gf;-eiS;
\gJ 4# tr; ;a -zlb'#_$y SiS

l;4i 14 ffi1'nfr \rFfri i;i< #fi
& 5 ;-3.{ A;rrt @ (4t \1G'i;\ \;:. }
6 el)31-<'"i ;{;{. G, \7,+- 

"${c 
;

@ W\#;31(#t1r;q;
"Apakah kamu tidak memperhafikan orang-orang yang mengaku
dirinya telah beriman kepada apa yang diturunhan kepadamu dan

kepada apa yang diturunkan sebelum kamu ? mereka hendak
berhakim kepada thaghut, Padahal mereka telah diperintah
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mengingkari Thaghut itu, dan syaitan berma*sud menyesatkan
mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnyo- Apabila

dikatakan kepada mereka,'Marilah komu (tunduk) kepada huhum
yang Allah telah turunkan dan hepada hukum Rasul', niscaya kamu
Lihat orang-orang munafik menghalangi (manusiQ dengan sehuat-

kuatnya dari (mendekati) kamu Maha Bagaimanakah halnya
apabila mereka (orang-orang munafth) ditimpa sesuatu musibah
disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka

datan g kep adamu samhil bers umpah r' Demi Allah, Kami s e hali-kali
tidah menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian

yang sempurna'. mereka itu adalah orang-orang yang Allnh
mengetahui apa yang di dalam hati mereka karena itu berpalinglah
kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan Katakanlah
kepada mereha Perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Dan
Kami tidak mengutus seseorang Rasul melainkan untuk ditaati

dengan seizin Allah. Sesungguhnya Jikalau mereka ketiha
Menganiaya dirinya datang kepadamur lalu memohon ampun

kepada Alloh, dan Rasulpun memohonkan ampun untuh mereha,
tentulah mereka mendapatiAllah Maha Penerima taubat lagi Maha
Penyayang. Maka demi Tuhanmu, mcreha (pada hakekatnya) tidak
beriman hingga mereka mcnjadikan kamu hakim terhadap perkara
yang mereka perselisihkan, kemudian mereha tidak merasa dalam

hati mereha sesuatu heberatan terhadap putusan yang kamu
berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (Qs. An-

Nisaa' [al:60-65)

'JriIi- 3-$i Jt i $ Qepaun kamu tidak memperhatikan

orang-orang yang mengalat) adalah ungkapan keheranan bagi
Rasulullah SAW mengenai perihal orang-orang yang mengklaim
bahwa mereka telah memadukan antara keimanan terhadap apa yang
diturunkan kepada Rasulullah SAW, yaitu Al Qur'an, dengan apa-apa
yang diturunkan kepada paru nabi sebelumnya, lalu mereka
melakukan hal yang justru menggugurkan klaim tersebut secara

mendasar dan menampakkan bahwa sesungguhnya mereka itu sama

sekali tidak demikian, yaitu keinginan mereka untuk berhakim kepada
thaghut, padatral pada apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah
dan para nabi sebelumny4 mereka justru diperintatrkan untuk
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mengingkari thaghut. Tentang sebab turunnya ayat ini akan

dikemukakan nanti, dan dengan itu akan semakin jelas maknanya.

Penafsiran tentang ath+haaghuut telahdikemukakan berserta berbagai

perbedaan pendapat mengenai maknanya.

'|J;$i lf-t (Dan syetan bermaksud) di-'athaf-kankepada

{ttL-i (Mereka hendak). Kedua redaksi ini dikemukakan untuk

menerangkan posisi keheranan, seolah-olah dikatakan: Apa yang

mereka perbuat? LaIu dikatakan: Mereka hendak demikian, dan syetan

bermaksud demikian.

W (fdenganJ penyesatan) adalah mashdar untuk/l yang

disebutkan dengan membuang tambahan, seperti pada redaksi firman-

Nya: @ Wi *|i'uLK;if frli, lo" Altah menumbuhkan kamu dari

tanah dengan sebaik-bailorya) (Qs. Nuuh lTll: 17)- Atau mashdar

untuk fi'l yarrrg mahdzuf yang ditunjukkan oleh .fi'l yaorrg disebutkan,

perkiraannya: dan syetan bermaksud menyesatkan mereka, maka

mereka pun sesat dengan kesesatan (yang sejah-jauhnya). Ash-

Shuduud adalah ism mashdar, yaitu ash-shadd, demikian menurut Al
Khalil. Sedangkan menurut orang-orang Kufah, bahwa keduanya

adalah mashdar, yakni: Memalingkan (manusia) dengan sekuat-

kuatnya dari (mendekati) kamu.

\L,'le4i # (ly 3{.3 (Maka

bagaimanakah halnya apabila merekn (orang-orang munafik) ditimpa

suatu musibah disebabkon perbuatan tangan mereka sendiri), ini
keterangan tentang akibat perihal mereka dan kondisi yang akan

mereka alami, yakni: Bagaimana kondisi mereka 
u'r-i; 

,i1ri3 fsy

(apabila mereka (orang-orang munafik) drtimpa suatu musibah),

yakni: Pada saat mereka ditimpa musibatr. Sungguh mereka tidak akan

mampuh mencegahnya.

Yang dimaksud dengan: "11-if A:"i C-1 ldisebabkan

- ,.+ -.77
F{d*t s,re
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perbuatan tangan mereka sendiri) adalatr kemaksiatan-kemaksiatan
yang mereka lahrkan, di antaranya adalah berhatim kepada thaghut.

3;:€ ? (kcmudian mereka datang kepadamu)

mengemukakan alasan tentang perbuatan mereka itu. Kalimat ini

di'athafkan kepada kalimat: # @pabtla mereka [orang-orang

munafikJ ditimpa), sedangkan 6tr- gambil bersumpah) adalah haat

(menerangkan keadaan), yakni: Mereka datang kepadamu dalam

keadaan bersumpah (menyatakan) , \*:j',67;y 4y-Gi1 i4{to*i
selrali-lrali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan
perdamaian yang sempurna), yakni: Berhakimnya kepada selainmu
itu hanya karena kami menghendaki kebaikan, bukan kebunrkan, dan
menghendaki perdamaian untuk kedua belatr pihak, bukan untuk
menyelisihimu. Ibnu Kaisan mengatakan, "Maknanya: Kami hanya
menghendaki keadilan dan kebenaran. Yang demikian ini seperti

firman-Nya' ,!":ij( f1 -6:{J 4 W3 (Mereka sesungguhnya

bersumpah, 'Kanti tidak menghendaW selain kcbaikan) (es. At-
Taubah [9]: 107)."

Lalu Allah mendustakan mereka dengan firman-Nya, A$j

,f,fi OC'fii'# f.57 6tereka itu adalah orang-orong yang

Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka) yaitu:
Kemunafikan dan memusuhi kebenaran. Az-Zujaj mengatakan,
"Maknanya: Allah telatr mengetatrui batrwa mereka itu orang-orang
munafft.'

i# ,1;V (Karena itu berpalingtah kamu dari mereka),

yakni: Dari menghukum mereka. Ada juga yang mengatakan, yakni
dari menerima alasan mereka.
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fr-ue'"' 
', (dan berilah mereka pelaiaran), yakni: Takut

takutilah mereka tentang akibat kemunafikan.

eX -1 ;4 S; (dan katakantah kepada merelw

[perkataan yang berbekad padaiiwa mereka), yakni: Perkataan yang

membekas pada jiwa mereka. Ada juga yang mengatakan, bahwa

maknanya: Katakan kepada mereka secaxa khusus tanpa dihadiri oleh

orang lain selain mereka.

q.$'; Qterlataan yang berbetas), yakni: Yang mendalam

hingga mencapai maksud yang membekas pada jiwa mereka. Yaitu
mengancamkan kepada mereka tentang akan ditumpatrkannya darah

mereka, ditawannya kaum wanita mereka dan dirampasnya harta

mereka.

);3 in \iJ1'1 -Vi (oan Kami tidak mengutus seorang

rasu[), U di sini adalatr tambahan untuk penegasan, '&)- {;
(melainkan untuk ditaati) apa yang diperintahkannya dan apa yang

dilarangkannya: ';1r1 -;3.!, (dengan seizin Altah), yakni: Dengan

sepengetatruan Allah. Ada juga yang mengatakan, yakni dengan

petunjuk Allah.

\g-E 3L 6 $ lsrtungsrhnva iikatau mereka

ketitrn menganiaya dirinya) dengan tidak menaatimu dan berhakim

kepada selainmu, i;i6 (datang kepadamu) meminta wasilatr

(perantaraan) kepadamu dengan mengakui kejahatan dan penyelisihan

mereka, 'ifr \r';gt (alu memohon ampun kepada Atlah) atas

dosa-dosa mereka, dan meminta maaf kepadamu agat engkau

memintakan syafa'at bagi mereka, lalu engkau memintakan ampgn
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bagi mereka Di sini Allah menyebutkan dengan redahsi: frti:$
'rSFl( )1 (dan Rasul lrun memohonkan ampun untuk mereka)dalam

bentuk pemalingan karena mengandung makzud pengagungan perihal

Rasul SAw, U.rg(jifrW:J genrulah mereka mendapati Ailah

Maha Penerima Taubot lagi Maha Penyayang), yakni: Banyak
memberikan taubat dan ratrmat kepada mereka.

q;5(, (Maka demi Tuhonmz). Ibnu Jarir berkat4 "Kalimat

fu adalah sanggahan untuk ungkapan yang telatr disebutkan.

Perkiraannya: Maka sebenarnya perkaranya tidak seperti yang mereka
nyatakan, batrwa mereka beriman kepada apa yang diturunkan
kepadamu dan apa yang diturunkan sebelummu."

Kemudian dimulai kata sumpah dengan kalimat: { Ai;, *;

$j.;j- (demi Tuhanmu, mereka (pada hakitratnya) tidak beriman).

Ada yang mengatakan, bahwa didahulukannya kata ! daripada kalmat

sumpah adalah untuk memfokuskan penafian dan menarnpakkan
kekuatannya, kemudian itu diulangi lagi setelah kalimat sumpah

sebagai penegasan. Ada juga yang mengatakan, bahwa ! O sini

sebagai tambahan untuk menekankan makna sumpah, bukan untuk
menekankan makna penafian. Perkiraannya: Maka demi Tuhanmu,

mereka itu tidaklah beriman. Ini sebagaimana firman-N1u, Ljlgl

,.;3i €A (Matra Aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-

bagian Al Qur'an) (Qs. Al Waaqi'ah [56]: 75).

i54- $A {ninSSo mereka menjadikan kamu hakim),
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yakni: Menjadikanmu sebagai hakim di antara mereka dalam semua
urusan mereka, dan tidak berhakim kepada seorang pun selainmu. Ada
yang mengatakan, bahwa maknanya: mengadukan perkara kepadamu.
Namun pengertian ini tidak ada landasannya.

;iL '# ( i goto* perlcara yang mereka

perselisihkan), yakni: Dalam perselisihan dan persengketaan di antara

mereka. Pohon disebut syajar karena datran-datrannya saling
bersilangan. Tharfah mengatakan,

rfur l\i eurltir;, ,s+jt'*Ef ik-,:r g:
Para hakim terilusi oleh para pemilik bulai

dan banyalcnya manusia dalam perkara yang diperselisihkan.

Tasyoaj ara ar-rimaah, artinya: Tombak-tombak berseliweran.

,'&5 C;q; VIS g ijii*i "J (tremudian mereka

tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang
lramu berikon). Ada yang mengatakan, batrwa di di-'athaf-kan kepada

kalimat yang diperkirakan menjadi sandarakan redaksi ini, yaitu: lalu
engkau memutuskan di antara mereka, lalu mereka tidak merasa. Al
flar aj adalah adh-dhiiq (kesempitan). Ada juga yang meng atakan asy-

syakk (kesangsianlkeraguan), dari pengertian ini muncul sebutan fuaraj
dan fuarjah untuk perselisihan yang rumit. Bentuk jamaknya fuiraaj.
Ada juga yang mengatakan, bahwa al foaraj adalah dosa, yakni:

Mereka tidak merasa berdosa dalam diri mereka karena pengingkaran

mereka terhadap keputusanmu.

V.)51{#j (dan merelm menerima dengan sepenuhnya),

yakni melaksanakan perintatr dan keputusanmu dengan sepenuhnya

dan tidak menyimpah sedikit pun. Az-Z$aj mengatakan, bahwa

l:lt adalah mashdar yang menekankan, yakni: Mereka menerima

keputusanmu dengan sepenuhnya, tidak disertai keraguan maupun

kesangsian pada diri mereka. Konteksnya menunjukkan bahwa ini
mencakup setiap pribadi dalam setiap ketetapan, sebagaimana yang
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ditegaskan oteh firman-Nya: -z!!, 'g:4 $y S$3 b;(ia3\Vi
"fi @* Kami tidak mengutus seorang rasul, melainlmn untuk ditaati

dengan seizin Allah),jadi tidak dikhususkan dengan orang-orang yang

dimaksud dengan firman-Ny u, o. |f$ Jyf#fq o1 {tt\i (Merelm

hendak berhakim kcpada thaghut). Demikian ini yang ada pada masa
hidup Nabi SAW. Adapun setelah beliau tiadq maka berhakim kepada
Al Kitab dan As-Sunnatr.

Berhakim kepada hakim di kalangan para imam dan para qadhi
adalah bila ia tidak memutuskan berdasarkan pendapat belaka ketika
ada dalilnya di dalam Al Kitab dan As-Sunnatr atau salah satunya,

serta mengerti bagaimana menggunakan hujjah-hujjah Al Kitab dan
As-Sunnah, yaitu mengerti bahasa Arab dan semua hal yang terkait
dengannya, seperti nahwu, sharaf, ma'ani dan bayan, mengerti ilmu
ushul yang dibutuhkannya, menguasai As-Sunnah yang suci, dapat
membedakan antara yang shahih dengan yang dha'if beserta hal-hal
yang terkait dengannya, bersikap netral dan tidak fanatik dengan salah

satu madztrab ataupun aliran, bijaksana dan tidak condong dalam
memberikan keputusan. .

Orang yang seperti di atas itu menempati posisi kenabian dan

sebagai penerjemahnya serta mengetahui hukum-hukumnya. Di sini
(pada ayat ini) terkandung ancaman keras yang memberdirikan bulu
roma dan mendebarkan jantung, karena Allah SWT mengawali
sumpahnya dengan Diri-Nya untuk menekankan sumpah ini yang
disertai partikel penafi, bahwa mereka itu sungguh tidak beriman.
Allah menafikan keimanan dari merek4 padahal keimanan itu
merupakan modal utama bagi para hamba Allah yang shalih, sehingga

tercapailah tujuan terhadap mereka, yaitu berhakim kepada Rasulullah
SAW. Kemudian Allah SWT tidak mencukupkan dengan itu sehingga

Alrah berfirman: ,ri;6 e;q; elAe lAi,i -"i 
(kemudian

merelrs tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan
yang lamu berikan). Dengan ungkapan ini Allah memadukan hal lain
kepada berhakim tadi, yaitu: Tidak adanya rasa keberatan, yakni tidak
merasa keberatan dalam hati mereka.
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Jadi, bukan sekadar berhakim dan patuh, tapi harus disertai
dengan ketulusan hati dan kebeningan perasaurn serta ketenteraman
jiwa. Bahkan belum ctrkup dengan semua ini, tapi Allah

menambahkan firman-Nya: 1:i;33 (dan mereka menerima), yakni:

Tunduk dan patuh secara latrir dan batin. Kemudian tidak sampai di
sini, tapi ditambatrkan lagi dengan mashdar yang menekankannya,

yaitu Allah mengatakan, ( {', (dengan sepenuhnya). Maka tidaklah

mantap keimanan seorang hamba sehingga ia berhakim seperti itu, dan
tidak merasa keberatan di dalam dadanya atas apa yang diputuskan
baginya serta menerima kepufusan dan syari'at Allah dengan
sepenuhny4 tidak disertai dengan bantatran dan tidak pula
penyelisihan.

Ibnu Abu Hatim dan Ath-Thabrani meriwayatkan, yffig
menurut As-Suyuthi dengan sanad shahih, dari Ibnu Abbas, ia
menuturkan, "Barzah Al Aslami adalah seorang dukun yang
memberikan keputusan di kalangan kaum yatrudi mengenai perkara
yang diperselisihkan, lalu ada dari kaum muslimin yang mengadukan

perkara kepadany4 maka Allah menurunkan ayat: 5/5i Jy i t;fr

'ir'?i- @palcah kamu tidak memperhatilcan orang-orang yang

mengaht) al aayah."

Ibnu Ishaq, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan darinya, ia mengatakan, "Al Jalas bin Ash-Shamit-
sebelum bertaubat-, Mu'attib bin Qusyair dan Rafi' bin Zaid adalah
orang-orang yang mengakui Islam, lalu mereka diajak oleh sejumlah
orang dari kaumnya dari kalangan kaum muslimin untuk mengadukan
suatu perseketaan yang terjadi di antara mereka kepada Rasulullah
SAW, namun mereka mengajak kaum muslimin itu untuk
mengadukan kepada para hakim jatriliyatr, lalu turunlah ayat tersebut."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Al Ufi,

dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, wlfiS\ Jyf6C:i J {ttLj
(Merelra hendak berhakim kepada thaghut), ia mengatakan: Thaghut
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adalah seorang laki-laki yahudi yang biasa dipanggil dengan sebutan
Ka'b bin Al Asyraf. Dulu ketika mereka diseru untuk kembali kepada
Allah dan kepada Rasul dalam menetapkan keputusan di antara
mereka, mereka justru mengatakan, 'Kami akan mengadukan kepada
Ka'b.' Lalu turunlah ayat ini."

Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari Adh-Dhahhak. Al
Bukhari, Muslim, para penyusun kitab-kitab Sunan dan yang lainnya
meriwayatkan dari Abdullah bin Az-zlbur: Bahwa Az-zubair
mengadukan perselisihannya dengan seorang laki-laki dari golongan
Anshar yang turut serta dalam perang Badar bersama Nabi sAW
kepada Rasulullah sAw mengenai saluran di wilayah Harrah.
Keduanya sama-sama mengairi kebun kurban dari saluran air itu.
orang Anshar berkata "Biarkan air itu mengalir." Namun Az-zubur
menolak, maka Rasulullah SAW bersabda: jt ,W, l::rt j ,:.i:) ri- *t
'!2v (wahai Zubair, milirah flrebunmuJ, kemudian alirkanlah air itu
lrc firebunJ tetanggamu). orangAnshar itu maratr dan berkata, 'wahai
Rasulullah, apakatr itu karena ia anak bibimu?' Maka berubatrlah rona
wajah Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda: iat ;r j ,;:: U 6lt

iilt jtgT- r;. (Wahai Zubair, alirilah firebunmuJ, latu tahanlah

air itu hingga mencapai pematangnyQ Rasulullatr sAw memberikan
hak kepada Az-Zrfiur dalam penetapan hukumnya padahal
sebelumnya Rasulullah sAw memberikan solusi kepada Az-Zubur
dengan maksud memberikan kelelusasaan baginya dan bagi orang
Anshar itu. Namun karena orang Anshar itu tidak senang dengan
keputusan Rasulullatr, maka beliau memberikan hak itu kepada Az-
Zlbair dalam keputusan im. Az-Zubair mengatakan, "Aku menduga

bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan hal tersebut, { A5fi

;i;{. '#" t4- i)$A 6; Oj^;t- (Matra demi ruhanmu,

merelra [pada hakikamyal tidak beriman hingga mereka menjadikan
lramu hakim dalam perkara yang merela perselisihkon).8A

Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur

'n t luttofoq' Ataih: Al Bulfiari, no. 2359 dan Muslim 4/ I82g.
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Ibnu Lahi'ah, dari Al Aswad: Batrwa sebab turunnya ayat ini adalatr

dua orang yang mengadukan persengketaan kepada Rasulullah SAW
lalu beliau memberikan keputusan di antara keduanya. Lalu orang
yang dikalahkan dalam perkara ini berkata, 'Kembalikan kami kepada
Umar.' Maka keduanya pun dikembalikan kepada Umar, lalu Umar
membunuh orang yang mengatakan, 'Kembalikan kami' Lalu turunlah
ayat ini. Kemudian Nabi SAW menggugurkan denda orang yang

dibunuh itu." Ini diriwayatkan juga oleh Al Hakim At-Tirmidzi di
dalam Nawadir Al Ushul dari Makhul,lalu dikemukakan riwayat yang

menyerupai itu dan menjelaskan bahwa yang dibunuh oleh Umar itu
adalah seorang munafik. Kedua riwayat ini mursal, dan kisahnya juga
janggal, sementara Ibnu Lahi'atr adalatr perawi yang dha'if.

#AlYfi|,i6 ;* C*{a"$

h#\-ffii#g$ ({t, {A;tfA31
A\#_r;@ LisG*:#4;G} W

';ei'i F*r$'6 a$i c q iu 3i1si3

*S aflt i,r),bdfi:6 f'$G'*-DG
@ \1"-9 ;'\,.f3" ;'t A }*Ai Ais @

"Dan Sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka:

'Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmut niscaya

mereka tidak akan melakuhannya kecuali sebagian kecil dari
mereku dan Sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelaiaran

yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikinn itu lebih
baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka), dan kalau

demikian, pasti Kami berikan kepada mereka pahala yang besar

ai;.;'*tJ
.4i,,J ti6J3 fr it #3.y $ y-;fu tI {tt
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dari sisi Kami, dan pasti Kami tunjuki mereka kepada jalan yang
Iurus. Dan Barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya),

mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang
dianugerahi nihmat oleh Allah, Yaitu: Nabi-nabi, Para shiddiiqiin,
orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. dan mereka

Itulah teman yang sebaik-baiknyu Yang demikian itu adalah
karunia dari Allah, dan Allah cukup mengetahui" (Qs. An-Nisaa'

$lz 66-70)

j adalatr partikel penolak d- 3l sebagai mashdar atau

sebagai penafsiran, karena liii bermakna: amarnaa (Karni

perintahkan). Artinya: Bahwa seandainya Allah SWT memerintah
kepada orang-orang yahudi yang ada untuk bunuh diri dan keluar dari
perkampungan-perkampungan, tentu hanya sedikit orang dari mereka
yang melaksanakannya. Atau: Seandainya Allah memerintahkan itu
kepada kaum muslimiq maka hanya sedikit orang dari mereka yang

melakukannya. Dhamir (kata ganti) pada kalimat: $3
(melahtlrannya) kembali kepada al maWuuD (yang diperintatrkan)

yang ditunjukkan oleh kalimat L1i{ (Kami perintahkan). Atau

kembali kepada al qatl dan al Hturuuj yang ditunjukkan oleh kalimat

f$5 d*, i;. ft. Pengungkapannya dengan safii dhamir pada

redaksi seperti ini telah dibahas di muka.

W $ y (ke cuati s eb agian ke ci|), Jumhur membacanya dengan

rafa'karena sebagai badal (pengganti). Abdullah bin Amir dan Isa bin
Umar membacanya'illaa qaliilan' dengan nashab karena sebagai

istitsnaa' (pengecualian). Demikian juga yang dicantumkan pada

mushhaf-mushhaf warga Syarn. Qira'ah dengan rafa' lebrh bagus
menurut para pakar nahwu.

.4 i,$:; ('$;, 6 51 (Dan sesungguhnya tratau merekn

TAFSIR FATHUL QADIR 9t9



melaksanakan pelajoran yang diberikan kepada mereka), yaitu:

Mengikuti syari'at dan tuntunan kepada Rasulullatr SAW: irgs

(tentulah) yang demikian itu { ({ grOin baik bagi mereka) di

dunia dan di akhirat, W ':31t 
|ao" kbih menguatkan (iman

merelu)) karena mereka masuk ke dalam kebenaran, sehingga tidak
bimbang dalam urusan agamamereka.

(5 1O"" kalau demikian),yaluri: Saat mereka melaksanakan

apa yang diajarkan kepada merekq @ gg fr ffi 6 #$
@ U-2, G* '#:;15 @asti Kami berikan kcpada meretra

pahala yang besar dari sisi Kami, dan pasti Kami tunjuhi mereka

kepada jalan yang lurus) yang tidak ada kebengkokan padanya agat
mereka sampai kepada kebaikan yang akan diperoleh oleh setiap
orang yang melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya dan

mematuhi orang yang mengajaknya kepada kebenaran.

3;:i3 1\ U- Ji @an barangsiapa yang mentaati Allah

dan Rasul[-Nya), ini kalimat redaksi permulaan untuk menerangkan
keutamaan menaati Allah dan Rasul-Nya. Kata penunjuk pada

kalimat: A{fr @eretka ifz) menunjukkan kepada orang-orang yang

patuh (taat) sebagaimana yang diisyaratkan dari kalimat:

n4L';i @kan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi

nikrnat oleh Allah) dengan memasuki surga, dan mencapai apa yang

telah dijanjikan Allah kepada mereka. Ash-Shiddiiq adalah yang

sangat jujur sebagaimana tersirat dari bentuk katanya. Ada juga yang

mengatakan, bahwa mereka adalatr para pemuka pengikut-pengikut
para nabi. Asy-Syuhadaa' adalah orang-orang yang gugur sebagai

syahid. Ash-Shaalillin adalah orang-orang yang melalcukan amal-

6 e$i'{
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amal shalih. Ar-RaJiiq diambil dari ar-rifq, yaitu santun. Maksudnya
adalah yang menyertai, karena kamu selalu bersamaan dengan cara
menyertainya. Dari pengertian ini muncul kata ar-rufqah
(rombongan), yaitu karena mereka saling bersama-sama. Kata ini pada
posisi nashab sebagai tamyiz atau haal sebagaimana yang dikatakan
oleh Al Akhfasy.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Ny", i{tL C*{$i 15

{,Al\:fiii $ 1o"" sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada

merelra, "Bunuhlah dirimu") ia mengatakan: Mereka adalah kaum
yahudi, sebagaimana diperintahkannya para satrabat Musa untuk
saling membunuh di antara mereka." Abd bin Humaid dan Ibnu Al
Mundzir meriwayatkan dari Suffan: Bahwa ayat ini diturunkan
berkenaan dengan Tsabit bin Qais bin Syammas. Ibnu Jarir dan Ibnu
Abu Hatim juga meriwayatkan serupa itu dari As-Suddi. Diriwayatkan
juga dari sejumlah sahabat, batrwa ketika diturunkannya ayat ini
mereka mengatakan, "Seandainya Tuhan kami menetapkan demikian,
tentu kami akan melakukannya." Riwayat ini dikeluarkan juga oleh
Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim dari Al Hasan. Dikeluarkan
juga oleh Ibnu Abu Hatim dari Amir bin Abdullah bin Az-Zlbah.
Dikeluarkan juga dari Syuraih Ibnu Ubaid.

Dikeluarkan juga oleh Ath-Thabrani, Ibnu Mardawaill Abu
Nu'aim di dalam Al Hilyah serta Adh-Dhiya' Al Maqdisi di dalam
Sifat Al Jannah dan dihasankannya, dari Aisyah, ia menuturkan,
"Seorang laki-laki menemui Nabi SAW, lalu berkata 'Wahai
Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada didku sendiri,
dan sungguh engkau lebih aku cintai daripada anakku, dan bila aku
sedang di rumah lalu teringat akan engkau, maka aku tidak sabar

untuk datang dan memandangmu. Lalu ketika aku teringat akan
kematianku dan kematiarlrrlu, aku sadar bahwa bila engkau masuk
surga dan diangkat bersama para nabi, maka aku takut kalaupun aku
masuk surga tidak dapat melihatnu.' Nabi SAW tidak menjawabnya

sampai Jibril turun membawakan ayat ini: 6{* J;:Si|6i *i- 6i
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& fti 6 fit 'g foo" barangsiapa yang mentaati Altah dan

Rasul[-NyaJ, mereka itu alcan bersama-sama dengan orang-orang
yang dianugerahi nilonat oleh Altah). al aryah."8t Ath-Thabrani dan
Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Abbas.

1;e^ *t j *ti 1 ;e' -6'€)'b irL gi('ujt| qq
"i 36'-,G Kafi lg'6yi # tr*3t, @ (*

j$55S@ ( #1 g;r',rft#
,r;$\ qax\', iJr 6rfr 'e 5i e\1,W O

'rti4;fr ot

firii,3;345_5 S't| ni,w o W_u13

32i*r*:;r"""*(t i{
.42'
tsi-*-'

q;,^

8s Hasan: Al Haitsami mencantumkannya di dalam Majma' Az-Zav,aid 7t7, dan
ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalart Ash-Shaghir dan Al
Ausath. Para perawinya adalah para perawi shahih selian Abdullah bin Imran Al
Abidi, ia perawi yerlLg tsiqah." Ibnu Katsir juga mencantumkannya di dalam

Tafsirnya l/523, dan ia mengatakan, "Menurutku sanad-nya tidak ada masalah.
Wollahu a'lam."

UiW 3tl,i1,F'ifr'{A

IK{ .36'"iii 6i;'3-r,

n 7,uls
)li.r. )ztz., -?.r.o)c/or4ilr r i\rfrr -._l

'uji cil? {Atj )tJi
li ad J1{b6tr )\fii

r^Kd4t_

WOI';r#'.i-Kur@W
lz
!)

,!,

-cr
fi,

;l

.17
-?l
;
Ji..?w!J3c

6:*
.l

n [:J

iifirt*L
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Ai]$l ;tA?'uj? ii Wa. i'M-rjJrl-;i i @
'bg d4)i K i'tWi fl:; rj*i o, iJSi W

@6";
"Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu, dan

maj ulah (ke me dan pertemp uran) berke lompo k-ke lompo k, atau

majulah bersama-soma! dan Sesungguhnya di antara kamu ada

orang yang sangat berlambat'lambat (ke medan pertempuran).
Maka jika kamu ditimpa musibah ia berkatar'Sesungguhnya Tuhan
telah menganugerahkan nihmat kepada saya karena saya tidak ikut

berperang bersama mereka. Dan sungguhiika kamu beroleh

karunia (hemenangan) dari Allah, tentulah Dia mengatakan seolah-

olah belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu
dengan dia, 'Wahai kiranya saya ada bersama-sama mereka, tentu

saya mendapat kemenangan yang besar (pula)'. Karena itu
hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan

kehidupan akhirat berperang diialan Allah. Barangsiapa yang
berperang di jalan Allah,lalu gugur atau memperoleh kemenangan

Maka kelak ahan Kami berikan kepadanya pahala yang besar.

Mengapa kamu tidak mau berperang diialan Allah dan (membela)

orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun
anak-anak yang semaanya berdoa,'Yo Tuhan Kami, keluarkanlah
Kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduhnya dan berilah
Kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah Kami penolong dari
sisi Engkau!'. Orang-orang yang beriman berperang diialan Allah,
dan orang-orang yang kalir berperang diialan thaghut, sebab itu
perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena Sesungguhnya tipu

daya syaitan itu adalah lemah." (Qs. An-Nisaa' [4]: 7l-76)

tj,lt:-'utri QG- 6ri orang-orang yang beriman),ini khithab

untuk orang-orang yang benar-benar beriman, dan ini adalah perintah

untuk mereka agar berjihad melawan orang-orang kafir serta keluarl
sabitillah. Al Hidzr dan al badzar adalah dua dialek yang artinya
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samA seperti mitsl dar al matsal. Al Farra' mengatakan, "Mayoritas
perkataan menggunakan al hidzr, namun al foadzar juga kadang
terdengar." Dikatakan : Khudz hidzraka artinya ifudzar (bersiapsiagalah
kamu). Ada juga yang mengatakan, bahwa makna ayat ini adalah
perintah bagi mereka untuk meraih senjata sebagai sikap kesiagaan,
karena dengan begitu berarti telah siap siaga.

11-,1.,16 (dan majulah (lce medan pertempuran)), nafara-yanfiru

--dengan harakat lcasrah pada huruf faa'- nafiiran. Nafarat ad-
daabah+anfurz-dengan dhammah pada faa'-nufuuran. Maknanya:
majula untuk memerangi musuh. Atau: An-nafiir adalah sebutan untuk
orang-orang yang melarikan diri, asalnya dari an-nafaar dan an-

nttfuur,yaitu bertolak. Dalam firman Allah Ta'aladisebutkan , lt'\ij

{rji }*i, Q{iscaya mereka berpaling ke belakang karena

bencirrya). (Qs. Al Israa' fl71: 46), yakni: Naafiriin (dalam keadaan

benci).

,?$ (berkelompok-kelompok) adalah bentuk jamak dari

tsubah, yakni: Kelompok. Maknanya: Majulah kalian dengan

berkelompok-kelompok yang terpisatr-pisah.

(* \;lt , (atau maiuloh bersama-sama), yakni

berbarengan sebagai satu pasukan. Makna ayat ini: Perintatr bagi
mereka untuk maju dengan salah satu cara tersebut agar lebih
menggetarkan musuh mereka dan lebih aman terhadap serangan

musuh daripada berangkat sendiri-sendiri atau yang lainnya. Ada yang

mengatakan, bahwa ayat ini telah dihapus oleh ayat: 614 VA

$Ar:t (Berangkatlah kamu baik dalam kzadaan meraso ringan

maupun berat) (Qs. At-Taubah [9]: al) dan ayat: lr#, {;
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Htl, Qiko lmmu tidak berangkat untuk berperang, niscaya

Allah menyiksa lmmu) (Qs. At-Taubah [9]: 39). Yang benar, bahwa
kedua ayat itu tetap berlaku, salah satunya berlaku pada waktu yang
dibutuhkan untuk berangkat bersama-sama, dan yang satunya lagi
berlaku pada saat hanya dibutuhkan sebagaiannya saja.

"ri$ ; fu'lV (Dan sesungguhnya di antara lcamu ada

orang-orang yang sangat berlambat-lambat [ke medan
pertempuran), at-tabthi'ah dar al ibthaa' artinya at-ta'akhklrur
(lambat). Maksudnya: Orang-orang munafik enggan berangkat dan
mengajak lainnya untuk tidak berangkat. Maknanya: bahwa di antara
orang-orang kalian dan jenis kalian serta yang menampakkan
keimanannya kepada kalian terdapat kemunafikan orang yang
memperlambat dan menghambat orang-orang yang beriman. Huruf

lam pada kalimat ,;, adalah lam taukid (berfungsi

menekankan/menegaskan), sedangkan lam pada kalimat 'H

sebagai laam jawaabul qasam (laam penimpal sumpah). Kata ;
pada posisi nashab yang disambung dengan kalimatnya. Mujahid, An-
Nakha'i dan Al Kalbi membacanya'layubaththian' dengan takhfif
(tanpa tasydid pada nuun).

'ti; 'fAS a$ <uo*, jika kamu ditimpa musibah), yaitu:

Terbunuh, kalah atau kehilangan harta, orang munafik mengatakan
ini, "Allah telatr menganugerahkan nikmat kepadaku karena aku tidak
turut serta bersama mereka sehingga aku tidak tertimpa dengan apa

yang menimpa mereka."

;iti 'C Jt* 8# :r{; (Dan sungsuh jit@ trnmu beroteh

karunia [kemenangan] dari Allah) yaitu: Berupa harta rampasan dan

kemenangan, "j;ii ftentulah ia mengatakan), yakni: Orang munafik
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itu mengatakan kata penyesalan , WLWS;*; #
Qfiahai, kiranya saya ada bersama-sama mereka,

mendapat lcemenangan yang bes ar [prrlaD.

4,"; ,!it$3 '& K d ,K Atobh-otah betum pernah ada

hubungan kasih scryang ontara kamu dengan dia) adalah iumlah

mu'taridhah antara fi'l '"j;4 (enrulah dia mengatatran) dengan

maful-nya, yaitu: ,#- (Wahai, kiranya scya).Ada juga yang

mengatakan, batrwa pada redaksi ini ada kalimat yang didahulukan
dan dibetakangkan. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya:

Tentulatr ia mengatakan seolah-olah belum pernah ada hubungan

kasih sayang antara kamu dengan ctia, yakni: Seolah-olah belum
pernah ada kesepakatan untuk jihad dengan kamu. Ada juga yang

mengatakan, bahwa kalimat ini pada posisi nashab sebagai haal. Al
Hasan membacanya'layaquulunna' dengan dhammah pada lam yang

bermakna g,.. Ibnu Katsir dan Hafsh dari Ashim membacanya'ka an

lom tahtn' dengan huruf ta' yang merujuk pada kata :o!3a &ata

muannats).

z )/o-
)y[b (tentu saya mendapar) dengan nashab karena sebagai

jawab tamanni (penimpal ungkapan angan-angan). Al Hasan

membacanya'fa afuuzu' dengan rafa'.

;fi ,W 0 j{* (Karena itu, hendaklah berperang di

jalan Allah), ini perintah bagi orang-orillg yang beriman.

Didahulukannya zharf daripada fa'il adalatr untuk memfokuskan

perhatian terhadapnya.

Makna: 6t;1 'ua$\ (orang-orang yang menukar):

yabii'uun (menukar), mereka adalah orang-orang yang beriman. Huruf

rKd4r_
tentu saya
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fa' pada kalimat "JrtX3 (Karena itu, hendaHah berperang) adalah

ja'wab syarth muqaddar (penimpal 'jika' yang diperkirakan), yaitu: jika
tidak berperang orang-orang yang telah disebutkan itu, yaitu yang
dinyatakan bahwa di antara mereka ada orang-orang yang sangat
berlambat-lambat ke medan pertempuran, maka hendaklah berperang
orang-orang yang ikhlas mempertaruhkan jiwa mereka dengan
menukarkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Kemudian
Allah menjanjikan bagi orang-orang yang gugur Ji sabilillalz, bahwa
Allah akan memberi mereka pahala yang sangat besar yang tidak
terhingga. Demikian ini karena bila terbunuh (fi sabilillaft) berarti ia
telah memperoleh syahadah (mati syahid) yang derajat pahalanya
paling tinggi, dan bila menang dan beruntung, maka baginya patrala
orang yang berperffig-fi sabilillah disamping memperoleh ketinggian
di dunia dan harta rampuuan. Konteksnya menunjukkan kesamaan
antara yang gugur sebagai syahid dan yang kembali dengan
memperoleh kemenangan, dan bisa dikatakan: Batrwa penyam&m
antara keduanya adalah dalam pemberian patrala yang besar, namun
ini tidak memastikan besarnya patrala keduanya, karena besamya
sesuatu itu bersifat abstrak, yakni besamya itu karena dibandingkan
dengan yang lebih kecil, dan kecilnya itu bila dibandingkan dengan
yang lebih besar.

j{ W A-iri';{,'{'K Vi (Mengapa kamu tidak mau berperang

di jalan AUah), ini khithab untuk orang-orang beriman yang
diperintahkan untuk beqperang dengan bentuk redaksi pemalingan.

(dan [membelal orang-orang yang lemah) pada

posisi jaar karena di-'athaf-km kepada .lafazh Allah (yang
sebelumnya), yakni: Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah
dan dalam rangka membela orang-orang yang lemah sehingga kamu
dapat menyelamatkan mereka dari perbudakan dan menenteramkan
mereka ketakutan yang mereka hadapi. Bisa juga dianggap padaposisi
nashab karena pengkfrususan, yakni: dan mengkhususkan orang-orang
yang lemah, karena mereka adalah unsur utama yang disebut fi
sabilillah. Pendapat pertama dipilih oleh Az-Zujaj dan Al Azhuri.
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Yang dimaksud dengan orang-orang yang lematr di sini adalatr kaum
mukmin yang berada di Makkah yang berada di bawah penindasan
orang-orang kafu. Mereka itulah yang pemah didoakan Nabi SAW
dengan doanya: ,#rs grl i. ;&t 1?'i."^lirj ,y)t j. .rtlr d'#t'*ii'u'#;bt[its (ya Ailah, setamattrantah Al WWalid bin Al Walid,

Soio oi Oin Hisyam dan Ayyasy bin Abi Rabi'ah serta kaum
mukminin yang lemah). Sebagaimana yang dimuat di dalam Ash-
Shahih.86 Tidak jauh pula untuk dikatakan: Bahwa lafazhpada ayat ini
lebih luas dari itu, dan penyimpulannya adalah berdasarkan
keumuman lafazh seandainya saja tidak dibatasi oleh firman-Nya:

6 SFi ifil,* bg.il$ -,rJ;i_'a$l 
Oorg semuanya berdoa,

'Ya Tuhan lrami, lceluarkanlah kami dari negeri ini [MekahJ yang
zhalim penduduknya), karena ini mengisyaratkan pengkhususan itu
pada orang-orang lemah yang berada di Makkatr, karena para musaffir
telah sependapat, bahwa yang dimaksud dengan negeri yang
penduduknya zhalim itu adalatr Makkah.

qni6 5413 )CJi A @aik laki-labi, wanita-wanita maupun

anak-anak) adalah keterangan tentang orang-orang lematr tersebut.
b

$l ,# ,t 5M lj:r; i$i (orang-orang yang beriman

berperang di jalan Allah), ini adalah dorongan dan motivasi bagi
orang-orang yang beriman, bahwa perang mereka adalah unttrk fujuan
ini, bukan yang lainnya.

o.iiti,W elr,;^,,i ii$ i$t; (dan or ang-or ans yans

lrafir berperang di jalan thaghut), yakni: Jalan syetan, atau dukun,
atau berhala. Ath+haaghuut di sini lebih tepat ditafsirkan dengan

'syetan' karena isyarat pada firman-Nya: I itt"t**;i $:;fj*l

'u Muttoftoq 'Alaih: Al Bukhari, no.4560 dan Muslim 11466, dari hadits Abu
Hurairah.
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C*, 'tt( d#i (sebab itu perangilah kawan-kowan syetan itu,

lrarena sesungguhnya tipu daya syetan itu adalah lemah), yakni:
Makamya dan makar orang-orang kafir yang mengikutinya.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: 2G \;i6
(Dan majulah [ke medan pertempuranJ berkelompok-kelompok), ia
mengatakan, "Berregu-regu, yakni pasukan-pasukan yang

berkelompok-kelomp ok. (*| lt$ t (atuu majul ah b er s ama- s ama),

yakni: serempak. Abu Daud di dalam Nasilch-nya, Ibnu Al Mundzit,
Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi di dalam Sunan-nya meriwayatkan
darinya, ia mengatakan, "Di dalam surah An-Nisaa' terdapat ayat:

6,+1tU ; *ti'lil|'Hi-i2?* \rrtiapsiagatah tramu, dan

majulah 0@ medan pertempuranJ berlrelompok-kelompolc, atau

majulah bersama-sama) yangdihapus oleh ayat: 'bja41 6ft't

ifelilA-gaok sepatutnya bagi mubninin itu pergi semuanya

fire medan perangfi. (Qs. At-Taubah [9]: 122)."

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid

mengenai firman-Ny a: g* (Berkelompok-kelompok), ia mengatakan:

Kelompok kecil-kecil.

Ia meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya, \;-r{t j

(* (Atau mojulah bersama-sama), yalcrri: bila Nabiyullah SAW

meminta berangkat perang, maka tidak selayaknya ada seorang pun
(di antara yang diperintahkan) yang tidak turut serta. Ibnu Jarir dan
Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan serupa itu dad As-Suddi.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu
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Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Ny u, J K+ity
'tigA (Dan sesungguhrrya di antma knmu ado orang-orang yang

sangat berlambat-lambat [tre medan pertempuranJ) hingga: '1;1t

Wr 6 g$ @ako kclak akan Kami berikan kepadanya pahala yang

besar) berkenaan dengan orang-orang munafik. Ibnu Al Mundzir dan

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan mengenai

ayat ini, ia mengatakan, "Berdasarkan khabar yang sampai kepada

kami, yaitu Abdullatr bin Ubay bin Salul, pemuka kaum munafiqin."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair: i{15
(Karena itu, hendaHah berperang) yakni: Memerangi kaum

musyrikin. Al ,W cZ @i ialan Attah) dalam rangka menaati Allah.

St/$ $t ,W O #- ilj @arangsiapa vang berperang di ialan

Allah, lalu gugur) yakni: Dibunuh oleh musuh ;$ 5 @rou

memperoleh kcmenangan) yakni: mengalatrkan musuh dari kalangan

kaum musyrikin. $ 6 ,;:i ,3';.:r @aka kelak alan Kami berikan

lrepadanya pahala yang besar) yakni: Pahala yang besar di surga. Jadi

Allah menjadikan orang yang berhasil membunuh musuh ataupun

yang gugur dari kalangan kaum muslimin dalam jihad melawan kaum

musyrikin sama-sama memperoleh pahala.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-

Nva: 'Ai,i'.-Ii6 i{ W ti (Di ialan Allah dan [membelal orang-

orang yang lemah), ia mengatakan: Dan (dalam membela) orang-

orang yang lemah. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Az-Ztrhri, ia
mengatakan, "Dan dalam rangka (membela) orang-orang yang

lemah." Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Al
Ufi, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Al Mustadh'afuun (golongan
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yang lemah) adalah segolongan kaum muslimin di Mekkah yang tidak
dapat keluar dari Makkah." Al Bukhari meriwayatkan darinya, ia
mengatakan, "Aku dan ibuku termasuk mustadh'afun."87

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, ia mengatakan, "Negeri yang

zhalim penduduknya adalah Makkah." Ibnu Abu Hatim juga
meriwayatkan serupa itu dari Aisyatr. Abd Ibnu Humaid, Ibnu Al
Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia
mengatakan, *Jika kalian melihat syetan, maka janganlah kalian takut

kepadanya, akan tetapi lawanlah ia. (* i( d#i S St

(Sesungguhnya tipu drya syetan itu adalah lemah) Mujahid
mengatakan, "Syetan pernah menampakkan diri kepadaku di dalam
shalat, lalu aku teringat ucapan Ibnu Abbas, maka aku melawannya,
ia pun pergi beranjak dariku."

,,5'g\13,6',!i.2til#*ieS

ds6
i)f;fi-'|!,fiu{W:;K

er- r.. 6/7i:.i; l.i,I

{i;ar'*\'Fr:l;\}'Kzi
u57i yb4$\'fr'*G'#o5

X//1

"i'b\@r=n

'b;rfi$i iii AT';#6U $1i *'S

'CK-# ,y-u.ii1y;lt

')gjtiu;

| ;;,i\r!:t" J)i ;it yu 3&'i*,t.t$\j:*

!1;<l ,r.-
2v@!.e
2r.. ,), 2ryfw

e|$A:6 $t'G # bAv.'tr @E 6"t 5;1i-i,;<

t' Shahih:Al Bulfiari, no. 4587, dari hadits Ibnu Abbas.

TAFSIR FATHUL QADIR 931

t#S()i'bfl'#,b;$yluui#i;n



e1@ ua1tfu,fi,i;"Sr;;#

4.'t*a\itii;$"^LL 6jfi-t @ G"t

@ jd, &t6;'$\i93i;";e
"Tidakkah kamu perhatikan otang4rrang yang dikatlk'2n hepada

mereka, 'Tahanlah tanganmu (dari herperang)' dirikanlah

sembahyang dan tunaikaitnh zakat!' setelah diwaiibhan hepada

merekaberperang,tiba-tibasebahagiandarimereka(golongan
munalik) taiut kefada manusia (musuh), seperti takutnya kepada

Allai, bahkan leiih sangat dariitutakutnya. mereha berkata,'Ya

Tuhan Kami, mengapa Engkau waiibkan betperang kepada kami?

mingapa tfutak En'gkau taigguhhan (kewaiiban berperang) kepada
" 
tiami sampai-kepada beberapa waktu lagi?, Katakanlah,

,Kesenangao m aunii ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik

untukorang'orangyangbertakwa,dankamutid'ahakandianiaya
sedikitpun. Oi *ooo saia kamu berada' kematian akan

mendapatkan kamu, Kendatipun kamu di dalam benteng yang

Tinggi tigi lcokon, dan iika mereka memperoleh hebaikan, mereka

ilog;to*rn, "Ini adalah dari sisi Allah"' dan kalau mereka

ditimpa"sesuatu bencana mereka mengatakan, tlni (datangnya) dari

sisi hamu (Muhammad),.'Katakanlah, 'semuanya (datalg) dari sisi

Allah,. Maka mengapa orang-orang itu (orang munaft'k) Hampir-

hampir tidak meminlmi pemoicaraan sedikitpun? Apa saia nikmat

iir kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saia bencana yang

menimpamurMakadari(kesalahan)dirimusendiri'Kami
mengutusmu meniadi Rasul hepada segenap manusia' Dan

cukupiin Allah *rilodi saksl Birangsiapayang mentaati Rasul

itu, isungguhnya ii teUn mentaatiAllah' Dan barangsiapa yang

ieipotingliori iaootan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk

t+fr48r\,6
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menjadi pemelihara bagi mcreko Dan mereha (orang-orang
munaftk) mcngatakan,'(Kewajiban Kami hanyalah) taat?. tetapi
apabila mereha telah pergi dari sisimu, sebahagian dari mereka
mengatur siasat di malam hari (mengambil keputasan) lain dari

yang telah mereka katakan todl Allah mcnulis siasat yang mereka
atur di malam hari itu, maka berpalkglah hamu dari mereka dan

tawahallah kepado Allah. cuhuplah AAah menjadi Pelindung.', (Qs.
An-Nisaa' [al:77-8f)

'&S t*'# fi. i,fi $ ; l1 €ida*ah kamu perhatikan

orang-orang yang dikatakan kcpada mereka, 'Tahanlah tanganmu

[dari berperangJ) al aayah, ada yang mengatakan, ba]rwa mereka
adalah segolongan satrabat yang diperintatrkan untuk menahan perang
ketika masih di kota Makkah yang mana sebelumnya mereka sangat
berambisi menuju perang. Namun ketika diperintahkan perang setelatr
mereka berada di MadinalU mereka malah enggan berperang
walaupun tidak merasa sangsi terhadap agamq tapi karena meftNa
takut mati dan merasa ngeri dengan dahsyatnya pgperangan. Ada juga
yang mengatakan, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan orang-orang
yahudi. Ada juga yang mengatakan berkenaan dengan orang-orang
munafik yang memeluk Islam sebelum dihrunkan perintah perang,
ketika diperintahkan berperang, mereka membencinya. Ini serupa

dengan ungkapan firman-Nya, 
-6i1'{i J$!W :;K {fr$6;'

"j 
,F dl(uerena berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa engkau

wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tangguhkan

[kewajiban berperangJ kepada kami beberapa wahu lagi?") dan

firman-Ny u; 
orL'#,t$ 

(dan ittra mereka memperoleh kebaitran)

al aayah. Hal semacam ini sangat jauh kemungkinannya terlontar dari
para satrabat.

;f i${ \rperti tahttnya kcpada Atlah) adalah sifat untuk

mashdar yang mahdzuf, yaitu: t* "r;* 6i larrg* peras&xl
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takut yang seperti takut kepada Allah). Atau sebagai haal, yakni:
Takut kepada mereka menyerupai takubrya orang-orang yang takut
kepada Allah. Mashdar-nya di-idhafar-kan (disandangkan) kepada
maf'ul-nya, yakni: ka khasyyatihim allaah (seperti takutnya mereka
kepada Allah).

Firman-Nya: "'zg 'fr I @on*o, lebih sangat dari itu

tahttnya) di-'athaf-kan kepada (dirangkaikan dengan): jri 'r5{
(seperti tahttnya kepada Allah) pada posisi jar, atau di-'athaf'kan
kepada jar dan majrur-nya, sehingga pada posisi haal sepefii yang

di'athaJkarrkepadanya. jf U..n-gsi menunjuk:kan ragam, yaitu bahwa

takutnya sebagian rnereka seperti takut kepada Allatr, dan sebagian

lainnya lebih takut dari itu.

1]65 (Mereka berkata) di'athaftar kepada kalimat yang

ditunjukkan oleh kalimat: 'r132bjf+(tiba-tiba sebagian dari merekn

fgolongan munafikJ), yaitu: Tatkala diwajibkan perang atas mereka,

tiba-tiba sebagian dari mereka merasa takut kepada manusia, a* lJti;

?i,F: 6L$$-.11 \€tt$:# 1q (Meretra bertrata, "ya

Tuhan lrami, mengapa engkau waiibkan berperang kepada kami?

Mengapa tidok engkau tangguhkan [kewaiiban berperangJ kepada

kami"), yakni: Mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban ini pada

kami. Maksudnya adalatr ditangguhkan hingga waktu lain yang dekat

dari waktu diwajibkannya peraug itu. Maka Allah SWT

memerintahkan beliau untuk menjawab mereka" Allah berfirman: S

Uri'fi* (Katatranlah, "Kesenangan di dunia ini hanya sebentar"),

cepat sirna dan tidak kekal bagi pemilik-yq sedangkan pahala akhirat

itu lebih baik daripada kesenangan yang hanya sebentar itu, yaitu: #
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$i luntuk orang-orang yang bertalcwa) di antara kalian dan

menginginkan pahala yang kekal.

tS S;.l)n 1: @o" kamu tidak alan dioniaya sedikit pun).

Penafsiran al fatiil baru saja dikemukakan. Jadi patrala kalian akan

diberikan secara utuh dan tidak dililrangi sedikit pun. Bagaimana bisa

kalian tidak menyukai itu dan menyibukkan diri dengan kesenangan

dunia yang hanya sedikit dan sebentar itu.

A'A\'#rfr\if1tL$ 1oi mana saia kamu berada, kematian

alran mendapatkan kamu) adalah redaksi mubtada'. Di sini
terkandung dorongan bagr yang enggan berperang karena takut mati

dan merupakan penjelasan tentang rusaknya kengerian dan ketakutan
yang melanda dan meliputiny4 karena kematian itu pasti terjadi, tidak
bisa dihindarkan. Maka yang tidak mati dengan pedang, ia tetap akan

mati dengan cara lainnya. Al Buruuj adalah bentuk jarnak dari burj,
yaitu bangunan yang tinggi (benteng). Al Musyayyadah adalah yang

tinggi, dari syaada al qashr, yakni istana yang dipagar tinggi.

Penimpal kata j mahdzuf (dibuang) karena telatr ditunjukkan oleh

redaksi sebelumnya.

Ada perbedaan pendapat mengenai al buruui ini. Ada yang

mengatakan, bahwa itu adalah benteng-benteng yang ada di bumi.

Ada juga yang mengatakan, batrwa itu adalah istana-istana. Az'Zujaj
dan Al Qutaibi mengatakan, batrwa makna musyaltyadah adalah

muthowwalah (yang dipanjangkan). Ada juga yang mengatakan,

batrwa maknanya adalah dipanjangkan dengan pagar. Ada juga yang

mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan al buruuj adalah gugusan

bintang langit duniq demikian yang dikemukakan oleh Makki dari

Malik, dan ia mengatakan; Iidakkatr Anda perhatikan firman Allah

Ta'ala:@ ArXii 9$ ,@b (Demi langit yang mempunyai gugusan

bintang) (Qs.Al Buruuj [85]: l), $j. &Ai C g+ (Menjadikan
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di tangit guguson-gugusqn bintang) (Qs. Al Furqaan [25]: 6l), f;5

6r ;3i ,2 6; (Dan sesungguhnya Kami telah menciptaknn

gtgusan bintang-bintang [di langitl (Qs. Al Hijr [15]: 16). Ada juga
yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan al buruuj al
musyayyadaft di sini adalah benteng-benteng yang terbuat dari besi.
Thalhah bin Sulaiman membacanya 'yudrikkumul mautu' dengan
dhammah dengan perkiraan adany a fo'

4r.- .l . 1tG '# 
"y @"" jikn mereka memperoleh trebaikan), ini

dan yang setelatrnya dikhususkan bagi orang-orang munafik, yakni:
Jika mereka memperoleh kenikmatan, mereka menisbatkannya kepada

Allah Ta'ala, dan bila mereka tertimpa cobaan dan petaka mereka
menisbatkannya kepada Rasululalh SAW. Maka Allah menyangkal

mereka dengan firman-Nya,'ii;+$ ff$ 6aokanlah, "semuanya

[datangJ dari sisi Allah") tidak seperti yang kalian nyatakan.
Kemudian Allah menyandangkan kejahilan dan ketidak-fahaman

kepada merekq yang mana Allah mengatakan, 'oik-{ ,'6i r{:* Sli

6"t 'o;11;- (Maka mengapa orang-orang itu [orang munafikJ

hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun?), yakni:
Mengapa mereka demikian?

7e * bgiATT pl,pa saja nikmat yang kamu peroleh

adalah dari Allah), ini adalatr khithab bagi setiap manusia yang layak
ditujukan kepadanya, atau bagi Rasulullah SAW dan umatnya. Yakni:
Apa saja kemakmuran, kemewahan, kesehatan dan keselamatan yang

kamu peroleh, maka itu dari Allah karena anugerah dan rahmat-Nya,
dan apa saja penderitaan, cobaan dan kesulitan yang menimpamu,
maka itu adalatr dari dirimu sendiri karena dosa yang kamu lakukan

sehingga kamu dihukum karenanya.

Ada juga yang mengatakan, batrwa ini dari perkataan orang-
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orang yang tidak memahami pembicaraarl yalcni mereka mengatakan:

Kebaikan apa saja yang kamu peroleh, maka itu dari Allah. Ada juga

yang mengatakan, batrwa ada alif pafitkel tanya yang disembunyikan,
yaitu: Afamin nafsifta (apakatr itu dari dirimu sendiri), seperti firman-

Nya: ;$(j*'**; (Dan itulah kebailan yang telah engkau berikan

lrepadalal (Qs. Asy-Syu'araa [26]:22). Maknanya: Apakah kebaikan

itu, seperti firman-Ny a: i,3 t:ii, 36 s;26 fil ta; lXi (Kemudian

tatlrala dia melihat bulan terbit Dia berkata, ulnilah Tuhanhi') (Qs
Al An'aam 16):77). Yakni: Apakatr ini Tuhanku.

Yang demikian ini seperti juga perkataan Abu Kharasy Al
Hudzali:

pp;i[t'-:$\'.i
Mereka melempariht dan mengatakan, " Wahai Kfitr'olid, mengapa

tergesa-gesa?"

Matca aht berguman,"Afu tidakkerul waiah-wajah rtu, apakah

merelca itu memang mereka?"

Yakni: A hum hum (apakah mereka itu adalatr mereka). Ini
bertolak belakang dengan konteksnya, karena di dalam AI Kitab yang

mulia ada yang mengindikasikan apa yang dikandung oleh ayat ini,

seperti firman-Ny u, lj3i fi$,X.S 4'!4; ti fU{,5;U3

$ e @an apa saia musibah yang menimpa lcamu, maka

adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah

memaaflran sebagian besar [dari kesalahan-kesalahanmuJ) (Qs.

Asyu-Syuur n l42l:30) dan firman-Nya, 'i '# FZ*\ 
-\A'S

'#yi$S
ba.
l.t:r 'ifi :i$ q{tJ, # (Dan mengapa kititu

lcamu ditimpa musibah [pada peperangan UhudJ, padahal lamu telah

menimpalran kekalahan dua lrali lipat kepada musuh-musuhmu [pada
peperangan BadarJ, kamu berkata, 'Darimana datangnya

firelalahan) ini?J Katakanlah, *Itu dari [kesalahanJ dirimu sendiri)

U n,'"r.? 6.Uvt G';,
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L. ol
.')43

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 165). Kadang pula firman-Nya: # eiI$A:6

u; 6o" apa saia bencana yang menimpamu, maka dari

firesalahanJ dirimu sendiri)dikira menafikan firman-Ny 
^, *'g 3S

lrf 6*rt*nlah, "semuanya [datangJ dari sisi Allah") dan firman-

Nya: jri 9i$ o!::$ firt;t{+lt-(t (Dan apa vang menimpa tramu

pada hari bertemunya dua pasuknn, maka [kckalahanJ itu adalah
-dengan 

izin [takdir| Allah) (Qs. Aali 'Imraan [3]: 166). Juga firman-

Nya: ''i::e +;fft i-.t\ ;{frJ (Kami atran menguii kamu dengan

keburulran dan kebaikan sebagai cobaan fyang sebenar-benarnyaJ)

(Qs. Al Anbiyaa' [2U: 35) dan firman-Nya: ii'($- ,A{lf 
"6$D

)\ e .*; i A \fr'^ '"ri (Dan apabita Allah menghendaki

lrcburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat

menolalmya; dan sekali-lali tak ada pelindung bagi mereka selain

Dial (Qs. Ar-Ra'd [13]: l1). Sebenarnya tidaklah demikian, karena

memungkinkan untuk disinglaonkan sebagaimana yang dipaparkan

pada topik-topiknya.

:{tA nW 6i'i1'5; (Kami mengutusmu meniadi Rasul kepada

segenap manusia), ini menerangkan keumuman kerasulan Nabi sAW

untuk semna manusia sebagaimana yang ditunjukkan oleh mashdar

penegas. Keumuman ini adalah untuk Semua manusia, seperti firman-

Nyu, .a([ 'aitZ $yXl:,j Ui (Dan Kami tidak mengutus ramu,

melainlrnn kepada umat manusia seluruhnya) (Qs. Saba' [34]: 28) dan

firman-Nya: Laai fiy ;i 3;' 4L --)91 
(A1r- 'S 

@ai

manusia, sesungguhnya aht adalah utusan Allah kcpadamu semua)

(Qs. Al A'raaf [7]: 158).
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llti ;;y t$t <Oo" cuhtplah Atlah meniadi saksi) tentang hal

'Ai'g 3fr Ji:)i &i- 6 (Barangsiapa yans mentaati Rasut

itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah), ini menunjukkan bahwa
menaati Rasul berarti menaati Allah. Ini merupakan pernyataan

tentang kemuliaan Rasulullah SAW, keluhuran reputasinya dan

ketinggian derajatnya yang tidak terhingga. Alasannya, karena
Rasulullah SAW tidak memerintahkan kecuali apa yang diperintahkan
oleh Allatr, dan tidak melarang kecuali yang dilarang oleh Allah.

d; J" (Dan barangsiapa yang berpaling [dari lcetaatan

ituJ),yalr,cri: A'radha(berpaling), W # Afifi-(Ii @atra Kami

tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihma mereka), yakni: Tidak
menjadi pemelihara amal-amal merek4 karena kewajibanmu hanyalah
menyampaikan, dan ini telatr dihapus oleh ayat as-saif.

"a;V Sjfijt to* merelca [orang-orang munafik]

mengatalran, "[Kewajiban kami hanyalohJ toat.") pada posisi rafo'
karena sebagai khabar untuk mubatada' yang mahdzuf, yaitu:
Amrunaa thaa'atun ftewajiban kami hanyalah taat), atau; Sya'nunaa
thaa'atun (perihal kami hanyalah taa|. Al Hasan, Al Jahdari dan

Nashr bin Ahim membacanya dengan nashab karena sebagai

mashdar, yakni: Nuthii'u thaa'atan (karni menaati dengan suafu

ketaatan). Menurut mayoritas mufassir, bahwa ini berkenaan dengan

orang-orang munafik, yakni ketika mereka sedang di sisimu, mereka

mengatakan: thaa'ah ftewajiban kami hanyalah taat), A li; t1g

t:)
go- (Ietapi apabila mereka telah pergr dari sisimu), yakni: Setelah

mereka keluar dari sisimu, '&'ffy iJi. 6rUogan dari merelm

mengatur siasat di malam hari [mengambil keputusanJ lain), yalcni:

Segolongan dari mereka yang mengatakan itu selain yang engkau
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berkata kepada mereka dan perintahkan mereka. atau: Selain yang

mengatakan ketaatan kepadamu' Ada juga yang berpendapat' bahwa

*ut i*yu, Mereka mengubatr, mengganti dan menukar perkataanmu

yang tetalr engkau "yu,If.* 
t"pua" *"rcka' At'Tabyiit adalah ad-

ioUiiit lpenggantian), seorang penyair mengatakan:

* ;\6.itls''
Mereka mendatangiht, namun aht tidakrela dengan apLyangmereka

tukarkan

korena mereka membmtakan perkara mungkar kcpadaht'

Dikatakanz Bayyata ar'raiulu al amra' artinya ia mengatur

perkara pada malam hari, dalarr firman Allah Ta'ala disebutkan: 1!

)fi|.u$j.{(,|';,1i(Ketikapadasuatumalammerelu
menetaplran kcputusan rahasiaryang Allah ttdak ridhai) (Qs' An-

Nisaa' [a]: 108). Firman-Ny ", 
-',tl$-V -K3- 6$ @llah menulis

siasat yang merelra atur di malam hari itu), yakni: Menetapkannya

dalam lembaran-1"-u*- amal mereka untuk dibalaskan pada mereka

kelak. Az-Zuiai mengatakan, "Artinya adalah menurunkannya

kepadamu di dalam Al Kitab'"

';{" ,i,rt (maka berpalinglah kamu dari mereka)' yakni:

Tinggalkan mereka dengan urusan mereka sendiri sampai saatnya

memungkinkan untuk membalas mereka. Ada juga yang mengatakan,

batrwa maknanya: Jangan sebutkan nama-nama mereka. Ada juga

yang mengatakan, batiwa maknanya: JangT menghukum mereka'

Kemudian Allah memerintahkan beliau untuk bertawakkal kepada-

Nvu a* yakin d;;; kemenangandari-Nyaterhadap musuhnya. Ada

juga yang mengatafan, bahwa ini dihapus oleh ayat as-saif'

DiriwayatkanolehAn-Nasa'i'IbnuJarir'IbnuA,buHatim'Al
Hakim dan ia men-shahift-kannya serta Al Baihaqi di dalam sunannya

meriwayatkandarilbnuAbbas:BahwaAbdurratrmanbinAufdan
sejumlatrsutuUutnyumenemuiNabiSAWlaluberkata"Wahai

ffi.6 n'ti *;.i
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Nabiyullah, dulu kami pernatr ikut suatu peperangan, saat itu kami
masih musyrik. Apakah setelah beriman kami menjadi hina?' Beliau
bersaMa: eldi, ,*.6 ,6 *u, '-71 .jl (Sesungsuhnya aht
diperintohkan untuk memaa/kan, maka janganlah kalian memerangi
orang-orang itu) Setelah Allah memerintahkan beliau pindah ke
Madinah, Allah memerintahkan beliau untuk berperang namun

mereka justru enggan, maka Allah menurunkan ayat: ,y-55i $; il
'(!{ i @dakkah kamu perhatilan orang-orang yang

dilratalran kepada mereka, "Tahanlah tanganmu [dari berperang]) Al
aayah.88 Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzii-juga
meriwayatkan meriwaya&an serupa itu dari eatadah mengenai
penafsiran ayat ini. Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan
Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid, bahwa ayat ini
diturunkan berkenaan dengan orang-oftmg yahudi.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Al ufi,

dari Ibnu Abbas mengenai firman-Ny", b; q Jqrf A& $ 6
(setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tibaliba sebagian
dari mereka fgolongan munafik) al aayah, ia mengatakan: Allah
melarang umat ini melakukan perbuatan itu.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-suddi

mengenai firman-Nya, ij ,f' dy{n"Orropo waldu lagi), ia
mengatakan: Yaitu kematian. Kedua juga meriwayatkan serupa itu
dari Ibnu Juraij.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya: if*.1 dj. ,l fOi
dalam benteng yang tinggi lagi t@lahl ia mengatakan: Di dalam
istana-istana yang dibentengi. Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim
juga meriwayatkan serupa itu dari Ikrimah. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu

" shahih: An-Nasa'i 613, AlHakim 21307, dan di-shahih-kanoleh Al Albani di
dalam Shahih An-Nasa'i 21646.
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Hatim meriwayatkan dari Abu Al 'Aliyah, ia mengatakan, "Yaitu

istana-istana di langit." Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir juga

meriwayatkan serupa itu dari Sufyan.

Abdurrazzaq dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Qatadatt

mengenai firman-Ny u, 1d7.L # oy @aniit(a merela memperoleh

l<ebailran),ia mengatakan: -Yaitu- 
Kenikamatan w ;ti o$

(dan lralau merela ditimpa sesuatubencana),yakni: Musibah. 'i \tt
b

7t X (Katapanlah, "semuanq/a [datangJ dari sisi Allah") yakni:

Kenikmatan-kenikmatan dan musibah-musibah itu'

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Al

Aliyah mengenai firman-Nya: 
oiG '# tti: @an jika mereka

memperoleh kcbaikan), ia mengatakan: Ini mengenai kelapangan

maupun kesempitan. Dan mengenai firman-Ny a: ,ZL b6:A-(' fepo

sajanilonatyangkamuperoleh),iamengatakan:Inimengenai
kebaikan dan keburukan.

IbnuJarfu,IbnuAlMundzirdanlbnuAbuHatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai frman-Ny utfu *'i 3 St

(Katalranlah, ,,semuanya [datang] dari sisi Atlah) ia mengatakan:

Kebaikan dan keburuk* a*i sisi Allah. Adapun kebaikan, itu adalah

yang dianugerahkan Allah kepadamu, sedangkan keburukan' itu

adalatr yang Allatr cobakan kepadamu'"

Kemudian mengenai firman-Nya: -i'i ;r3$A-t1e lOan apa

saja bencana yang menimpamu), ia mengatakan: Apa saja Allatr

timpakan pada peiang uhud, baik berupa terlukanya wajah beliau

maupun pecahnya gigi taring beliau'

Ibnu Abu hatim meriwayatkan dari jatur Al 'ufi darinya
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mensenai firman-Nya: W ; H e 66 \?e loan apa saia

bencana yang menimpamu, maka dari [kcsalahanJ dirimu sendiri) ia
mengatakan: Ini berkenaan dengan perang Uhud, Allah mengatakan:

Kecelakaan apa saja yang terjadi, maka itu adalah akibat dari dosamu,

dan Aku telah menetapkan itu. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

jalur Mujahid: Bahwa Ibnu Abbas membacany", 'qj,9 
U W.Vi V1

',!ft W rlf:',1;l (Dan apa saja bencana yang menimpamu, malm

dari [kesalahanJ dirimu sendiri, dan Afu telah menetaplcannya

untukrnu). Mujahid mengatakan, "Demikian juga bacaan Ubay dan

Ibnu Mas'ud." Ibnu Al Anbari di dalam Al Mashafoif juga

meriwayatkan yang menyerupai ucapan Mujahid ini.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Al Ufi,

dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, I;V <rjfij (Dan merelca

[orang-orang munafikJ mengatakan, " [Kewajiban kami hanyalahJ

taaf') ia mengatakan: Mereka adalah ofiurg-orang yang mengatakan di

sisi Rasulullah SAW, "Kami beriman kepada Allah dan Rasul-Nya,"

dengan maksud agar daratr dan harta mereka aman. litfi;$ (Tetapi

apabila mereka telah pergi) dari sisi Rasulullah: -fii 'ffY ::i.
(sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari [mengambil
lreputusanJ lain), dengan mengatakan, "selisihilatr apa yang telah

mereka katakan di sisinya." Lalu Allah mencela mereka. Ibnu Jarir

meriwayatkan darinya, ia berkatq "Mereka merubatr apa yang

dikatakan oleh Nabi SAW."
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