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PENGAhNAR PENERBIT

Bismillaohirralnnaaninahiim

il hamhtffibh,kebesaran dan keagungan-Mu b€ntr-b€nar membuat

kmi selalu ingin berteduh dan b€rlindung dari segala macam kesalahm serta

kealpaan diri, hingga tetesan kekuatan dan pengetatruan yang Engkau

ciprakan qa smgguh sangat berarti, sebab dErgauryra kami mampu me,nyisir

hrruf-huruf, kalimat-kalimat yang tertuang dalam buku ini, yang tentunya

memiliki tingkat kesulitan tersendiri dibandingkan demgan ldtab lainrryaa-

Shalawat dan salam selalu kita mohonkan kepadaAllah agar selalu

dicurahkan kepada seorang lelaki yang sabdanya menjadi ajaran agama dan

tingkah lakunya menjadi contoh kehidupan semptrma. Ia adalah Mutrammad

sAw.

Inilah kitab klasik yang sehanrsnya kitajagq kita dalami maknanya,

dan kita sebatan isiqa, agar segala macam ),ang tertuang di dalamnya secara

slahih dapftetap lestari dan terejauantalrkan dalam kehidupan sehari-hari,

karena hal itu sama halnya dengan menjaga dan memperhatikan keislaman

juga keimanan kita, sehingga akidah kita prm tetap terjaga kemumiannya,

lcarena yang termaktub didasartcan kepada nash-nash yang shahih.

Segala kemampuan telatr kami keralrkan dan segala trpaya telah lcami

curabkan untuk menerbitkan kitab ini, sebagai bent* tanggung jawab ilmiah

kami laiknya seorang muslim yang menghendaki kebaikan terhadap mulim
lainnla, dengan harapan kitab ini dapat mof adi panduan kita dalam be,ragama

Namur\ pada sisi lain kami mengaktri, bahwa l<ami bulcnlah siapa-siapa dan
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semua yang kami miliki bukanlatr apa-apa dalam memalrami isi kitab yang

merupalon salah satu pokok dan referensi tafsir yang signifikarl karena buku

tersebut memadukan penafsiran dengan riwayat dan penafsiran dengan

penalaran logrka. Karenanya" mtmgkin saja pembaca menemui k6salatran,

baik isi maupun cetak, maka dengan kerendahan hati kami selalu

mengharapkan kontribrsi positifdari pembaca sekalian, dengan tujuan agar

pergeral<an keislaman kita malcin hari makin sempuma.

Hanya kepadaAtlah SWT kami memohon taufik dan hidalab sebab

hanya orang-orang yang mendapatkan keduanya yang akan meqiadi umat

yang selaurat dan mengakui bahwa dalam hal-hal 1lang biasa terdapat sesuatu

yangluarbiasa

Lill aahil w a ahi dil q ahlnm,
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(r*. ri*;iiae 1 .4 j,t*)+ b Sgi;'Sr,ii,i6j;'${fr
Jytj;, !, llrlrtl ;- fir I *rit i;yt$ 4,:g 6

fus trs la x;"$t_'u.ii 11$ -e 
At sj .ifo )fi)i

a+
4Il

uMaka apakah mereka tidok memperhotikan Ar eur,an? Karau
kiranya At eur'an itu bakan dori sisi Arah, tenturah mereka

mendapat pertentongan yang banyak di daramnyo. Don opab,o
dotang kepado mereka suatu berita tentong heomanon otaupun

hetohutan, mereka rara menyior*onnya, nan korau mereko
menyerohhonnyo kepado Rasur dan uril Amri cri ontara mereho,

tenlalah orang,rang yong ingin mengetohui kebenorannya (akon
tlopot) mengetahuinya dari mereka (Rosur dan ,rrinrri. Karsu

tidohlah horena harunia don rohmatAiloh hepado koma) rentutoh
*omu mengikut syetan, kecuari sebagion kecil soja (diontaromu).n

(Qs. An-Nisaa' [4f: g2-S3)

Huruf hamzah pada kalimat: .tfifi t61 (Maka apakah
merelw tidak memperhatikan) berfwrysi sebagai pengingkaran, huruf
fa'-nya sebagai athf pada karimat yang diperkirakan, yaitu: Apakah
mereka berpaling dari Ar eur'an sehingga tidak memperhatikannya?
pikatakan: Tadabbartu asy-syai'a: Aku memikirkan 1.r,-g akibatsesr'tu dan mencermatinya. Kemudian kata ini digunakan untuk
mengungkapk an t a' ammrul (perenun gan). At-ta d b iir adarahmengatur
rusan, seolah-orahmempertimb,anskan akiba! suatu perkara. Ayat inidan ayat, @ TiJ6tr t3 $ n Z,;A .ofri- ffi.'il)* apakahmerelra tidak mempirhatikan Ar f,ur'on ataukah hati rnerekaterkunci?) (Qs. Muhammad [a7]: 2a) menunjukkan wajibnya
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memperhatikan A1 Qur'an, dgar mengerti maknanya. Artinya,

seandainya mereka memperhatikan Al Qurlan secara sungguh-

sungguh, tentulah mereka menemukan kesesuaian yang tidak

bersilangan,'makna-tnaltna yang shahih, susunan redaksi yang kuat,

dan ungkapan yang sangat nilendalam.

(riLli,i# *.\jfa ;'l;b * u. i,g i; (Katau kiranva At

Qur'an itu bulran dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat

pertentangan yang banyak di dalamnya), maksudnya adalah,

persilangan dan kontradiksi, namun ini tidak termasuk perbedaan

kadar ayat dan surah, karena maksudnya di sini adalah persilangan

dan kontradiksi, serta tidak sesuai dengan reali-ta, sebab itu merupakan

perkataan manusia, apalagi bil.a yang mengatakannya telah lama

berlalu sehingga merupakan pemberitaan gaib, sehingga tidak ada

yang benar-benar sesuai dengan kenyataan.kecuali sedikit sekali.

:*1i'6 o.$J\ ;1 ;;ni'"r"'A '$i(6$ {oan apabita datang

kepada mereko sttatu .berita tentang keamanan ataupun ketakutan,

merelra lalu menyiarkannya), .dikatakan: Adzaa'a asy-syai' dan

adzaa'a bihi, yakni' apabila menyiarkan sesuatu dan

menampakkannya. Mereka adalah segolongan kaum muslim yang

lemah, yang bila mendengar suatu berita tentang kaum muslim yang

mengandung ketenteraman, seperti berita kemenangan dan kalahnya

musuh, atau yang mengandung kengerian, seperti kalah dan gugumya

pasukan kaum muslim, maka mereka menyiarkannya, karena mereka

mengira hal itu tidak berdampak apa-apa bagi mereka

'&;.i1J3 -A; $:)\ SLii:;rii @oaohary tratau meretra

menyelrahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka),

maksudnya ada[ah, para atrli ilmu dan cerdik-cendekia yang menjadi

rujukan mereka, atau para pemimpin mereka.

e 'f#r:I 'uii '^1tX (Tentulah orang-orang vang ingin

mengetahui kebgnarannya [akan dapatJ mengetahuinya dari mereka
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fRasul dan Ulil Amn), maksudnya adalatr, mereka dapat

menyimpulkan 
'dengan p€ncermatan dan ketajaman akal mereka.

Artinya, kalau mercka tidak menyiarkan berita-berita itu dan

menunggu hingga Nabi SAW yang menyampaikannya, atau Ulil

Amri di antara mereka yang menyampaikanny4 karena mereka

mengetahui mana yang layak untuk disiarkan dan mana yang tidak.l/
istinbath diambil dari istanbathtu al tnaa'i Aku mengeluarkan ur. An-

nabthadalah air yang keluar, yaitu air sumru yang pertama kali keluar

saat menggalinya.

Ada yang mengatakan batrwa orang-orang lemah itu bila

mendengar rumor-rumor kaum munafik mengenai kaum muslim,

maka mereka langsung menyiarkannya sehingga memicu kerusakan

suasana.

d+ {f '{"*)l !.35 frii: #'i'l #$1', 6oto,
tidaktah karena karunia dan rahmat Allah kcpada kamu, tentulah

kamu mengihtt syetan, h,ecuali sebagian kccil saia [diantmamu),
maksudnya adalatr, kalau bukan karena kanrnia Altatt kepada kalian,

yaitu mengutus Rasul-Nya 
'dan menurunkan Kitab-Nya, tentulah

kalian mengikuti syetan, sehingga kalian tetap dalam kehrfigan

kecuali sedikit dari kalian

Ada yang mengatakan batrwa maknanya adalatr, mereka

menyiarkannya, kecuali sedikit dari mereka yang tidak menyiarkan

dan menyebarkannya. Demikian yang dikatakan oleh Al Kisa'i, Al

Akhfasy, Al Fana, Abu ubaidah, Abu Hatim, dan Ibnu Jarir. Ada juga

yang mengatakan, bafuwa maknanya adalatr, tentulatr orang-orang

yang ingin mengetatrui kebenaran akan dapat mengetahuinya, kecuali

sedikit dari mereka. Demikian yang dikatakan oleh Az'Zuia}

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu

Hatim meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-Nya' b Itg it
fi9tiI# *.lt:i;) $l#* (Kalau Hranva Al Qur'an itu bukan

3TAFSIR FATHUL QADIR



dari sisi Atlah, tentulah.merelm menfupot pertentangan yang banyak

di d.alamnya), ia berkata, "sesungguhnya perkataan Allah tidak saling

bertentangan. trtu adalatr haq, tidak .ada kebatilan di dalamnya.

Sedangkan porkataan manusia bisa bertentangan"'

Abd bin Hurnaid, Muslim, dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan

dari jalur Ibnu Abbas, dari umar'bin Al Khaththab, ia menuturkan,

"Ketika Nabi SAW mengucilkan diri dari para istrinya, aku masuk ke

masjid, aku dapati orang-orang tengah menerka-nerka dengan kerikil

sambil berkata, 'Rasulullah SAW akan menceraikan para istrinya''

Aku lalu berdiri di pintu masjid, dan aku berseru dengan sekeras

suaraku, 'Beliau tidak akan menceraikan para istrinya'. Lalu turunlah

avat, it dto Jfi)\ 1Li!;tri:r,1i('3 r.fr\J {ii';"J $iV${'
i{4,r;";fi_ t$i 

"ii'f 
i+ ;'ii (Dan apabita datang trepada mereka

iuatu berita tentang keamanan ataupun kPtahttan, mereka lalu

menyiarkannya. [PadahalJ apabila mereka menyerahkannya kepada

Rasul dan.Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang

ingin mengetahui kebenarannya [alan dapatJ mengetahuinya dari

merelm [Rasul dan Utit Amri]) Aku pun menyimpulkan perkara itu."t

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai ayat ini, ia berkata, "Ini berkenaan dengan pemberitaan,

bahwa bila sepasukan kaum muslim berangkat perang, maka orang-

orang memberitakannya, 'Dari kaum muslim gugur sekian dan sekian

oleh musuhnya, sedangkan dari musuh gugur sekian dan sekian oleh

kaum muslim'..Berita itu lalu menyebar di kalangan mereka, padahal

Nabi sAW tidak memberitahukan hal tersebut kepada mereka."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, mengenai

firman-Nya, $iV $$ (Dan apabila datang kepada mereka), ia

berkata, "Mereka adalah para ahli kemunafikan."

Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari Abu Mu'adz'

I Shahih: Muslim ztllls, dari hadits Ibnu Abbas, dari Umar'
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Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, itt 3:A$15
'#{11 i-!* i#33 #,A fxaou fidaklah karena karunia dan

rahmat Allah kepada kamu, tentuloh kamu mengilan syetan), ia

berkata,'Maka terputuslatr perkataan."

Mengenai firman-Nya: d+ {f (Kecuali sebagian kecil saja

[diantaramul yang terdapat pada awal ayat yang menceritakan

tentang o-rang-orang munafik, ia berkatq j ilii i;5 $f* ftg
;'"1i6 J-frr (Dan apabila datang trepada mereka suatu berita

tentang lceamanan ataupun ketahttan, merelu lalu menyiarkannya)

d+ {f (Kecuati sebagian lcecil saia [diantaramu), yakni, sebagian

kecil dari orang-orang yang beriman.

3*,Jxi *"'r*;t E;'6t5' $$93* 6'i W A $-8

*rr @ W b1s5\ 6'i'r; We$( ;1;

Wfr ,k'q'11ii'€4 i1W U rt &-'r{L't fi .

{#,iF#,#$b@(4
?${sr*si6,w16 $i*
@ 6. 6ibil565hq,{ i:gio;Jt'#4

"Maha berperanglah kamu pada jalan Allah, tidahloh kamu

dibebani melainkon dengan kewajibon konu sendirt Kobtarhanlah

senangat para mukmin (untuh berperang). Mudhh-mudahan Allah
menolak serangan orang-orang yang hafir itu. Allah amal besar

kehuatan dan amat keras silesaan(Nya). Borangsiapo yang

memberihan syafo'at yang baik, niscoya io akon mcmperoleh bogian

,6,f{g5,ii,gV,;
i,g'itiiS:StW

I

I

TAFSIR FATHUL QADIR



(pahala),itari padanya Dan barangsiapa memberi syafa'at yang

buruh,niscayaiaahanmemikulbagian(dosa)daripadanyaAllah
Maha Kuasa atas segala sesuatu Apabila kamu diberi

penghormatan dengan sesuatu penghormalan, maka balaslah

. penghormatan itu dengan yang lebih baih dari padanya' atau

balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa)' Sesungguhnya

Allah memperhitungankan segala sesuatu. Allah, tidak ada tuhan

(yang berhak disembah) selain Diu Sesungguhnya Dia akan

meilgumpulkankamudiHariKiamat,yangtidakadakeraguan
terjadinya.Dansiapakakorangyanglebihbenarperkataan(nya)

daripadaAllah?" (Qs' An-Nisaa' [4]: 84-87)

Fa. padakalimat s$ lUoto berperanglah tramu) terkait

dengan firman-Nya ;t\ ,ba 4 #- u;S (Barangsiapa yang

berperang di jalan AJlah):1At'-Nit*' [4]: 74), maksudnya adalah'

oleh karena itu maka berperanglatr kamu. Ada juga yang mengatakan

bahwa itu terkait dengan firman-Nya $'l W A- i'# 'i 'K Ui

(Mengapa kamu tidak mau berperang di iatan Altah) (An-Nisaa' [4]:

75) maka berPeranglatr kamu.

:. Ada jugh yang mengatakan bahwa ifu adalah iawab syarth

mahdzuf(ltenimpal'jika'yangdibuangatautidakditampakkan),yang
ditunju*Jcan oleh kandungan redaksi, perkiraannya: Jika perkaranya

sebagaimana, disebutkan, yaitu tidak adanya ketaatan orang-orang

munafik, maka berPeranglah kamu'

Az.Zljajberkat4*AllahmemerintalrkanRasul-NyaSAW
untuk berjihad, walaupun sendirian, karena Allah telah menjamin

pertolongan baginYa."

IbnuAthiyyatrberkata,"Inikontekslafazhnya'hanyasaja
tidak ada satu pun berita yang menyatakan bahwa peperangan itu

diwajibkanatasdiribeliausajatanpaumatnya'Jadi'maknanya'
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-wallahu a'lam- adalah, secara lafazh khithab ini untuk beliau,
namun secara makna khithab ini untuk beliau dan juga umatnya,
yakni, beryeranglah engkau, wahai Muhammad, dan setiap orang dari
umatmu.

Dikatakan, '6t3, $y ,3k * ;ttl ,W .i jFr (Matn
berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kanu dibebani
melainkan dengan lcewajiban kamu sendiri), yakni, kamu tidak
dibebani kecuali dengan kewajibanmu sendiri, dan tidak pula dibebani
oleh kewajiban orang lain. Ini kalimat permulaan yang merupakan
penegasan redaksi sebelumnya, karena dikhususkannya penyebutan

beban diri sendiri merupakan tuntutan untuk turut serta sendiri dalam
berperang. Ini juga dibaca laa tukallif dengan jazm sebagai Ji'l nahy
(kata kerja larangan), dan dibaca juga dengan'huruf n:uun.

b
'r;ga$t ,r;t (Kobarkanlah semangat para muknin [untuk

berperangJ), maksudnya adalatl, doronglatr mereka untuk berperang

dan berjihad. Dikatakan: Honodhtu fulaanan 'alao lwdzoo apabila
aku menyrrnrhnya untuk dernikian. Hoaradha fulaanun 'alda al amr
semakna dengan akabba 'alaihi dan waazhaba 'alaihi (fulan gigih
pada perkara itu).

W."j, A\ &,Sat;; (Mudah-mudahan Auoh menotak

serangan orang-orang yqng katir in) merupakan pemberian harapan

bagi orang-orang beriman tentang kemungkinan ditolaknya serangan

orang-orang kafir terhadap mereka, sedang pemberian harapan dari
Alla?t 'Azza wa Jalla adalah pasti, karena itu adalatr jar{i-Nyq dan
janji-Nya pasti terjadi

l7,U'fil'frfj 6A a n am a t b e s ar ke htat an) maksudnya adalatr,

dalrsyat serangan-Nya dan sangat besar kekuatan-Nya, $6; 'fi?t
(Dan amat keras siksaan[NyaJ) maksudnya adala]r, 'uquubatan

(siksaan-Nya). Dikatakan: Nakaltu bi ar-rajul tankiilan, dari an-

nikaal, yaifi al 'adzaab (adzab atau silcsaan). Al munkol adalah
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sesuatu yang dibelenggukan kepada seseorang.

'lG'lffi'e.1r- ij (Barangsiapa yang memberikan syafaat

yang baih 'niscaya ia akan memperoleh bagian [pahalaJ

daripadanya). Asal asy-syafaa'ah, asy-syuf ah dan serupanya adalatr

asy-syaf ,.yaitu az-zaui (pasangan atau penggenap), yang dari kata ini

muncul kata asy-syafii' (penggenap), karena ia yang membutuhkan

menjadi genap.

Naaqah syafuu' adalah unta yang dua perahan susunya

disatukan tempatnya. Naaqah syafii' adalah unta yang sedang hamil

dan mempunyai anak yang masih membuntutinya. Asy-syaf adalah

menggabungkan satu dengan satu. Asy-syufah adalah

menggabungkan kemilikan mitra ke datam kepemilikan Anda. Jadi,

asy-syafaa'ah adalah menggabungkan orang lain dengarl reputasi dan

nilai Anda, yang prakteknya adalah menampakkan kedudukan

pernohon syafaat kepada pemberi syafaat dan menyambungkan

manfaat kepada yang diberi syafaat. Syafaat yang baik adalah dalar'n

hal kebaikan dan ketaatan, sedangkan syafaat yang buruk adalah

dalam hal kemaksiatan. Barangsiapa memberi syafaat (pembelaan)

pada kebaikan agar bermanfaat, maka ia memperoleh bagian darinya,

yakni patralanya; dan barangsiapa memberi syafaat pada keburukan,

misalnya pada orang yang mengadu domba dan menggunjing, maka ia

memikul bagian daripadanya, yakni mendapat bagian dosa darinya.

' .l,l kiJt adalah dosa, derivasinya (isytiqaq'nya) dari kain yang

digunakan oleh penunggang di atas punuk unta agar tidak jatuh.

Dikatakan: Iktafaltu al ba'ii, yang artinya aku mendapati kain di atas

punuknya, dan aku menunggang di atasnya, karena yang digunakan

tidak seluruh punggungnya, tapi sebagian saja.

Kata tersebut juga digunakan untuk sebutan bagian dari

kebaikan dan keburukan. Penggunaan untuk kebaikan disebutkan

dalam firman Allah Ta'ala, 4#3 u gi6 #:i Q{iscava Allah
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memberilcan rahmat-Nya kcpadamu dua bagian). (Qs. Al Hadiid [57]:
2q W ,i;t $ iY,'31'o$ @llah Maha Kuasa atas segala sesuatu),

maksudnya adalatr, muqtadiran QIut u Kuasa), demikian yang

dikatakan oleh Al Kisa'i.

Al Fara berkata, *Al muqiit adalah yang memberikan

kekuatan kepada setiap manusia."

Pola perubahannya adalah quttuhu-aquutuhu-qautan, dan

aqittuhu-aq aituhu-iq oatatan-fa ana qaaitun sefia maqiitun."

Al Kisa'i mengatakan, bahwa polanya adalatr, aqaata-Wqiitu.

Abu Ubaidah berkata, "Al muqiit adalatr al foaafizh (yang

memelihara)."

An-Nuhas berkata, *Pendapat Abu Ubaidah lebih tepat, karena

menrpakan derivasi (turunan kata) dari al qaut, yang maknanya

adalah, kadar yang dijaga oleh seseo,rang."

Ibnu Faris berkata dalam Al Ltujmal, uAl muqiit adalah al
nnrqtadir (Yang Maha Kuasa).'

Al muqiit juga al bafrzh wo asy-syaahid (yang memelihara

dan menyaksikan).

Berikut ini ucapan scorang penyain

t .-t .. :

=y*r e ;\+ ?';t,*ir';d;,Jr, SJ

Apotah ahr memiliki kolebilnn, ataukah kcttka aka dihisab,

maka oht ini cuhrp kaya pado penghisabanka.

Ibnu Jarir Ath-Thabari mengatakan bahwa ini bukan

mlsrayang itu.

k;'l' l11#.'i;\l# Hlrr$ (Apbita kamu diharmati

dengan suatu penghormatan, moka balaslah penghormatan itu

dengan lebih baih otau balasloh [dengan yang serupJ). At-tofifiyah
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sgperti benfi* pola lafilah datt furyaitu. Asalnya y^rtu tabfuah

seperti tardhiyoh dantasmiyah, lalu mereka memasukkan hurufya'ke

dalam ra'. Asal maknanya adalah ad-du'aa bi al bayaat (mendoakan

kehidupan) . At-tafuiyyah adalah as-salaam (ucapan salam), dan inilah

ma\pa,yang dimaksud di sini, seperti pada firman-Nya, n;i lf.q$
fr * 4 I q (Dan apabila mereka datang ltepadamu, mereka

mengucapkan salam kepadamu dengan memberi salam yang bukan

sebagaimana ditentukan Allah untukmu) (Qs. Al Mujaadilah [58]: 8)

Demikian pendapat segolongan mufassir.

Diriwayatkan dari Malik, bahwa maksud tah@ah di sini

adalalr tasymiit al 'aathisy(menjawab yang bersin).

Para sahabat Abu Hanifah mengatakan bahwa nQfugh di sini

adalatr hidayah, berdasarkan firman-Nya (pada ayat ini), -\;iS'; (Atau

balaslah [dengan yang serupaJ), karena tidak mungkin membalas

salam dengan salamnya itu. Pendapat ini tidak sah, tidak perlu

dipedutikan

Maksud firman-Ny 
" 

kil t$';A,rfi luatta balaslah

penghormatan itu dengan lebih baik, atau bilaslah [dengan yang

serupaJ) adalah menambahkan pada jawaban sehingga melebihi apa

yang diucapkan oleh yang lebih dulu memberi salarri. Bila'yang

memulai salam mengucapkan, "Assalaamu 'alaikum,?' maka dijawab,
*ll'a 'alaihtmus salaam wa rahmatullaah." Bila yang memulai salam

menambahkanlafazlt, maka yang menjawab juga menambahkan kata

atau beberapa kata yang melebihinya seperti "wa baralcaatuh, wa

mar dhaatuhu, wb tahiyaathuhu" .

Al Qurthubi berkata, "Para ulamb sependapat dalam hal ini,

bahwa memulai salam merupakan sunnah yang sangat dianjurkan,

sedangkan menjawabnya adalah wajib, berdasarkan firrnan-Nyu, 't'1$

kji t W lA, (Maka balaslah penghormatan itu dengan lebih

baik, atau balaslah [denganyang serupaJ)."
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Para ulama berbeda pendapat, apakah bila salatr seorang dari

sekumprllan orang telatr menjawab salam, maka itu telah mencukupi?

Malik dan Asy-Syaf i berpendapat cukup, sementara ulama

Kufah berpendapat bahwa itu tidak mencukupi bagr yang lain (tidak

menggugurkan kewajiban orang yang tidak menjawab salam). Namun

pendapat ini dibantah oleh hadits Ali, dari Nabi SAW, beliau

bersabda: iibt ;1;ir ,f ft?t ,:i:,61'{-t-bl q!; $ ydt e itf-
.i":bf @a7t sebiah taompitc, bila merela tengah milintas, ,rhrploh
salah seorang dari mereka memiberi salam, dan bagi orang-orang
yang sedang duduk, cuhrylah salah seorang mereka membalasnya).2

Dikeluarkan oleh Abu Daud, dalam sanad-nya terdapat Sa'id bin

Khalid Al Khuza'i Al Madani yang dianggap tidak ada masalah

padanyq rurmun dinilai dha'doleh sebagian imam hadits. Hadits ini
dinilai hasan oleh Ibnu Abdil Barr.

Makna firman-Nya, 'V:l 3t lluu balastah [dengon yang

serupaJ) adalah membalas dengan lafazlr, seperti yang diucapkan oleh

pemberi salam, yaitu bila yang memulai salam mengucapkan,

"Assaloamu 'alaihtm," lalu dijawab, uWa 'alaihtmus salaam." Telatt

disebutkan di dalam Sunnah yang suci tentang penentuan siapa yang

semestinya memulai memberi salam, siapa yang berhak mendapat

salam, dan siapa yang tidak berhak, namun itu tidak perlu dipaparkan

di sini.

V';re,9i{"5?iti$y(SesungguhnyaAllahmemperhitungkan
segala sesuatu) maksudnya adalatr, memperhitungkan kalian terhadap

segala sesuatu. Ada yang mengatakan batrwa maknanya adalatt

2 Shahih: Abu Daud, no. 5210, di dalam sanad-nyaterdapat Sa'id bin Khalid Al
tr(huza'i, yang dinilai dha'if olehAl Hafidt.

Aku katakan, "Hadits ini mempunyai beberapa syahid (riwayat Iain yang
menguatkanny4 yang bersumber dari sahabat lainnlNa) yang disebutkan oleh Al
Albani dalam lsft-slrahihah 1148, 1412. Ia juga menyebutkan hadits ini dalam

Shahih Al Jani', no. 8023. Silakan memeriksanya."
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fuafiizhan (memelihara). Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya

adatah traa/iyan (mencukupi). Ahsabanii kadzaa artinya kafaani (ia

meneukupiku dengan anu). flasbukallaah (cukuplah Allah bagimu).

7 I iiy -* 'nl (Allah, tidak ada Tuhan [yang berhak

disembahJ selain Dia) adalah mubatada' &n khabar. Huruf lam pada

kalimat: '#4 $esunggtthnya Dia akan mengumpulkan lwmu)

adalahjawab qasam mahfuuf (ptenimpal sumpah yang dibuang), yaitu,

demi Allah, Allah akan mengumpulkan kalian di Padang Mahsyar

hingga Hari Kiamat, hingga penghisaban pada Hari Kiamat.

Ada yang mengatakan bahwa aJ1 Ai sini bermakna 1,.

Ada juga yang mengatakan .{1 tranya sebagai tamba}ran, yang

maknany4 layajma'annakum yaumal qiyaamah (sungguh Dia akan

mengumpulkan kamu pada Hari Kiamat).

,3"1i ii @i Hari Kiamat) adalah yamul qiyaam minal

qubuur (Hari Kebangkitan dari kubur). :* ;t { (Yong tidak ada

keraguan padanya) maksudnya adalah, pada Hari Kiamat, atau pada

pengumpulan itu, yang tidak ada keraguan padanya.

6{ 8i 'e 355 6't (Dan siapakah yang lebih benar

perlrataan[nyal daripada Allah?) merupakan ungkapan pengingkaran

adanya seseorang yang lebih benar perkataannya daripada Allah SWT.

Hamzah dan Al Kisa'i membacanyawa man azdaqa, sedangkan yang

lain membacanya dengan huruf shad, dan inilah yang asli, sedangkan

perubatran menjadi huruf zay dikarenakan kedekatan makhraj-nya

dengan maWtraj fu:r:ttf shad.

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu

Sinan, mengenai finnan-Nya, '4;A .;.{t (Kobarkanlah semangat

para mulonin [untuk berperangfi, ia berkata, "Nasihatilah mereka."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu A1 Mundzir, dan Ibnu Abu

Hatim meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firman-Nya, i!:4 #
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''iG 'r1ft" (Barangsiripa yang memberilwn syafaat yang baik) ia
berkata, uAl aayah, 

-maksudnya 
adalatr- syafaat antar manusia."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu
Hatim meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-Ny a, (*; rt k
\i llltscaya ia akan memperoleh bagian [pahala) daripadanya), ia

berkata: 
-Maksudnya 

adalatr- bagian darinya."

Mengenai firman-Ny u,'rii tt! 6 o g on [do s aJ dar ipadanya),

ia berkata, *Al kifl adalah dosa."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, ia

berkata, *Al kifl adalatr bagian."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nyq $ g'iti'ofS
W i3 @llah Maha Kuasa atas segala sesuatu), ia berkata: *-

Maksudnya adalatr- memelihara."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari

Abdullah bin Rawahatr, bahwa seorang laki-laki bertanya kepadanya

mengenai firman Allatr, U #$g'itfl?S @tlah Maha Kuasa atas

segala sesuatu), ia berkata, "Menguasai setiap manusia dengan

kemampuan ilmu-Nya." Di dalam sanad-nyaterdapat seorang perawi

yang maj hu, (tidak dikenal).

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu

Hatim meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firman-Nya,6# (Maha

Kuasa), ia berkata, "Maha Menyaksikan."

Ibnu Jarir meriwayatkan dariny4 mengenai firman-Nyq 6rrl
(Maha Ktasa), ia berkata, "Maha Menyaksikan, Memperhitungkan,

dan Memelihara.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, mengenai

firman-Nya, Lll (Maha Kuasa), ia berkata" "-Maksudnya adalalr-
MahaKuasa."
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Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-Suddi, ia berkata, ,,Al muqiit
adalah Yang Maha Kuasa.o'Ia juga meriwayatkan seperti itu dari Ibnu
Z.urtd.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, ia berkata,
o'Al muqiit adalah Yang Maha Memberi Rezeki."

Ibnu Abu Syaibah, Al Bukhari dalam Al Adab Al Mufrad,lbmt
Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, meriwaya&an dari Ibriu
Abbas, ia berkata, "Siapa yang memberi salam kepadamu dari
makhluk Allah, maka balaslah salamnya, walaupun ia seorang
Yahudi, Nasrani, atau Majusi, karena Allah berfirman, ##til,
(Apabila lramu dihormati dengan suatupenghormatan) al aayoh.,,

Ahmad dalam Az-Zuhd,Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu
Hatim, Ath-Thabrani, dart Ibnu Mardawaih meriwayatkan, yang
menurut As-Suyuthi sanad-nya hasan, dari Salman Al Farisi, ia
menuturkan, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu
mengucapkan,'Assalaamu'alaika ya rasulullahl. Beliau menjawab,
'Wa 'alaika wa rahmatullah'. Kemudian datang lagi orang lain dan
mengucapkan, oAssalaamu 'alaika ya rasululah wa rahmatullah'.
Beliau menjawab, 'wa 'alaika wa rahmatullah wa barakaatuh'.
Kemudian datang yang lain dan mengucapkan, ,Assalaamu ,alaikawa

rahmatullahi wa barakaatuh'. Beliau pun menjawab, .ll'o ,alaika'.

Laki-laki itu lalu bertanya, 'Wahai Nabiyullah, ay* dan ibuku
tebusannya. Fulan dan fulan datang kepadamu lalu mengucapkan
salam kepadamu, engkau pun menjawabnya dengan jawaban yang
lebih dari apa yang diucapkan kepadamu, kenapa begitu?, Beliau
bersabda it q',#it:*.i y|p rif:,ar jd ,;3,-6 Ui d illl{i; ur;:i I ,a\i:, gesungg;inya engkau tidak menyisalcan untui
lrami. Allah telah berfirman, "Apabila kamu dihormati dengan suatu
penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik,
atau balaslah [dengan yang serupaf', maka kami membalasnya
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kcpodamu)."3

Al Bukhari dalam Al Adab Al Mufrad meriwayatkan dari Abu
Hurairah, batrwa seorang laki-laki melewati Rasulullah yang sedang

berada di majelis, maka ia mengucapkan,l'Salaamu 'alaihtm." Beliau

lalu menjawab, "Sepuluh kpbailan." Lalu lewat orang lain dan

mengucapkan, "Assaloamu'alaihtm wa rahmatullah." Beliau

bersabd4 "Dua puluh kebailan." Lalu lewat orang lain dan

mengucapkan, 'oAssalaamu 'alaihtm ,wa rahmatullahi wa

baralmatuh." Beliau bersabda, "Tiga puluh kebaikan.'A

Al Baihaqi dalam Syu'ab Al Iman meriwayatkan serupa itu
dari Ibnu Umar secara marfu'. Al Baihaqi juga meriwayatkan serupa

itu dari Sahl bin Hunaif secaramarfu'. '

Diriwayatkan juga menyerupai itu oleh Ahmad, Ad-Darimi,
Abu Daud, At-Tirmidzi dan di-shahih-kawrya An-Nasa'i, serta Al
Baihaqi, dari Imran bin Hushain secara mnfu', dengan tambatran:

Pada setiap ucapan itu Nabi SAW membalas salam lalu bersabda

"Se1tuluh...."

Abu Daud dan Al Bailmqi meriwayatkan serupa itu dari

Mu'adz bin Anas Al Juhanni secara mafu'dengan tambatrkan kata

wa maghfiratuhu (dan ampunan-Nya) setelatr kata wa barakoatuh,

lalu beliau bersabda, "Empat puluh," yakni empat pulutr kebaikan.

3 Al Haitsami mencantumkannya dalan Majma' Az-Zmtaid,883, ia berkata
'Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani. Dalam sanad-nya terdapat Hisyam bin Latriq,
yang dinilai kuat oleh An-Nasa'i, narnun Ahmad meninggalkan haditsnya. Adapun
perawi lainnya, shahih."

I Shahth: Al Bukhari dalan Al Adab Al Mttlra4 21488, dtihadits Abu Hurairah.
Dikeluarkan juga oleh An-Nasa'i di dalam 'Amal Al Yaum wa Al-Lailah, lnro.

287, At-Tirrnidzi, no. 2589, Abu Daud, no. 5195, Abdunazzaq, ll/389, dan di-
shahtlrkn oleh Al, Albani dalam Shahih At-Tirni&i,434.
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\:i-6 S','r1,5'r*s q #{ilfi., #r-'ug}.gi e {l *
b

K \rK "l V6@ ry fi, 4 $ ftt -M w ti'i'pl "5

bg,'fi\,W Otiaq {F r,q\yhb$ $""6'$,K W
{ i r* "&bW {1"$* t:' u; i All;6 #,Yt'tf;
d'rr; it'es4 #:' & $, J,.f iV i,.$t J yg 6

Wf ijrfi.fr#':*3h,
:{M#:t}la r9,i?ffiK{;

'#a$,i,,a;t;W
Et'Jq$ {a|#ytiils

rltYs {AU i i,'\)'uA; 6'&@ W ;,* K
,KtW I j* d oV&x-i r;i\ JyV":Y K ff3

,g *r'"J# Li; i3 $si; #ril| ;4- r{rfui,fls
@F6#tifir,wr€Jw

uMaka mengapa kamu (terpecah) menjadi dua golongan dalam

(menghadapi) orang-orang munafik, padahal Allah telah

memtbalihkam mereka kepada kehafiran, disebabkan usaha mereka

sendiri? Apakah kamu bermoksud memberi petunjuk kepada orang-
orang yang telah clisesatkarn Allah? Barangsiapa yang disesatkan

Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan (untuk memberi
petunjuk) kepadanya. Mereka ingin supaya kgmu menjadi kaftr

sebagaimana mereka telah menjadi kaJir,lalu kamu menjadi sdma

(dengan mereka). Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka
penolong-penolong(mu), hingga mereka berhijrah pada jalan Allah.
Maka jika mereko berpaling, tawan don bunuhlah mereko di mana
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saja hamu mcnetnuinya, dan janganlah hamu ambil seorang pun di
ontata mercha menjadi pelindang, don jangan (pula) menjadi

penolong. Kecuali otang-orung yang meminta perlindungan hepada

sesuatu kaum, yang antara hamu dan haum itu teloh ada perjanjian
(damai) atau orang-orung yang datang hepada kamu sedang hati

mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi

haamnya. Kalau Allah menghendahi, tentu Dia memberi kekuasaan

hepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu.

Tetapi jika mereka membiarkan hamu, dan tidah memerangi kamu

serta mengemukakan perdamaian kepadamu mahaAllah tidak
memberi jalan bagimu (untak rnenawan dan membunuh) mereka.

Kelak karnu akan dapati (golongan-golongan) yang lain, yang
bermaksud supaya mereka aman dari pada hamu dan aman (pula)

dari kaumnyu Saiap mereha diajak lcembali kepadalitnah (syirik),

mereka pun lerjun he dalamnya Koreno itu jiha mereho tidak
membiarftan hamu dan (fidah) mou mengemuhahan perdamalon

kepadomu, serta (tidols) menahon tangan mereha (dari

memerangimu), maka tawanlah mereha dan bunuhlah mereha dan

merchalah orang-orangyang Komi berikan kepadomu alasan yong

nY at a * - "r,&:;:K{:; fr;:l;;ii 
me re ha ;'

Kalimat tanya pada firman-Nya: 'K Y (Mengapa tramu)

berfungsi sebagai bentuk pengingkaran. Partikel tanyanya sebagai

mubatada'dan yang setelahnya adalatr khabar-nya. Artinya, apa yang

terjadi pada kalian 'u]$l 4 (Dalam [menghadapiJ orang-orang

munafik), yakni, dalam menghadapi perkara dan perihal mereka,

sehingga kondisi kalian {-b-(Menjadi dua golongan) dalam masalah

ini. Intinya adalatr pengingkaran terhadap par:a nuffitathab karena

ier5adinya sesuatu yang menyebabkan perselisihan di antara mereka

mengenai perkara orang-orang munafik.
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Para ahli nahwu berbeda pendapat mengenai manshub-nya

kata ' #: Al Akhfasy dan para ahli nahwu Bashrah mengatakan

balrwa itu karena sebagai haal (menerangkan keadaan), seperti ucapan

Anda, maa laka qaaiman (mengapa engkau dalam keadaan berdiri).

' Para ahli nahwu Kufah mengatakan bahwa manshub-nya itu
karena sebagai khabar ';:K (yakni htntum) yang disembunyikan,

perkiraann ya: Famaa lakum fit munaafiqiin lamtum Ji' ataini (mengapa

kamu menjadi dua golongan 'dalam 'menghadapi orang-orang

munafik). Sebab turunnya ayat ini akan dikemukakan nanti, dan

dengan itu akan jelaslah maknanya.

#:i 'itl| (Padahal Allah telah membalikkan mereka

[kepada kekafiranJ) maknanya adalatr, Allah mengembalikan mereka

kepada kekufuran.
E

Y6 Q (Dtsebabkan usaha merela sendiri). Al Farra, An-

Nadhr bin Syamuel, dan Al Kisa'i menyebutkan,'oArkasahum dan

rakasahum artinya adatah raddahum ilal htfri wa nakasum

(mengembalikan dan membalikkan mereka kepada kekuflran). Jadi,

ar-ralrs dar an-naks adalah membalikan sesuatu ke atas kppalanya,

atau membalikkan pangkalnya kepada ujungnya. Al"manhtus artinya

al marhtus (yang terbalik)." l

Dalam qira'ah Abdullah bin Mas'ud dan Ubay dinyatakan,

wallaahu raknsahum.

Dari pengertian tersebut, terdapat ucapan Abdullah bin

Rawahah berikut ini:
t4

J$ 6'-rV,f*Ut rtjJ Y*et$)f
Merekn kembali dalam kelompok besar,

seperti hitamnya malam yang dilanda badai.

Huruf ba' padakalima! W 4, @Xetabtran uiaha merekn
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sendir) adalah sababiyah (berfungsi menunjukkan sebab-akibat),

yang maksudnya adalah, mereka dibalikkan (kepada kekufuran)

lantaran perbuatan mereka, yaitu bergabung dengan orang-orang kafir

pada Perang Badar.

Kalimat tanya pada firman-Nya: "titt -J:i "i" lt34 S 'bt\$
(Apalrah kamu bermalcsud memberi petuniuk kepada oranS-orang

yang telah disesatkan Allah?), bernada celaan dan peringatan. Ini

menunjukkan bahwa orang yang telah disesatkan Allah tidak akan

mendapatkan manfaat dari petunjuk yang diberikan oleh orang lai!.

Allah telah berfinnan: {A- c; ,il; ii '{.J; 4 i ,t# { "iy
(Sest4,itgguhnya kamu tidak alcan dapat memberi petuniuk kepada

orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang

yang dilrehendaki-Nya) (Qs. Al Qashash [28]: 56).

W fr '*4 {b t|i, UA fe @arangsispa vang tetah

disesatkan Allah, sekati-kali kamu tidak mendapatkan ialan [untuk

memberi petunjukJ kepadanya), maksudnya adalah, jalan untuk

memberikan hidayah.

4;'rj,K' W K 6tK'jf;, Mueka ingin supava ramu

menjadi lrafir sebagaimana mereka telah meniadi ftafiL lalu ftnmu

meyiadi satna [dengan merekaJ) adalah redaksi kalimat perrnulaan

yang mengandung keterangan perihal orang-orang munafik itu, serta

menjelaskan bahwa mereka menginginkan orang-orang beriman

menjadi kafir sebagaimana mereka kafir. Mereka mendambakan itu

karena ketegUhan mereka dalam kekufuran dan kesesatan mereka

yang sudah sangat jautr. Jadi, huruf kaf pada kalimat 6
(sebagaimana) adalah na't vrfittk rnashdar yang mahdzuf, yaitu

lwfaruu mitsla htfrihim (menjadi kafir seperti kafirnya mereka), atau

sebagai haat dari tK sebagaimana perkataan Sibawaih.

i6 ';rirKi @alu kamu rneniadi sama [dengan rnerekaJ) dt-

'athaf-kankepada 'brj$ (Kamu meniadi lafrr), dan termasuk datam
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hukumnya, yang maksudnya adalah, mereka menginginkan kekufirran

kalian seperti kekufuran mereka, dan mereka menginginkan kalian

sama dengan mereka.

'Al t*li# f, lMako iangonlah kamu iadikan di antara

merelra penolong-penolong[muJ) adalah jawab syarth mahdzuf

(penimpal 'jika' yang dibuang) yang maksudnya adalah, jika kondisi

mereka demikian, maka janganlah kalian mepjadikan di antara mereka

sebagai ponolong sehingga mereka beriman, dan merealisasikan

keimanan mereka dengan hijrah.

,'$ oS (Maka jika mereka berpaling) dan itu, #t3!3
(Tananlah mereka) bila kalian mampu melakukannya. U; iJ31't
";;*i; (Bunuhlah mereka di mana soja kamu menemuinya), baik di

tanah halal maupun di wilayah tanah haram. 4j eltS#{: @on
janganlah kamu ambil seorang pun di antara merelca neniadi

pelindung) kalian. W S5 (Dan jangan [ptla| menjadi penolong)

yang kalian mintai pertolongan

'ef4#:t &pi Jyi'i$ir$i $y(Kecuati orans-orans yans

meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang antara lwmu dan

kaum itu telah ada perjanjian [damay') merupakan pengecuali dari

firman-Nya, ;ijt;ti #t3:3 (Iawanlah dan bunuhlah merela), ymg

maksudnya, kecuali orang-orang yang menghubungi dan masuk ke

dalam suatu kaum yang antara kalian dengan kaum itu telah ada

perjanjian damai karena berdampingan dan saling membantu, maka

janganlah kalian membunuh mereka, karena mereka berada di antara

kaum yang ada perjanjian damai dengan kalian, sehingga dengan

begitu mereka tercakup oleh perjanjian itu. Ini pendanat yang paling

benar mengenai makna ayat tersebut.

Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan

hubungan di sini adalah hubungan nasab, yang artinya, kecuali orang-

or-qng yang mer.npunyai hubtrngan,4asab dengan suatu kaum yang
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kalian telah mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Dernikian
' yang dikatakan oleh Abu ubaidah, ilamun pendapat ini diingkari oleh
para ulama, karena telah disepakati bahwa hubungan nasab tidak
menghalangi pemerangan, sebab antara kaum muslim dengan kaum
kafir banyak yang mempunyai hubungan nasab, dan hal itu tidak
menghalangi peperangan,

Para ulama berbeda pendapat mengenai kaum yang telah
mengadakan perjanjian damai dengan Rasulullatr SAW, kaum apa?

Ada yang mengatakan bahwa mereka kaum Quraisy, karena
ada perjanjian damai antara mereka dengan Nabi SAW. 'bj; '"_$i

(Kecuali orang-orang yang mbminta perlindungan) kepada kaum

Quraisy, yaitu bani Mudlij.

Ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini berkenaan dengan
Hilal bin Uwaimir, Suraqah bin Ju'syam, dan Khuzaimah bin Amir
bin Abdi Manaf, karena mereka mempunyai perjanjian darnai dengan
Nabi SAW. Ada yang mengatakan batrwa mereka suku Khuza,ah.
Ada juga yang mengatakan batrwa mereka bani Bakar bin Zaid.

;ftt* 3h, {t& fi lltou orang-orang yang datang
kepada lwmu sedang hati mereka merasa keberatan) di-'athaf-karr
kepada kalimat ';tj"A 1Ut*inta perlindungan) yang tercakup oleh
hukum pengecualian, yakni, kecuali orang-orang yang meminta
perlindungan dan orang-orang yang datang kepada kalian. Bisa juga
di-'athaf-kan kepada sifat dari p.3,yakai, kecuali orang-orang yang
meminta perlindungan kepada suatu kaum yang telah ada perjanjian
damai dengan kalian, dan orang-orang yang meminta perlindungan
kepada suatu kaum yang datang kepada kalian sedangkan hati mereka
merasa keberatan untuk berperang, maka tahanlah diri kalian terhadap

. mereka. Al fuashr adalah kesempitan dan tertekan. ,

Al Farra bbrkata, "Kalimat "J)r* 3k; gedang hati
mereka merasa keberatan) merupakan hal dari kalimat yang
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disenrbrmyikan, yang marfu', pada kalimat {A* (Datang kcpada

komu), seperti Anda mengatakan jaa'afuloan dzalaba 'aqluhu (fulan

datang dalam keadaan hilang kesadarannya).

Az-Zujaj mengatakan batrwa itu merupakan khabar setelatr

lrhabar, yAu '{2t'4. Allah lalu mengabarkan dengan berfirman:

. ljrb E; $edang hati mereka merasa keberatan).

Dengan dernikian, ll*; adalah badal dad-{tt6.

Ada yang mengatakan bahwa :.'*; pada posisi khafadh

karena sebagai na't :urrrt:r* $. Xajuga yang mengatakan bahwa

perkiraannya adalah, orang-orang atau suatu kaum yang datang

kepada kalian, sedangkan hati mereka merasa keberatan.

Al Hasan membacanya: '€t 
") 

ji6 
'{f.q;;1 dengan

nashab sebagai haal. lm }uga dibaca fuashiraatin dan fuaashiraatin.

Muhammad bin Yazid Al Mubanid mengatakan batrwa

hashirat shuduuruhum (hati mereka merasa beraQ adalah doa

keburukan bagi merek4 seperti Anda mengucapkan, "La'alanallaahu
al kaafir'(semoga Allah melaknati orang kafir itu). Namun pendapat

ini dinilai dha'if oleh sebagian mufassir.

Ada juga yang mengatakan batrwa;lbermakna waawu.

Firman-Nya, i6 V#-i .iJrfi- 6 (anun memerangi kamu

dan memerangi kaumnya) adalah terkait dengan firman-Nya: :t36
;f.nat $edang hati mereka merasq keberatan), maksudnya adalah,

hati mereka merasa keberatan untr* berperang melawan kalian atau

berperang bersama kalian unhrk melawan kaum mereka" jadi mereka

keberatan untuk memerangi kedua golongan itu dan tidak menyukai

peperangan itu.

Firman-Nya, K{; '# El i6 i; (Katau Attah

menghendaki, tentu Dia memberi lcehtasaan kcpada mereka terhadap

kamu) sebagai ujian dan cobaan dari-Nya bagi kalian, sebagaimana
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rirmarr-Ny a: @ fr$fij Wb f-'u-'*Fg fi &{*}"3i @an
sesungg;uhnya Kami' binar-benai akan menguji kamu agar Kalmi

mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu,

dan agar Kami menyatakan [baik burulmltal hal ihwalma) (Qs.

Muhammad faTl: 31) atau sebagai pemumian bagi kalian, atau

sebagai hukuman atas dosa-dosa kalian. Akan tetapi, Allah SWT tidak

menghendaki itu.

Huruf lam pada kalimat: '{fg 
Qalu pastilah merela

memerangimu) adalah penimpal jl dengan mengulang penimpalnya,

yakni, seandainya Allah menghendaki, tentulah Dia memberi

kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, dan tentulah mereka

memerangimu. Huruf .fa' di sini berfungsi mengurutkan kata. gb
ldI;A Qetupi iika merelca membiarkan kamu) dan tidak maju untuk

memerangi kalian. 'rgt #ttg$ lSuto mengemukakan p,evflqmrim

kepadamu), yakni, tunduk dan patuh kepada kalian, ir* KSt\546
W (Matra Allah tidak memrberi jalan bagimu [untuk melawan dan

membunuhJ mereka), sehingga tidak halal bagi kalian membunuh

mereka, menawan mereka, atau merampas harta mereka. Perdamaian

ini mencegah dan mengharamkan itu. 
,

,<.;' tF,Y: {aU J i't\.j-'u,ra. 5:j,*,:" (Ketak kamu akan

dapati [golongan-golonganJ yang lain, yang bermaksud supaya

merelra aman daripada kamu dan aman [pulal dari kaumnya)

maksudnya adalah, menampakkan keislaaman kepada kalian dan

menampakkan kekufi.lran kepada kaum mereka, dengan maksud agar

aman dari kedua golongan. Mereka adalah suatu kaum dari warga

Tahamah, yang meminta jaminan keamanan dari Rasulullah SAW

agar aman di sisinya dan sisi kaum mereka sendiri.

Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah suatu kaum dari

warga Makkah. Yang lain mengatakan bahwa ini berkenaan dengan

Nu'aim bin Mas'ud, karena ia meminta jaminan kearnanan dari kaum
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muslim dan musynk. Ada jugayngmengatakan batrwa ini berkenaan

dengan suatu kaum dari kalangan munafik. Pendapat lain mengatakan

batrwa ini berkenaan dengan suku Asad dan Ghathafan

fii JyY'l6K 8rtiop merela diaiak kembali kepadalitnah

[syirikfi, maksudnya adalatr, diajak oleh kaum mereka kepadanya dan

diminta untuk memerangi kaum muslim. W;Si (Mereka pun terjun

ke dalamnya), maksudnya adalah, berpartisipasi di dalamnya, maka

mereka kembali kepada kaumnya dan memerangi kaum muslim.

Makna irtikaas adalah intikaas (kambuh).

gJi;id o$ <x*rna itu jika merelca tidatkmembiarkan kamu),

yakni, orang-orang yang ingin mendapat jaminan kedamain dari

kalian dan kaumnya.

'gt HtW (Dan [tidakJ mau mengemukalun perdamaian

kcpadamu), maksudnya adalah, tidak tunduk kepada kalian, menetapi

perjanjian damai d_engan kalian, serta tidak juga berlepas dari

kaumnya. ;#-,$f;*; (Serta ttidakl menahan tangan mereka) dui
memeransi kalian. "'ifii; L" if!fu$ iJt!1l (Maka tnvantah

merelra dan bunuklah merelw dimana saia kamu menemui merelca),

yakni, di mana saja kalian temukan dan dapatkan mereka.

IS$ii (Dan merekalah) yakni, yang menyandang sifat-sifat

tersebut. l4 6f"V" i*'fi (4!{ lorang-orang yang Kami berikan

lrcpadomu alasan yang nyata [untuk menawan dan membunuhJ

mereka) yakni, hujjatr yang jelas untuk menyerang dan menguasai

mereka disebabkan penyakit dan kedengkian di dalam dada mereka

dan kembalinya mereka kepada kesyirikan dalam waktu yang sangat

singkat dan cepat.

Al Bukhari, Muslim, dan yang laiya meriwayatkan dari hadits

Zaid bin Tsabit, batrwa Rasulullah SAW pemah berangkat ke medan

Uhud, lalu sejumlah orang yang berangkat bersama beliau kembali,

sehingga para satrabat Rasulullah SAW terpecah menjadi dua

i
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golongan, yaitu golongan yang berkata, *Kita bunuh merek4" dan

golongan yang berkata, o'Tidak.' Allah lalu menurunkan ayat, K A
#3- '&rfii 4 (Maka mengapa lramu fterpecahJ menjadi dua

golongan dalam [menghadapiJ orang-orang rnunaJifr) secara lengkap.

Rasulultalr SAW bersabda: 
'* 

)8t \/ili tts cir ny, 6f; ,* 4t
e4 (Sesungguhnya [peristiwal ini lyakai membelotkan kaum

munafik] baik, dan sesungguhnya ia membersihkan yang buruk

sebagaimana api membersihlwn karat pada perak).sIni riwayat yang

paling shahih mengenai sebab turunnya ayat ini.

Ada juga riwayat-riwayat lainnya yang menyebutkan tentang

sebab turunnya ayat ini.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: n$l f;tfS

(Padahal Allah telah membalikkan mereka [kepada kzkafiran]), ia

berkata, "-Maksudnya adalah- menjebloskan mereka."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya, ia

berkata, "-Maksudnya adalatr- mengembalikan mereka." I

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nya, 
tu,:-; et & $ Jyi'iU tit $y (Kecuali

orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang

antara kamu dan kaum itu telah ada perianiian [damaiJ), ia berkata,

"-Ayat ini- diturunkan berkenaan dengan Hilal bin Uwaimir,

Suraqah bin Malik Al Madliji, dan bani Khuzaimah bin Amir bin Abdi

Manaf."

Abu Daud dalam Nasikh-nya, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu

Hatim, An-Nuhas dan Al Baihaqi di dalam sunan-nya meriwayatkan

darinya mengenai firman-Nya: i,J* ir$t Jy{xecuati orang-orang

yang metninta perlindungan) al aayah, ia berkat4 "Ini dihapuskan

5 Mtttta|aq 'Alaihz Al Buklrari, no. 4589 dan Muslim U1006, dari hadits Zaid.
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*Lry:, surarr At-raubatr: L:?'"{rJjiilfi,i$ rfl ji3,vt'd-jll ril
)5;.t;.:(Apabila sudah habis bulan-bulan Haram.itu, maka bunuhlah
orang-orang musyirihin di mana saja kamu jumpai mereka) (es. At-
Taubah [9]:5).

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari As-Suddi, mengenai firman-Nya, -fir:* .ri6
(Sedang hati mereka merasa kcberatan), ia berkata, ,.-Maksudnya

adalah- dada mereka terasa sempit."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ar-Rabi,
mengenai firman-Nya: ,r(xJi Hy 1'jJ,1; (Serta mengemukalcan
perdamaian kepodamu), ia berkata, "-Maksudnya adalatr-
perdamaian."

Abdurrazzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu
Hatim meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firman-Ny^, {|'iAEF
(fetapi jika merelm membiarlan kamu), ia berkata, ..Ini dihapuskan
oleh ayat: 3#S L"'6jJi $frE luata bunuhtah orans-orang
musyiriHn di mana saja lwmu jumpai merelw) (Qs. At-Taubah tgl: 5).

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al Hasan dan llaimah, mengenai
ayat ini, keduanya berkata" *Ini dihapuskan oleh ayat dalam surah At-
Taubah."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu
Hatim meriwayatkan dari Mujatrid, mengenai firman-Nya: 'tt:$.,I"

t i (Kelak kamu akan dapati [golongan-golonganJ yang lain) ia
berkata, '3-\{3ftsgdnya adala}r- orang-orang Makkatr yang datang

kepada Nabi SAW lalu memeluk Islanr dengan rlya' (sekadar agar
dilihat oleh orang lain), kemudian mereka kembali kepada kaum
mereka dan kembali lagi bersimpuh di hadapan berhala-berhala.

Dengan begitu mereka berharap bisa aman di sana dan di sini. Jadi,
beliau diperintahkan urtuk memerangi mereka bila mereka tidak
menatran tangan mereka dari memerangi, serta tidak berdamai.,'

ili
1i

{li,li

lil

,,1

i1

iil
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Abd bin Humaid, Ibnu Jdiii, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu

Hatim meriwayatkan dari Qatadatr, bahwa mereka adalah orang-orang

yang berada di Tihaman. i

' Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim rneriwayatkan dari As-Suddi,

bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Nu'aim bin Mas'ud.

6AC;i.'S;;u"f,ESt-,(iiifrfEA6A4
uy t:"r6" 6 $V# 6y&a% rs i-3 +i3 3";5

t)\3")Ai3 ia."S 3-;a bt;riiltl;^";' e 6(
4tA r$4A?4 $ W. -{'4','P1 ;i. ;.i uSrL

b

4A$ ;j.:ri:l ?(;L4tar ;i.;i:\ ?$t34 F L$34{#La9,{sSi.}i
j#rr, @ \# W'it\ 5?sVt'&'l6i

,4;'iJ.44\A\art6fr+'1trr54\5#gJ"pY,
@ q!, (.r'ifi,':ASl3;

' , "D&n tidak layak bngi seorang ialrthin membunuh seorang

' mulonin (yang lain), kecuali hanena tersalah' (tidak iengaia), dan

barangsiapa membunah seorang mukmin karena tersalah
" (hendaklah) ia memerdekakan seorang hambasahaya yang beriman

serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluargonya (si

terbunuh itu), kecualiiika mereha (keluarga terbunuh) bersedekah.

Jlha ia (si rerbunuh) dari kqum (ka!ir) yang ada perianiian (damai)

antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh)

membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si teibunuh)

serta memerde kakan hambasaltaya yang betiman. B arangsiap a
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yong tidak memperolehnya, moho hendo*lah to (si pembunah)

berpaoso duo bulon berturublurut uttlu* penerimaon lobol
daripada Alloh. Don adalah Alloh Moha Mengetahul lagi Maha

Bijaksanu Dan barangsiapa yong membunuh seorung mukmin

dengan sengoja maka balasonnya ialah Jahonom, hehal io di
dalamnya don Allah murha *epadanya, don mengatuhhya serto

menyedla*an adznb yong besor boginyo.n

(Qs. An-Nisaa' [4]: 92-93)

Firman-Nya, *A 6( U:t (hn tidaktah loyak bagi

seorang mulonin) adalatr sebuatr penafian ini bermakna larangan yang

berkonotasi pengharaman, seperti firman-Nya, !;ji 6'H) 5(Vt
$ Jb'6 (Dan tidak boleh komu menyakiti [hatrJ Rasulultah) (Qs.

Al Ahzaab [33]: 53). Seandainya penafian ini diartikan dengan makna

aslinya, b€rarti ini berita yang memastikan kebenarannya, padahal

tidak ada s€orang nukmin pun yang mernbrmuh mukrnin lainnya.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah, ia tidak

berhak melakukan itu dalam ketetapan Allatl.

Ada yang mengatakan bahwa maluranya adalah, ia tidak

berhak melakukan itru, baik pada masa lalu maupun sekarang. Allah
kemudian mengecualikannya dengan pengecualian yang terputus,

'Kecuali karena tersalah (tidak sengaja), yang maksudnyg sama

sekali tidak boleh membunuh sesarna mukmin, narnun bila
membwrulurya karena tidak sengaja maka atasnya demikian. Ini
pedapat Sibawaih dan Az-Zujaj.

Pendapat lain mengatakan bahwa ini pengecualian yang

bersambug, jadi maknanya yaitu, tidak terjadi, tidak ada dan tidak

layak seorang mukmin membunuh mukmin lainnya, kecuali tidak

sengajq ada kesalahan.
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Ada.yang mengatakan bahwa maknanya adalatr, dan tidak pula

karena kesalahan (tidak disengaja). An-Nuhas berkata, "Pemaknaan

seperti ini tidak dikenal dalam percakapan orang Arab, dan tidak

benar memaknainya demikian, kecuali karena salah yang tidak

disengaja."

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah,. tidak

layak baginya membunuh karena alasan apa pun, kecuali tidak

disengaja. Jadi, kata ({; pada posisi nashab sebagai maful lah

(objek penderita), bisa juga manshub-nya ini karena sebagai haal

(menerangkan kondisi), yang perkiraannya yaitu, tidak layak

membunuhnya dalam kondisi apa pun kecuali dalam kondisi salah.

Bisa juga kata ini sebagai sifat untuk mashdar yang mahdzuf, yaifri

ittaa qatlan khatha'an (kecuati pembunuhan yang tidak disengaja).

Bentuk-bentuk bersalah banyak sekali yang intinya adalah tidak

disengaja. Al khatha'adalah ism dalj1 akhtha'-Htatha'an, yaitu apabila

tidak disengaja.

i4g -i,;'3 i;i (Malw [hendaklahJ ia memerde*atran

seorang hambiasahaya yang berirnan), maksudnya adalah, maka ia

berkewajiban memerdekakan seororlg: budak perempuan yang

beriman, sebagai tebusan atas pembunuhan tidak disengaja,

Para ulama berbeda pendapat mengenai ar-raqabah al

mu'minah (budak perempuan yang beriman) ini. Ibnu Abbas,,Al

Hasan, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Qatadah, dan yang lain mengatakan

bahwa maksudnya adalah budak perempuan yang melaksanakan

shalat dan mengerti keimanan, jadi tidak noencukupi (tidak sah) bila

hambasahaya itu masih anak kecil. Namun Atha bin Abu Rabah

mengatakan bahwa cukup (sah) dengan budak perempuan yang masih

kecil, yang dilahirkan di kalangan kaum muslim.

Segolongan ulama lainnya, termasuk Malik dan Asy-Syafi'i,

mengatakan batrwa hal itu cukup dengan setiap orang (budak) yang
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ketika meninggal dunia wajib dishalatkan. Namun jumhur ulama

mengatakan, bahwa tidak satr bila budak yang dimaksrd adalatr buta

atau lumputr. Juga tidak sah bila benrpa budak yang pincang dan buta

sebelah. Lain halnya dengan Malik, ia berkata, "Kecuali yang

pincangnya parah (maka tidak sah)." Menurut mereka, tidak sah

dengan budak yang gila.

Mengenai masalatr ini ada perincian panjang yang dipaparkan

padailmufuru'.

.^6 dyt^fut"423 lsuto membayar diyat yang diserahkan

kcpada keluarganya [si terbunuh itufi. Diyat adalah apa yang

diserahkan, sebagai pengganti daratr korban, kepada atrli warisnya.

Al musallamah artinya yang dilaksanakan dan diseratrkan. lI
ahl artinyaahli waris.

Tentang jenis-jenis diyat dan rinciannya, telah dijelaskan oleh

Surmah Vnang suci.

$'SA'-,11 {t (Kecuali jika mereka [ketuarga terbunuhJ

bersedekah), maksudnya adalatr, kecuali keluarga korban

menyedekahkfi dW itu kepada si pembunuh. Pemberian maaf

disebut sedekatr, sebagai dorongan untuk melalcrkannya.

Ubay membacdnya itlaa yatashaddaqaz. Redaksi kalimat ini
me-rupakan kalimat permulaan yang terkait dengan kalimat: '4$

''dAt, (Maka [hendaklah si pembunuhJ memboyar diyat yang

diserahkan) maksudnya adalah, maka hendaknya ia mernbayar diyat
yang diserahkan, kecuali ada pemaafan dari para ahli warisnya.

'#if $u6*tb Qikaia [siterbunuhJ drikaumyang
memitsuhimn), maksudnya adalah, bila korban itu berasal dari kaum

musuh kalian dan mereka kafir harbi (kafir yang boleh diperangi). Ini
masalah seorang mukmin yang dibunutr oleh kaum muslim di negeri

kafir karena ia berasal dari mereka" kemudian memeluk Islam dan
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tidak turut hijratr, sehingga kaum muslim mengiranya belum memeluk

Islam dan masih tetap pada agame kaumnya. Jadi, tidak ada diyat atas

pembunuhnya, tapi ia harus memerdekakan seorang budak perempuan

yang beriman.
'Para 

ulama berbeda pendapat tentang alasan gugurnya diyat

tersebut. Ada yang mengatakan bahwa alasannya adalah, karena para

wali korban adalah orang-orang kafir, sedangkan mereka tidak berhak

terhadap diyat.

Ada juga yang mengatakan bahwa alasannya adalah, karena

orang yang telah beriman itu tidak turut berhijrah, sehingga

kehormatannya sedikit, berdasarkan firman Allah Ta',ala: {l:;;c'u$v
,tit u dli i K ( Wfr. @an [terhadapJ orans-orans vans

beriman',lietapi' belum berhiirah, mala tidak ada trewajiban sedikit

pun atasmu melindungi merekn) (Qs. Al Anfaal LSI:72)

Sebagian ulama m.engatakan bahwa diyat-nya tetap

diwajibkan, untuk diserahkan ke baitul mal.

",* -f+i 'P<ti. ti u 5\1 o\3 @an jitra ia [si

terbunuhJ iari traum tt@firl ying ada perianiian [damaiJ antara

merelrn dengan ftamu), maksudnya adalatr, untuk w,aktu tertentu atau

selamanya.

Al Hasan membacanya wa huwa mu'minun fadiyatun

musallamatun ilaa ahlihi, yang maksudnya, maka hendaklah

pembunuhnya inenanggung diyat ya.ng harus diserahkan kepada

keluargany a yatgtermasuk pemeluk Islam, yaitu ahli warisnya.

)7;t -#5 ili (Serta memerdekakan hambasahaya yang

mukmin),sebagaimanatelahdipaparkan.'
o/-1,
+ d ;3 (Barangsiapa yang tidak memperolehnya),

yaltu, tidak memperoleh hambasahaya yang beriman, dan tidak cukup

i**yu untuk membelinya. ;Pgf it;:l iti-;t (Maka
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hendaHah ia [si pembunuhJ berpnso dua bulan berturubturttt),
yakni, ia berkewajiban berpuasa selama dua bulan berturut-turut, tidak

boleh ada pemisatr berbuka antara dua hari puasanya, dan bila ia
berbuka maka harus diulang. Demikian pendapat Jumhur. Adapun

berbuka karena udzur syar'i, misalnya karena haid dan serupanya,

maka tidak hanrs diulang. Sedangkan mengenai berbuka karena sakit,

ada perbedaan pendapat.
L

;tfr G Z:j (Sebagai cara tobat kepada Allah) berada pada

posisi nashab sebagai maful bih, yak:rj- syora'a dzaalika lahtm

taubatan (Allah mensyariatkan itu atas kalian sebagai pertobatan),

yakni, unttrk diterimanya tobat kalian. Atau manshub-nya ini karena

sebagai rnashdar, yakni taaba 'alailatm taubatan (Allah menerima

tobat kalian). Ada juga yang mengatakan batrwa manshub-nya it:u

karena sebagai haal (ketera gan kondisi), yakni, dalam kondisi

diterima tobatnya oleh Allatr.

Xi tr1tlt ${9t39 J,3if- o6 fo* borangsiapa

yang membunuh seorang muhnin dengan sengaja, moka balasannya

ialah Jahanam). Setelah Allah menjelaskan hukum bagi pembruruh

yang tidak disengaja, Allah lalu menjelaskan tentang hukum bagi

pembunuh yang disengaja

Para ulama berbeda pendapat mengenai makna al 'amd.

Atha', An-Nakha'i, dan yang lain mengatakan batrwa itu
adalah pembunuhan dengan benda.tajam, seperti pedang, belati, dan

mata tombak. Atau dengan sesuatu yang diketatrui bisa

mengakibatkan kematian, seperti batu besar.

Jumhur mengatakan bahwa itu adalah setiap pembunutran yang

dilalnrkan secara sengaja dengan mengunakan benda tajam, batu, kayu

atau lainnya.

Sebagian ulama membatasinya dengan "yang biasanya benda
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seperti itu bisa menyebabkan kematian".

Sebagian ulama berpendapat bahwa pembunuhan itu terbagi

menjadi tiga bagian, yaitu: disengaja, seperti disengaja, dan tidak

disengaja. Mereka berdalih dengan berbagai dalil, namun bukan di

sini tempat untuk memaparkannya.

Ada yang berpendapat bahwa pembunuhan itu terbagi menjadi

dua bagian, yaitu disengaja dan tidak disengaj4 tidak ada jenis

ketiganya, karena menurut mereka di dalam Al Qur'an hanya

disebutkan dua macam. Pandangan ini disanggah; bahwa Al Qur'an
memang hanya menyebutkan dua macam, tapi tidak menafikan

adanya jenis ketiga yang ditetapkan oleh Sunnah, dan memang

Sunnah telah menetapkannya. Ayat ini menyatakan beratrya hukuman

bagi pembunuhan yang disen gaja- ytrrg Allah memadukan padanya

hukuman Neraka Jahanam sebagai balasan baginya, y4*i dengan

sebab dosa itu ia berhak mendapatkannya, kekal di dalamnya,

kemurkaan Allah dan laknatnya, serta adzab yang berat. Tidak ada

ancaman yang lebih berat daripada ini.

Manshub-rrya kata (.{- karena sebagai haal (menerangkan

kondisi). Dan ;{o 'ii 44 (Dan Allah murka kepadanya) di-

'athaf-kan kepada kalimat yang diperkirakan, yang ditunjukkan oleh

kandungan redaksinya, yakni, Allah menetapkan,Jahanam sebagai

balasanaya, atau menghukumnya, atau membalasnya, memurkai-Nya,

dan menyiapkan untuknya.

Para ulama berbeda pendapat, apakah pembunuhan yang

disengaja bisa diterima tobatnya?

Al Bukhari meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia menuturkan,

"Ulama Kufah berbeda pendapat mengenai hal ini, maka aku

berangkat untuk menanyakan hal ini kepada Ibnu Abbas. Ia berkata,

'Diturunkannya ayat: 6# \-L9 W- $j (Dan barangsiapa

yang membunuh seorang mukrnin dengan sengaia) sebagai ayat
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terakhir yang dihrrunkan (mengenai hal itu), dan tidak ada yang

menghapusnya'."

An-Nasa'i meriwayatkan darinya yang menyerupai itu, An-

Nasa'i juga meriwayatkan serupa itu dari Zaid bin Tsabit.

Di antara para salaf yang berpendapat tidak diterimanya tobat

orang yang membunuh mukmin dengan sengaja adalatr: Abu

Hurairah, Abdullah bin Amr, Abu Salamah, Ubaid bin Umar, Al
Hasan, Qatadah, dan Adh-Dhahhak bin Muzahim. Demikian yang

dikutip oleh Ibnu Abu Hatim dari mereka.

Jumhur ulama berpendapat batrwa tobatnya bisa diterima,

sesuai dengan firman-Ny a: y?y'tl '6+f- #ii 'by (Sesunswhrto

perbuaton-perbuatan yang baik itu menghapuskan [dosa! perbuataw

perbuatan yang buruel (Qs. Huud [t lJ: t A) +h {" '{rtrl#. 
"$fit(Dan Dialah yang menerima tobat dari hamba-harnbo-Nyo) (Qs. Asy-

Syuuraa U2l:25) MA,${ti(#3 (Dan Dta mengompuni segala

dosa yang selain dari [syirikJ itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya)

(Qs. An-Nisaa' [4]:48)

Pendapat lain dari jumhur ulama adalah, "Bisa disinkronkan

(dipadukan) antara ayat pada surah An-Nisaa' ini dengan ayat pada

surah Al Furqaan ini, sehingga makna keduanya menjadi, maka

balasannya adalatr Neraka Jahanam, kecuali yang bertobat. Apalagi

sebab yang disebutkannya sama, yaitu pembunuhan, juga akibatnya,

yaitu ancaman siksaan."

Mereka juga berdalih dengan hadits dalam Ash-Shahihain, dari

Ubadah bn Ash-Shamit, bahwa Nabi SAW bersaMa: \t e n'ht,.
*,t it trl, ,? 4t'u";fl,,:& ti ,t:it ri,o* * ,i.*s (Berbai'attah

kcpadalru balwa kalian tidak akan mempersekutukan Allah dengan

sesuatu pun, tidak akan berzina, tidak akan membunuh iiwa yang,

diharamlun Allah kecuali dengan halmya). Beliau lalu bersabda: d
t* i,b 'ctyt w rit ia bl .l' jl i br 'r;i * us ,t qbl
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(Barangsiapa melatiggar sesilatu'dari'itu, lalu Allah m'enutuiinya,

malra perhitungannya terserah pada Allah, bila '' mau Dia

mengampuninya, dan bita mau"Dla menyiksanya)6 Juga dengan hadits

Abu Ftrurairalr yang dikeluarkan oleh Muslim dalam shahih-nya dan

lainnya, mengenai seseorang yang telah membunuh seratus otaog.'

Segolongan dari mereka, diantaranya Abu Hanifah beserta

para sahabatnya, dan Asy-Syafr'i, berpendapat bahwa orang yang

membunuh mukmin dengan sengaja, termasuk di bawah kehendak

Allah, baik ia bertobat ataupun tidak. Mengenai pedoman setiap

golongan, sudatr saya paparkan dalam Syarh Al Muntaqa (yakai Nail

Al Authar)

Pendapat yang benar adalah, pintu tobat tidak akan tertutup

bagi setiap orang yang bermaksiat, bahkan senantiasa terbuka bagi

yang menujunya dan ingin memasukinya. Syirik sa.ia, yang merupakan

dosa terbesar dan paling berat, bisa dihapus oleh tobat kepada Allah,

yaitu ketika pelakunya keluar dari kesyirikan dan memasuki tobat,

maka apalagi hanya kemaksiatan-kemaksiatan yang lebih kecil -bila
dibandingkan dengan syirik-, termasuk pembunuhan yaqg disengaja.

Namun, dalam bertobat si pelaku pembunuhan yang disgngaja harus

mengakui pembunuhan dan menyerahkan diri untuk di'qishash, bila ia

memang diwajibkan demikian, atau menyerahkan diyat bila tidak

wajib di-qishash, karena ia adalah orang kuyq sehingga

memungkinkan untuk menyer.ahkannya atau sebagiarurya. Adapun

bertobatnya pelaku pembunuhan yang disengaj4 yang tekadnya

adalah tidak mengulangi membunuh orang lain tidak disertai oleh

pengakuan, serta tidak menyeral*an diri, maka menurut kami

' Muualaq 'Ataih: Al Bukhari, no. 18, 4894, 6784 dan Muslim 3/1333, dari
hadits Ubadah

' Mutta1aq 'Alaih: AlBukfiari, no. 3470 dan Muslim, no. 21184, dari hadits Abu
Sa'id Al Khudri, bukan dari hadits Abu Hurairah, sebagaimana dikatakan oleh
pengarang r ahim ahul I ah.
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tobatnya belum tentu diterima Allah yang paling pemurah di antara

para pemuratr, Dialah yang memutuskan di antara para hamba-Nya

mengenai apa yang mereka perselisihkan

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir

periwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-Ny a: tJ y.A. 6a1i
(g $y Ui 'Sii 1o* tidaHah lryak bagi se'orang mukmin

membunuh seorang mulonin [yang lainJ, kecuali lurena tersalah

[tidak sengajafl, ia berkata, "Maksudnya adalah, tidak berhak baginya

melakukan itu, berdasarkan perjanjian Allah yang telah diambil

darinya."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu

Hatim meriwayatkan dari Mujatrid, mengenai firman-Nya: 6arat
VA(Dan tidaHah layak bagi seorong mubnin), ia berkata, "Iyasy

bin Abu Rabi'ah membunutr seorang mukmin yang telatr menyiksanya

bersama Abu Jahal, yaltu saudara seibu, karena ia mengikuti Nabi

SAW, sebab Iyasy mengira orang tersebut masih kafif."

Riwayat yang lebih jelas dari redaksi tersebut adalah riwayat

Ibnu Jarir dari lkrimah, ia menuturkan, "Al Harits bin Yazid dari bani

Amir bin Luay menyiksa Iyasy bin Abu Rabi'ah bersama Abu Jahal.

Al Harits lalu hijratr kepada Nabi SAW dan berjumpa dengan lyasy di

Harrati, maka Iyasy menyerangnya dengan pedang kareqa mengira Al
Harits masih kafir. Ia lalu menghadap Nabi SAW dan

gremberitatrukan hal tersebut, lalu turunlah ayat: 6 qA 6(Ui
6L iy Ui 'Jfr- 1oo" tidaklah lryak bagi ieorang mukmin

membunuh seorang mubnin [yang lainJ, kecuali larena tersalah

[tidak sengajal Nabi SAW lalu membacakannya, dan bersabda

kepadanya,'Merdekakanlah (hambasatraya)'.'8 Riwayat ini

8 Dicantumkan oleh Ibnu Jarir Ath-Thabari, 5/128, dan dalam sanad-nya teidapat
Ibnu Juraij, seorang mudallis darr mu'an'an (meriwayatkan dengan cara 'an 'an

ldari ..dari ..1).
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dikeluarkan juga oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir dari As-Suddi

dengan redaksi yang lebih panjang dari ini'

Diriwayatkanjugadarijalur-jalurlainnya:IbnuJarir
meriwayatkan dari Ibnu Zaid, ia berkata' 63-Ayat ini- ditgrunkan

berkenaan dengan seorang laki-laki yang dibrmuh oleh Abu Darda

dalam suatu pasukan perang (yang tidak disertai oleh Nabi sAw)'

Saat itu Abu Ad-Darda menuju semak-semak untuk buang hajat, lalu

ia mendapat seorang laki-laki di antara orang-orang itu (anggota

pasukan) yang membawa harta rampasan perang, maka Abu Darda

menyefimgnya dengan pedang. Laki.laki itu pun mengucapkan,,Laa

ilaaha illallaah,,ftrmun Abu Darda menyabelnya (dengan pedang)."

Ibnu Mandah dan Abu Nu'aim mengeluarkan riwayat

menyerupai ini, hanya saja di dalamnya disebutkan bahwa yang

dibunutr, yang berlindrurg dengan kalimat syalrada! adalatr Bakar bin

Haritsah Al Juhani.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnru Abu Hatim meriwayatkan

dari Ibnu Abbas, menge,nai firman-Nya' S'3 d!3 3-;:7 (Maka

[hendaktahJ ia memerdet@tcan s eorang hotttb,as ahaya yang b eriman), ia

berl€ta, ..Maksud Mi'berimarf adatatr telatr menyadari keimanan dan

melaksanakan shalat. Tidak harus setiap raqabah (trarnbasahaya) yang

disebutkan di dalam Al Qur'an beriman, karena bisa jadi ia budak yang

dilahirten dalam kondisi itu"

Mengenai firman-Nva, l3'i4'- 6 -{L'+:ll 6y'zAZl'a,3
(serta membayar diyat yong diseral*an kepada keluarganya [si

terbunuh ituJ, lcecuali iika mereka [kcluarga terbunuhJ bersedekah),

ia berkat4 "Ia hanrs memberikan diyat yangdiserahkan, kecuali yang

b€rhak menyedekahkan kePadanYa."

Abdunazzaq dan AM bin Humaid meriwayatkan dari

Qatadatr, ia berkata, "Dalam bacaan Ubai yaitu | 'ttiil yif t'j'F
,;* q.(Maka [hendowahJ ia memerdekakan seorang hambasahaya
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yang beriman dan tidak cuhtp dengan anak kccil). "

Abd bin Humaid, Abu Daud, dan Al Baihaqi meriwayatkan

dari Abu Hurairah, bahwa seorang laki-laki menemui Nabi SAW
dengan membawa sdorang budak perempuan hitarn, lalu ia berkat4

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berkewajiban memerdekakan

seorang budak yang beriman." Beliau pun bertanya kepada budak

tersebut: ttrr d;f (Di mana Altah?) Budak itn lalu menunjuk ke langit
dengan jarinya. Nabi bertanya lagi: ?Uf '$ 6iopo afu ini?)Budak itu
menunjuk kepada Rasulullah SAW, lalu menuqiuk ke larrgrt, yakni
maksudnya adalah utusan Allah. Beliau pun bersabaa: .\l tdy Wt
(Merdekakantah ia, korena sesungguhnya ia beriman).;e hi
diriwayatkan juga dari berbagai jalur, dan riwayat ini terdapat dalam

Shahih Muslim 4afi hadits Mu'awiiyatr bin Al Hakam As-Sulami.

Telah diriwayatkan banyak hadits mengenai kadff diyat,
perbedaan antara dlyaf membunuh secara tidak sengaja detgan diyat
membunuh yang seperti disengaja, dlyar membunuh muslim dan diyat
membunuh kafir, semuanya sudah cukup dikenal, sehingga kami tidak
perlu memaparkannya di sini.

Sa'id bin Manshur, Ibnu Abu Syaibatr, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al
Mundzir meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, mengenai firman-
Nya: .4i1 tly''rkf,'a; (Serta membayar diyat yang diserahlcan

kepada lreluuganya -.si terbunuh itu-), ia berkata, "Maksudnya
adalalL (si terbutruh itu) muslim, dan para ahli warisnya adalah

orang-orang muslim." Mengenai ayut ii ,ti ;y r.3 n 6( o$

b9 Qika ia [si terbwruhJ dori kaum yang memusuhimu, padahal

;?ffi K{;o"Da.rr" no. 3284, daram sou&'oyaterdapat Ar Mas,udi,
orang png hapalannya kacau sebolum wafatnya

Al Hafi?h mengatakan bahwa orang )ang mendengar darinya di Bagbdad, berarti
itu setelah hapalannya kacau. Sesungguhnya Yazid bin Hanur mendengar hadits-
hadits darinyq setelah hapalannya kacau.

Saya katakan, "Ini termasuk riwayatnya. Wallakt a'lon.n
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ia mubni.n), ia berkata, "Maksudnya adalah, +i terbtrnuh ittt-
muslim, sementara kaumnya adalafu kaum musyrik, dan antara mereka

dengan Rasulullatr sedang ada perjanjian damai, lalu si korban

dibrmgh, maka warisannya menjadi hak kaum muslim, sedangkan

diyarnyarnenjadi hak kaumnyq karena merekalah yang menanggung

tebusannya."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman'Nyat 3i3 ?S {J iy ti u 6( tt|$

(Jika ia [si terburuhJ dari kaum yang memusuhimu, padahal ia

mulonin), ia berkata" 'Tika ia (yang terbunuh) termasuk golongan Yang

boleh diperangi, sementara ia sendiri mukmin, lalu ia dibunuh secara

tidak sengaja, maka si pembungh harus menebusnya dengan

memerdekakan seorang budak yang beriman" atau berpgasa selama

dna bulan benunrt-turut, dan tidak da diyat'nya-"

Mengenai firman-Nyat ,i*i'PAi t3 u 6tL ;tg
'6f-i loan iika ia [si terbunuhJ doi koum ttufr'] yang ada

perjanjian [damaiJ antsa merelu dengan kamu), ia berkata, "Bila ia

(si terbunutr) ihr orang kafir yang sedang dalam jaminan kearnanan

kalian, maka pembunuhnya harus membayar diyat yar1g diserafikan

kepada keluarga si terbgntrh dan memerdekakan seorang

harnbasahaya."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari jalur Atha bin As-Saib, dari Ibnu Abbas, ia

menuturkan, "Ada seoratg laki-laki yang datang, lalu memeluk Islam,

kemudian ia mendatangi kaumnya yang musyrik dan tinggal bersama

mereka. Kaum itu lalu diserang oleh pasukan Nabi SAW, dan laki-laki

itu termasuk vane dibunuh. Allah lalu menunurkan ayatz ;s25(+ tt\j-1eg'r!i *3 46 {Y"fuj4 $'#.,il{i'P:;; n3
(Jika ia fsi tirbunuhJ dari lcaum yang memusuhimu, padahal ia

mulonin, maka [hendaHah si pembunuhJ memerdekalan
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hambasahaya yang mubnin) dan tidak ada diyat-nya."

Diriivayatkan menyenrpai itu oleh Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Al
MUndzir, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani, Al Hakim, ia men-shahih-

kannya,'serta Al Baihaqi dalam Sunan-ny4 dari .ialur Atha bin As-
Saib, dari Abu Yatrya, dari Ibnu Abbas.

Ibnu Alu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai

firman-Nya: ;tfr '& 'ic?. j lStOagai coa tobat kepada Allah), ia
berkata, "Maksudnya adalah, sebagai pemaafan dari Allah untuk umat

ini, yaitu menetapkan kaffarah pada 'pembunuhan yang tidak
disengaja"

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ikrimah,
batrwa seorang taki-laki Anshar membunuh saudaranya Miqyas bin
Shababah, lalu Nabi SAW memberinya diyat, dan diterimanya, tapi

kemudian ia (Miqyas) menyerang pembunuh saudaranya. Berkenaan

dengan inilah diturunkan ayat tersebut."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan serupa itu dari Sa'id bin

Jubair, di dalamnya disebutkan, "Miqyas bin Shababatr dijumpai di
Makkah setelatr ia murtad (keluar) dari Islam."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Ayat

6{e' L-ry, j33;- SS (Dan barangsiapa yang membunuh

seorang mulonin dengan sengaja) diturunkan delapan tahun

setelalr turunnya ayat dalam surah Al Furqan, 6t$ gaii{t-413
?:. (Dan orang-orang yang tidak menyembah fihan yang lain
beserta Altah) Hingga: q W (Maha Pengampun lagi Maha

Penyayang) (Qs. An:Nisaa' [4]: 48)

Abdunazzaq, Sa'id

Mundzir, Ibnu Abu Hatim,

Zard bin Tsabit, bahwa ayat

bin Manshur, Ibnu Jarir, Ibnu Al
dan Ath-Thabrani meriwayatkan dari

lJr.r.ir \,-L9, W- i3 (Dan

muhnin dengan sengaja)barangsiapn yang membunuh seoratlg
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ditnnnrkan enam bulan setelah ayaL ?t;6tfi'g4iiS u-lL fo*
orang-orang yang tidak menyembah Tulwn yang lain beserta Allah)

(Qs. Al Frnqaan [25]:68).

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya, ia berkata, "Ayat yang

terdapat dalaur surah An-Nisaa' tersebut ditunrnkan empat bulan

setelalr turunnr ayat *$ A4Y {ri('#3 (tun Dia mengampuni

segala dosa yang selain dari [syirikJ itu, bagi siapa yang dikehendaki'

Nya)." (Qs. An-Nisaa' [4]: 48, 116)

atsar-atsar dari para sahabat mengenai ini sangat banyak, dan

yangbenar adalahyang telah kami keurukakan kepadaAnda

fl\JbS3W $,y{ e W $Yl}3t; Oii ${,
t#J\ 4 6i# qi €J'f'ai HJLdfr
|fr g & fry(it' ttg r$7, ;"1 "'t 

11i11

6Jax 6- 6g'i$ 6;Yr#'P41 tii -4 3
@4+

(Hai orang-orang yang berintan, apabila kanu peryi (beryerang) di

iahn Allah, maha telitilah dan iongwttoh hamu mengotahon kepada

otang yang mengucaphan,'saloil' kepadonu,'Kamu buhan

seoraig muhmin' (alu hamu humbunahnya), dengan mahsud

nuncari harta benda he hidapon di dunia, harena di sisi Allah ada

horta yang banyak Begituiugatah headaan hamu dahulu,lalu

Allah menganugefahkan nikmat-Nya atos hama, maka telitilah.

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu ketiakan."

(Qs. An-Nisaa' [4]: 94)
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Ini be*aitan dengan jihad dan perang. Adh-dharb adalatl

berangkat perang. Orang Arab berkata, "Dharabta tii al ardh" apabila

Anda pergi untuk berniaga, berperang, atau lainnya. Anda berkata,

"Dharabtu al ardh," tanpa'fif , arttnya Anda pergi untt* buang hajat.

Rasdullah SAW bersabda: y.rn. :U;" yqr'#- l (Joryantah dua

orang Wrg untuh buong hajig.ro'

lj# (Moka telitilah) dari at-robayyutt, yaitu meneliti. Ini
qira' ahjama'atr selain Hamzah, karena ia menrbac anya fatatsabbann
dari abtatsabbnr (memastikan). Qira'ah pertama dipilih oleh Abu
Ubaidah dan Abu Hatim, keduanya berkata, "Dikarenakan yang

memerintahkan untuk meneliti berarti memerintahkan juga untuk

memastikan."

Dikhususkannye. bppergian dengan perintatr untuk meneliti,

walauprm tidirk diperselisihkan lagi bahwa meneliti dan memastikan

dalap perkere perang harus dilaksatralcan baik ketika hadir maupun

dalam ffialanan, maka ini karcna peristiwa yang menjadi sebab

tdnrnnya'ayat ini terjadi kaika sedang dalam pojalanan, sebagaimana

dikemukakan nanti.

'F3.J| 'rU;Sy frfi A W {3 (Dan jangantah kamu

mengatakan kcpda orang yang mengucapkan "solan " fupdamu)
dibacajuga os-solam, yang artinya sama.

Abu Ubaidatr memilltrri as-sqlmm, sedangkan atrlu naztrar

menyelisihinyg, mereka bgrlcata, "As-solam di sini lebih tepat, karena'

bermakna tunduk dan pasratr." Makzudnya di sini, janpnlah kalian

mengatakan kepada orang yang,mengulrrkan tangannya kgpada kalian

dan menyatakan pasrah, "Engkau bukan mukmin." Jadi, as-salam dan

as-salaom maknanya adalah pa$ah.

r0 Ahmad 3/36, Abu Daud, no. 15. dan Ibnu Majah, no. 342. Al-Albani
menilainya dho'rf di dalam Dha'if lbn Majah, Dha'if Abi Daud. dan Dha'if Al
Jami',no.6351,
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Ada juga yang mengatakan bahwa keduanya bermakna Islam,

yakni, janganlah kalian mengatakan kepada orang yang menyatakan

Islam kepada kalian, yakni, kalimat syahadat, "Engkau bukan

mulitrtin.,, Makzud ayat ini adalah melarang kaum muslim

meremehkan perkataan orang kafir yang mengqiukkan keislaman,

dengan berkata, "Dia menyatakan itu hanya untuk melindungi diri."

Abu Ja'far membacanya lasto mu'manon (engkau tidak aman)

dari amintahz, yaitu bila Anda menyewanya maka iamu'man'

Ayat ini dijadikan dalil untuk menyatakan bahwa yang

mernbruruh orang kafir setelah orang kafir itu mengucapkan laa ilaaha

illoallqh, dihgkum mati karenanya, karena orallg ittl (yang

mengucapkan laa itaalw itlaollah) telatr terpelihara darah, harta, dan

kelgarganya dengan kalimat ittr: Adapun gugUrq'a hukumm ini dari

orang yang melakr*an tindakan ini pada masa Nabi SAW adalatl

l1gr€na mereka mengira orang yang mengUcapkannyp itu takut

dengan serfata sehingga ia mengucapkan kalirnat tauhi4 padahal ia

bt*an orang Islam, sehingga daraturya tidak tcrPclilura' sebab dalanr

menyatakan kalimat itu hanrs dalam keadaan tarang dan tidak dalam

keadaan ketakutan. Tentang hukum mengulapkan kalimat Islem,

harus tampak ketundukan, misalnya berkata, "Aku ini ,seomng

muslim,' atau *Aku ini seagama dengan kalian," lcarena makna ayat

ini adalah pasrah dan tunduk, dan itu bisa dicapai dengan sAiap

ucapan dan tindakan yang mengindikasikan keislaman, diantaranya

mengucapkan kalimat syahadat dan salam. Jadi, dua perdapat

t€rakhir mengenai malna ayat ini masul( dalam kategori pendapat

pcrtura

q11r#J14? 6i4 (Densan maksud mencari lwrn

benda kchidupan di dunia) berada pada posisi nalaab sebagai haal

(menerangtcan kondisi), yang maksu&rya, janganlah kalian

mengatakan perkataan itu karena rnenginginkan harta rampasan' Ini
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berdasarkan anggapan bahwa larangan itu kembali kepada batasan dan

yang dibatasi, bukan hanya kepada batasannya saja Perhiasan dunia
disebut 'aradh karena berpotensi sirna dan tidak teap.

Abu Ubaidatr berkata, "Dikatakan bahwa semua perhiasan

drmia aAaUU 'aradh, dengan harakat fathah pada huruf ra'. Adapun
'ardh, deiigan harakat suhm pada hunrf ra', adalah yang selain dinar
dan dirham. Jadi, setiap 'ardh (dengan harakat suhm) adalah 'oadh
(dengan lurakat fatlwh), tapi setiap 'aradh (dengan harakat fathah)
belum tqrlu 'ardh (dengan harakat suhtn)."

Disebutkan dalanr Al 'Ain: Al 'oadh adalatr keduniaan yang

bisa diperoleh, contohnya dalam firman Allah Ta'alo: ,Y; <.rr3i
61t (Ibnu menghendaH harta beda dmiawiyah). (Qs. Al &faal
[8]: 67). Bentuk jamaknya adalah 'unntdh.
i 

Disebutkan dalam At Mujmal karya Ibnu Faris: Al 'aradh

adalah apa yang menimpa manusia, yaitu penyakit dan sebagainya.

'Aradh ad-&nryaa adalah yang mengandung harta, baik sedikit

maupun banyak. Al 'aradh minal atsaats (perl<al<as) adalah harta yang

tidak berbentuk uang.

& ,fi ;"t'-5 (Itureno di sisi atlah ada lurta yang

bgyak) merupakan alasan larangan itu" yang maksudnya adalatl, di
sisi Allah terdapat harta yang tnlal bagi kalian, tidak perlu menempuh

bahaya untuk rampasan yang banyals" hingga tmrus

membunuh orang yang telatr menyatakan pasrah dan tundr*, lalu
mlnqtpas hatlgnya 

l

13 i iL Af{s @esttu iusalah kcadaan kamu

dohylul, maksudnya adalah, ketika kalian masih l€fir, lalu daratr

kalian dilindungi saat kalian mengucapkan kalimat syahadat. Atau,
demikian juga kcadaan kalian dahulu, menyembrmylkan keimanan

dari kaum kalian karena ktrawatir dengan keselamatan diri kalian,

sampai akhimya Allah menganugerahkan kemuliaan dengan agama-
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Nya" latu kalian menampaklon keimanan dan menyatakannya'

Diulangnya perintah tabayytn terscbut untuk menegaskan

kepada merekq 16grc14 hal itu wajib, ddak ada toleransi dan

keringanan.

Al Bukhari dan yang lain meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia

menuturkan, *Sejumlah mgslim menjumpai seorang lakiJaki yang

membawa karnbing, lalu laki-laki itu mengucapkan, 'Assalaamu
,alaihtm', namun mereka juStnr membunqhnya dan mengarnbil

kanrbingnya. Lalu turunlah 
"yx, $ S4;,43ti frySitl6$iqf

W (Hai orang'orang yang beriman, apabila kamu pergi

[berperangJ di jalan Allah, mako telitilah). "

Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibatr, Attmad, Abd bin

Humaid, At-Tfumidzi dan dr-lasan-kannyq Ibnu Jafir, Ibrnr Al

Mrmdzir, Ath-Thabrani, Al Hakim dan di-sftahih'kannya. serta Al

Baihaqi dalam Sunan-rrya. dari Ibnu Abbas, ia menutWkan, "Seorang

laki-laki dari bani Sulaim berpapasan dengan sejumlatr satrabat

RaSulullatr SAW, saat itu ia tengah menggiring kambingnyq lalu ia

mengucapkan salam kepada merek4 dan mereka berkata, 'Ia tidak

mengucapkan salam kepada kifa kecuali agar terlindung dari kita'.

Mereka pun menyerangnya dan membuntrhnya, serta membawa

kanrbingnya kepadp Nabi SAW. Lalu turunlah ayat: ljili 6-5iW
fi ,rF A A? $y6ai orang-orang yang beriman, apabila komu

pergt [berperangJ diialan Allah)"

Ibnu Abu Syaibab Ahmad, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu

Abu Hatim, Ath-Thabrani, Abu Nu'airrt, dan Al Baihaqi

meriwayatkan daxi Abdullah bin Abu Hadrad Al Aslarni, ia

menuturkan, .oRasulullah sAw mengutus kami ke Idham, maka aku

berangkat bersama sejUmlah kaum muslim, diantaranya terdapat Abu

Qatadah Al Harits bin Rib'i dan Muhallim bin Jatstsamah bin Qais Al-

Laitsi. Ketika mencapai lembatr Idham, kami berjumpa dengan Amir
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bin Al Adhbath Al Asyja'i yang mengendarai unta muda dengan

memb.awa sedlkit barang dan sekantong susu. Saat ia melewati kami,

ia mengucapkan salan kepada kami dengan salam trslam. Kami lalu

menangkapnyq lalu Muhallim bin Jatstsamah menawarkan kepadanya

antara dibunuh atau menyerahkan barang yang dibawanya dan diambil

untanya. Ketika kami kembali menghadap Rasulullatr SAW dan

menceri-takan hal tersebut, turunlah ayat: gfri| $yfilt|.6ji$4
W fi ,W @oi orang-orang yang beriman, apabila kamu pergt

[berperangJ di jalan Allah, maka telitilah).'

Dalam lafazh yang dikemukakan oleh Ibnu Ishaq, Abd bin

Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dau Ibnu Abu Hatim dari hadits

(Ibnu) Abi Hudud ini, disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda kepada

Muhallim, t,iirrr LiiT :l'6 t:,fi'rilil plpatmh engkau membunuhnya

setelqh ta miigucapkan,"Afu beriman kcpada Altah?') Lalu ttrrunlatr

ayat ini.

Ibnu Jadr meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar, bahwa

Muhallim pernah duduk di hadapan Nabi SAW agar dimohonkan

ampunan (kepada Allah), lalu beliau berkata, *Allah tidak

mengam'punimu." Ia pun berdiri menghapus air matanya dengan

serbannya. Setelah sesaat berlalu, ia meninggal dan dikuburkan,

namun jasadnya dihempaskan oleh bumi. Para satrabat pur menemui

Nabi SAW dan menoeritakan hal itu kepada beliau. Beliau lalu

bersaMa, "sesungguhnya bumi alun,menerima orang iahat dari

teman-teman kalian, akan tetapi Alloh hendak memberilcan pelajaran

kepada kalian." Akldrnya mereka melemparkan jasadnya di bukit

dan ditimtuni oleh bebatuan. Lalu ttrnurlah ayat: $yff3t:.65iffi-
tr @ai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergt

[berperangJ)."t1

lt Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir, 5/140. Dalam sanad-nyaterdapat Muhammad bin
Ishaq, secara' an' anah.
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}.JBazza\ Ad-Daraquthni dalanr Al lfrad, Ath-Thabrani, dan

Adh-Dhiya' dalam Al Mulihtarah meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

bahwa sebab turunnf ayat ini adalah karena Al Miqdad bin Al
Asumd membunuh seorang taki-laki yang telatr mengucapkan laa

ilaahq lllallah.

Banyak sekati riwayat yang menceritakan tentang sebab

ttuunnya ayat ini, dan yang kami sebutkan ini merupakan riwayat

yatg s anad-ny a paling bagw.

Abdunazzaq,Ibnu Abu Syaiba[ Abd bin Humaid, Ibnu Jarir,

Ibnu AI Mrmdzir, dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin

Jubair, me,ngenai firman Nya: J.$ i * 64$ @egitu

fugolah leadaqn kanu furulu), ia bcrkda' *-Malcsudnya adalst!-
kalian menyembunyikan keimanan kalian, sebapimana penggernbala

menpmburyikan kcirnanmnya, yaitu orang yang mercka bunuh

setelah mengucapkan salam kepada mereka"

Dalam lafazh lainnya dischftm, *-Maksrdnya adalah-
lolian memyembrmyikan keimaman kalian dri lcaum musyrik."

b{'El €3 &alu Allah mengorugerahkan nilonat-Nya

atas kamu) dengan menegubkan Islam, IaIu kalian memampakkan

keimanan kalian.

li# (Moka telitilah)adalah ancaman kedua dari Allah.

AM bin Hurraid merirvayadcm dari Qatada[ mengenai

fimran-Nya, J$ & iL <4(S @egituiugatah kcadaan kamu

fohtdu), ia berkata, "Elulu kalian kafir, sarrpai aktrimya Allatl

menganugerahlon Islam kepada kalian, dan menrurjukkan kalian

kclndanya."
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6t,W e';'l{itiir:A1'',Mti 
r:9, $ #'g"Ai'u i,o#( oi|i*:i'u|r1ryJif o;j-i?' W 9e:r-FD )t*tt O)t * t*at)t U ot+

'fr; t -+$t e 6S e.9\'u-+4rti {ii'Jg,hU;'")rnrt iY 6s e.9\ iu4tii fi sh'69 Hr\
W6'u-*iifi;'u.*Ftiri'\ig6'6{tfii"6:ok
@r;6fi f'Ug'^?1r'r3yrr4e61

"Tidaklah sama antara muhtninyong duduh (yang tidah ikut
berperang) yang tidak mempunyoi udzur dengan orang-orongyang

berjihad di jalan Allah dengan harta merelia dan jiwanya. Altoh
melebihkan orang4rrang yang berjihad dengan harta dan jiwanya
atas orang-orang yang duduk satu derajat, Kepada

mereka Alloh menjonjihan pahata yang baik (surga) dan Allah
. melebihhan orangerung yang berjthad atas orang yang duduk
dengan pahala yang besar, (yaitu) beberapa derajat daripada-Nya,
ampunan sertarahmat, Dan adolahAllah Moha pengampun lagi

Maha Penyayang.,, (Qs, An-Nisaa' [41195-96).

Walaupun sudah diketatrui adanya perbedaan derajat antara
orang yang tidak turut berjihad tanpa udzur dengan derajat orang yang
berjihad fi sabilillah {engan harta dan jiwanya, namun melalui
pemberitaan ini Allah swr hendak memotivasi para mujahidin agar

lebih bersemanga! dan menegur orang-orang yang tidak turut berjihad
tanpa udzur, agar merenungi

yl lj'* (Yang tidak memprnyai udzur).Ulama Kufah dan

Abu Amr membacanya denganAbu Amr membacanya dengan rafa'karena dianggap sebagai sifat
untuk 'ot#i sebagaimana dikatakan oleh Al Akhfasy, karena yang

dimaksud dengan mereka bukanlah kaum tertentu, seperti nakirah
(indefrnitif; dianggap seolatr-olah tanpa huruf lam ta'rifl, sehingga
boleh menyifatinya dengan f. eUu Haiwatr membacanya dengan
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harakat lwsrahpadahuruf ra', karena sebagai sifat untuk iyl{l
Ulama Hararnain membacanya dengan harakat fothah pada

hunif ra', karena sebagai istitsna'(pengecualian) dari 'tu\*f;lf *u"
'ag;1fi, yang maksudnya, kecuali orang-orang yang mempunyai

udzur, mereka sama dengan orang-orang yang berjihad. Boleh juga

pada posisi nashab, karena sebagai haal (kaetangan kondisi) dari

it:i5frli, yang maksudnya, tidaklah sama orang-orang sehat yang

tidak turut berjihad namun dalam kondisi sehat. Namun bisa juga

sebagai keterangan tentang kondisi .mereka, karena latazh mereka

menggunakan lafaztr ma' r ifah (definitifl.

Para ulama berkata, "Ahl adh'dharar adalahorang-orang yang

mempunyai udzur, karena udzur adzarrat bihim (membatrayakan

mereka) sehingga mencegah mereka dari turut berjihad. Konteks ayat

ini menyatakan bahwa orang yang mempunyai udzur mendapat pahala

seperti pahalanya orang yang turut berjihad."

Ada juga yang mengatakan, bahwa ia mendapat patralq namun

tidak dilipatgandakan, sehingga orang yang berjihad mempunyai

kelebihan dilipatgandakannya patrala karena turut berjihad secara

langsung.

Al Qurthubi berkata, "Pendapat pertama Lebih shahih, insya

Allah, berdasarkan hadits shahih mengenai hal itu: 6 )ti) f-sJ! 0!

fi$t '&+ ?'j, u*lrt ,:$tt ri'g ir (F it t:'t;i)i '#
(Sesungguhnya di Madinah ada seiumlah orang yang tidaklah kalian

melintasi suatu lembah dan tidak ptla kalian tnenernpuh suatu

perjalanan lcecuali merelca itu bersama kalian. Merelw adalah orang-

orang yang tertahan oleh udzur)."r2

Lebih jautr ia berkata, "Mengenai makna ini ada khabar yang

berbunyi: 'ot 4*, Cirq.ttr, v qy.,:Bi,jr;.r l'r iti.l*t' *i ti1.

rz Shahih: Al Bukhari, no.4423, dari hadits Anas.
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,lt4l ill; (Apabila seorang hamba sakit, Allah Ta,ala berfirman,
'Tuliskan untuk hamba-Ku [ini pahala amalJ yang biasa
diamallrannya ketil@ sedang sehot, hingga ia sembuh atau. Aht
mew afat konnya kep ada- Ku'.)."r3

1;; e-*Ai e A!& U.g\'u-#.JJilr;i'J3 @uah metebihkan
orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-
orang yang duduk satu derajat). Ini merupakan keterangan tentang
perbedaan antara kedua golongan tadi yang dipahami dari
ketidaksamaan derajat mereka secara global. Maksudnya di sini
adalah, selain yang mempunyai udzur, dengan membawakan yang

mutlak kepada yang muqayyad (yang dibatasi). Di sini Allah
menyebutk^:'i;$|, (Satu derajar), dan nantinya Allah menyebutkan:
,"9.; (Beberapa derajat). Ada yang mengatakan bahwa melebihkan
satu derajat, kemudian beberapa de6jat, hanyalatr sebagai ungkapan
penegasan dan penekanan keterangan. Ibnu J*urj, As-Suddi, dan yang

lain mengatakan batrwa Allah melebihkan orang-oran g yangbeljihad
satu derajat di atas orang-oftrng yang tidak tunrt berjihad yang

mempunyai udzur. Allah juga melebihkan orang-orang yang berjihad
beberapa derajat di atas orang-orang yang tidak turut berjihad yang

tidak mempunyai udzur.

Ada yang mengatakan bahwa makna 'i;;1, uaafi ketinggian,
yakni meninggikan mereka dengan sanjungan dan pujian. Kata 'i{j',
pada posisi nashab sebagai tamyiz atau mashdar karena menempati
posisi 'satu kali' dari tafdhirr, yakni fodhdhallaahu tafdhiilatan, atau

karena naz'ul Htalhidh, atau karena sebagai haal dari e;$tt, yakni

r3 Shahih: Dikeluarkan oleh Ad-Darimi, no. 2770,Ithmad}llgt,3}l, AlHakim
l/348 dan di-shahih-kawrya serta disepakati oleh Adz-Dzatrabi. Hadits ini ada
syahi&nya yang dikeluarkan oleh Al Bukhari, no. 2996, dari hadits Abu Musa
dengan lafaztr: W ry 'ffi ne i l:'i * 'jL, it gt ,ti $1 l.tpabita
seorang hamba sakit atau bepergian, maka dituliskan baginya [pahala amalJ yang
biasa dilah*annya ketika ia muqim [tidak safarJ lagi sehat).
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&awit dorajotan.

S?3 (Kepado masing-masing meretra) adalatr mafut untuk

kalimat: fnl 
";t 

(Attah menjanjikan). Didahulukannya kalimat itu

untuk memperpendek ungkapan, yakni, masing-masing dari orang'

orang yang berjihad dan orang-orang yang tidak turut berjihad, Allatt
janjikan kebaikan, yakni pahala; surga.

*1 (Pahala) pada posisi nashab sebagai tamyiz. Ada juga

yang mengatakan sebagai mashdar, karena fadhdhala bermakna

oajara (mengganjar), sehingga perkiraannya adalatr, aai arahum airan.

Ada juga yang mengatakan batrwa itu maful kedua dari fadMhola
karena mengandung makra'memberi'. Ada yang mengatakan batrwa

manshub-nya itu karena naz'ul fikafidh. Ada juga yang mengatakan

sebagai haal dali, #.; yang telatr lebih dulu disebutkan. Adapun

manshub-ny, #; ,'tti1i aan lHi karetra sebagai badat fu FJ.

$da juga yan! mengatakan bahwa yang menyebabkan manshub-nya
'f.,;ti an 77i aaaanfi'l-fr'l yang diperkirakan, yaitu ghafara latnnt

na ghfir ot an w a r ahim olilm r alanat an,

Al Bukhari, Ahmad, Abu Daud, At-Timlidzi, An-Nasa'i, dan

lainnya meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit batrwa Rasulullatt SAW

mendiktekan kepadanya : gLi$ifr ,3 *t,lj * i*,9t e |"!.6t ailS
8l ,E QidaHah soma antaro muhnin yang duduk [yans tidak turut

berperangJ dengan orang-orang yang beriihad di ialan Allah). Lalu

datanglah Ibnu Ummi Maktgm, ia berkata, "Wahai Rasulullah,

seandainya aku bisa berjihad, tentr'r aku ttrnrt berjihad." Ia orang buta.

Allah lalu menunmkan kepada Rasul-Nya SAW, yang saat itu paha

beliau di atas patraku: *t,lj* (Yangtidakmempunyai udntr).ra

Riwayat semakna dikeluarkan pula oleh Abd bin Humaid, At-

Tirmidzi, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abu Hatim dari hadits Al Bara.

Dikeluarkan juga oleh Sa'id bin Manshur, Ahmad, Abu Daud, Ibnu Al

ta Shahih:Al Bukhari, rro.4592,At-Tirmidzi, no. 3032, dan Ahmad 5/184.
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Mundzir, Ath-Thabrani, serta Al Hakim dan di-shahih-tannyao darr

hadits lftarijah binZaid bin Tsabit, dari ayahnya. Diriwayatkan oleh
At-Tirmidzi dan dr-hasan-kannya" An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu $l
Mundzir, dan Al Baihaqi dalam Sunan-nya, dd Ibnu Abbas, ia
berkata, "Ayat ,fi 4f '& ir7;tSi {* i,:!#i 

";3-i 
(TidaHah sama

antara mulottin yang duduk [yang tidok turut berperangJ yang tidak
mempunyai udan) berisi mengenai Perang Badar dan mereka yang

berangkat ke medan Badar.' Riwayat ini dikeluarkan pula darinya
oteh Abdnrnazzaq, Abd bin Humaid, Al Bukhari, Ibnu Jarir, dan Ibnu
Al Mundzir.

Abd bin Hurnaid, Ath-Thabrani, dan Al Baihaqr meriwayatkan

darinya, ia berkata *Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-

orang yang tertahan oleh penyakit dan saki! lalu Allatr menunrnkan

dari langit tentang diterimanya ry mereka.'

Sa'id bin Manshur da4 AM bin Humaid meriwayatkan dari
Anas bin Malik, ia berkata, "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan

Ibnu Ummi Maktum, dan aku pernah melihatnya pada bebergpa

peperangan kaum muslim saat iamembawapanji.'

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Juraij,

mengenai firman-Nya, '{r;'u.4lul iE #tS A}\'".*Jl fi $,
(Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan hmta dan
jiwanya atas olang-orang yang duduk satu derajal), ia berkata,

"-Makzudnya adalah- atas orang-orang yang mempunyai udzur."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir
meriwayatkan:dari qatadatr, mengenai firman-Nya: $:!l! 8l 

";t 
95

(Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata"

"Dikatakan bahwa Islam adalah satu derajat, hijrah adalatr satu derajat

di dalam Islam, jihad di dalam hijrah adalah satu derajat, dan
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membunuh di dalam jihad adalah satu derajat."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu

Hatim meriwayatkan dari Ibnu Muhairia mengenai firman-Nya:

girS (Beberapa deraiat), ia berkata, "Beberapa derajat ini adalah

ttrjutr puluh derajat. Jarak antara dua derajat adalatr sejauh lompatan

kuda yang lincah nan ramping selama ttljuh puluh tahun."

Abdurrazzaq dalam AI Mtuhannaf meiwayatkan hal serupa

dari Abu Mijlaz.

Al Bukhari dan Al Baihaqi dalam Al Asma'wa Ash'Shifot

meriwayatkan dari Abu Hurairatr, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

'r;6f #:lnr g,i 6,ir J--,rj y--to.il }rr ri!6f e';t'rJV #' ,l 3t

lt.l1 tii, C'ti F,'h,l !J'l i;isg,6rfi!'i iur |16 $$ ,uo:1\i5 Jt'ui

F,:8t fr'rt ,*'j,'raf $esuissuhnya di dalam'sirga terdapat

serotus derajat yang disediakan Allah untuk para. muiahid fi
sabitillah. Jarak antarq duo deraiatnya adalah seperti iarak antaro

tangit dan bumi. Jika kalian memohon lcepada Atlah malca mohonlah

Surga Firdaus, karena sesungguhnya itu adalah pertengahan surga

dan surga yang tertinggi. Di atasnya Arsy Dzat Yang Maha Pemurah,

yang darinya terpancar sungai-sungai sur ga)ts

O'a];J*,'tk $6'g A13i6 b-F dy'S"gSt'T; irii'i,t

k'#;. 6{*'1i+tn qi'o,s i'I iJ K {1 rJ6'6{l

S t i{r, fi$ )tJl C'u!;,{*S $ y h;,rir6,3

W';x-Jxr;;qfr U'it;{tlbi,'|i$
fur69,fiieq.ot,# o 4q.$@ sf'$;xrsss

" Shahih: AI Bukhari, no.2790, dari hadits Abu Hurairah.

\
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I

E

bt$-r*.,uA-$'zi:i
rs';tl',p::A

'i -Air;t it Sy

'G;6*"',itllt

ei'fitLfiK'.X-

" Ses angguhnya orang-orang yang diwafatkan mtlaikat dalam
headoan menganiayo diri sendiri, (hepado mereha) malaihat
bertanya,'Dalam keadaan bagafunana hamu ini?, mereka

runjawab, 'Adalah kami orang4rrang Wng turthdos di negeri
(Mokkah)'. Para malaihat berkata, ,Buhankah bumi Attah itu luas,

sehingga komu dapat berhijrah di bumi itu?' Orang-orang itu
tempotnya Neroha Jahonam, dan Jahanam itu seburuk-buruk

tempat kemboli, kecuali mereko yang tertindas baik rahi-raki atou
wanita atoupun anak-anak yang tidah mompu berdaya upaya dan

tidak mengetahui jalan (untuh hijroh), mere*a itu, mudah-mudahqn
Alloh memaalkannyo. Dan adalah Alloh Maha pemaaf lagi Maha
Pengampwt. Barongsiopa berhijrah dt jolan Attqh, niscaya mereho

mendapafi di muha bumi inl tempat htjrah yang luos dan rezehi
yang banyah. Barangsiapa heluor dari rumahnyo dengon mohsud

berhijrah kepadaAlbh dan Rasal-Nya, hemudian hematian
menimpanya (sebelym sampai he tempat yang dituju), maka

sungguh telah taap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah
Maha Pengampun lagi Moha penyayong.r,

(Qs. An-Nisae' [4]: 97-100)

Firman-Nya: t# (Orang-orang yang diwafatkan),
kemungkinan sebagai fi'|, madhi yang dibuang tanda ta'nit-snya,
karena ta'nits-nya bukan hakiki, dan kemungkinan juga jt,t
mustaqbal, asalnya tatnuaffaahum, lall salah satu huruf ta'-rrya
dibuang.

Ibnu Faurik menceritakan dari Al Hasan, bahwa maknanya
adalah, menggiring mereka ke neraka.
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Ada juga yang berkata, "Mencabut nyawa mereka." Inilah

yang lebih mengena. Malaikat di sini maksudnya adalah malaikat

maut, berdasarkan finnan Allah Ta'ola: &:,8 "li *Aii; ff;.$
(Katakanlah, "Malaiknt maut yang diserahi untuk [mencabut

nyawaJmu akan mematilranmu.") (Qs. As-Sajdah [32]: I l).

hrJA -41t lOatam kcadaan menganiaya diri sendirr), adalatr

hal, yabi dalam keadaan mereka menzhalimi diri sendiri. Pertanyaan

mataikat 'F A (Datam kcadaan bagaimana lwnu rni?) merupakan

ungkapan celaan, yang maksudnya, dalam keadaan bagaimana kamrr

terhadap urusan agamamu?

Ada yang mengatakan batrwa maknanya adalah, apakah kamu

termasuk para sahabat Nabi SAW? Atau termasuk orang-orang

musyrik?

Ada yang mengatakan bahwa pertanyaan itu merupakan celaan

bagi mereka yang menyatakan bafuwa mereka tidak berarti apa-apa

dalam urusan agama.

Perkataan mereka: ,6{t A A'h;5*, K @aoun kami orang-

orang yang tertindas di negeri) maksudnya adalatr Makkah, karena

sebab turunnf ayat ini berkenaan dengan orang yang memeluk Islam

namun tidak ikut hijrah, sebagaimana riwayatnya akan dikemukakan

nanti, kemudian malaikat menghentikan mereka pada agama mereka

dan melontarkan hujjah terhadap mereke serta mcmatatrkan argumex

mereka" malaikat berkata: 'q. US 'lri it1 iJ '& $ (e"to"ton

Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan burni di

sini adalatr Madinatr. Namun yang lebih tepat diartikan secara umum'

karena pengertiannya berdasarkan keumuman ldfailtnya, bukan

kekhususan sebabnya. Jadi, yang dimaksud dengan bumi di sini

adalah semua tempat di bumi yang bisa dijadikan tempat hijrah, dan

yang dimaksud dengan bumi pada kalimat pertama adalah setiap
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I

tempat yang hartrs ditinggalkan

'&'#e (Orang'orang itu temryWa Neraka Jahanam),

adalatr khabar untuk .!,+rl , dan redaksi ini adatah khabar 51 paOa

kalimat ''f,-ffJJt '# nji 'lty (Sesunggahnya orang-orang yong

diwafatkan mataikat). Masuknya huruf /aa' karena ism 3t

mengppdung malna syarth.

.:;,, ,ii6' (Dan seburuk-burubtya), makstrdnya adalah, Jahanam

adalatr sebrrruk-buruknya tij (fempat kcmbal), yakni, tempat yang

mereka tuju.

$:-E:St {1 (Kecuali mereka yang tertindas), ini

pengecualian dari dhamirpada kalimat ffrti.
Ada yang mengatakan batrwa ini pengecualian terputus, karena

'4# tidak termastakmaushul dan dhomir-nya.

,fi$i fi$ l$f C (Baik laki-laki atau wanita ataupun

anak-anak), terkait dengan kalimat yang mahdzuf, yaitu, yang

termasuk mereka. Golongan lemah (tertindas) dari kalangan lak-laki

adalah Az-Zamna dan serupanya" sedangkan dari kalangan anak-anak

adalatr lyasy bin Abu Rabi'ah dan Salamatr bin Hisyam.

Disebutkannya anak-anak, walaupun tidak ada taHif bagi mereka,

dikarenakan untuk memperlihatkan adanya penekanan pada perintatr

hijratr, dan untur- mengesankan wajibnya hijrah bagl yang belum

mukallafjika memang mampu, terlebih bagi yang mukallaf.

Yang dimaksud dengan anak-Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud de

anak di sini adalah golongan remaja dan para budak.

'G5;J;3-S(Yangtidakmamwberdoyaupoya),adalahsifat
untuk 'nf# atau )t[l atau /aSl5 atau gii{ti, atau sebagai haal

dai dhamir iyiE"7fi.
Ada yang mengatakan batrwa ayat ''1* (Daya uprya) adalatr

lafazh umum yang mencaktrp semua bentuk usaha menyelamatkan
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diri, maksudnya adalah, mereka tidak mampu berusaha dan tidak
rnenemukan jalan untuk itu. Ada juga yang mengatakan bahwa
maksudnya adalatr, tidak mengetahui jalan menuju Madinah.

A{fi (Mereka fra), mengisyaratkan mereka yang tertindas

G$,fz:l-fV yang kondisinya seperti demikian.
.t/ '2e 4
ilb fi. o1'31 ;Z (Mutuh-mudahan Attah memaaflrannya), inr

pengungkapan dengan kata mudah-mndahan rlituk menekankan
perintah hijrah, sehingga pengabaiannya oleh orang yang telatr
diwajibkan atasnya akan menjadi dosa dan hartrs dimintakan maaf.

'116 6 69 ,Jil ;, "i- fit W O Zq gj (Barangsiapa

berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini
tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak), kalimat ini
mengandung dorongari dan motivasi untuk hijrah.

5l W (Dt jalan Altah), ini menunjukkan batrwa hijratr itu
hanrs disertai dengan tujuan yang benar dan niat yang ikhlas, tidak
disisipi oleh unrsan duniawi. Ini dihmjuldon pula oleh hadits shahih:

'A!' Jr 'lfhruts t,: .al,it&rJrttnci ,,Jiiitju'Jr ffh'ut{i;J
.P 

"A 
v J't4,Wrt;gfft I fu{ @,i*g'iopa yang' nijrahnya

lcepoda Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan

Rasul-Nya, dan barangsiapa yang hijrahnya itu untuk memperoleh

kclrayaan atau wanita untuk dinikahinya, maka hijrahnya itu kcpada
yang ia hijrah kepadanya)t6

Ada perbedaan pendapat mengenai makna firman-Nya: e.r4
69 6ii (Niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat

hijrah yang luas).

Ibnu Abbas dan segolongan tabi'in setelatrnya mengatakan

balrwa al muraagham aAalahtempat yang dihrju.

Mujatrid mbngatakan bahwa al muraagham adalah tempat

'u Mutta|aq 'Alaih:Al Bukhari, no. 54 dan Muslim 3/l5l5,dari hadits Umar.
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yang jauh.

Ibnu Zaid mengatakan bahwa al muraagham adalah tempat

hijrah. Demikian pula yang dikatakan oleh Abu Utaidatt.

An-Nuhas mengatakan batrwa pendapat-pendapat tersebut

semakna, maka al muraaglam adalatr tempat yang dituju, yaitu

telryt yang terhampar. Kata ini derivasi (turunan dari kata) ar-

ragfiwom, yaitu tanatr, raghima anfu fulaan: Hidung fulan berlumrn

tanah (ini bentuk ungkapan tentang kehampaan nasib). Raaghamtu

fulaananz aku menjauhi fulan, membencinya, dan tidak peduli dengan

nasibnya.

Ada yang mengatakan bahwa tempat hijrah disebut

muroaglum, lcarena ketika seseorang memeluk Islam, ia dimusutri

kapmnya, maka ia meninggalkan kaumnya. Jadi, keluarnya dia (dari

tempat kaumnya) disebut muraaghant, dan perjalanannya menuju

Nabi SAW disebut hijrah.

Kesimpulan dari 'makna ayat ini adalah, orang yang p€rg

hijrah akan menemukan tempat di bumi untuk ditinggali, walauptrn ia

sudatr tidak dianggap (dihinakan dan diremelrkan) oleh kaumnya yang

ia tinggalkan.

1f,; maksudnya adalatr kelapangan tempat. Ada juga yang

mengatakan bahwa maksudnya adalah kelapangan rezeki. Bisa juga

diartikan dengan yang lebih umum dari itu.

i'\',F :lA'&t fi ifi $i-? -rS{i i"t 1yh$ .r*;'n tF-,;t'
(Bwangsiapo kBtuar dmi rumahnya dengan maksud berhiirah kcpada

Altah dan Rasul-Nya, kcmudian kcmatian menimpanya [sebelurn

sampai kt tempat yang dituiuJ, mako sungguh telah tetap pahalanya

di sisi Attah). Ini dibaca ytdril:lru dengan iazm, karena dianggap

ma.'lhufkepadafi'l syarth. Dibaca juga dengan rafa', karena dianggap

sebagai Htabar dari mubatada' yang mahdn$. Dibaca juga dengan
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nashab, karena dianggap ada an yang tidak ditampakkan. Maknanya

adalah, orang yang meninggal sebelum mencapai tempat yang

ditujunya, yakni tempat yang'drtuju sebagai tempat hijralurya, atau

maksud yang dituju dalam hijrahnya, i{&llA'&|'iit (Maka sungguh

telah tetap pahalanya di sisi Allah), maksudnya adalah, pahalanya

telah pasti ada di sisi-Nya.

G, i# Sl 'bg (Dan adalah Altah Maha Pengampun),

maksudnya adalah, banyak memberi ampunan.

tL.J, @o7i Maha Penyayang), banyak memberi ratrmat. Ayat
ini dijadikan dalil unhrk menyatakan bahwa hijrah diwajibkan atas

setiap muslim yang berada di negeri syirik, atau di negeri yang

kemaksiatan terhadap Allah dilakukan secaxa terang-terangan, yaitu

bila mampu Ueitrilratr dan tidak termasuk golongan yang lematr

(mustadh'afuun). Demikian ini karena kandungan ayat ini bersifat

umum, walaupun sebab turunnya bersifat khusus. Konteksnya

menunjukkan tidak adanya pembedaan antara satu tempat denga

tempat lainnya, dan tidak pula antara satu masa dengan masa lainnya.

Banyak sekali hadits yang menyebutkan tentang hijrah, diantaranya,

tidak ada lagi hijrah setelatr penakluftkan Makkah. Mengenai ini telah

kami jelaskan dalam syaratr kami pada Al Mutaqa (yakni Nail Al
Authar SyarfuAl Muntaqa), silakan merujuknya.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ibnu

Mardawaih, dan Al Baihaqi dalam Sunan-nyameriwayatkan dari Ibnu

Abbas, ia menuturkan, "Dulu ada sejumlatr warga Makkah yang

mast* Islam, tapi mereka menyembunyikan keislaman mereka,

sehingga kaum musyrik membawa mereka keluar unfuk turut serta

dalam Perang Badar (menghadapi kaum muslim). Lalu di antara

mereka ada yang terluka, rurmun ada pula yang gugur, maka kaum

muslim berkata, 'Para sahabat kami itu adalah orang-orang Islam,

namun mereka dipaksa (untuk turut'berperang), maka mintakanlah
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ampryan untuk mereka'. Lalu turunl ah ayat: -rSyl@l'igj f-$i i'y

#31 (Sesungguhnya orang-orqng yang diwafatkan malailat dalam

lreadaan menganirya diri sendir,/. Oleh karena itu, dikirimkanlah

surat yang berisikan ayat ini kepada sisa-sisa kaurr muslim yang

masih berada di Malftah, dan dinyatakan bahwa tidak ada udzur lagi

bagi mereka. Mereka pun keluar, namun mereka ditemukan oleh kaum

musyrik, sehingga mereka mendapat berbagai cobaan."

Berkenaan dengan hal tersebut turunlah ayat: 36-i n$l *-,
l'l4a;3Ti9 6\6( (Dan di antara manusia ada orang yang berlata,

'Kami beriman kepada Allah." Maka apabila ia disakiti flrarena ia

berimanJ kepada Allah....) (Qs. Al 'Ankabuut [29]: l0) Kaum muslim
lalu mengirim surat kepada meteka, sehingga mereka bersedih dan

berputus asa dari segala kebaikan. Lalu turunlah ayat: 4:6t'*
\4i:y,58, Sytiab4€'i',146 ),6 [yHc <];v
@ 4 3fr1 (Dan sesungguhnya Tuhanmu [pelindungJ bagi

orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian

merelra berjihad dan sabar. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu

benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang) (Qs. An-Nahl

[16]: 110) Kaum muslim kemudian mengirim strat lagi kepada

mereka, dan menyatakan bahwa Allah telatr memberikan jalan keluar

bagi kalian, maka keluarlah. Mereka pun keluar, namun mereka dapat

ditemukan oleh kaum musyrikin dan serang, sehingga ada yang

selamat dan ada pula yang gugur." Riwayat ini dikeluarkan pula oleh

Al Bulfiari dan yang lain darinya secara ringkas pada bagian awalnya.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ilaimatr, mengenai f irman-Ny u,''K,Stlt'iij nji iy
(Sesungguhnya orang-orang yang diwafatlran malaikat) Hingga:

$; ,iil73 (Dan Jahanam itu seburuk-burukrrya tempat kembali), ia

berkata, "Ayat ini diturunkan berkenaan de.ngan Qais bin Al Fakih bin

el Mughirah, Al Harits bin Rabi'ah bin Al Aswad, Qais bin Al Walid

bin Al Mughirah, Abu Al Ash bin Munabbih bin Al Haiiaj, dan Ali
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bin Umayyah bin Ktralaf. Yaitu ketika kaum musynk Quraisy dan

para pengikut mereka keluar, namun kemudian dilarang oleh Abu

Su&an bin Harb dan rombongan pedagang Quraisy agar tidak

menghadapi Rasulullatr SAW dan para satrabatnya untuk menuntut

balas peristiwa Nakhlah. Namun mereka 
'tetap keluar bersama

sejumlatr pemuda yang pentrh dendam. Mereka dulrrnya telah

memeluk Islam dan berkumpul di Badar pada uflaktu yang tidak

dijanjikan, namun akhirnya mereka terbuntrh sebagai orang-orang

kafir dan keluar dari Islam. Mereka itulah yang kami sebutkan tadi."

Riwayat serupa dikeluarkan pula oleh Abd lpin Hunraid, Ibn-u Jarir,

dan Ibnu Abu Hatim dari Ibnu Ishaq. Telah diriwayatkan juga

menyerupai ini dari berbagai jalur.

Al B*hari dan yang lain meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

balrwa ia membacakan ayat: ;t${5 -r4lS 
S.Qt C i$-X"z:$ $l

(Kecuati merelca yang tertindas baik takiJaki otau wanita ataupun

anak-anak). Ia lalu berkata" "Aku dan ibuku termasuk kaum yang

tertindas. Aku termasuk golongan anak-anak, sedangkan ibuku

terrrasuk golongan wanita." I 7

Ibnu Al Mrurdzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij mengenai

firman-Nya: 'G S;SS-7 gang tidak mompu berdaya upaya), ia

berkata, " QIiil ah) adalah kekuatan."

l+bdwrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,

dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abu Hatim, mengenai

firman-Nya: $r,i 'afri $i fy*s tidak mampu berdaya upaya), ia

berkatq *Untuk bangkit ke Madinatr." U 'ai;r; $j @an ttdak

menge"tahui jalan [untuk hijrah), ia berkata, "-Maksudnya adalalr-
jalan ke Madinah."

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu

dari Mujahiil.

t7 Shahih:Al Bukhari, no.4588, dari hadits Ibnu Abbas.
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Ibnu J,cir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nyatt:; 669
(Te@ hijrah yang luos dan rezeki yang banyak)," ia ber{cata: , "Al
muooghan maksudnya adalatr yang berpindah dari suatu negeri ke
negeri lainnya. AsnSa'ah adalah rezeki."

!,,,;., Abd bin Hunaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzh, dan Ibnu Abtr
Hatirh meriunayatkan dari Mujahid, mengenai firrralr-Nya. (39
(Iempat hijrah Wry lus), ia berkata, 'Meninggatkan apa yang tidak
disuloinya."

.Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Atha, mengenai firman-
Nya: ti3$ (Dqr rezeki yang banyok),ia berkata" 'Kelapangan.'

Ia juga meriwayatkan dari Mal*, ia bertata, "-Maksudnya
adahf hrasnya neg€ri.'

Abu Ya'lg Ibnu Abu llatirn" dan AtbThabrani mcriwayatkan,
yang mcnunrt As.Suytrttti dcngn squd )rang paa eerawinf tsiqah,

dari Ibnu Abbas, ia menuturkal "Dlnmr:ah bin lundab keluar &ri
rurnahnya sebagai muhajir, lalu ia bc*ata kepada kaumnya, 'Bawalah
aku dan keluarkan aku dari negeri syire menuju Rasulullah'. Ia lalu
meninggal drmia dalam ffialanarl sebelum serpai kepada Nabi
SAw. Kemudian tunmlah wahyu: 8t JL hq .fi b ff. n3
@oangsiapa kcluq doi nmahnya dengan malcud berhfJroh kcpado

Allah).'rt
' Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dalr lbnu Ab,u Hatim juga

meriwayatkan dari jalur lain darinyamenyenrpai ini.

Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd Ahmad, setrta Al Hakirn dan di-
slwhih-Yannya, dari Abdullah bin Utaik, ia be*ata,'Aku mendengar

li;'Al Haitse ' mencantumkannya dalam Majma' Az-Za'ai4 7110, iaber|<ata,
"Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan pra perawinya tsiqah." Dicantumkan juga oleh
Ibnu Hajar dalan Al Mathalib Al 'Aliyah, no. 3588, ia mengaakan bahwa ini
riwayat Abu Ya'la
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Nabi sAW bersabda: C:t:ft qti,,!, b e ,fqi Sitf ',i

&u6 t ci iiri 'rltld jl',h,)bt?le;lfiLti,,1s,r';..t'tit &t
l' # t7l {i ui dl l-b clt; if .1, * t?t (Barangstapa'keiuar

dari rumahnya sebagai mujahidfi sabilillah. Di mana para mujbhidfi
sabilillah? Lalu ia terjanh dari tunggangannya lalu meninggal, maka

pahalanya ada di sisi Attah. Atau ia digrgtt oleh binatang lalu
meninggal, maka pahalanya ada di sisi Allah. Atau ia meninggal di
atas tempat tidurnya, maka pahalanya ada di sisi Allah). Maksud dari

hatfa anfihi adalatr di atas tempat tidurnya. Demi Allah, kalimat ini
belum pernah aku dengar dari orang Arab sebelum Rasulullah SAW.

(Selanjutrya beliau bersabda): zfr'J *frt ldt Ui e ni fO""
barangsiapa terbunuh dengan sekoli Whtl [hingga mati di tempatJ,

maka w aj iblah sur ga baginya)."re

Abu Ya'la dan Al Baihaqi dalam Syu'ab At Iman

meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata" *Rasulullah SAW

bersatda: :?|.t ut,yu;l fiiiiattftt!+':?.r" cf v
'n +E i:rr3 &r ,fr Cyilo c.J 

"ft 
,!q, fi dln;iJr 7t'.t'6 e,tlt

YV, S'i di g';,fi, |l @i*gtiopi tit"* "iii* menge1attan hait

lalu ia meninggal, maka dinliskon baginya pahala orang yang

berhaji hingga Hari Kiantat. Barangsiapa keluar untuk mengerjakan

umrah lalu meninggal, maka ditutiskan baginya pahata orang yang

berumrah hingga Hari Kiamat. Dan brangsiapa lceluar untuk

berperang di jatan Altah lalu meninggal, mdka ditulistun baginya

pahala orang ysng berperang hingga Hmi Kiamat)'a0

re Diriwayatkan oleh Al Hakim, 2/88 dan Ahmad 4136. Dalam sanad-nya
terdapat Mnhammad bin Ishaq, perawi shaduq yaagaen-tadlis dat mu"an'an.

N Dha'i| Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dr/am AsySyu'ab, io.4100, dan
dicantnmkan oleh Ibnu Hajar dalam Al Mathalib, 11326. Dalarn sanad-nya terdapat
Jamil bin Abu Maimrmah, ia dicantumkan oleh Ibnu Abu Hatim narnrn tidalc
menyebutkan rekomendasi serta kritik.

Al Bushiri berkata, "Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad dha'ifkarena
tadlis yang dilaln*an oleh Muhammad bin Ishaq."

Saya katakan: Juga dalam Asy-Syu'ab yang diriwayatkan dari jalur Muhammad
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Ibnu Katsirberkata, "Hadits im glnrib dari jalur ini."

01 ri+ sv$*'uti:;n 6 & K{6 ;{S,r$t cfi}6g
;a iKrlf @ q1:i ti tifuF$'tJr'i<'r.$1'3.,&

W #,6 ffi3afr r#W W','ati'&3 6u
;b- 5 J#W *6;'p$; b.13K4 1 i4,.7

1 :-fft A51 "i"## ;il3Liofr ; 6)i, tM
!€#eafix

W 6 {9F # 6 # u,isl'fi i4'L#{3'&
$t:at;i*Kly'i6ii""L!{sLlr!*r'-{*.yl

uDan apabila hama bepergian di maha burrn, maha tidaklah

mengapa hamu meng-qashar sembahyang(mu),iiha komu takut

diserung orangerang hotir. Sesungguhnya orang-orang hatir itu

adalah musuh yong nyata bagimu Dan apobila kamu berada di
tengah-tengah mereha (sahabatma) lalu kamu hendah mendirikan

shalat bersama-sama" mereka, maha hendahlah segolongan dari

tnereka berdiri (s$alat) besertamu dan menyandong seniata,

hemudian apobila nureka (yang shalat besertamu) saiud (telah

menyempurnakan serahaat), maka hendahtoh mereha pindah dari

belakangmu (untuh menghadapl musuh) dan hendaklah datang

golongan yang heduo yong belum bersembahyang, lalu

bersembahyanglah mereha denganmu, dan hendahlah mereka

bersiap siaga dan menyandang senjata Orang-orang kalEr ingin

supaya kamu lengah terhadap senjotamu dan harta bendamur lalu

bin Ishaq, ia mudallis dan mu'an'an.
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mereha menyerbu komu dengan sekarigus. Dan tidah aaW
atasmu meletakkan senjat*senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu
kesusahan lsorena hujon alaa harena kamu mcmmg sahil; dan siap
siagaloh kuttu sesungguhnyaAltah terah nunyediohan adub yang

menghtr:H;il::w;i:,wun"

tpX> ti13 @an apabila kamu bepergian), penafsiran tentang
dhmabafil ardhi bam saja dikemukakan.

LE *#,!$ 1aa*o tidaHah mengaw kamu),menrmjulclcan
bahwa meng-qashar shalat tidaklah wajib. Demikian pendapat
jumhur, seoangtan yang lain berpendapat wajib, diantaranya umar
bin AMul Aziq ulama Kufab At eadhi Isma'il, dan llanrmad bin
Abu sulaiman, serta riwayat dari Malik. Mereka b€rdalih dengan
hadits Aisyah yang dicantumkan dalam Ash-slwhih, *shalat itu
(dulunya) diwajibkan dua rakaatdua rakaat, lalu ditambahkan --dua
rakaat- dalam kondisi hadir (tidak d*), dan tetap 

-seperti itu-
dalam kondisi safar (sedang dalam perjalanan).,21 Namun menyelisihi
apa yang telah diriwayatkan bukanlah sesuatu yang dapat
mencemrinya, karena yang diamalkan didasarlffi pada riwayat yang
pasti dari Rasulullah sAw, diantaranya hadits ya,ta bin uma1ryah, ia
menuturkan, *Alcu pernah bertanya ke@a umar bin Khaththab,
'(Altah berfirman:) 'u$ W-i F+ AiSZfi bW b\ Lq *{,,;g
W (riaoaon mengapa tu nt mengaaslm^iotofrri1, jtka kamt

talw dser.ang orangerang kafir), padahal sekarang omng-orang
sudah mcrasa aman'. urnar lalu berkata, .'Alcu jugo panah heran,
sama seperti yang engkau herankaq maka aku anyakan hal itu kepada
Rasulullah SAW. Beliau prm bersaMa: rjiri ,#5b Vbt A:t:.Sit:*idA (Itu adatah sedeknh yang disedekahkqn'llloh-'fupada lalian,

2t Mutt*aq 'Alaih:Al Buldrari, no. 1090 danMusrim lt4Tg,dqihadits Aisyah.
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maka terimalah sedekah-Nya)'." Dikeluarkan oleh Ahmad, Muslim,

dan para penyruun kitab-kitab Sunon.z

Konteks sabda beliau, maka terimalah sedekah-Nya,

mennnjnkkan bahwa meng-qaslwr shalat hukumnya wajib.

gaslrar shalat dalam perj4anan kgcuali merasa takut {iserarg,olel
- orang-orang kafir, atau tidak--merasa aman. Namun Stm[eh

menuniukkgn_batrwa Nabi SAW meng-qasftar shalat* walaupllt
kondisinya aman, sebagaimana Anda ketahui. Jadi, meng-qashm

shalat karena adanya rasa ldrawatir tidak aman ditetapkan oleh Al
a'e"g@seiR$an meng-qarrrar shalat dengan rasa aman

--ffi sururan. fooJtusi ini tidak dapat dijadikan

argurn9g pqencukupi untuk menyelisiE

ilta-watir aari NaU S@am keadaan aman.

Ada yang mengatakan batrwa syarat di luar kebiasaan, lcarcna

biasanya kaum muslim saat ltr$ apabila rreirrg-qasha. shala!

dilsrenakan adanya rasa khauratir ketilo dalam perjalanan. Oleh

karena itulah Ya'la bin Umal'yah berkata kepada Umar sebagaimana

dalam riwayat yang telah dikemukakan tadi. Selain rtrl dalam qira'ah

ubay dinyatakan, w'q$i w-6 rfr $'r$^ibw i,11meng-
qash,or, shalatuu karena diserang orang{rang lofir), tanpa kalimat .i1
,ft (jib kamu takuQ. Maknalya berdasarkan qira'ah ini adalah,

karena tidak suka jika kamu diserang oleh orang-orang kafir.

S@@balu,a ayat ini sebenno.Ua

membolebkm-ggt@@*-------
terhadap musuh, adaprm yang merasa aman malca tidak boleh m€ng-

n Shahthz Muslim l/478, Abu Daud, no. t 199, Ahmad lns, 26, dan At-
Tirmidzi, no. 3034.
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Ada yang berpendapat bahwa firman-Nyat fb. SLeit- kmnu
tahtt) tidak bersambung dengan yang sebelumnya, dan redaksi

sebelumnya itu telah sempurna pada kalimat: '1{t3li'a ghalat[mu).
Kemudian Allah memulai lagi redaksildengan kalimat: '$*$3I& 4
W ';r$l 1li*a kamu tahtt diserang orcrng-orang fufir) rnaka

laksanalcan shalat hrsama mereka, wahai Muhammad, dengan cara

shalat khauf.

€ri$ai K l!,?q$fr!y (Sesunsgubrya orans-orans kafir itu
nusuh yang rryata bagimu), di sini ada i'tiradh (kontradiksi
kandungan makna), demikian yang dinyatakan oleh Al Jurjani, Al
Mahdawi, dan yang lain, namun Al Qusyairr dan Al Qadhi Abu Bakar
bin Al Arabi menyangkalnya.

- Al Qurthubi menceritakan dari Ibrru Abbas makra yang

disebutkan oleh Al Jurjani dan yang sependapat dengannya, adapun
yang menyanggatr dan menyangkalnya adelah karcna adanya huruf
wo$,u pada kalimat: fif1 Lt $y @r, apbilo kamu berada di
tengah-tengah mereko [salwbaWu). Ada kekelinran dari sebagian

mufassir y ng menyatakan bahwa hunrf warrz di sini hanya taurbahan,

dan penimpal syarth tersebut, yakni syarth pada kalimatfi+ SL Oita
kamu takut) adalatr kalimat @ # Maki henda&ah
segolongan).

- Ada juga yang berpendapat bahwa penyebutan "takut" di sini
jelah dihapus oleh SunnalU yaitu hadits Umar yang telatr kami
kemr*akan adi. dan hadits lainnya yang sernalma dengan itu.

WASI W.i (Kamu diserang orang-s7ant kafir),Al Farra

berkata, "Orang-orang Hijaz mengatakan fatanu ar-rajul, sedangkan

bani Rabi'ah, Qais, Asad, dan semua orang Najd mengatakan afnantu
ar-rajut'

Al Khalil dan Sibawaih membedakan keduanya, mereka

mengatakan batrwa fatantuhu artinya, aku menimpakan fitnatl
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kepadanya, seperti lcata kahalnftz. Sedangkan afnantuhu artinya, aku

menjadikannya terfittah.

Al Ashma'i mengatakan bahwa V,ata afitantuhu tidak dikenal.

Maksud at fitruh di sini adalah perang dan serangan yang tidak

disukai. Firman-Nya, (# 
@usuh) maksudnya adalah a'daa' (pata

musuh).

"' ',i(ai'# frt G. lJf $$ (Dan apabila kamu berada di

tengah+engah mereka [sahabatmuJ, lalu lamu hendak mendirikan

shalat bersama-sama mereka), int khithab rmtuk Rasulullah SAW,

dan hghmnya berlaku bagr saiap wali alnr setelah beliau

sebagaimana dinyatakan dalam itnu ushul, sepeti firman'Nya, ir.L
'ifi #l @mbilloh zakat dori sebagian hota mereka) (Qs. At-

Taubah t9]: 103) dan serupanya. Demikian p€ndapat Junllr ulama.

Semeirtara itu, Ab,u Yuuf dan Isma'il bin Ularyah berkata,

'fidak ada lagi sbalat lfiilf sctclah kaiadaar Nabi SAW, kattna

khilhob ini ktrusus tmttrk Rasulullah SAW.'

Keduanya juga berkata, "Hulnrm ini tidak berlalru bagi selain

beliau SAW, dikarenakan.kzutamaan dan keagrrngan yang beliau

miliki.' Narnur pendapat ini tertolalc, lcarena Allah telatr

memerintahkan kita unttrk mengikuti Rasulullah SAW dan meninurya,

battkan beliau sendiri bersauaa ulal A:$y t:h $noWon kafian

sebagaimana kalian metihot afu stutat).ts Para satrabat RA lebih

mengetatrui tentang Al Qur'an, dan melaksanakan

shalat itu lebih dari sekali setelah ketiadaan beliau, sebagaimana

diketahui dari riwayat-riwayat mereka Makna: t!'fzfi 
iii i31i

(Lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama'sama merekn)

maksudnya adalah aradta al iqaanah ftamu.hendak mendirikan

shalat), seperti firman-Nya, S.if. t W$ ;i6i Jt ji tiy ltpab it o

lramu hendak mengerjakan slnlat, maka basuhlah mukamu) (Qs. Al

ts Shahth:Al Butfiaii, no. 631, 6008, dari hadits Malik bin Al Huwairits.
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Maa'idatr t5l: 6) $\'J{ti'b(ijfi 3g f'g (Apabita hamt membaca Al

Qtr'an hendaHah komu meminta perlindungan kepada Allah) (Qs.

An-NatIl [6]: 98)

,A3 # W W(Maka hendaklah segolongan dari
merelca berdiri [shalatJ besertamu), maksudnya adalatr, setelah

engkau membagi mereka menjadi dua kelompok, yaitu sahr kelompok

berdiri menghadap arah mustrh, dan sahr kelompok lagi berdiri untuk

melaksanakan shalat bersamamu

ii;y,,1fiiY)'r1p* menyandang seniata), maksudnya

adalab kelompok yang shalat bersamamu.

Ada yang mengatakan bahwa dhamir-tya kembali kepada

kelompok yang menghadap ke arah musuh.

Pendapat pertarna lebih tepat karena kelompok' yang

menghadap ke aratr musuh sudah pasti menyandang senjata- Jadi,

disebutkannya perintah senjata ini, bagt yang memasuki

shala! karena ada dugaan tidak boleh menyandang senjata ketika

shalat, maka Allah memerintahkan untuk menyandang senjata, yakni

tidak meletakkan senjata Maksudnya bukan mengambil dengan

tangan, tapi menyandang senjata agar mudah diraih manakala mereka

memerlukannya, dan hal itu bisa mencegah keinginan musuh untuk

menyerang karena mereka memandang tidak ada peluang unfuk

menyerang.

Tentang kembalinya dhamir pada kalimat, ii;.y'1 Yf-?Ji
(Dan menyandang senjata) kepada kelompok yang menghadap ke

arah musuh, dinyatakan oleh Ibnu Abbas, ia berkata, "Karena

kelompok yang sedang shalat tidak berperang."

Ada yang mengatakan bahwa dhomir itu kembali kepada

kelompok yang sedang shalat."

Az-Zajjaj dan An-Ntrhas menyatakan kemungkinan perintah
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itu rmtuk kedua kelompok tersebut karena dapat lebih menggentarkan

musuh.

Ahlu ztrahir menyatakan batrwa perintah menyandang senjata

di sini bersifat wajib.

Abu Hanifah berpendapat batrwa orang yang sedang shalat

tidak boleh menyandang senjat4 karena hal itu membatalkan shalat.

Namun pendapat ini tcrtolak oleh malna ayat ini dan riwayat dalaur

hadits-hadits shahih.

1i*;($ (Kemudtan apabila mereka [yang shalat besertamuJ

sujud [telah menyempurnakan satu raknotJ), maksudnya adalah,

kelompok yang mengerjakan shalat (lebih dulu). l3'f4i (Maka

hendoklah mereka), yakni kelompok yang tadinya menghadap ke aratt

mnsnh. ?,$i ,n Pindah dari belakongma), makzudnyq dari

belakang orang-orang yang tadinya sedang shalat.

Kanungkinan juga matrnanya adalah, bila kelompok yang

sedang shalat bersamanya telatr selesai suJud, yalcni telah

menyelesaikan satu rakaat, karena lota sujud sebagai ungkapan

selunrlr rangkaian rakaat atau seluruh rangkaian shalat. b. l3t{4
;L55; (Maka hendaHah mereka pindah dari belakangmu),

maksudnya" setelah selesai hendaklah mereka pindatr ke belakang

menghadap ke arah musuh untuk berjaga-jaga. Jl$ W g\i
(Dan hendaklah datang golongan yang kedua), yaitu kelompok yang

tadinya menghadap ke arah musuh yang belum shalat, 6fr, lM
(Lalu bershalatlah mereka denganmu) dengan cara seperti kelompok

pertama. 1eli1J31O"" hendaklah mereka bersiap), yakni kelompok

kedua ini. 'ilLslf5 
;$L 6iaga dan menyandang seniata). lru

merupakan tambatran petunjuk bagi kelompok kedua, yaitu bersiap

siaga" selain menyandang senjata.

Ada yang mengatakan bahwa alasannya adalatr, karena pada

momen ini bisa dipandang sebagai peluang oleh musuh, karena
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kelompok yang sedang shalat bersama Nabi SAW sedang sibuk,
sedangkan momen pertama ftondisi sebelumnya) dipandang dalam
posisi siap tempur.

Ada juga yang mengatakaq batrwa alasannya adalah, karena

ada kemungkinan musuh tidak menunda penyerangan dari momen
tersebu! karena waktu tersebut merupakan bagian akhir shalat itu,
sedangkan senjata merupakan sarana bagi seseorang untuk meinbela
diri saat dalam perang.

Dalarn ayat tersebut tidak dijelaskan jumlah rakaat yang

dilakukan oleh setiap kelompok itu. Sementara dalanr Srurnah yang

suci disebutkan beberapa keterangan yang beragam dan cara yang
bermacam-macam, yang semuanya stwhih. Jadi, yang mengamalk4n

salatr satunya berarti telah mengamalkan apa yang diperintahkan ini.
Adapun yang berpendapat dengan memilih salatr satunya dan tidak
mengaktri yang lainnyq berarti telah jautr dari kebenaran. Kami telah
menjelaskan ini dalarn syarh kami terhadap Al Muntaqa (yakni Nail Al
Authar Syarh Al Muntaqa) dan tulisan-tulisan kami lainnya.

. {^t:1 &'tl*'f*iS #,;#,1 & -i,;fr StTs 'r-it\':,
iL.i (Orang-orang lcafir ingin sqrcya kamu lengah terhodap
senjatamu don harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan

sekaligus), ini mengandung alasan yang karenanya Allah
memerintahkan mereka bersiap-siaga dan menyandang senjata, yakni,

orang-orang kafir menginginkan kauu lengah terhadap penyandangan

senjatamu dan tidak bersiap siagq sehingga dengan begitu,mereka
bisa mencapai maksud mereka dan memperoleh kesempatan, lalu
mer€ka menyerbu kamu dengian sckaligrrs. Al anrt'ah ad4latl
perlcngl@pan peran& tennanrk perbekalan dan kendaraan.

,- W 6 *F # 5 # d,ii K, 6V ot4$z LLI.I,.#1r#1 (Dan tidak iao aoi, atasmu meletakkan ienjata-senjatamu,
jilra lramu mendopat suatu kesusahan karena hujan atau km'ena kamu
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,nemang sokit), Allah memberikan keringanan untuk meletalJcan

senjata bila mereka mendapat kesulitan karena hujan dalam kondisi

saki! karena kedua kondisi ini dapat menyulitkan dalam menyandang

senjata. Allah lalu memerintatrkan mereka untuk bersiap siaga agar

musuh tidak menyerang mendadak ketika mereka sedang lengah.

Ibnu Abu Syaibatr dan Abd bin Humaid meriwayatkan dari

Abu Hanzhalah, ia menuturkan, "Aku bertanya kepada Ibnu Umar

mengenai shalat safar, talu ia menjawab, 'Dua rakaat'. Lalu aktr

[utuk*, 'Lalu bagaimana dengan firman Atlah Ta'ala: W.ol'& 4
'f;;<'"-$ Qilra kamu tahtt diserang orang'orang tafir) sedangkin kita

sedang merasa aman?' Ia menjawab, 'sunnah Rasulullah sAW'.'

Abd bin Htrmai{ An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al
Baihaqi meriwayatkan dari umayyah bin AMullah bin Iftalid bin

Usaid, bahwa ia bertanya kepada Ibnu Umar, "Bagaimana menprutnu

tentang mengnash.ar shalat dalam perialanan? Kami tidak

mendapatinya di dalam Kitab'ullal& tapi yang karni dapati disebutkan

tentang shalat khauf. Ibnu Umar lalu menjawab, 'Wahai anak

saudaraku, sesungguhnya Allah telah menguttrs Muhammad SAW dan

kita tidak mengetahui apa-apa. Kita b€rbuat sebagaimana yang kita

lihat Rasulullah SAW perbuat'."

Merg-qashar shalat dalam perjalanan adalatr Sunnah yang

dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Disebutkan dalam Ash-Slnhihaiz dan yang lain dari Haritsah

bin Wahb Al Kllrza'i, ia menufiskan, "Aku melaksanakan shalat

Zruhur dan Ashar krsama Nabi SAW di Mina (masing-masing) dua

rakaat, padahal saat itu manusia sangat banyak dan'beliau dalam

kondisi aman.'ff

' Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah, At.Tirmidzi, dan di-

u Muttafaq 'Alaih: Al Butfiari, no. 1656 dan Muslim l/4E4.

72 TAFSIR FATHUL QADIR



lusan'kanaya, serta An-Nasa'i dari Ibnu Abbas, ia berkata, ..Kami
,aqflaksanakan shalat bersama Rasulullah sAw di antara Makkah dan

M{natr, saat itu kami dalam keadaan merasa aman, tidak merasa
takufterhadap sesuatu pun. Kanri melaksanakannya dua rakaat.,,25

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ali, ia menuturkan, ..Beberapa

orang pedagang bertanya kepada Rasulullah sAw, .wahai
Rasulullah, bagaimana cara kami melaksanakan shalat ketika sedang
bepergian?' Allah lalu menurunkan ayat: *$ ;"fi ,rJii A tp* t;y
,i*ti 'u W 6 Lg (Dan apabira kamu bepergan di muka bumi,
malra tidaklah mengapa kamu meng-qashar shalat[mal/. Kemudian
wahyu terputus. setahun setelah itu, Nabi sAw pergi berperang, lalu
beliau shalat zruhtr, saat itu kaum musyrik berkata" ,Kalian

diuntungkan oleh Muhammad dan para sahabatrya karena bisa
menyerang dari belakang merekq b*anl@h sebaiknya kita serang
mereka sekaligus?' salah seorang dari mereka berkata,
'Sesungguhnya mereka mempunyai pasukan sejumlatr itu di belakang
mereka'. Lalu di antara kedua shalat itu All?h menurunkan uyut, ;l
6 ek $y@ tg 3s fi tj?u$jt'tiri;< -"Jti W S iE i,il
lramu tahtt diserang orang-orang kafir. sesungguhnya orang-orang
ka/ir itu musuh yang nyata bagimu. Dan apabila kamu berada di
tengah-tengah mererw [sahabatmufiHingga, (li e;Ki]-'iA ifr (,t
q (Sesungguhnya Allah tion menyediakan adzab yang

menghinakan bagi orang-orang kofir itu) maka turunlah ketentuan
shalat khauf.'

Diriwayatkan oleh Abdunazzaq, sa'id bin Manshur, Ibnu Abu
syaibatr, Ahmad, Abd bin Humaid, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Jarir,
Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ath=Thabrani, Ad-Daraquthni,
serta Al Hakim dan di-shahft-kannya, dari Abu Iyasy Az-zwqi, ia
menuturkan, "Ketika kami bersama Rasulullah sAw di daerah usfaq

2s Shahk:At-Tirmidzi, no, S47 dan An-Nasa.i 3/l lZ, t lg.
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kami menghadapi kaum musyrik di bawah pimpinan Khalid bin
Walid. Posisi mereka berada di antara kami dan kiblat. Nabi lalu
rnengimami kami shalat Zhtrhur, maka mereka berkata, 'Mereka
sedang dalam suatu kondisi, seandainya kita benurtung, tentu kita bisa

menyerang mereka secara mendadak'. Kemudian mereka berkata,

'sekarang tiba waktu shalat pada mereka, dan itu lebih mereka sukai

daripada anak-anak serta diri mereka sendiri'. Jibril lalu turun
membawakan ayat-ayat: ',!iAtf ii e-*,6a LK$y (Dan apabita
kamu berado di tengah-tengah merelu [sahabatmuJ, lalu lwmu
hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka)." Selanjutrya
dikemtrkakan cara shalat yang mereka lalcukan bersama Nabi SAW.26

Banyak sekali hadits yang menyebutkan tentang cara

pelaksanaan shalat khauf, semuanya telah dikemukakan pada tempat-

tempatrya, sehingga karni tidak perlu memperpanjangnya di sini.

Al Bukhari dan yang lain meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nya,&ji #6 # ui.,is\fi 't*ryeika kamu

mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang

sakit), ia berkata, "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan

AMurrahman bin Auf yang sedang terluka."

(tb"h,i+'6$i3ti;.AtliL3Yiitgt);i'tiy
6 :' ;i (,{<r:$t & g,( 15,3i 

-l,y'i 
$St lrq.f.;i-11J;i

t1{6$u ;#S siir i'}K of;;;rt H eV4{, @
W(&fi'ft'?sZ*;-*v;tl'u'r#:iZl?

"Malca apabila kamu telah menyelesalhan shalat(mu), ingatlah

2o Shahih: Ahmad 3159, 60, Abu Daud, no. 1236, An-Nasa'i 3fi77, dan Al-
Albani dalaarShahih Abi Daud, 1D88.
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Aaah di wahta berdiri, di waktu duduk dan di wafuu befioring.
Kemudian apobila kanu telah mcrosa amon, maha dirihontoh

shalat ita (sebagoimona biasa). sesungguhnya shalat itu adalah
fardhu yang ditentukan wahtunya atas orang-orong yong beriman.

fanganlah kama berhati lemah dalam mengejar mcreka
(musahmu). lika kamu menderita kesahitan, maka sesungguhnya

mereko pun menderita kesakitan (puta), sebagaimana kamu
menderitanya, sedang kamu mengharap dart pada Allah apa yang
tidah mereka harapkan. Dan adorah Attah Maha Mengetahui lagi

Maha Bijaksana.', (es. An-Nisaa. [al: 103-l0a)

ti;;3 (Kamu telah menyelesaikan),maksudnya adalah, kamu
telatr menyelesaikan shalat khauf. Ini berdasarkan salah satu makna
qadhaa', seperti firman-Nya, gA{.ei|4#$$ 6pabilo kamu
telah menyelesaikan ibadah.hajimu) (es. Al Baqarah l2l: 2oo) t't$

ei{I alijl,tilAl;"; lepooito tetah ditunaitun shatat, maka
bertebaranlah kamu di muka bumi) (es. Al Jumu'ah 162): l0)

"H,jl ffi(#ti'At;pi Trsotbn Atbh di wanu berdiri,
di wahu duduk dan di waku berbaring), maksudnya adalatr, maka
ingatlah Allah dalam semua kondisi, termasuk dalam kondisi
peperangan.

Jumhur ulama berpendapat bahwa dzikir yang diperintatrkan
ini adalatr setelah shalat khauf, yang artinya, apabila kamu telah
menyelesaikan shalatrnu, maka ingatlatr Allah pada kondisi-kondisi
tersebut.

Ada juga yang mengatakan batrwa makna ayat, )!ii$ t $'7!i91 (Maka apabila kamu telah menyelesaikon shatat[mu)adalah,
apabila kamu telah menyelesaikan shalatnu, maka shalatlah kamu
sambil berdiri, duduk, atau berbaring, sesuai tuntutan kondisi
peperangan yang sedang berlangsung, seperti firman-Nya, ;!i;3,9
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ffS; 5 *L.1 Uttto kamu dalam keadaan tatwt (bahrya), maka

shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan) (Qs. Al Baqaratr [2]:
23e)

'iJifi ti$ lXemudian apabila knmu telah merasa aman),

maksudnya adalah, telah merasa ,rman dan tenang. Ath+huma'niinah
adalah tenangnya perasaan dari rasa takut.

iiI:A\ 116' (Maka dirikanlah shalat itu [sebagaimana
biasa), maksudnya yaitu, laksanakanlah shalat yang telah tiba
waktunya dengan cara yang telah disyariatkan, yaitu berupa dzikir-
dzikir dan rukun-rukun, sebagaimana biasa, dan jangan dilakukan

seperti itu lagi, karena cara pelaksanaan tersebut hanya untuk kondisi

takut (genting).

Ada yang mengatakan bahwa makna ayat ini adalah, mereka

meng-qadha shalat yang telah laksanakan dalam kondisi yang lalu,

karena kondisi tersebut merupakan kondisi genting, sehingga dzikir-
dzikir dan rukun-rukunnya terbatas. Pendapat ini diriwayatkan dari

Asy-Syafi'i. Pendapat pertama lebih tepat.

\73;i (i,{<r-u3\i g; 6( ',!3i'i,y{srrunss,rhnya shatat
itu adalah kewajiban yang ditentukan waldunya atas orang-orqng
yang beriman), maksudnya adalah, ditentukan dan ditetapkan

waktunya. Dikatakan waqqattu fahtrwa mauquut dan mauqif. Makna
ayat ini adalah, Allah telah mewajibkan sejumlah shalat kepada para

hamba-Nya, dan menetapkan waktu-waktunya pula, maka tidak boleh

seorang pun melaksanakan di luar kecuali karena udzur

syar'i, seperti ketiduran dan lupa.

";i:t ;6# 4'tj4 {'t (Jangantah kamu berhati lemah dalam
mengejar mereka [musuhmuJ), maksudnya adalah, janganlah kamu

lemah dalam mengejar mereka dan dalam menunjukkan kekuatan

serta keperkasaanmu.
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1AU g6AU;#S 6gEl3K olqika kamu menderita

kesakitan, malw sesunggubrya mereka pun menderita lccsahitan

[pulaJ, sebagaimana kamu menderitanya), ini alasan untuk larangan

yang disebutkan sebelumnya" batrwa rasa sakit dan luka-luka serta

derita peperangan yang kalian peroleh tidak hanya dirasakan oleh

kalian, tapi itu dirasakan oleh mereka" nalnun mereka tidak lebih

utama daripada kalian, walaupun mereka bersabar menghadapi panas

dan patritrya peperangan. Selain itu, kalian memperoleh kelebihan

yang tidak mereka peroleh, yaitu patrala dan ganjaran yang besar dari

Allah. Oleh karena itu, kalian lebih berhak untuk bersabar daripada

mereka, dan semestinya lebih jauh dari merasa lematr daripada

mereka, karena jiwa kalian itu loat, sebab memandang kematian

sebagai kemenangan, sedangkan mereka memandang kematian

sebagai kekalahan.

Ayat tersebut senada dengan ayat: iizll "g 
iit'6@- oL

A4 L;S Qitra kamu [pada Wrang UhudJ mendapat luka, maka

sesungguhnya kaum tfufi] itu pun tryda Perang BadarJ mendapat

lulra yang serupa) (Qs. Aali 'Imraan [3J: la0).

Ada yang mengatakan batrwa hgrapan di sini bermakna tahtt,

karena yang mengharapkan sesuahr lalu tidak dapat meraihny4 maka

tidak lepas dari rasa taktrt akibat tidak tercapainya apa yang

diharapkan.

Al Fana dmt Az-Zaiiaj mengatakan bafrwa kata ar'raiaa'

(harapan) tidak digunakan dengan makna takut kecuali disertai

penafian, seperti pada firman-Nya! @ i6 b.i,i;;'l FS( (Mengapa

kamu tidak percaya akan kebesman Allah?) (Qs. Nuuh [71]: l3),

yakri tidak takut terhadap kebesaran-Nya.

Abdurrahman Al A'raj membacanya an tahnmuu dengan

t;gtrakat fathah pada ht;6;$ .hamzah, Iilg maksudnya, qntuk menderita.

Manshur bin Al Mu'tamir membacanya tiilamuan, dengan
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harakat kasrahpada huruf ta'.

Ulama Bashrah tidak membolehkan meng-kasrah huruf ra',

karena berat.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya: :,;t liL1!6
',Urg- 'fi q$ (ii. 6"gattah Allah di waktu berdiri, di wahu

duduk dan di wahu berbaring), ia berkata, "Baik pada malam hari

maupun siang hari, di darat maupun di laut, dalam perjalanan maupun

di tempat tinggal, dalam keadaan lapang maupun miskin, dalam

keadaan sakit maupun sehat, secara sembunyi-sembunyi maupun

terang-terangan. Dalam setiap kondisi."

Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata,

"Ketika sampai kepadanya berita bahwa ada orang-orang yang

senantiasa berdzikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk,

maupun berbaring, ia berkata, 'sesungguhnya ini merupakan kondisi

yang bila sqseorang tidak dapat melaksanakan shalat sambil berdiri,

hendaklah mengerj akannya sambil duduk."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid,

mengenai firman-Nya: 'F1fi 6$ lxemudian apabila kamu telah

merasa aman), ia berkata, "Apabila kalian telah keluar dari negeri

safar ke negeri tempattinggalTsAiV.'Jl' (Maka dirikanlah shalat itu

I s e b a g ai mana b i as aJ ), yang maksudnya, sempurnakanlah. "

Abdtxrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al
Munclzir meriwayatkan serupa itu dari Qatadah. Juga Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Juraij

Ibnu Abu Hatim rneriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya: 6:';i ('{ <4".i\'JL A( $,it(i4 6e s uns*rho,a
shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waldunya atas orang-

orang yang beriman), ia berkata, "Maksudnya adalah mafruudhan
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fs*;"xrus
@sri Sr",

(yang diwajibkan)." Ibnu Jarir meriwaya&an darinya, dan ia berkata,

"Al mauquat adalah yang diwajibkan."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya" mengenai firman-Nya:

14 *'t (Janganlah kamu berhati tgmah), ia berkata" "Janganlah

kalian lemah."

Ibnu Jprir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya,

mengenai firman-Ny u, itSt (Kamu menderita kesakitan), ia berkata,

"Kalian merasakan sant. ZH- { (, ;tfi 'b, 'o#i3 (Sedang kamu

mengharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan), yang

maksudnya, kalian mengharapkan kebaikan."

g,et\l'&'@ 6ffu, ($fr.frYFiEy
'b?,ifi SytAt ;. 3@ r-- /'#t

(r? i'(6 $*7 6l'"0; # |'j'el- 3-$t * sfis;
it #'*t il'u6i't#-$5 q61'u 5;L;,3-@ (J
,rt* @ ru; $J*-r;,'if 6$7gig 6iS c6$-
ti e 

^\ 
b.'4 ;.3 t71\ *JJi e ;# A'*L ;1 y

$*s'r*iK j, i )a*ji
"Sesungguhnya Kami telah menurunhan kitab kepadamu dengan

membawa kebenaran, supaya hamu mengadili antara manusia

dengan apo yang telah Allah wahyuhan kepadamu, dan ianganlah
hamu menjadi penantang (orang yang tidak bersaloh), karena

(membela) orang-orungyang hhianat' dan mohonlah ampun

kepadaAllah. SesungguhnyaAllah Maha Pengampun lagi Maha

Penyayang. Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orung-
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orong yqng ,nerrgkhianati dirinya, Sesungguhnya Allah tidak

menyukai orang-orang yang selalu berhhianat lagi bergelimang

dosa, mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereha tidak

6sTssn sunyi dari Allah, padahat Allah beserta mereka, hetika pada

suatu malam mereha menetapkan kepatusan rahasia yang Allah
tidak ridhal Dan adalah Allah Maha meliputi (ilmu-Nya) terhadap

apa ysng mereka kerjakan, Beginilah hamu, kamu sekalian adalah

orang-orang yang berdebat untuk (membela) mereka dalam

hehidupan dunia ini. Maka siapakah yang akan mendebat Allah
untuk (membela) mereka pada Hari Kiamat? Atau siapahah yang

menjadi pelindung mereka (terhadap siksa Allah)?"
(Qs. An-Nisaa' [4]: f05-109)

'il 6tJ \ (Dengan apa yang telah Allah wahyukan

kepadamu)" baik melalui wahyu maupun cara lain yang dengarlnya

Allah mewahyukan. Maksudnya di sini bukan penglihatan mata,

karena hukum tidak dapat dilihat oleh mata, tapi maksudnya adalah

dengan apa yang diberitahukan dan ditunjukkan oleh Allah.

(,-; 'ug;fiLK $ (Dan janganlah kamu meniadi

penantang [orang yang tidak bersalahJ, karena [membelal orang-

orang yang khianat); maksudnya adalah, li ajli al khaa'iniin

khashiiman (anganlah menjadi penantang demi membela orang-orang

yang khianat), yakhi, menjadi penentang bagi mereka (orang-orang

yang tidak bersalah) karena membela orang-orang yang khianat. Ini
menunjukkan bahwa tidak boleh menantang seseorang kecuali setelah

diketahui bahwa orang itu tidak benar.

'&l ;.#::ti (Dan mohonlah ampun kepada Altah), ini

merupakan perintah untuk Rasulullatr SAW agar beristighfar.

Ibnu Jarir mengatakan bahwa malaranya adalah, mohon

ampunlah kepada Allah atas dosamu karena telah menantang (orang
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yang tidak bersalah) untuk membela orang-orang yang l*tianat.'

Keterangan tentang sebab turunnya ayat ini akan dikemukakan

nanti, dan dengan itu semakin jelaslahmaksudnya.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalatr, dan

mohonlatr ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang berdosa dari

umatmu, dan orang-orang yang berselisih secara batil.

e-.A it')tfr, 1-it * 3fi 7; (Dan iangantah kamu

berdebat [untuk membelal orang-orang yang mengkhianati dirinya),

maksudnya adalah, janganlah kamu berdebat untuk melindungi orang-

orang yang menghianati diri mereka sendiri.

Al mujaadalah diambil dari kata al iadal, yutu al qatl

(berkelatri). Ada juga yang mengatakan bahwa kata ini diambil dari

kata al jadaalah, yuat permukaan tanah, karena masing-masing pihak

yang bersengketa ingin membanting lawannya ke tanah. Hal itu
disebut mengkhianati diri sendiri, karena mudharat kemaksiatan

mereka kembali kepada diri mereka sendiri. Al khawwan artinyayang

banyak berkhianat. Al atsiim artinya yang banyak berbuat dosa.

Ungkapan tidak menyukai merupakan kiasan dari kata membenci.

n61 'u ',":c:.4 (Mereka bersembunyi dari manusia),

maksudnya adalah, menutupi dari manusia, seperti firman-Ny", ili3
L.t6t JflL, #3, (Dan siapa yang bersembunyi di malam hari)

(Qs. Ar-Ra'd [13]: l0) Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya

adalatr, mereka bersembunyi dari manusiq namun mereka tidak dapat

bersembunyi dari Allah, tidak dapat menutup diri dari Allah, atau

tidak malu terhadap-Nya, karena sesungguhnya Allatr senantiasa

mengetahui semua kondisi dan segala perbuatan mereka. Jadi,

bagaimana bisa mereka menyembunyikan diri dari-Nya?

'bkii i! (Ketitca pada suatu malam mereka rnenetapkan

keputusan rahasia), maksudnya adalah, mengatur suatu rencana di
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antara mereka. Disebut tabyiit karena biasanya pengaturan rencana itu

dilakukan pada malam hari.

)Ai'u 6j_7 ti (Keputusan rahasia yang Attah tidak ridhai),

maksudnya adalah, rencana yang diattr di antara mereka. Disebut

qaul karcna hal itu tidak terjadi kecuali setelah dibicarakan di antara

mereka.

;gF ifr{^ @eginilah kamu, kamu sekalian), maksudnya

adalah, orang-orang membela temannya yang mencuri. Riwayatnya

akan dikemukakan nanti. Kalimat ini sebagai mubtada'dmkhabar.

Az-Zajjaj mengatakan bahwa iYri uermatna }-ifi, dan
'A'"4- bermakna haaj aj tum (berargumen).

Firman-Nya, 11i$i ti f i'\ bEJ- 63 \;1i ,g\ A
(Dalam kehidupan dunia ini. Maka siapakah yang akan mendebat

Allah untuk [membelal mereka pada Hari Kiamat?) adalah kalimat

tanya yang bermakna pengingkaran dan celaan, maksudnya adalah,

siapa yang akan mendebat dan menentang Atlah untuk membela

mereka pada Hari Kiamat, ketika mereka disiksa akibat dosa-dosa

mereka?

Firman-Ny a, $.r+. j 'r* iK j { fer* siapakah yang jadi
pelindung mereka [terl.tadap silcsa AllahJ?), maksudnya adalah, siapa

yang akan menjadi pembela?

Makna asal al wakiil adalah yang melaksanakan pengurusan

perkara, yaitu, siapa yang akan mengurus perkara mereka ketika Allah

menghukum mereka dengan siksaan-Nya?

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,

Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-Syaikh, serta A1 Hakim dan di-shahih-

karurya, dari Qatadah bin An-Nua'mary ia menuturkan: Tersebutlah

sebuah keluarga di antara kami yang biasa disebut bani Abyarq; yaitu

Bisyr, Basyir, dan Mubasysyir. Bisyr adalah seorang munafik, ia biasa
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melontarkan syah yang menghujat para sahabat Rasulullah SAW,
kemudian disebarluaskan oleh sebagian orang Arab. Ia berkata" "Fulan
mengatakan demikian dan demikian, dan fulan mengatakan demikian
dan demikian." Bila para satrabat Rasulullah SAW mendengar syair
itu, mereka berkata, "Demi Allah, tidak ada yang mengucapkan syair
itu kecuali orang buruk itu." Ia pun berkata,

qu oi.\i 5.t rjui tbt i:t a';e,}t ,Sv t:,lr ,f
Apalcah setiap kali orang-orang mendendangkan suatu qasidah

mereka mendengki lalu mengatakan bahwa lbnu Al Abyarqlah yang
telah mengucapkannya

Mereka adalah kaum papa pada masa Jahiliyatr dan pada masa

Islam. Orang-orang di MAdinah biasa memberi mereka makan, berupa
lorma dan gandum. Orang ini, bila mempunyai kelebihan harta, lalu
datang rombongan pedagang dari Syam yang membawakan tepung
putih, maka ia membeiinya lalu mengkhususkan urtuk dirinya,
sedangkan keluarganya hanya diberi makan kurma dan gandum.

Suatu ketika, rombongan pedagang dari Syarn datang,

kemudian pamanku, Rifa'ah binZud,membeli tepung putih sebanyak

bawaan seekor unta, lalu menempatkannya di gudangnya, yang

terdapat persenjataan miliknya yang berupa tameng dan dua pedang,

yang dibiarkan begitu saja. Pada malam harinya, gudang itu dijarah
orang, makanan dan senjatanya diambil.

Keesokan harinya, paman}nr menemuiku dan berkata, "'Watlai
Keponakanku, tahukah engkau batrwa tadi malam telatr terjadi
penjarahan? Gudang kita dijarah orang sehingga makanan dan senjata

kita hilang."

Kami pun mencarinya dan bertanya-tanya di perkamprurgan

kami. Kemudian ada yang berkata kepada kami, "Kami melihat bani
Abyarq menyalakan api tadi malam, dan tidak ada yang kami duga
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kecuali'r.rnhrk: memasak sebagian makanan kalian.' Sementara bani

Abyarq'sendiri ketika kami tanya, mereka berkata, "Demi Allah,
menurirt kami yang mencuri harta kalian adalah Lubaid bin Satrl,

seorang laki-laki dari kami yang baik dan memeluk Islam."

Saat Lubaid bin Sahl mendengar hal ini, ia langsung

menghunuskan pedangnya, kemudian mendatangi bani Abyarq dan

berkata, "Aku mencuri? Demi Allah, sungguh (darah) kalian akan

melumuri pedang ini, atau kalian buktikan pencr.rian itu." Mereka

berkata, "Tahanlah, janganlah engkau menyerang kami, wahai lelaki.
Demi Allah, bukan engkau pelakunya.

Kami pun bertanya-tanya di perkampungan itu, sampai-sampai

kamir ragu bahwa pelakunya berasal dari mereka. Pamanku lalu
berkata kepadaku, "Wahai Keponakanku, mungkin sebaiknya engkau

menemui Rasulullah SAW dan menceritakan hal ini kepada beliau."

Aku pun menemui Rasulullah SAW, dan berkata, 'oWahai

Rasulullah, ada sebuatr keluarga di antara kami yang berperangai

buruk, mereka mencuri dari pamanku, Rifa'ah bin Zud, menjarah

gudangnya; mencuri senjata serta makanannya. Tolonglah, agar

mereka mengembalikan senjata kami. Adapun makanannya, kami
tidak memerlukannya." Rasulullah SAW lalu bersabda, "Alat akan

menelitinya."

Ketika bani Abyarq mendengar hal ini, mereka menemui

seorang laki-laki dari kalangan mereka yang biasa dipanggil Asir bin
Urwah, lalu berbicara kepadanya mengenai hal ini. Kemudian orang-

orang perkampungan itu berkumpul kepadanya, lalu menemui

Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya

Qatadah bin An-Nu'man dan pamannya telatr mendatangi sebuah

keluarga dari kami yang memeluk Islam, dan ia orang yang baik.

Mereka menuduh keluarga itu telah mencuri tanpa ada bukti dan

indikasi."
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Aku lalu menemui Rasulullah SAW dan berbicara kepada

beliau, beliau pun bersabda, "Engkau telah mendatangi sebuah

kcluarga yang tnerneluk Islam dan baik, serta menuduh mereka

.mencuri tanpa bulai dan indilusi?' Saat itu ingin rasanya aku

mengeluarkan sebagian hartaku dan tidak berbicara kepada Rasulullatr

SAW mengenai hal itu.

Pamanku lalu menemuiku dan berkatao "Wahai Keponakanku,

apa yang terjadi padamrr?" Aku pun memberitahu perkataan

Rasulullah SAW kepadaku. Pamanku lalu berkara "Allah Matra

Penolong."

Belum lama berselang, turunlah ayat: $l,t AAL$t(t @
(--;'r:.;W,K$1itl6vrr1|y-e6t'&1'S;a.q,{u,gisungguhnya

Kami telah rnenurunlwn Kitab kcpadamu dengan membawa

kebenaran, supcya kamu mengadili antara manusia dengan opa yang

telah Allah wahyukan kepadamu, dan jangonlah lcamu menjadi

penantang [orang yang tidak bersalahJ, karena [membelal orang-

orang yong khianat), yaitu bani Abyarq. 'ii ;{J't (Dan mohonlah

ampun kcpoda Allah), yakni, atas perkataanmu kepada Qatadatr.

#'bl€r_O_51 ;"ifi{i@ q,6f- t(-at5y
(Sesungguhnya Allah Maha Pengamptn lagi Maha Penyryang. Dan
janganlah lamu berdebat [untuk membelal orang-orang yang

mengkhianati dirinya) Hingga: G.t $F 
^l 

)*; 'frrl j;#- 't
(Kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang) (Qs. An-Nisaa' [4]:
I l0) Maksudnya adalatr, bila mereka memohon ampun kepada Allall
niscaya Allah mengampuni mereka.

fit6;-aij (Barangsiapa yang mengerialwn dosa) Hingga:

6i USS (* W\ ii (aon" sesungguhnya ia telah berbuat suatu

kcbohongan dan dosa yang nyata) (Qs. An-Nisaa' [4]: 111-ll2),
maksudnya adalatr,. mereka mengatakan bahwa pelakrurya adalah
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Lubaid.

nJ.n J A,"L4S &l tr;33 {$" ifr 3:;ii/tr;
(Sekiranya bukan lcarena karunia Allah don rahmat-Nya kepadamu,

tentulah segolongan dari merelw berkcinginan keras untuk

menyesatkanmu) (Qs. An-Nisaa' [a]: I l3) maksudnya adalah, Asir bin
Urwah. Setelah diturunkannya ayat ini, ia menemui Rasulullah SAW

dengan membawa senjata tersebut, lalu beliau mengembalikannya

kepada Rifa'ah.

Qatadah melanjutkan: Ketika aku membawakan senjata itu
kepada pamanku, ia memang sudah tua sejak masa Jahiliyah, dan

dalam pandanganku keislamannya tidak murni (tercampuri

kemunafikan), ia berkata, "Wahai keponakanku, itu untuk kepentingan

/i sabilillah." Saat itulah aku tahu Islamnya sungguh benar.

Setelah turunnya ayat itu, Basyir bertemu dengan orang-orang

musyrik, lalu mampir ke Salafah binti Sa'd, kemudian Allah
menurunkan ayat: gi e gi e';ralf i 6U, )il, J;;11 ;i$A
J:j U .;lj 'wi$l (Dan baiangsiapa yang menentqng Rasul sesudah

jelas kebendran bagtnya, dan mengihtti jalan yang bukan jalan
orang-orang mukmin, Kami biarlcan ia leluasa) Hingga: latjW'j7
(Iersesat sejauh-jauhnya) (Qs. An-Nisaa' [4]: 115, 116)

Setelah diturunkannya ayat tersebut, berkenaan dengan

Salafah, ia dituduh oleh Hassan bin Tsabit dengan untaian syair-

syairnya. Lalu Salafah mengambil barang milik Hassan dan

meletakkan di kepalanya, kemudian ia keluar, lalu membuangnya di
Abthah, kemudian Salafah berkata, "Hassan telah menghadiahiku

syair. Engkau sama sekali tidak memberiku kebaikan."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini gharib, kami tidak
mengetahui ada seorang pun yang menyandarkannya selain

Muhammad bin Salamah Al Harani."
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Diriwayatkan oleh Yunus bin Bukair dan yang lain dari

Muhammad bin Ishaq, dari Ashim bin Umar bin Qatadah, secara

mursal, dan tidak disebutkan dari ayahnya, dari kakeknya.

Diriwayatkan sebagiannya oleh Ibnu Abu Hatim dari Hasyim

bin Al Qasim Al Harani, dari Muhammad bin Salamah.

Diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dalam Tafsir-nya, ia

berkata: Muhammad bin Isma'il, yakni Ash-Shani, menceritakan

kepada kami, Ahmad bin Abu Sy'aib Al Harani menceritakan kepada

karni, Muhammad bin Salamah menceritakan kepada karni, lalu

disebutkan kisahnya secaxa panjang lebar.

Diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikfi Al Ashbahani dalam

Tafsir-nya dari Muhammad bin Al Abbas bin Aypb dan Al Hasan

bin Ya'qub, keduanya dari Al Hasan bin Ahmad bin Abu Syu'aib Al
Harani, dari Muhammad bin Salamatr, seperti itu, kemudian pada

aktrir kisatrrya disebutkan: Muhammad bin Salamah berkata, o'Yahya

bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal, dan Ishaq bin Abu Israil mendengar

hadits ini dariku."

Diriwayatkan oleh Al Hakim dulq* Al Mustadrak dari Abu Al
Abbas Al Asham, dari Ahmad bin Abdul Jabbar Al Athari, dari Yunus

bin Bukair, dari Muhammad bin Ishaq, dengan makna yang lebih

lengkap dari ini, kemudian ia berkata, "Shahih berdasarkan syarat

Muslim."

Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd dari Mahmud bin Lubaid, ia

berkata, "Basyir berangkat.... " dikemukakan kisahnya secara ringkas.

Diriwayatkan juga secara ringkas dan secara panjng lebar dari

sejumlah tabi'in.
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tL#6/J-61 *";_ 
^t 
j;q'i,ifr ;$ i r.fi W fi

W W xt S(s l*$ {F r#i6y $18-,r, @
q3q #;i & ej.+ ;iT (4IW 61;s
.J;ir?A\E &1|#55 A5; ll &Aitr;@ 6j
'i,1 &i5 i tj, n ai,,% y ; pfr $ y6b6i 3 ji,^
;if 3-;, .6?sw K d Y 67;r'iKq; gir . <6;

@ r=gar
'(Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya

dirinya, kemudian ia mohon ampun kepadaAllah, niscaya ia
mendapatiAllah Maha pengampun lagi Maha penyayang.

Barangsiapa yang mengerjakan dosa, maka sesunggulinya ia
mengerjakannya untuk (hemudharatan) dbinya sendiri, Dan Allah

Maha Mengetahui lagi Maha Bijahsana. Dan barangsiapa yang
mengerjakan kesalahan atau doso, hemudian dituduhhannya

kepada orang yang tidak bersalah, maha sesungguhnya ia telah
berbuat suotu kebohongan dan dosayang nyat* sekiranya bukan

korena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, tentulah
segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu.

Tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan
mereka fidak dapat membahayakanmu sedikit pun kepadomu. Dan

0uga karena) Allah terah menurunkan kitab dan hikmah
hepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu

ketahui Dan adalah karuniaAilah sangat besar atasmu.r,
(Qs. An-Nisaa' [4]: U0-113)

Ini pelengkap kisatr yang telah disebutkan. As-suu' maksudnya
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adalah keburukan yang karenanya sesuatu menjadi buruk.

,'a11i i$ 5(Dan menganiaya dirinya) karena melakukan
suatu kemaksiatan atau suatu dosa yang tidak berdampak kepada

orang lain.

'6tl *4'i (Kemudtan ia mohon ampun tcepada Altah), agw
mengampuni dosa yang telah dilakukannya itu. 6j"A 6i 4
(Niscoya ia mendapati Atlah Maha Pengampun) atas dosanya. W
(Lagi Maha Penyayang) terhadapnya. Ini dorongan bagi yang telatr

melakukan pencurian dari bani Abyarq, agar bertobat kepada Allah
dan memohon ampunan-Nya. Ini menuujukkan batrwa Allah Maha
Pengampun bagi yang memohon ampun kepada-Nya dan

menyayangi-Nya.

Adh-Dhatthak mengatakan bahwa ayat ini diturun-kan

berkenaan dengan Watrsyi, yang telah membunuh Hamzatr, ia
dahulunya adalah seorang musyrik (ilot dalam pasukan kaum

musynk), lalu membunuh Hamzah (dalam suatu peperangan), lalu ia
datang kepada Nabi SAW (setelah memeluk Islam) dan bertanya,

"Apakah tobatku bisa diterima?" Lalu fiIrunlatt ayat ini. Namun yang
jelas, penyimpulan hukumnya berdasarkan pada keumum an lafaz)tnya,'

bukan berdasarkan pada kekhususan sebab, sehingga yang demikian

ini berlaku untuk setiap hamba Allah yang melakukan suatu dosa lalu
ia memohon ampun kepada Allah SWT.

U,i! +.F" 6i (Barangsiapa yang mengeriakan dosa),

maksudnya adalah, suatu dosa .r.fi {F l^$i \3Y (Maka

sesungguhnya ia mengerjakanrrya untuk [kemudharatanJ dirirrya

sendiri), maksudnya adalatr, akibatnya akan kembali kepadanya. Al
kasb adalah sesuatu yang ditarik seseorang untuk dirinya sebagai

suatu manfaat, atau untuk mencegah suatu madharat. Oleh karena itu,
perbuatan Tuhan tidak disebut kasb. Demikian yang dikatakan oleh Al

Qurthubi.
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Gl t W +-X1- gj (Dan barangsiapa yang mengerjaknn

Iresalahan atau dosa). Ada yang mengatakan batrwa arti keduanya

sam4 dan pengulangan ini berhrjuan sebagai penegru.

Ath-Thabari berkata, *Khathii'ah (kesalahan) terjadi karena

disengaja dan tidak disengaja, sedangkan i/sz (dosa) hanya terjadi

karena disengaja."

Ada juga yang mengatakan batrwa l:hathii'ah adalatr dosa

kecil, sedangkan itsm adalatr dosa besar.

Qj..*;j-'X (Kemudian dituduhkan kepada orang yang tidak
bersalah), penyatuan dhamir di sini karena 'athaf-nya (partikel

penggabungnya) menggunakan kata J, atau karena dominasi . irsnt

terhadap khathii'ah.

Ada juga yang mengatakan batrwa dhamir ini kembali kepada

frasb (yakni dari: ,;.$-).

WfrSq Jg y (Ur*o sesungguhnya ia telah berbuat
suatu kebohongan dan dosa yang nyata), karena dosa berdampak

terhadap pelakunya, sehingga menjadi seperti beban yang dipikulnya.
Ini seperti firman-Nya: Clil { $W ?gt <J;3: (Dan

sesungguhnya mereka aksn memihtl beban [dosal mereka, dan

beban-beban [dosa yqng tainJ di samping beban-beban mereka

sendiri) (Qs. Al'Ankabuut t29l: 13)

Al buhtaqndiambil dari kata al buht,yaitu berbohong tentang

orang yang sebenarnya tidak seperti yang dinyatakannya. Pola

perubalrannya yaitu ahattuhu-bahtan dan buhtaanan, artiny4
mengatakan atas namanya apa yang sebenarnya tidak ia katakan.

Dikatakan buhita ar-rajul (dengan kasrah) yang artinya, diam dan

bingur, demikian juga bahula (dengan dhammah), contohnya dalam

firman Allah Ta'ala, 6 aii (.$j ltotu terdiamlah orang kafir itu)
(Qs. Al Baqarah l2):258). Al itsm al mubiin artinya dosa yang jela1. 

.
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iG33 ,n{" if # $tr; (Sekiranya bukan trarena trarunia
Allah dan rahmat-Nya kepadamu), iru lchithab untuk Rasulullah sAw.
Maksud dinyatakannya karunia dan rahmat ini untuk Rasulullah sAw
adalah, karena beliau memperingatkan tentang mana yang benar
dalam kisah bani Abyarq.

Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan

karunia dan rahmat di sini adalah kenabian dan keterpeliharaan beliau.

;i, L$E -!ir STentulah segolongan dari mereka
berlrcinginan keras), maksudnya adalah, dari golongan yang membela
bani Abyarq, sebagaimana telatr dikemukakan.

LJr;- :J gntu* menye s atkanmu) dxikebenaran.

# I ab. 5j (Tetapi mereka tidak menyesattran

melainlwn dirinya sendiri), karena akibatnya kembali kepada diri
mereka sendiri.

,tj,U4i!4V3 @an mereka tidak dapat membahayakanmu

sedikit pun kepadamu), karena Allah SWT memeliharamu dari

manusia, dan karena engkau mengetahui yang benar, serta tidak ada

mudharat terhadapmu dalam memberikan keputusan itu sebelum

turunnya wahyu.

Jar dan majrur-nya pada posisi nashab sebagai mashdar,
yaitu, dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikit pun ketika
Allah menurunkan Al Kitab dan Al Hikmah kepadamu, atau, karena

Allah menurunkan itu kepadamu.

'P ,K {Y <)i36 (Dan telah mengajarlcan lcepadamu apa
yang belum kamu ketahui), di-'athaf-kan kepada d:tt, yang

maksudnya, dan telah mengajarkan kepadamu melalui wahyu apa

yang belum kamu ketahui sebelumnya.

( oEi A{" ;t{ Ji, <rfS (Dan adalah karunia Altah sangat
'.besar 

atasmu\; karena tidak ada karunia yang lebih'besar daripada
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kenabian dan turunnya wahyu.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Nya, ,i#, i\fi i $;i W- it (Dan

barangsiapa yang mengerjalan lrejahatan dan menganiaya dirinya),

ia berkata, "Allah mengabarkan kepada para hamba-Nya tentang

kelembutan, pemaafan, kebaikan, serta kelapangan rahmat dan

ampunan-Nya. Barangsiapa melahrkan dosa, baik kecil maupun besar,

kemudian memohon ampun kepada Allah, maka ia akan mendapati

Allah Maha Pengampun, sekalipun dosa-dosanya itu lebih besar

daripada langit, bumi, dan gunung-gunung.

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata,

"Barangsiapa membaca kedua ayat ini dari suratr An-Nisaa' kemudian

memohon ampun kepada Allah, niscaya akan diampuni, yaitu, dt
#., $F 6i )-"3. 'itl i;iL'i |,G, 75. 5 t;7 gg loan
barangsiapa yang mengerjakan kejahotan dan menganiaya dirinya,

kemudian ia mohon ampun kcpada Allah, niscaya io mendapati Allah

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang) #3f, Yg*E \L #
-*1 g:gS 'irt b';fufi is;it1 (Sesungguhnya iikatau mereka

ketilu menganiaya dirinya datang kcpadamu, lalu memohon ampun

lrepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ompun untuk nereka) (Qs.

An-Nisaa' [a]:6a)

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadatr, mengenai

firrran-Ny a, ;t3 ,K { 6 4$;t (Dan telah mengaiarkan kepadamu

apa yang belum kamu ketahui), ia berkata, *Allah mengajarkan

kepadanya tentang dunia dan akhirat, antara yang halal dengan yang

haram, untuk dijadikan hujjatr kepada para makhluk-Nya."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, ia berkata,
*Allah mengajarkan kepadanya kebaikan dan keburukan."

Tentang diterimanya permohonan amput, maka hal itu bisa

rnengbapru dosa-dosa. Telah disebutkan di dalam banyak hadits yang
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&t t +ii I F+ A U I e* u *,t'tL*
fA *$ 3i1,ifrwO7 -iifr3ll ,fi_";;'o6( q
e&; u''il\d t';iY +ibJrxll $9r,@ W
@ q-i ai6i";t11-*,i,3 JSc.iij'641 ,F

"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka,
kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyaruh (manusia)

memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf,, atau mengadakan

perdamaian di antara manusio" Dan barangsiapa yang berbuat
demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami

memberi kepadanya pahala yang besar, Dan barangsiapa yang
menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti

jatan yang bukan jalan otang-orang mukmin, Kami biarkan ia
leluasa terhadap kesesaton yang telah dikuasainya itu dan Kami

masukkan ia ke dalam Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk
tempat kemballD (Qs. An-Nisaa' [4]: 114-115)

An-najwaaadalah berbisik-bisik rahasia antara dua orang, atau

dalam suatu kelompok. Penggunaan dan pola perubahannya yaitu
naajaitu fulaanan-munaajaatan wa najaa'an wa hum yantajuuna wa
yatanaajauna. Najautu fulaanan-anjuuhu-najwaa artinya adalatr,

naajaituhu. Jadi, najwaa adalatr derivasi (pembentukan kata dari kata
asalnya) dari najauta asy-syai'a-anjuuhu, yang artinya, aku
menyelamatkannya dan menyendirikannya. An-najwah min al ardh
adalah tanatr yang menggunduk (meninggi) karena tampak menonjol
disebabkan oleh ketinggiannya dibandingkan yang ada di sekitarnya.

tercantum dalam kitab-kitab hadits.
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Najwaa yang bermakna berbicara ratrasia adalatr sebagai mashdar.lni
bisa juga disandangkan kepada jama'ah, seperti ungkapan qaumun

'adl, Allah Ta'ala berfirman: tili:'y31Oan sewahu mereka berbisik-
bisik) (Qs. Al Israa' llTl a7)

Berdasarkan yang pertama" maka kata ini sebagai pengecualian

terputus, yakni, akan tetapi (bisikan bisikan) yang menyuruh manusia

untuk bersedekatr. Atau pengecualian yang tersambung, dengan

diperkirakan, kecuali bisik-bisik yang menyuruh untuk bersedekah.

Berdasarkan yang kedua, maka ini sebagai pengecualian

bersambung pada posisi khafadh, karena sebagai badal dari ,*9,
yang maksudny4 tidak ada kebaikan pada kebanyakan (bisik-bisik)
kecuali pada orang yang menyuruh untuk bersedekah. Segolongan

mufassir mengatakan bahwa on-najwaa adalah pembicaraan

kelompok tersendiri atau dua orang, baik secara ratrasia maupun

terang-terangan. Demikian juga yang dikatakan oleh Az-Zajjaj.

ll'+ (Menyuruh [manusial memberi sedekah), konteksnya

menunjukkan sedekah tathoywu' (sunah).

Ada juga yang mengatakan sedekah fardhu (zakat).

Al ma'ruuf adalah sedekah tathawwu'.

Pendapat pertama lebih tepat, sedangkan al ma'ruuf adalah

lafazhumum yang mencakup semua bentuk kebajikan.

Muqatil mengatakan bahwa al ma'ruuf di sini adalah al fardh
ftewajiban).

Pendapat pertama lebih tepat, contohnya adalah ucapan Al
Hathi'ah berikut ini:

,-r.3ltri' ,r- --it l;{ y c,// rrcz1,,o, ?,',.o,. o,
e'-)l_l* lJrr ) Pl ,)ri4 A

"Siapa yang melahtkan kebajikan, maka tidak akan luput dari
ganJdronnya.
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Kebajilwn antara Allah dan.manusia tidak alcan sirna.

Dalam hadits disebutkan, 'ti* j.jlt, k <t**o kebajikan

adalahsedelmh). 
. 

',

P !r.'!gl &3 ol ,l'27it q'ttl. (Sesungguhnya di antara

kebajilran adalah englcau berjumpa dengon saudaramu dengan

bermanis muka). Ada yang mengatakan bahwa al ma'ruuf adalah

menolong orang yang bersedih. Mengadakan perdamaian di antara

manusia adalah urnum, yaifu berkenaan dengan darah, kehormatan,

harta, dan setiap yang bisa dilakukan perdamaian.

Aj $i;- oij (Dan barangsiapa yang berbuat demikian),

mengisyaratkan kepada hal-hal yang disebutkan itu. Allah menetapkan

bahwa memerintahkan hal-hal tersebut adalah kebajikan, kemudian

Allah mendorong untuk melakukanny4 $ls j14 tli @an
barangsiapa yang berbuat demikian), karena melakukan hal-hal

tersebut dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah daripada sekadar

menyuruh orang lain melakukannya, sebab baiknya memerintahkan

itu karena sebagai sarana untuk melakukannya.

St q67 'iif lXarena mencari keridhaan Atlah), ini 'illah

(alasan) untuk f '/ melakukan (yakni '$-11;, karena orang yang

melakukan untuk tujuan selain itu, tidak berhak mendapatkan pujian

dan balasan ini, bahkan adakalanya tidak lepas dari dos4 karena setiap

amal tergantung pada niatnya.

e'ti!'i t ;i C )i b Jt:;tl $fi {2 @an barangsiapa yang

menentang Rasul sesudah jelas kcbenaran baginya). Al musyaaqaqah

adalah memusuhi dan menyelisihi. Jelasnya, kebenaran adalah

mengetahui kebeaaran risalah fterasulan Nabi SAW) dengah bukti-

bukti yang menunjukkannya, tapi kemudian justru menentang, '&3
i*;St ,E & (Dan mengihtti jalan yang bukan jalan orang-orang

mubnini,ya*i, selain jalan yang ditempuh oleh orang yang memeluk

Islam, serta tidak melaksanakan hukum-hukumnya.
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"'d+..$€t1tffif4f-

J36 .jj 1rumi bitkan ia leluasa terhadap kcsesatan yang

telah dihtasainya itu), maksudnya adalah, Kami jadikan ia berkuasa

terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. '& .*:!ti @*
Kami masukkan ia kc dalam Jahanam). Ashim, Hamzah, dan Abu
Amr membacanya nuwallih dan nushlih dengan harakat suhm pada

huruf ha' di kedua tempat ini. Sementara ittr, yang lain membacanya

dengan harakat kasrah pada keduanya.

Kedua qira'ah tersebut merupakan bentuk logat (dialek atau

aksen). Ini juga dibaca nashlihi dengan harakatfathah padahwuf nun,

dan shalaa-yashlaa. Penjelasan tentang ini telah dipaparkan.

Segolongan ulama berdalih dengan ayat ni untuk menyatakan

hujjah ijma'dengan firman-Nya: iaaS:Jl S"l, &'&i (Dan mengihtti
jalan yang bulan jalan orang-orang mubnin). Tapi menurutku (Asy-

Syaukani) tidak ada hujjah di sini, karena yang dimaksud dengan

ghaira sabiilil mu'miniin di sini adalatr keluar dari agama Islam

menuju yang lain, sebagaimana tersirat dari lafazhnya dan dikuatkan

oleh sebabnya. Oleh karena itu, sebaiknya Anda tidak langsung

percaya kepada seorang 'alim di antara ulama aguma Islam ini yang

berijtihad dalam suatu masalah agdma Islam, lalu ijtihadnya itu
menyelisihi mujtahid lain yang semasanya, karena dengan begitu

berarti ia ingin memicu reaksi di jalan orang-orang mukmin, yaitu,

agama yang lurus dan lembut. Itu juga berarti ia mengikuti jalan yang

bukan jalan mereka.

Abd bin Humaid, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang lain

meriwayatkan dari Ummu Habibatr, ia berkata, *Rasulullah SAW

bersabda: .tft ! # ,f W \f )TiA.t;l\t ,:n , * i? i* it'e:s
.,Y,t ? rt.1errrtoo, manusii ,r^r*rryo meniatti tanggungannya,

bukan keuntungannya, kccuali perintah kcbaikan atau larangan

kcmungkaran atau berdzikir kcpada Allah 'Azzawa Jalla).'a7

' Dho'i7,At-Tirmidzi, no.24l2,Al Hakim 21512,513 dan dicantumkan oleh At-
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Suffan Ats-Tsauri berkata, *Hal ini dalam Kitabullah adalatr

firman-Nya, i$d u ,t'iL A- & l-(ridgt-ada_ trebaitran pada

kebanyalranbisitran-bisilwn.mereka)<';k-iG3tK47f,Ayiifr;i-

@(t;36',#)i'iti;{y{roao hari ketikn roh dan para mataitrnt

berdiri bershaf-shaf,, mereka tidak berlwta-kata, kecuali siapa yang

telah diberi izin kcpadanya oleh Tuhan Yang Maha Pemurah; dan ia
mengucapkan kata yang benar) (Qs. An-Naba' [78]: 38) fu C A(t
tF;; ;ijUV,;; .FrPii35rjJt'.;jr$y@+ ,l i*ii

@ Pi (Demi masa. Sesungguhnya mqnusia itu benar-benar dalarit

lrerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal
shalih dan nasihat-menasillati supaya menaati kebenaran dan

nasihot-menasihati supaya menetapi kesabaran)." (Qs. Al 'Ashr

[103]: l-3)

Banyak sekali hadits yang menganjurkan untuk diam,

memperingatkan tentang kesalahan-kesalahan lisan, dan anjuran untuk

senantiasa rnemelihara lisan dan mengadakan perbaikan di antara

manusia.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan,

mengenai firman-Nya: 4lj:' ff-6i (Dan barangsiapa yang berbuat

demikian), ia berkata, "Bersedekah, meminjamkan, atau mengadakan

perbaikan di antara manusia."

Abu Nashr As-Sajzi dalam Al lbanahmeriwayatkan dari Anas,

ia menuturkan, "seorang badui datang kepada Nabi SAW, lalu

Rasulullah SAW bersabda kepadanya: | :lglpt U 3i;iir p ,l$t llt'tty
,fit |\i,*t7t o- ry gt y.!'J?i,y jl,i,,H q f e t
.Lh)t (Wahai badui, sesungguhnya Allah telah menurunknn kepodaht

Al Qur'an [yang berbunyi], 'Tidak ada kebaikan pada kebanyakan

bisilran-bisikan mereka'. Hingga: 'Maka kelak Kami memberi

kepadanya pahala yang besar'. l{ahai badui, pahala yang besar

Albani di dalam Dha'if Al Jani', no.4288.
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adalah surga). Orang badui itu lalu berkata, 'segala puji bagi Allah
yang telatr menunjt*i kami kepada Islam'."

At-Tirmidzi dan Al Baihaqi dalam Al Asma'wa Ash-Shifat

meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda:

1,3' d'i3'J3',,f ,yt*f,j',Ja l, tt d.4zl*lAt 
"tblf\i:f 

}b' {A;tl
(Selamanya Allah tidak akan menyatukan umat ini dalam kesesatan.

Tangan Allah berada di atas jama'ah. Barangsiapa keluar dari
jama'ah, maka ia kBluar le neraka)."28

At-Timidzi dan AI buituqi mengeluarkan riwayat ini dari Ibnu
Abbas secara marfu'.

rIA r, 3"1X. tA 4js <ri v'pj 4L'{A, 6 3r5j ii i,t,

tt\-3 €6y<1 V*;i u Si\ol @ L; Siti'j;'"{r ;'t
Ai r4'l 363'5i'ti @ rlj (,Yf . J y5}4

;5;s t {xsss {n$t ; @ 0# (";,'+:Q

6'""fi1 -# 6;i4i #r{; ;t lr a(,(.'t4{,5
W 6f3'u+ fr Ai -ti, cLfij .d;!.t( r;X-
afi@ si) $9fia1 {1;t i";,r-s##6l

VVS tf,r. 52;1'1 ,@ L:.,1 V; {,rQ:lt f4+ ;{ry
-Vi'"i$ 

iqr$i qr? u,sfi * ;i3+ 3Z
*.fieil{n:rV;n'^rr76

2' Shahih: At-Tirmidzi, no. 2167 dan
7D?2.

sanadnya di-shahih-kan oleh Al-Albani
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$ Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa' mempersekutukon
(sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik

bagi siapa yang dikehendaki-Nya, Barangsiopa yang

mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia
telah tersesat sejauh-jauhnya Yang mereka sembah selain Allah itu,
tidak lain hanyalah berhala, dan (dengan menyembah berhala itu)
mereka tidak lain hanyalah menyembah syetan yang durhaka, yang
dilaknatiAllah dan syetan itu mengatakan,'Saya benar-benar akan

mengambil dari hamba-hamba Engkau bagian yang sudah

ditentukan (untuk saya), dan aku benar-benar akan menyesatkon

mereka, dan akan membangkilkan angan-angan kosong pada

mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang
ternak),lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku

suruh mereka (mengubah ciptaan Alloh), lalu benar-benar mereka

merubahnya'. Barangsiapa yang menjadikan syetan menjadi
pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian
yang nyata. Syetan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan

membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal syetan

itu tidak menjunjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka.

Mereha itu tempatnya fahanam dan mereka tidak memperoleh

tempat lari daripadanya. Orang-orang yang beriman dan

mengerjakan amalan shalih, kelak akan Kami masukkan ke dalam

surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di
dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang

benar. Dan siapakah yang lebih benar perkatoannya daripada

Allah?" (Qs. An-Nisaa' [4]: 116-122)

-,l'dA,itl;r*'il'l'ylsrtrngguhnyaAtlahtidakmengampuni
dosa mempersehttukan [sesuatuJ dengan Dia), penafsiran ayat ini
sudah dikemukakan, adapun pengulangannya dengan lafazh yang

sama merupakan bentuk penegasan. .
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.i;{l-

Ada yang mengatakan batrwa pengulangannya di sini

dikarenakan adanya kisatr bani Abyarq.

Ada yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan karena suatu

sebab, selain kisah bani Abyarq, yaitu yang diriwayatkan oleh Ats-

Tsa'labi dan Al Qurttrubi dalam tafsir mereka, dari Adh-Dhahhak,

bahwa ada seorang yang sudatr lanjut usia dari kalangan Arab, datang

kepada Rasulullah sAw dan berkata, "wahai Rasulullatr, aku ini

seorang tua yang berlumuran dosa dan kesalahan, hanya saja aku tidak

pernah memperselantukan Allah dengan sesuatu pun sejak aku

mengetatrui-Nya dan beriman kepada-Nya. Aku juga tidak pernah

mengambil pelindung selain-Nya, tidak pernah melakukan

kemaksiatan-kemaksiatan terhadap Allah, dan tidak pula

menyombongkan diri terhadap-Nya. Aku telah menyesal, bertobat,

dan memohon ampun. Bagaimana perihalku di sisi Allah?" Allah lalu

menurunkan ayat: 4r'd$- S k|f if iy$esungguhnya Allah tidak

mengampuni dosa mempersehttukan [sesuatu] dengan Dia).

'i7 '-r{t ;t\ lA {j @arangsiapa yang mempersehttukan

[sesuatuJ dengan Allah, maka sesunS:gryhryt.a ia telah tersesat) dari

kebenaran. ta+; W $eiauh-iauhnya), karena kesyirikan merupakan

jenis kesesatan yang paling besar dan paling jauh dari kebenaran'

,/ ti t , t..(,f,y-1iyy"*i U3&i.ttl ffanS merepa sembah selain Allah

itu, tidak lain hanyalah berhala), maksudnya adalah, apa yang mereka

seru selain Allah hanyalah berhala-berhala yang dinamai dengan

nama-rutma perempuan, seperti Lata,Uzza' dan Manaat.

Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan inaats

adalah yang mati, Ymg tidak mempunyai roh, seperti kayu dan

bebatuan.

Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan inaats

adatah malaikat, karena mereka mengatakan bahwa malaikat adalah

putri-putri Allah.
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Ini juga dibaca wutsunan, dengan harakat dhammah pada
huruf wawu dan rsa', sebagai bentuk jarnak dat'. watsan (berhala).

Qira'ah ini diriwayatkan oleh Ibnu Al Anbari dari Aisyatr.

Ibnu Abbas membacanya illaa atsnan, ydtu bentuk jamak dari

watsan, asalnya yaitrt watsan,lalu huruf wau,u-nya diubah menjadi
hamzah.

A1 Hasan membacanya illaa unittsan, dengan harakat

dhammah pada huruf hamzah dan nun, lalu setelahnya lr:uraf taa',
yaitu bentuk jarnak dan aniits, seperti ghadiir dan ghudur.

Ath-Thabari mengatakan bahwa itu merupakan bentuk jarnak

dui inaats, seperti tsimaar dan sumur. Qira'ah ini diriwayatkan oleh
Abu Amr Adz-Dzati dari Nabi SAW.

Ia juga berkata, "Demikian juga qira'a& Ibnu Abbas, Al
Hasan, dan Abu Haiwah."

Berdasarkan semua qira'ah ini, maka redaksi ini bemada

celaan bagi orang-orang musyrik, kecaman bagi mereka, dan

pemyataan tentang kelematran akal mereka karena mereka

menyembah sesuatu yang lemah selain Allah.

tL-ri (,v:/'" Jy 6i4 o$ (Dan [dengan menyembah

berhala ituJ merela tidak lain hanyolah menyembah syetan yang
durhaka), maksudnya adalah, dan apa yang mereka sembdh selain itu
hanyalah syetan yang durhaka, yaitu iblis yang telah dilaknat Allah,
karena ketika mereka memaflrhinya saat iblis membujuknya, berarti

mereka telatr menyembahnya.

Telatr dikemukakan tentang isytiqaq (derivasi) lafazh asy-

syaithaan. Al mariid adalah yang membangkang dan kurang ajar, dari

katamarada yang berarti 'ataa (angkthatau membangkang).

Al Azhuri berkata, "Al mariid adalah yang keluar dari

ketaatan."
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Dikatakan marada ar-raiul muruudan apabila ia

membangkang dan keluar dari kaaataru fahuwa maarid, moriid, dan

mutamurid.

Ibnu Arafah berkatq "Maksudnya adalatr, yang menampakkan

kebtrnrkannya. Dikatakan syaimah mardaa apabila pohon ihr

dedaunannya rontok, sehingga tampak ranting-rantinglya. Dengan

pengertian ini, muncul sebutan raiul omrad, yakni yang tampak

tempat rambutnya (gundul)."

lA '^A (Yang dilatcnotr Attah), asal makna al'la'n adalah

pengusiran dan penjauhan. Penafsirannya telah dikemukakan, dan

pengertiannya menurut tradisi adalah penjauhan yang disertai dengan

kemurkaan.

tifi1(*6'l$e b '$'JJil i'6i (Dan svetan itu berkata,

"Saya benar-benar akan mengambil dari hamba'hamba Engkau

bagian yang sudah ditentukan [untuk sAaJ), di-'athaf-kan kepada

kalimat: '31 '^?: (Yang dilatmati Atlah). Kedua kalimat ini

merupakan sifat untuk 'li);$ ', maksudnya adalah, syetan yang

durhaka yang memadukan laknat Allah padanya dengan perkataan

buruk ini. An-nashiib al mafruudh adalatr bagian yang telah

ditetapkan, yakni, aku pasti akan menjadikan bagian yang telah

ditetapkan di antara paia hamba Allah untuk berada di bawah dan di

samping penyesatanku, sehingga saya mengeluarkan mereka dari

beribadatr kepada Allah menuju kufur terhadap-Nya.

toiY/; (Dan saya benar'benar okan menyesatkan mereka),

huruf laam im adatah jawab qasam mahdzuf@enimpal sumpah yang

dibuang atau tidak ditampakkan). Al idhlaal artinyamemalingkan dari

jalan hidayatr ke jalan kesesatan. Demikian juga huruf lam pada

kalimat, el#l3 {rtt& (Dan saya benar-benar alan menyesatkan

merelra, dan aftan membangkitlan angan-angan lcosong pada

mereka). Angan-angan di sini maksudnya adalah angan-angan yang
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dihembuskan oleh syetzin; yaitu angan-angan batil yang muncul dari
penggambaran qan bujnkannya.

,A$t 6$$ "tH:;5, ;$fgi (Dan akan menyuruh
mereka [memotong telinga-telinga binatang ternakJ, lalu mereka

benar-benar memotongnya), maksuduya adalah, dan aku benar-benar

akan menyuruh mereka memotong kuping-kuping ternak, sehingga
mereka memotongnya karena perintabku. Al bitk artinya pemotongan,

contoh kalimat: saif baatik (pedang pemotong), bentuk/ 'l-nya batako
danbattaka, tanpa tasydid dan dengan tasydid. Contoh kalimat:

\V:rf G,:-,v
Ia pun terbang, sementara pada lengannya ada bulunya yang patah.

Orang-orang kafir melalcukan itu (memotong telinga temak)
karena melaksanakan perintah syetan dan mengikuti
penggambarannya, sehingga mereka memotong telinga-telinga unta

dan kambing, sebagaimana telatr dikenal.

$l 3E <i;i$i ;#t$; (Dan akan saya suruh meretra

[merubah ciptaan Allah|, lalu benar-benar mereka merubahnya),

maksudnya adalah, dan aku pasti menyuruh mereka mengubatr ciptaan

Allah, sehingga mereka mengubahnya karena perintahku kepada

mereka.

Para ulama berbeda pendapat mengenai perubahan yang

dimaksud.

Segolongan mereka mengatakan bahwa itu merupakan
pengebirian, pembutaan mata, dan pemotongan telinga.

Ada yang mengatakan bahwa maksud perubahan di sini
adalah, Allah SWT telah menciptakan matahari, bulan, bebatuan, api,
dan makhluk-makhltrk .lainnya ketika menciptakannya, lalu orang-

orang kafir mengubahnya denghn menjadikannya sebagai tuhan-ttrhan
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yang disembah. Demikian yang dikatakan oleh Az-7a1Sai.

Ada juga yang mengatakan bahwa malcsud perubatran di sini

adalah mengubatr fitah yang telatr ditetapkan Allah kepada manusia.

Tidak ada halangan untuk mengartikan ayat ini dengan semua

pandangan tadi, karena memang mencakup itu.

Segolongan ulama menyatakan adanya rukluhah fteringanan)

dalam pengebirian ternak bila dimaksudkan untuk menambatr manfaat

agar menjadi gemuk atau yang lainnya. Namun, ulama lainnya

memakruhkan itu. Adapun pengebirlan manusia, htrkumnya haram.

Ada juga kalangan yang memakruhkan pembelian ternak yang

dikebiri.

Al Qurthubi berkata, 'Mereka tidak berbeda pendapat, bahwa

pengebirian manusia tidak dihalalkan dan tidak dibolehkan, karena ihr

berarti merusak dan mengubatr ciptaan Allah. Demikian juga anggota

tubuh lainnya yang tidak ada hadd dan dendanya. Demikian yang

dikatakan oleh Abu Umar bin Abdil Barr."

fi -ui G r45 'o -A( #; i3 @**ssiapa vang
menjadilran syetan menjadi pelindung selain Allah) dengan

mengikutinya dan melaksanakan perintahnya, selain mengikuti dan

melaksanakan perintatr Allah, LU 136;L 'r-;- i1i (uoto

sesungguhnya ia menderita kcrugian yang nyata), maksudnya adalatr,

jelas dan nyata.

#3; (Syetan itu memberikan ianii-ianii kepada mereka),

maksudnya adalatr, janji-janji yang batil, ii:f:t (Dan

nembangkitkan angan-angon kosong pada mereka), maksudnya

adalah angan-angan yang hampa.

6ii$'art$f i$t S @adahal rvetan itu tidak menianiikan

kepada mereka selain dari tipuan belaka), maksudnya adalatr, apa

yang dijanjikan syetan, dan yang terlintas di dalam benak mereka,

104 TATSIR FATHUL QADIR



hanyalatr godaan yang hampa.

6ii $t(Setain dari tipuan belatra),maksudnya adalah, yang

diperdayakan kepada mereka dan ditampakkan kepada mereka bahwa

itu bermanfaat, sebenarnya mumi mudharat. Manshub-nyu 'lli:?'
karena sebagai na't vntttk mashdar yang mahdzuf, yaiu wa'don
ghuruuran (anji yang menipu), yang statusnya maful kedua, atau

mashdar yang tidak berupa lafad:rrya.

Ibnu Arafah berkata, 'oAl ghuruur adalah yang lahirnya

disukai, sedangkan batinnya tidak disukai.' Ini merupakan kalimat

i'tiradh.

ddt (Mereka itu), mengisyaratkan kepada para wali syetan.

Ini merupakan mubtada', sedangkan Huabar-nya berupa kalimat,

yaitu: )14i ;{tY (Iempatnya Jahanam).

\a; (Iempat lari), yaknt ma'dilan (tempat berlindung), dari

haasha-yahiishu. Ada juga yang mengatakan tempat lari dan

menyelamatkan diri. Al mahiish adalah ismul maknn (sebutan tempat),

walaupun ada yang mengatakan mashdar (kata kerja yang

dibendakan).

\fit; Aiii (Orang-orang yang beriman....), Allatr

menjadikan ini sebagai janji bagi orang-orang beriman, yang

menyertai ancaman bagi orang-orang kafir.

(L ;i 't4 @Ualt telah membuat suatu janji yang benar).

Disebutkan dalam Al Kasysyaf, "Keduanya adalah mashdar, yang

pertama menekankan kadarnya sendiri, sedangkan yang kedua

menekankan kalimat lainnya. Alasannya adalah, karena yang pertama

menekankan kandungan jumlah ismiyah (redaksi kalimat yang terdiri

dai mubtada' dan khabar), yang mengandung janji, sedangkan yang

kedua menegaskan yang lain, yaitu, kebenaran itu adalah benar.

i+. $ A il$ ;r1j (Dan siapakah vang lebih benar

105TAFSIR FATHUI. QADIR



perkataannya furipada Allah?), kalimat ini menegaskan yang

sebelumnya. Al qiil adalah mashdar dai qaala, seperti halnya qaul,

yakni, tidak ada seorang pun yang perkataannya lebih benar daripada

Allah 'Azza wa Jalla. Ada juga yang mengatakan batrwa 'd"i' adalatr

isz bukan mashdar, dan ia berada pada posisi noshab karena sebagai

tamyiz.

At-Tirmidzi mengeluarkan riwayat dari Ali, ia berkata, "Di
dalam Al Qur'an tidak ada yang paling aku sukai selain ayat, *'itl'it|

mengampuni dosa mempersehttuknn [sesuatuJ dengan Dia, dan Dia

mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang

dikchendaki-Nya)"

At-Tirmidzi berkata, "Hadits im hasan gharib."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Abu Malik, mengenai firman-Nya, u 5i$ ,tL

(6! {t "gi, lYang mereka sembah selain Attah itu, tidak lain

hanyalah berhala), ia berkata, "Lata, Uzza, dan Manat adalah

berhala."

Abdullatr bin Ahmad dalam Zawaid Al Musnad, Ibnu Al

Mnndzir, Ibnu Abu Hatim, dan Adh-Dhiya dalam Al Mukhtarah,

meriwayatkan dari Ubay bin Ka'b, mengenai ayat ini, ia berkata, "Ada
jin pada setiap berhala"

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mtrndzir, dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abtas, mengenai firman-Nya, u5i"$oL
t161 =iL .r;i (Yang mereka sembah selain Attah itu, tidak lain

lanyalah berhala), ia berkata, "(Inaats adalah) yang mati (tidak

bernyawa)."

Diriwayatkan seperti itu oleh AM bin Huuraid, Ibnu Jarir, Ibnu

Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim dari Al Hasan.
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Diriwayatkan seperti itu oleh Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir
dari Qatadatr.

Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Muridzir
meriwayatkan dari Al Hasan, ia berkatA "setiap suku dari suku-suku

Arab mempunyai sebuah berhala yang mereka namai Untsa bin fulan,
lalu Allalr menurunkan ayat (J;yl$lx.i u 3;"$t\ (yans meretrn

sembah selain Allah itu, tidak lain hanyalah berhala)."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Adh-
Dhahhak, batrwa orang-orang musyrik berkata, "sesunggtrhnya para

malaikat adalah putri-putri Allah. Kami menyemb4h mereka untuk
lebih mendekatkan diri kami kepada Allah.'Mereka membuat tutran-

tuhan dan patung-patung para malaikat itu dalam bentuk p€rempuan,

lalu mereka menghiasinya dan mengalunginya" kemudian berkata"

"Mereka menyerupai puhi-puti Allah yang kami sembah."

Maksudnya adalatr para malaikat.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Muqatil bin Halyan,
mengenai firman-Nya: 'A{.+ b'$$t{ 36" (Dan syetan itu
berlrata, "Saya benar-bettar akan mengambil dqri hamba-hantba

Engkau."), ia berkatq "Ini iblis yang mengatakan batrwa dari setiap

seribu ada se,mbilan ratus sembilan puluh orang yang masuk neraka

dan satu orang masnk surga."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan seperti itu dari Ar-Rabi bin
Anas.

Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al
Mundzir meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-Nya:

"n'$t 
66( iH*# (Dan akan menyiruh mereka [memotong

telinga-telinga binatang ternakJ, lalu mereka benar-benar

memotongnya), ia berkata, "Memotong telinga-telinga binatang ternak

biasa dilalokan di kalangar.r Buhairah dan Saib#r',,,Ildtuk
dipersembahkan kepada thagut-thaghut mereka." , n , "l
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AMq$azzaq, Ibnu Abu Syaibah, AM bin Humaid, Ibnu Jarir,

dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Anas, bahwa ia

memaknrhkan pengebirian, dan ia berkatq "Berkenaan dengan itu

telalr drttrrunkan ayat: ;"1 .# €i#* ;,f',ig; (Dan alun saya

sutqn mereka [mengubah ciptaan AllahJ, lalu benar-benar mereka

mengubahnya)."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan serupa ittr dari Ibnu Abbas.

Ibnu Abu Syaibah dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibntr

Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang mengebiti binatang dan

kuda."29

Ibnu Al Mrurdzir dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, ia berkata, "Rasulullatr SAW melarang mempermainkan

nyawa dan pengebirian binatang."3o

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dad berbagai jalur, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nya: fi 6 €i;t# ;#fg; (Dan atan srya suruh mereta

[merubah ciptaan AllahJ, lalu'benar-benar mereka merubahnya), ia

berkata, t'Agama Allalt."
: -- --Ibnu Jarir meriwayatkan seperti itu dari Adh:Dhahh€k:

Sa'id bin Manshur dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan seperti

itu dari Sa'id bin Jubair.

Abd bjn Humaid, Ibnu Jarir, trbnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu

Ilatim meriwayatkan dari Al Hasan, ia berkate '6-Maksudnya

adalatF mencap (menandai binatang dengan besi panas)."

2e Dicantumkan oleh Al Haitsami dalam Majma' Az-Zsvtaid 51265, ia berkata"

"Diriwayatkan oleh Ahmad, dan dalam sanad-aya terdapat Abdullatr bin Nafi,
perawi yangdha'if;'- 

'o Dicantumkan oleh Al Haitsami dalam Maima' Az-Zmvaid 5D65, ia berkata,

"Diriwayatkan oleh Al Bazz:tt,dan para perawrnyashahih."
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*r',7vfi ,#_ i';#it 6 Efi {t F+u\ 6r
a Qzot ,a
if, J-r:..-yr r#{;$-i ifrEi' urfrrj*{5

S3w1{$-iAifrbjtr, i$ l;;t u er+afi
'i-#'rt(, ;\,!tiie';ri $iQt f6 e$ @ 6r'bji\gl

a6fii@lW t"rr.Vii :dr"G ;.t;.;L|-t;
G *3 &'ifi 6ru;"6'l1eY,'t +:,rrai

6(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganma yang
hosong don tidah (pula) menurut anganangan Ahli Kitab.

Barangsiapa yang mengerjahan hejahatan, niscaya akan dibefi
pembalasan dengan kejahatan itu dun ia tidak mendapat pelindang
dan tidak (pula) penolong baginya selain dari Allah. Barangsiapa

yang mengerjakan amal-amal shalih, baik lahi-laki tnaupun wanita
sedang ia orang yang berimon, maka mereka itu masuk lee dalam
surga dan mereha tidak dianiaya walau sedikit pun. Dan siapakah

yang lebih baik agamarq,s daripada orang yang ikhlas
menyerahkon dhinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan

hebaikan, dan io mengikufi ogerrra lbrahimyang larus? DanAllah
mengambil Ibrahim menjadi hesayangan-Nya. Kepunyaan Alloh-

lnh apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah
(pengetahaan) Allah Mdra nuliprili segala sesuatt*r,

(Qs. An-Niraa' [4]: 123-126)

Abu Ja'far membacanya dengan meringankan huruf ya'pada
kata amaanif pada kedua ternpatnya.

k*,i4 mahdnf (drbuang atau tidak ditampakkan), yaitu (bila
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ditampakkan): bukanlatr masuk surga itu atau anugeffi-ifi-atau
kedekatan kepada Allah menurut angan-anganmu yang kosong, dan

bukan pula menunrt angan-angan kosong Ahti Kitab. Hal ini
ditunjuk*an oleh riwayat tentang sebab turunnya ayat berikutnya. Ada

yang mengatakan bahwa dh,amir ini kembali kepada ;fr 
";:t 

namun

pendapat ini jautr dari tepat. Di antara angan-angan Ahli Kitab adalatt

ucapan mereka berikut irri, 6";.i t3ji t(6 $^t;ii ,9f, 6$63
(Sekali-lcali tidok akan masuk surga kccaali oretng-orang [yang
beragamal Yatrudi atau Nasranil (Qs. Al Baqarah [2]: lll) b$ P
t *t fitl TXani ini adalah anak-anak Atloh dan kckasih-kekosih-

ilya) (Qs. Ar Maa'idah tsl: ls) i;ts;1t16-$scrtts j 1x"*i
setrati-koti tidak akan disennh oteh api neraka, kccuali selama

beberapa lnri saja) (Qs. Al Baqarah [2]: 80)

4t ')Z- L9 d3- { @arangsiapa yang mengeriakan

kcjahatan, niscrya akan diberi pembalasan dengan kcjahatan ttu).

Ada yang mengatakan bahwa maksud l'.ii adalah syirik. Konteks

ayat menunjukkan batrwa maksudnya lebih umum dari ittt maka

setiap yang melakukan kejatratan atau kebunrkan, p6fi me,nerima

balasannya, tanpa dibedakan antara yang muslim dengan yang kafir.

Dalam redaksi ini terkandung ancaman keras yang mendebarkan

jantung, dan ketika turururya ayat ini sempat muncul ganjalan dalam

hati kaum muslim, sebagaimana diriwayatkan secara pasti dalam

Shahih Muslim dan yang lain dad hadits Abu Hurairatr, ia

menuturkan, "Ketika diturunkannya ayat: 4, '#- \1fi j:3- J
(Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya alwn diberi

pembalasan dengan kcjahatan irz), kaurr muslim merasakan tekanan

yang sangat berat, maka Rasulullah SAW bersabda, A ,ftt:$t A)'6

\tr.li r?i,t W f, & ,itw pJr L'*q t Ss (Latukaniah

amal-amal kalian dengan lurus dan konsisten. Setiap muibah yang

dialami oleh seorang muslim adolah kaffarah [penghapus
lresalahanJ, bahkan tersandungnya koki dan duri yang melukainya
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[sekali punJ),.'rl

5 :1 {5 (o* ia tidak mendapat). Jurnhur membacanya

dengan jazrn karena sebagai 'athf pada jazaa' (yakni dari kalimat:
z o)-
F.).

Ibnu Bakkar meriwayatkan dari Ibnu Amir: Walaa yajidu
dengan kondisi rafa', karena sebagai permulaan kalimat, yakni, bagi
yang melakukan kejatratan. Jadi, selain Allah tidak ada pelindung
yang dapat melindunginya dan tidak pula penolong yang dapat
menolongnya.

€iJ)At 'u H jj (Barangsiapa yang mengerjalcan
omal-amal shalih),maksudnya adalah, sebagiannya S;l 'j lUi a
@aik laki-laki moupun wanita), dalam kondisi beriman. Kondisi yang
pertama menerangkan man ya'mal (orang yang mengerjakan arnal),
sedangkan kondisi yang kedua untuk menyatakan disyaratkannya

keimanan dalam setiap mengerjakan amal shalih.

4& (Maka mereka i/u) mengisyaratkan kepada amal yang

disertai keimanan. "^4\ irlL$ (Uosuk ke dalam surga).

Abu Amr dan Ibnu Katsir membacanya yudkhaluuna dengan
men-dhammah-kat huruf mudhari' sebagai kata kerja negatif
(dimasul,,kan), sementara y^nglain membacanya dengan bentuk kata
kerja positif.

fr6 '$'\gr$: fO* mereka tidak dianirya walau sedikit pun),
malaudnya adalah, tidak dikurangi sedikit pun. Penafshan an-naqiir
telatr dikemukakan.

iL ffi F A6;';$1 g'o (Dan siapatah yang tebih
baik agamanyo daripada orang yang il*las menyerahkan dirirrya
lrcpada Allah), maksudnya adalah, mengikhlaskan dirinya rurtuk Allah
ketika betbuat kebaj ikan.

1' Shahth:Muslim 4tlgg3 dan At-Tirmidzi, no. 3038, dari hadits Abu Hurairatl.
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' ';iL:{st (Dan ia mengihtti agama lbrahini,maksfli:ya
adalah, diinahu (ilengikuti agamanya) . 6;igang hrtu),ma<suAnya

adalah, berpaling dari aganra-agama yang batil kepada agama ),ang

haq, yaitu Islarn.

# att811if, (Dan Allah mengambil lbrahim meniodi

kcsayangan-Nya), maksudnya adalalt Allah menjadikaonya pilihan-

Nya karena karamahnya

Tsa'lab berkata, "Disebutnya kesayangan dengan sebutan

lhaliil karena kecintaannya takhallala (merasuk) ke dalam hati,

sehingga tidak membiarkan celah kecuali memenuhinya dengan

kecintaan." Ia lalu mengemukakan ucapan Basyar berikut ini:

qciist'4t'':Hi
Engkau telah merasuH ialan ruh dariht,

dan karena itu kekasih itu disebut klraliil.

Khatiil mengilarti pola fa'iil yang bennakna faa'il. Ada juga

yang mengatakan batrwa itu bermakna mafuul, seperti labiib yang

bermakna mahbuub. Ibrahim AS dicintai Allab dan Ibrahim

mencintai-Nya.

Ada juga yang mengatakan bahwa al Huliil adalah

pengkhususan, karena Allah SWT mengkhususkan Ibrahim dengan

risalah-Nya pada waktu itu, dan memilihnya untuk mengemban

risalah itu. Demikian pendapat yang dipilih oleh An-Nuhas.

Az-Zayajberkate "Makna al h:hatiil adalah yang tidak ada lagr

kekasih lain dalam kecintaannya"

";".fi| a|j ,2tiAl AC 3j (Keprytaan Allahtah apo yong di

tangtt dan apa yang di bumi), ini melrgisyaratkan bahwa Allah SWT

menjadikan Ibrahim sebagai kesayangan karena ketaatannya' bukan

karena kebutuhannya, bukan karena banyaknya kecintaaonya, dan
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bukan karena ia menentang penyelisihan terhadap-Nya.

G ,6 &','ff 6U3 (Dan odatah [pengetahuanJ Atlah
Maha Metipttti segala sesuatu), ini menegaskan makna kalimat
sebelumnya, batrwa pengetatruan Allah meliputi segala sesuatu. 3tS.{
# Y{i6 1; i& (Yang tidak meningsalkan yang kecil dan

tidak [plal yang besar, melainlcan ia mencatat semuanya) (Qs. Al
Kahfi [8]: a9)

Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujatrid, ia berkata,

"Orang-orang Arab berkata 'Kami tidak akan dibangkitkan dan

diperhitungkan amal perbuatan kami'. Sementara orang-orang Yahudi

dan Nasrani berkata" {r{5 31$i i'*; {y'-^git ii$ J (sekati-trali

tidak akan masuk surga kcctnli orang-orang [yang beragarnaJ

Yahudi atauNasranql (Qs.Al Baqaratr [2]: 111) ; {l "^gi &X- J
{fi I $,i 'tt( @o, mereka berkata, 'I{ami setrnti-kali ti/ak akan

disentuh oleh api neraka, kccwti selama beberapa hoi sajai) (Qs.

Al Baqarah t2l: 80) Oleh karena itu, Alah menunrnkan ayat: J6
.4'* tl{ #- 6',r< - -, -fr 4J,;lt -{'t !(+t& (p ahata ctmi

AllahJ in bulranlah menurut cmgan-anganmu yang kosong, dan tidak

[WlaJ menurut angan-angan Ahli Kitab. Borongsiapa yang

mengerjalran kcjahatan, niscayo akan diberi pembalasan dengan

kcjalwtan itu)."

Sa'id bin Manshur, .Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir
meriwayatkan dari Masruq, ia berkata, "Kaum muslim berdebat

dengan Ahli Kitab. Kaum muslim berkata, 'Kami lebih lurus daripada

kalian'. Ahli Kitab berkata , 'Kami lebih lurus daripada kalian'. Lalu
turunlatl ayat ini, maka kaum muslim mengalahkan argumen mereka

dengan ayat: 'uY 'f" ri{ 31 f;; u t}r+Al e ffi -J't
@arangsiapa yong mengerjakan amal-amal shalih, baik laW-laki

maupun wanita, sedang ia orang yang beriman). "
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Ibnu Jarfu, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu-l{5ilEffi
meriwayatkan dari Masruq, ia berkata, "Kaum Nasrani dan orang-

orang Islam saling membanggakan diri, pihak yang satu mengatakan,

'Karni lebih utama daripada kalian'. Sementara pihak yang lain

mengatakan, 'Kami lebih utama daripada kalian'. Lalu tunrnlah ayat

tersebut."

Masih banyak riwayat-riwayat lain yang menyerupai ini, yang

diriwaya&an dari banyak jalur, baik secara ringkas maupun panjang

lebar.

Abd bin Hrtmaid, At-Tirmidzi, dan Ibnu Al
meriwayatkan dari Abu Bakar Aslr-Shiddiq, batrwa

diturunkannya ayat ini, Nabi SAW bersabda kepadanya:

Mudzir
ketika
'cif $l

tL ,iqis 'S 'd &r riir & qlt J cu& 'oi:l*$ k sJ ti- oi6&?t
yq' {i y.tt:ii- & ui:'d UAl oi;ti (taoprnlngkau dan para

sahabatmu, wahai Abu Bakar, alan mendapatkan balasan sewaldu di
dunia, sehingga kctilu kalian berjumpa dengan Allah, tidak ada lagi

dosa pada twlian. Sedangkan yang lain, (kesalahan-kcsalahannya)

akan dilatmpullan, sehingga mereka dibatas karena iru pada Hari
Kiamat)32

At Bulfiari, Muslim, dan yang lain meriwayatkan dari Abu

Hurairatr dan Abu Sa'id, bahwa keduanya mendengar Rasulullatr

sAw bersabda:_ I .il e-lt ,r lf ri f ti *jU qfi,4v
:.* ,t ?rh, f 

'(Tidaktah rrorrrg 
^ihrtn 

iengalimt-sakit, tetah,

dan kesedihan, bahkan kcsusahan yang menimpanya, kccuali dengan

itu Allah menghaptskan ke s alahan-kcsalahannya).33

Masih banyak hadits-hadits lainnya yang semakna dengan ini.

' 32 Dha'if, At-Tinnidzi, no. 3039, ia berkatq "Gharib dat soud-nya
diperbincangkan. Musa bin Ubaidah lemah dalam bidang hadits, dan maula bin
Siba' tidalc dikenal."

" Mrrttofoq 'Alaih:Al Bul&ari, no. 5642 dan Muslim 411992.

LL4 TAFSIR FATHUL QADIR



Ibnu Al Mrmdzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu
Abbas, bahwa ia bertemu dengan Ibnu Umar, lalu ia menanyakan

ayat: 4L$;J|'U ffi.J't @arangsiapa yang mengerjakan amal-

amal statih). Ia pun berkata, "-Makzudnya adalatr- kewajiban-
kewajiban."

Diriwayatkan oleh Al Hakim dan dr-shahih-kanrry4 dari

Jundab, bahwa sebelum Nabi SAW meninggal, beliau bersabda: &r L1

ry e1i!l 
'JtS tts ry ;F, (Sesmgsuhnya Attah tetai

me4iadikmfu sebagai kckasih sebagaimana Dia telah menjadikan

Ibrahim s ebagai ke kas ih.*34

Diriwayatkan juga oleh Al Hakim dan di-shahift-kanny4 dari

Ibnu Abbas, ia berkata" "Apakah kalian heran bahwa statrs kekasih itu
adalah Ibrahim, yang diajak bipara (secara langsung) adalatr Musa,

dan yang melihat (Allatr) adalatr Muhammad SAW?"

O p4; & YS!*-;U#-tit $"":qt a. 6n F*-1
6 s;ijt't# 6u!#3:i1,$ lat Js-y. *-sJi
&,(4.i;;; -\ b.6 )i c'*#(r|$;{i

@ E# .4 {,?^dtig, * b$";s gfw;\
(Dan mereho mintofatwa hepadamu tentang para wanita.

Katakanlah, Allah memberifatwa hepadomu tentang mereka, dan

apayang dibocahan kepadamu dolamAl Qur'an (iugo

memfolwahan) tentang pora wanita yatim yang kamu tidak
memberikan hepada mereha apayang ditetaphan untuh nureka,

il Dikclus*m olch Al Hakim, 21550,iaberl(atq "Shahih," dan disepakati oleh
A&-Dzahabi.
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sedang kanu ingin mengowini mcreha dan tentang anak-anah yang
,ntsih dipandang lemah. Dan (Allah mcnyaruh hamu) sapaya kamu

mcngan$ anah-anak yatim secata odll Dan hebajikan apa soja
yang konu kerja*an, maka sesungguhnyaAllah odatah Maha

Mengetahuinya'.,, (Qs. An-Nisart' l4lt 127)

Sebab turunnya ayat ini adalah karena pertanyaan sejumlatr
sahabat mengenai perkara dan huhm-hukum wanita yang berkenaan
dengan warisan dan lainnya. Allah pun memerintahkan Nabi-Nya
SAW nntuk berkata kepada mereka" ?#,_ ,ii gAan memberi

.fatwa kepadamu), maksudnya adalah, rnenerangkan kepada kalian
hukum dari hal-hal yang kalian tanyakan itu.

Ayat ini kembali kepada pembtrkaan surah ini, mengenai
perkara kaum wanita, karena masih ada hukurtr-hukum yang belum
mereka ketahui, .sehingga mereka menanyakanny4 lalu dikatakan
kepada mereka: ?#,-'ii (Atlah memberifatwa kepadamu).

P4; & U3 @on apa yang dibacakon kcpadamu), dr-
'athaFl<an kepada kalimat ?j3- f,ifr (lUot memberi fatwa
kepadamu), ymg maknanyq dan Al Qu'an yang dibacakan kepada
kalian memberi fatrra kepada kalian mengenai perkara mereka ftaum
wanita). Kalimat: Apa yang dibacakan dori Al Kitab semalcna dengan
al yataamaa pada firman-Nya: #t AW $1 -& 6y lOan ittra
kamu tahtt tidak akan dapat berlaht adil terhadap [hak-hakJ
Wremryan yang yatim [bilamana kamu mengawininya) (Qs. An-
Nisaa' [a]: 3). Bisa juga kalimat #_ VS (Dan apa yang dibacakan)
di-'athaf-kan kepada dhamir pada kalimat: n4;$_(memberi fatwa
kcpadmtu) yang kembali kepada mubtada'karena adanya pemisatr

antara ma'thuf dan ma'thuf 'alaih dengan maful dan jar-majrur.
Boleh juga sebagu mubtada', sedangkan khabar-nya adalatu C,r{tJi dengan maksud Lauh Matrfirztr. Ada juga yang mengatakan
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batrwa i'rab-nya (penguraian jabatan anak kalimatrya) bukan seperti
yang telah kami kemukakarU namun lorni tidak mencanttrmkannya di
sini, kar,ena lemah.

Y4l ,fi-,1(Ientang para wanita yatim), menurut pendapat

pertama dan kedua, ini adalatr shilah untuk kalimat $_(Dtbacakan),
sedangkan menurut pendapat ketiga" ini adalah badal dari kalimat:
'l1gl.€tnt*rgmereka).

";n 6 V 'L#}:i { .Jf (yans kamu tidak memberitran

fupada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka), maksudnya

adalalL warisan atau yang lainnya, yang ditentukan bagi mereka.

'o#j; $edang kamu ingin), dr-'athaf-katkepada kalimat {
'L#j':i (Kamu tidak memberikan kepada mereka) sebagai bentuk

perangkaian kalimat yang pasti kepada kalimat yang menafftan. Ada
juga yang mengatak4n bahwa ini adalah haal dwi fa'il 'L#i':i'
(Memberikan kcpada mereka) dan "#'i6i 6 (l,t ng^r,ini mereka),

yang kemnngkinan perkiraannya adalah, fii an tankihuuhunna (ngrr,
menikahi mereka), yakni, kanru ingin menikatri mereka karena

kecantikan mereka. kemungkinan juga perkiraannya adalatr, dan kamu

tidak ingin menikahi mereka karena mereka tidak cantik.

b.6;i ,or'4{.rglj loan tentang onak-anakyang masih

dipandang lemah), dr:atlwf-l<an kepada: ;41 ,#-(Para wanita

yatim), yang maksudnya, dan apa yang dibacakan kepada kamu

tentang para wanita yatim dan anak-anak yang masih dipandang

lemah, yaitu firman-Nya, ? #fi|'ftftr*.i @ltah mensyariatkan

bagimu tentang [pembagian pusaka untukJ aruk-analanz,) (Qs. An-

Nisaa' [4]: ll). Dulu kaum Jahiliyah tidak memberikan warisan

kepada kaum wanita dan anak-anak yang masih dipandang lemah,

sebagaimana telatr dipaparkaru serta hanya memberikan warisan

kepada kaum laki-laki yang mampu berperang dan melakukan

berbagai unsan.
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t4! fiflLli$ -\i (Dan [Attah menywuh kamuJ supcrya

kamu mengun$ anak-anak yatim secoro adiD, di-'athaf-kan, kepada

kalimat j4i ,fi- 0 (Ientang para wanita yatim) sebagaimana

kalimat '6];-Lgfl maksudnya" adalah apa yang dibacakan kepada

kamu tentang para wanita yatim, tentang anak-anak yang masih

dipandang lemah, dan tentang mengunrs anak-anak yatim secara adil.
Bisa juga kalimat ini pada posisi nashab, yakni, dan

memerintatrkanmu untuk mengunrs.

F b lJ316i (Dan kcbaiikan apa saia yang kamu kcriakan)
pada hak-hak mbreka yang disebutkan itu. 11 $; .i lt(61i9 Uof,
sesungguhnya Alloh adalah Maha Mengetahuinya). Allatr akan

membalas kamu sesuai kebaikan dan keburukan yang kamu lakukan.

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, serta Al
Hakim serla dt-shahift-kannya" dari Ibnu Abbas, mengenai firman-
Nya: ili.{i 6. ,1$:.:"rj (Don mereka minta fatwa kcpadarru tentang

para wanita), ia berkata, *Dulu orang-orang Jahiliyah tidak
memberikan warisan kepada anak-anal( kecuali setelah mereka

dewasa, dan tidak juga memberikan warisan kepada kaum. wanita.

Setehrr Isranr dut ";. A #4, &u3 "4.#-rt $\ai a.
,>€SJi (Dan mereka minta fatwa kcpadamu tentang para wanita.

Katakanlah, 'Allah memberi fotwa kcpadanru tentang mereka, dan

aW yang dibacakan lccrydaru dalam Al Qur'an [iuga
memfatwakanJ') pada awal strratr (ini) berkenaan dengan pembagian

warisan."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir
meriwayatkan dari Mujahid, mengenai ayat ini, ia berkata" "Dulu
orang-orang Jahiliyatr tidak memberikan warisan sedikit prur kepada

kaum wanita dan anak-anak. Mereka berkata, 'Mereka tidak dapat

berperang dan tidak dapat mendatangkan kebaikan'.' Allatr lalu

menetapkan ketentuan yang wajib dipenuhi sebagai hak warisan bagi
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mereka."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan serupa dari

Sa'id bin Jubair, dengan redalsi yang lebih panjang dari ini.

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibratrim

mengenai ayat ini, ia berkata, "Dulu, bila ada anak perempuan yatim

yang tidak' cantik, mereka tidak mernberikan warisannya dan

menghalanginya menikah sampai meninggal, lalu mewarisinya. Allalt
lalu menurunkan ayat ini.' 

:

Al Bukhari, Muslim, dan yang lain meriwayatkan dari AisyalL

mengenai firman-Ny ", 
jJJ]i C. 6nfi33 (Dan mereka minta fatwa

lrcpadamu tentang para wanita) Hingga: '""i;,{i 6'o;*; (Sedang

lramu ingin mengau,ini mereka), ia berkata, "Maksudnya adalah, laki-
laki yang mempunyai anak perempuan yatim. Posisinya adalatr

sebagai wali dan pewarisny4 karena anak yatim ini menyertakannya

di dalam hartanya dan penggrrnaannya, lalu laki-laki itu ingin

menikahinya dan tidak ingn ada laki-laki lain yang menikahinya

karena akan menyertakan (suarninya) itu ke dalam hartanya

sebagaimana ia menyertakan dirinya, rnaka ia menghalang-halanginya

(dari menikah dengirn orang lain). Laluturunlatt ayat ini."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dai jalur Ibnu Aun, dari Al
Hasan dan Ibnu Sirin, mengenai ayat ini, salah satunya berkat4 *-
Maksudnya adalah- kamu menginginkan metreka." Yang satunya lagi

berkata, "-Maksudnya adalah- karru tidak menginginkan mereka."

c#- 6W A.+<i $#yit (: # wlr, 6L M r5
ilgrli;|rfi'&ttrJl7$o,6'&13'W$.

'6.13 +3 6 t-t #Jt @ (* 5# q 6(61 69
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"ifrAv c^{:g,Ft'b 6; ss'g; 5t 4l
&,6ffi-rt, @ G_, 1iL s,? 

^t 
59 VE35ti,+3 ob

@ (99 vY6 r,t'l 
i,(s j*; ;%N

"Dan jika seorong wonita khawatir ohan tusyazotca sihap tidak
ocah dori suaninyar rfia*a fidah ncagqn bagi kedaanya

mengadahan perdonoiot yang sebenar-benoraya, dan perdarnaion
itu lebih boih (bagi mereka) woloapun nanasia itu mcnurut

tobiatnya hikir. Dan jiha hamu bergaul dcngon istrimu secara baih
dan mcmelihara dirima (dari nasyuzdon sijkap tak ocah), maha
sesungguhnyaAllah adoloh Maho Mengetahui apayang ganu
herjokon Dan hamu sehali-kali tidah ahan dapat berlaku odil di

antara istri-istri(mu), wolauptun konu sangat ingin berbuot
demihian, harena itu janganlch hunu teilalu cenderang (hepada
ysng kamu cintai), sehhggo hanu bbrhan yang loin terhatung-

katung. Dan jiho kamu mengodakan perbaihan dan memcliharo diri
(dari hecurangon), moha sesangahnyo Allah Maho pengunltun
lagi Maho Pcnyayang, fiha heduanya buc*oi, nakaA0ah ahon

memb eri he c uh ap an hcpado rrrosing-rrrasingrrya dori timpahan
korunia-Nye. Dan adalahAlloh Mahe Lues (karuia-Nya) lagi

Maha Bijaksana." (Qs. An-Ntu r' [4]: l2S-130)

Kalimal '-JV lS"orang wanita) b€rada pada posisi rafa,
karena adanya fi'l muqaddar (kata kerja yang diperkirakan) yang
ditafsirkan oleh kalirnat setelahnya, yuat wa in thaafat imra'otun
(dan jika seorang wanita khawatir). Khaafatbermakna menunggu apa
yang dikfiawatirkan dari suaminya Ada juga yang mengatakan bahwa
malqanya adalalL meyakini bahwa suaminya salah.

Az-Z-ayaj mengatakan bahwa maknanya adalah, dan jika
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seorang wanita ktrawatir akan terus-menerusnya nusyuz dari

suaminya."

An-Nuhas berkata, "Perbedaan antara nusyttuz dengan i'raadh

yaitu: nusymtz adalah penjautran, sedangkan i'raadh adalatr tidak

mengajaknya berbicara dan bersikap tidak acuh terhadapnya."

Konteks ayat tersebut menunjukkan bolehnya berdamai ketika

dikhawatirkan terjadinya nusyuz atau sikap tidak acuh, berdasarkan

keumtrmam lafazh, bukan berdasarkan kekhususan sebab turunnya ayat

ini, sebagaimana dikemukakan nanti. Konteksnya juga menunjukkan

bolehnya berdamai dengan berbagai bentuknyq baik dengan

menggugurkan hak giliran mauprm menggugrrkan hak sebagian

nafkah atau sebagian matrar.

lr$'- rr1 (Mengadakan perdamaian), demikian qira'ah
jumhur. Sementara itu, ulama Kufah membacanya I l;$-S

Qira'ah jtrmhur lebih te,pat, karena menurut kaidah orang

Arab, bila antara dua orang atau lebih, maka dikatakan tashaalaha ar'

rajulaan atautashaalalw al qoumm bukan ashlala.

YJL (Perdamaian y@g sebenar-benarnya), berada pada

posisi nashab sebagai ism mashdar, atau sebagai mashdar mahdzuf

zm'aid, atav manshub, karena fi'l yatg mahdntf, yalaf fushliha
haalahumaa shulhan (alu me,ngadakan suahr perdamaian perihal

mereka berdua). Ada juga yang mengatakan manshub karena sebagai

maful.

V$. 7n a g kc duanya), adalah zhwf rxfir;Ir fi ' I -ny am atau pada

posisi ruhsob *bnrgu lual.

7 '&ti @an perdamaian itu lebih baik [bagi merekaJ),

adalah lafazh umum yang berkonotasi batrwa perdamaian yang

menentbramkan jiwa dan menghapuskan perselisihan adalah lebih

baik secara mutlak, atau lebih baik daripada perpisahan, atau lebih
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baik daripada percekcokan. Kalimat in i'tiradhiyah.

'$t p:Xi *-#t (Walaupun mamtsio itu merurut tabiatryn

kikir),ini pemberitahuan dari Allah SWT, bahwa tabiat kikir ada pada

masing-masing pribadi dari keduanya, bahkan setiap manusia

mempunyai tabia.t ini, seolah-olah tabiat ini selalu ada dan tidak

pemah terlepas dalam kondisi apa pun, dan tabiat itu menrpakan

nalnri dan insting. Jadi, yang laki-laki kikir dengan apayatgmestinya

diberikan kepada yang perempuao, yaitu berupa baiknya perlakuan,

pemberian nafkah" dan sebagainya, sementara yang perempuan juga

kikir terhadap hak-hak laki-laki yang semestinya dipenuhinya.

Syuhhul anfus adalah pelitnya jiwa dengan apa yang dilazimkan

padanyq atau yang bagus dilakukannya Contoh pengertian ini dalam

firman Allah swr yaihr: <r;*,I-'i.Jt4fr, .+.i? li*S fr""
siapa yang dipelihoa dmi kckikirm dirin)a, mereka itulah orang-

orangyangberuntung) (Qs.Al Hasyr [59]: 9).

ijL3; 1i;3 
"b 

(m" iiko tlonnt bergaul dengan istrimu

secara baik dan memelihoa dirirru tdoi rusya don sikap acah tak

acuhJ), maksudnya adalalL memperbaiki pergaulan dengan istri dan

memelibara diri dari nusyuz serta sifap tak acuh. Y-f 6%1 6E
G OF (Mafu sesunggtthryn Allol, adalah Mata Mengetahui

apa yang kamu kcrjakan), sehingga Allah akan membalasmu, watrai

sekalian suami, sesuai dengan yang meqiadi hakmu

J$l '6.13+3 01 Y#-.3 itr't @*, kamu setrati-kali tidak

akan dapat berlaht adil di antoa istri-istri[mu), Allah SWT

mengabarkan penafian kemampuan mereka untuk b€rlaku adil di

antara para istri dalarn bentuk yang tidak ada ketimpangan sama

sekali, karcna manusia tabiat condong terhadap yang ini

dan tidak kepada yang [ur1 lebih cinta kepada yang lain dan hmng
cinta kepada yang itu. Itulah kondratnya, karena mereka tidak dapat

mengendalikan hati mereka dan me,lrgattr perasaan mereka rmtuk
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disamakan. Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda: q ,f{ Ui liiJi
.ryf , q, d )t '+t (Ya Attah, ini pembagian*u'piio apa yans
aht miliH, maka janganlah Engkau mencelaht terhadap apa yang
tidak afu miliki). Allah 'Azza wa Jalla melarang mereka terlalu
condong (cenderung) kepada salah satunya sehingga meninggalkan
yang lainnyq bagaikan digantung (nasibnya" yaluri terkatung-katung),

tidak bersuami namun tidak juga dicerai. Ini perumpamaan tentang
sesuatu yang terkatung-katung dan tidak menetap pada sesuatu.

Dalam qira'ah ubay dinyatakan, 13115t 6i;i5 gehingga

kmnu biarlran yang lain terkatung-kaung).

\i l'i. irt3 (Dan jitu kamu mengadakan perbaikan),

maksudnya adalah, terhadap hal-hal yang telah kalian rusalq yakni
meninggalkan apa yang diwajibkan atas kalian, yaitu perlakuan yang

baik terhadap istri, serta bersikap adil di antara mereka. iji{, lOan
memelihara diri) dmi kecenderungan yang terlalu, yang dilarang itu.

G: 1j,L it( 'if 5y (uot* sesungguhnya allah Maha
Pengampun tagi Maha Penyoyang), tidak menghukum kalian atas

kekhilafan kalian.

6fri;rb Qilu keduanya bercerai), rnaksudnya adalatr, tidak
mengadakan perdamaian, tapi rnasing-masing memilih berpisah dari

pasangannya 5L'$ & (Maka Altah akan memberi kccuhryan

lrcpado masing-masing) dari keduanya. Allah memberikan kepada

yang lakiJaki seorang wanita yang sesuai dengannya dan disukainy4
dan bagi yang wanita Allah juga memberikan laki-laki yang ia meftNa

senang . Allah akan menganugerahkan kepada keduanya gt
4i3A (Dari limpahon karunia-Nya), berupa rczeki yang mencukupi

kebutuhan.

W U5 {itl i,(S (oan adalah allah Maha Luas firarunia-
NyaJ lagi Maha Bijaksana), maksudnya adalah, Maha Luas karunia-

Nya, karena perbuatan Allah sangat bijaksana dan mendetail.
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Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan telah dr-hasan-l<awrya,

Ibnu Al Mundzir, Ath-Thabrani, dan Al Baihaqi dari Ibnu Abbas, ia

berkata "Ketika Saudah merasa ktrawatir diceraikan oleh Rasulullatr

SAW, ia berkata, 'Wahai Rasulullah, janganlatr engkau

menceraikanku, biarlah hari giliranku untuk Aisyah'. Beliau pun

melakukan itu. Lalu turunlah ayat: t$fi!'; $;f W'u ;iL''Si;l ,r5
(Dan jilra seorang wanita khawatir akon nusy,a atau sikap tidak acuh

dwi suaminya)."

Ibnu Abtas berkata, "Apayang menjadi kese,pakatan keduanya

(yakni suami-istri), dibolehlcan.'35

Diriwayatkan oleh Abu Daud, Al Hakim dan ia men'shohih'

kannya, serta Al Baihaqi dari Aisyalu bahwa sebab turunnya ayat ini
adalah kisah Saudatr tersebut.

Al Bulfiari dan yang lain meriwayatkan dari Aisyatr, mengenai

ayat ini, ia berkata" "seorang lald-laki mempunyai istri yang tidak

diperlukannya lagr, lalu laki-laki itu ingin menceraikannya. Sang istri

berkata, 'Aku merelakanmu trntuk b€rlaku apapun terhadap trusan

dirikrl' (asal tidak menceraikanku). Lalu turunlah ayat tersebut."

Asy-Syaf i, Sa'id bin Manshur, Ibnu Abu Syaibatr, dan Al
Baihaqi meriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab, bahwa putrinya

Muhammad bin Salamah diperistri oleh Rafi bin Khadij, lalu Rafi

tidak menyukai sesuatu pada istrinya itu karena sudah tua atau

lainnya, maka ia hendak menceraikarlnya. Sang isfii lalu berkata,

'Janganlah engkau menceraikankrL silakan engkau membagi giliran

untuklru sesuai kehendakmu'. Keduanya pun menyepakati hal itu.

Lalu turunlah ayat (:S q||rt At ''ffi ,rrj (Dan iitw seorang

wanita Htawatir akan nurya atau sikap tak acuh dari suaminya)."

Abu Daud Ath-Thayalisi, Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Rahawaih,

35 shahih: At-Tirmidzi, no. 3M0 dan di-shahibknoleh Al-Albani.
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Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Al Baihaqi

meriwayatkan dari Ali, batrwa ia pemah ditanya mengenai ayat ini, ia
lalu berkata, 'Maksudnya adalah, seorang laki-laki yang mempunyai

dua orang istri, dan salah seorang istinya sudah tua atau tidak cantik,

lalu ia hendak menceraikannya. Sang istri lalu mengajukan jalan

damai supaya tidak dicerai dengan meminta giliran hanya satu malam,

sedangkan had-hari lainnya untuk istri yang satunya lagi. Bila ini
dilalarkan dengan kerelaan hatinya, maka tidak apa-apa. Namun bila
menarik kembali (kesepakatan ini) maka hanrs kembali disamakan

(gilirannya)."

Diriwayatkan manyerupai ini dari sejumlah sahabat.

Disebntkan dalam Ash-shahihain dari hadits Aisyah, ia
berkata, "Ketika Saudatr binti Zam'ah telatr mulai tua, ia menyerahkan

hari gilirannya unhrk Aisyah, maka Rasulullah SAW menambalrkan

hari giliran Saudatr kepada Aisyah."36

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrmdzir, Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firnan-Nya' jti-{f *-#t
'$t ga"upun manusia itu menurut tabiatnya kifir), ia berkata,

"Kecenderungaffrya terhadap sesuatu membuahya antusias

terhadapnya." Mengenai firman-Nya, 1' 'tl '6.13+3 6 YL.VJ, J:,
'F; ji @* karnu sekali-kali tidak akan dapat berlaht adil di

antara istri-istri[mufi, ia berkata, "-Maksudnya- dalam hal

kecintaan dan menggauli.:' Mengenai firman-Nya, 'LL V4 i3
';|AK 6i;ii ,# (Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung

firepada yang kamu cintaiJ, sehingga kamu biarkan yang lain

terkatung-katung), ia berkata" "-Maksudnya- dalam kondisi yang

bukan janda tapi seolatr tidak bersuami."

Ibnu Abu Syaibatr, Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-

Nasa'i, Ibnu Majatr, dan Ibnu Al Murdzir meriwayatkan dari Aisyah,

36 Mtttta|aq 'Alaih: Al Bukhari, no. 2593 dan Muslim 2ll085,dari hadits Aisyah.
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ia berkat+ 'Nabi sAw membagi hari gliran di antara para istrinya

dengan adil. Beliau berkata" Ii Ury q. #r^i ryf q,'d.rJi HiJi
.*1 t " Allah, ini adalah pembaganht tertadip ying'atu miliki,

korena itu jangantah Engkau mencelaht terlndap aPa yang Engkau

mitiki dan tidak oht miliH)." Sanad-nya slwhth.31

Ibnu Abu Syaibah, Ahmad, Abd bin. Humaid, dan para

penyusun P,rtab Sunan menwaV.atkal dari Abrr Hurairah, ia berkata:

Rasulullah SAW bersabda: lVt ?UiE ttnlt;1 iy|r';t l&;"i U'& 7
hA & ',t-15 l*amngsiapa mempmyai duo orang istri lalu ia
condong trcpada salah satunya, maka pada Hmi Kiamat ttanti ia akon

datang dalam keadaan salah satu bahunya melorot)-3$

At-Tirmidzi berkata, "Ini disandarkan oleh Harnmam. Hisyam

Ad-Dustawa'i meriwayatkan dari Qatadah, bahwa pernah dikatakan

demikian dan tidak diketatrui marfu'-nyahadits ini kecuali dari hadits

Hammam."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, mengenai

firman-Nya: M)l'6.1fui' ;\ u3#::, $i (Dan pamu sekali-lali

tidak alran dapat berlaht adil di antma istri-istriftnuJ),iaberkata" "-
Maksudnya- dalam hal menggauli.'

Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dari Al Hasan, ia berkata,

"-Maksudnya- dalam hal kecintaan."

u 5Sn 6j $t 6:5 311'"efii A6i b- tc ni a:6 i';
e65 e;d31 a.v $,'"ogvlK ;'$1rt,ffi 6 {qb h#
" Dha'i1 At-Tirmidzi, no. 1140, Abu Daud, ,.o.2l34,Ibnu Majah, no' 1971,

An-Nasa'i il6+, ld-ouimi, no. 2207, dn dicantumkan oleh Al-Albani dalam

Dha'if Al Jami', no. 4596.
3''shahih: ahmad 21347, Ml, An-Nasa'i 7163,Ib,,u Majah, no. 1969, dan di'

shahi h-lcan oleh Al-Albani
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'A\ $Wt o.Y3 eiial 6.u lif @ 6; V';o6?:',;6ii
g frii'6 b*u"nt:,-i61 6'?b:51fi-o1@ *{;
Wtiqli l$ ;'{'^,;rqilf A$ Lj'a(# @ 6* .aI'1

6;.W1i{,i,V
(Dan kepunyaan Attahlflh apayang di l.angit dan yang di bumi, dan

sungguh Komi telah memerintahhan hepada orang-orarrg yang

diberi kitab sebelum kamu dan Quga) hepada kamu; bertakwalah

kepada Allah. Tetapiiiha kamu hatir maka (ketahuilah),

sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah

kepunyaan Atlah dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuil Dan

kepunyaan Allahlah apa yang di langit don apa yang di buml

Cukuplah Allah sebagai Pemeliharo.liha Allnh menghendaki,

niscaya Dia musnahhan hamuwahaimanusia, dan Dia datanghan

umatyang lain (sebagaipenggantimu). Dan adalah Allah Maha

Kuosa berbuat denikian Barangsiapa yong menghendahi pahala di

dunia saja (maka ia merugi), karena di sisiAllah ada pahala dunia

dan akhirot Dan Altah Maha Mendengat lagi Maho Melihaln
(Qs. An-Nisai [4]: 131-134)

q$iI i6', +iqi o.6 6; fO* kcpunyaan Allahlah apa

yang di langit dan apa yang di bumi), ini redaksi kalimat permulaan

yang menyatakan kesempumaan kanuria Allah SWT dan keluasan

kekuasaan-Nya.

?tF u $Slt3J lrit 65 fr13 (Dan sungguh Kami tetah

memerintahtran lcepada orang-orangyang diberi Htab sebelum kamu),

maksudnya adalah, Kami telah memerintahkan mereka pada kitab-

kitab yang tetah Kami turunkan kepada mereka.
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Huruf taan pada t'ata 5$i berfimgsi menunjukkan jenis.

'!qS (Dan fiugal kepada kamu) dr-'athaf-Y'an kepada maushul 6
'itf Wl (Bertakwalah trepada Atlah), yakni, Kami telatr

memerintahkan mereka dan memerintahkan kalian untuk bertakwa. Ini

berada pa.da posisi naslab oleh kalimat: Ci$s Q{ami telah

memerintahlran), atau manshub-rtyaitu karena naz'ul ffiafidh.

Al Al<hfasy berkata" "Maksudnya adalah bi an ittaqullaah

(untuk bertakna kepada Allah). Bisa juga 6-l sebagai penafsir, karena

at-taushiyah (yakni: Dari kalimat: (i!) di sini bermakna al qaul

(perkataan)."

6{i eYS ,2t2i3l,rV &igV}K;;$ ('retapi jika kamu trafir

maka fl(ctahuilahJ, sesungguhnya apa yang di longit dan apa yang di

bumi hanyalah kepunyaan Attah), drlathaf-kan kepada kalimat ;)
lf3l putot*alah), yang maksudnyq dan Kami perintahkan mereka

serta kalian untuk bertakn4 dau kami katakan kepada mereka serta

kalian, "Jika kalian kafir." Fungsi pengulangan ini adalatr sebagai

penegas, agar para hamba menyadari keluasan kerajaan-Nya dan

memperhatikan itu, serta mengetahui batrwa Allah tidak

membutuhkan para makhluk-Nya.

'Pbit- 14 irL gika Allah menghendaki, niscaya Dia

musnahkan kannu), makzudnya adalab meniadakan kalian. gt|
O-j-U 1O"" Dia datangkan wnat yang lain [sebogai penggantimuJ),

maksudnya adalatr, mendatangkan kaurn lainnya selain kalian. Ini

seperti firman-Nya, K1!,JV,KS'! {* V3 U33_1tr* *,)i @*
jika lramu berpaling niscqya Dia akan mengganti [kamu] dengan

lraum yang lain; dan mereka tidak akan seperti kamu ,nt/'(Qs.

Muhammad [a7]: 38)

qll 4$'+j- 6W (Bmangsiopa yang mengltendaki pahala

di dunia saja [maka ia merugiJ), maksudnya adala]r, orang yang

mencari perkara duniawi dengan ilmrurya, seperti mujahid yang

128 TAFSIR FATHUL QADTR



menginginkan harta rampasan tanpa mengharapkan patrala.

i*$tS Qtrl 46 61 '^t;i (Karena di sisi Ailah ada pahala
dunia dan aWrirat), lalu mengapa hanya menghendaki patrala dan

ganjaran yang rendah saja" mengapa dengan ilmunya itu tidak mencari

apa yang ada di sisi Allatr SWT, yaitu patrala dunia dan aktrirat

sehingga bisa mendapatkan keduanya sekaligus? Konteks ayat ini
bersifat umum. Ibnu Jarir Ath-Thabari berkata, "Ayat ini khusus

berkenaan dgngan orang-orang musyrik dan orang-orang muan/i."

6; W litl 6(S (Dan Alloh Maha Mendengm lagi Maho
Metihat), maksudnya adalah mendengar perkataan mereka dan

melihat perbuatan mereka.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nya: $i *i '61 ';tV: @o" Allah Maha Krya), ia
berkata, *-Maksundya adalah, tidak membututrkan- para maktrluk-

Nya."

$$ gana Terpuji)1, maksudnya adalatr, terpuji terhadap

mereka. Keduanyajuga meriwayatkan seperti itu dari Ali.

Ibuu Jarir meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-Nya:

S€S $\ if| \C"n"flon Albh sebagai Pemelihara), ia berkata, "-
Wakiil an adalah lnfiizhar* memelihara"

Abd bin Humaid, Ibnu Jarfu, dan Ibnu Al Mundzir
meriwayatkan darinya, mengenai firman-Nya, qi 'Pbf t6 ot
O-iU"ntS ,i61gita Ailah menghendaki, niscaya Dia musnahlcan

lrarnu wahai manusia, dan Dia datangkan umat yang lain [sebagai
penggantimufl, iaberkata, "Tuhan kita --demi Allah- Matra Kuasa

unfirk membinasakan para makhluk-Nya sekehendak-Nya, dan

mendatangkan yang lain setelah ketiadaan mereka."

TAFSIR FATHUL QADIR t29



;,# ig lt ;r {:'# b' ;)l,"'ut-:", W Wr;'uif ffi
V# fi Ys. Jf'itr, W flti,r- & qy"r#{3 v6:;l

W;Yfii;'u-$i&-
ti

@ G'oFt,'og^l'"o|l*;i' 51 i* ot3 tl nx 6 {;11

.t i3 & d"t,sfjt ;sx; -A{i, fi,

@ rrr, \Li'Ji,li r.gl4113-#to
"Wahai orangarang yang beriman, jadilah kamu orang ya"g

benar-benar penegah headilan, meniadi saksi karena Allah biatpun

terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dm haum herabatmu fika

ia kaya ataupun mishin,mahaAltah lebih tahu kemaslahatannya.

Maka janganlah hamu mengihuti hawa nalsu karena ingin

mcnyimpang dari hebenaran Daniika hanu memutarbalikhan

(kata-katQ atau enggan meniadi sa*s+ moka s*ungguhnya Allah

adalah Maha Mengetahui segala opayang honu heriakan wa,hai

orang-orang yang heriman, tetaptah bertmon hepada Allah dan

Rasul-Nya dan kepada kitab yangAlloh tutunhan kepada Rasul'

Nya serta hitab yang Altah turunhan sibelantny* Barangsiapa yang

- hcftt kep a la Allah, nalaihot+nalaikat-Nya, kitab-hitab'Nya, ras ul-

rusul-Nya, dan Hari Kemudian, maka sesungguhnya orang itu telnh

sesat seiauh-iauhnyo' (Qs. An-Nisaa' [al: 135-136)

Kalimat'*,6 fy*S benar-bettar penegak [lceadilan)adala]r

shighah mubalaghah (bentuk kata yang menunjukkan sangat),

maksudnya, karena berulang kalinya kalian menegakkan keadilan,

yaitu adil dalam memberikan kesaksian tentang diri kalian sendiri,

yakni menga}ui hak-hak terhadap kalian. Adapun kesaksian terhadap
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ibu-bapak, yakni memberikan kesalcsian tentang hak orang lain yang
ada pada keduanya Demikian juga kesaksian terhadap kerabat.
Disebutkaonya ibuk-bapak adalah karena wajibnya berbakti kepada
keduanyq dan karena keduanya merupakan manusia yang paling
dicintainya Kemudian disebutkannya karib kerabat, karena mereka
merupalcan orang-orang yang disayangi dan dikasihi. Jika mereka
bersaksi tentang bak orang lain yang ada pada merekq maka terhadap
orang lain pun lebih dapat memberikan kesaksian.

Ada yang mengatakan bahwa makna bersaksi terhadap diri
sendiri adalah bersaksi dengan benar terhadap omng yang
diltawatirkan dapat menimbulkan madharat terhadap dirinya. Namun,

ini tidalc tepat.

;t{'"$ (Menjadi saksi kareno Altah), adalah lfiabar setelah

thabo kaana (yakni dari kalimat, 133), atau sebagai haal datndak
cn-taslrif (frdak mengalami perubahan alfiir harakat) karena ada alif
ta'nits.

Ibnu Athiyyatr berkata, "Anggapan fuial luntrttrrya adalah
lemah dari segi makna, karena itu berarti mengkhunrskan penegakan

keadilan untuk makna syahadah saja."

iry lXarrr- Attah), maksudnya adalah, untuk mendapatkan

keridhaan dan pahala-Nya. 
'&fi & $ @iaptn terhadap dirimu

sendir),terkait deaganflS;3,. t"itrU makna ]ang tampak dari ayat ini.

Ada juga yang mengatakan batrwa makna ayat: ;t i:4,
(Menjadi saksi karena Atlah) adalah, dengan keesaan, sehingga
kalimat l{-;rfr & $ @iarpun tertwdap dirimu sendiri) terkait
deirgan {te?j.

Pendapat pertama lebih tepat.

6 il$ 3< o{Jilu ia koya ataulrun miskin),kedudukan
ism koana (yakni: j36 diperkirakan, yaifir, jilca yang
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dipersaksikannya itu kaya, maka jangan dilihat kekayaannya lantaran

mengharap manfaatrya atau ingin menghalau mudharatnya, sehingga

meninggatkan kesaksian terhadapnya. Atau bila ia miskin maka

jangan dilihat miskirurya lantaran kasihan terhadapnya atau tidak tega

terhadapnya, sehingga meninggalkan kesalaian terhadapnya.

Allah lalu berfirm an: Vs. 85 ';ft (Maka atlah tebih tahu

kemaslahatanrrya). Di sini Allah tidak mengatakan bihi (tapi bihimaa),

padatral pilihan itu menunjul&an kepada satu. Ini karena maknanya

yaitu, maka Allah lebih mengetahui kemaslahatan masing-masing dari

keduanya.

Al Alfifasy berkata, "Kata -i1 ("tu) di sini bermakna wswu

(dan)."

Ada yang berkata, "Itu dip€rbolehkar, walaupun panyebrrtan

humaadidahulukan." Ini sebagaimana frman-Nya WU 5 A$3
,j33i 1i'{1 b6 (Tetapi menpml4i seor(mg saudara laki-laH

[seibu sajal atau seorang saudaruperempuan [seibu saiaJ, maka bagi

masing-masing dari kcdua ienis saudua ita seperenam harta). (Qs.

An-Nisaa' [4]: l2). Mengeoai hal sernacam ini tela]r dipaparkan

dengan keterangan yang lebih luas daripada ini. Ubay me'mbacanya

fallaahu aulaa bihim.Ibnu Mas'ud membacanya in yahn ghaniyyan

au foqiirun, karena kadna telah diang8ry sempuma

€;tI l# $ (Maka iansantah kamu mengihtti hau'a ?afiu).-
Nhh melarang mereka mengihrti hawa nafzu. Firman-Nya, lh:' i
(I(arena ingin menyimpng doi kcbenoan) b€mada pada posisi

nashab, yaitu bisa dari al 'adl (adil), yang seolatr-olah dikatakan,
.Maka janganlah kamu mengikuti bawa nafsu karena tidak suka

berbnat adil di antara manusia" Atau dari al 'udntl (menyimpang),

yang seolah-olah dikatakan, "Maka janganlalh kanru mengikuti hawa

nafsu karena takut menyimpang dari kebenaran, atau karena tidak

srka manyimpang dari kebcoaan."
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\ifi ttl3 @o" jika komu memutar bafirt*on [kata-fintaJ),
berqsal dari al-layy. Dikarakan lawaitu fulaanan haqqahu, yakni aku
mencegah kebenaran darinya. Maksudnya adalalL memalsukan

kesaksian karena condong kepada yang dipersaksikannya.

Ibnu Arnir dau ulama Kufhh3e membacanya wa in talwu, yang
bemsal dari al wilaryah, yakni, dan jika kamu menguasai kesalsian
dan meninggalkan apa yang diwajibkan atas kalian, yaitu
menunaikannya dengan cara yang benar.

Ada juga yang mengatakan bahwa qira'ah ini mengandung

dua makn4 yaitu al wilayaah dan al i'raadh
(penyimpangan).

Qira'ah pertama mengandung satu maknq yaitu al i'raadh
(penyimpangan). Sebagian pakar natrwu menyatakan bahwa qira'ah
kedua keliru dan tidak tepat, karena tidak ada makna wilayah di sini.

An-Nuhas dan yang lain berkata, "Itu tidak mesti demikian, tcarenatfb
juga bermakna r11ii. O.*it ian ini karena asalnya tl:jX, blosalah satu

huruf wawu-lnya dibuang karena berterru dua harakat suhrt." Az-
Zaslajjuga menyatakan serupa itu.

lt)F J 1rl,to, enggon meniadi saks), maksudnya adalah,

enggan menunaikan kesaksian. W |YS q 'og il iF (Matra

sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetalrui segala apa yang kamu

kcrjakan),maksudnya adalah, mcngetahui pemalsuan, penyimpangan,

dan semua perbuatan. Di sini terkandung ancrman yang keras bagi

yang tidak mau memberikan kesaksian, sebagaimana telah diwajibkan

atasnya.

Telatr diriwayatkan batrwa ayat tersebut mencakup hakim dan

saksi. Tentang saksi sudah jelas, adapun hakim, makzudnya adalatr

berpaling dari salah satu pihak yang berperkara, atau mernutar-mutar

3e Ini pembetulan dari kesalahan tulis sebelumnya, yaitu: Hamzah.
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p€rkataan terhadapnya.

Ada juga yang mengatakan bahwa ayat tersebut khusus

berkenaan dengan para saksi.

4#'; i$ W; YfiY. (til (rV- fwonai orans-orans vans

beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-I'lya), maksudnya

yaitu, tetaplah pada keimanan kalian dan dau,am-kanlah itu. I0ithab

ini untuk semua otang yang beriman.

.lis & d5 ,s$t ,"gft @an kepada kitab vang Altah

turunkan kcpada Rasul-Nya), yaitu Al Qur'an. Huruf laz di sini

mennnjulr&an t a' r if (definittf).

"# U $ -afi ,i+Jft (Serta Htab yang A,ah turun*an

sebelumrrya), yaitu, semua kitab. Huruf laam dr sini menunjukkan

jenis. Ibnu Katsir, Abu Amr, dan Ibnu Amir membacanya ruzzila darr

uraila dengan dhammah. Ulama lainnya membacanya hankat fathah
pada keduanya.

Ada yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan

dengan orang-orang munafik, yang malcnanya, hai orang-orang yang

beriman secara latrir, ikhlaskanlah kalian kepada Allah.

Ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan

berkenaan dengan orang-orang muqrrik, yang maknanya adalalu hai

orang-orang yang beriman dengan Lata dan Uzza, berimanlah kalian

kepada Allah.

Kedua pendapat tersebut lemah.

,<it ,jltl -^933 4.;f' +S$i A\ l&,;; (Baranssiapa

yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, Htab'Htab'Nya,

rastl-rasul-Nya, dan Hari lkmudian), malsudnya adalah, kepada

sesnatu dari rtu, 'Ji, 3ii (Maka sesungguhnya orang itu telah sesat)

dari hrjuan. li+; W $ua sejauh-jauhnya)' Disebutkannya ar-

rasuul pada redaksi sebelumnya rurtuk menyebutkan kitab yang

134 TAFSIR FATHUL QADIR



diturunkan kepadanyq sedangkan disebutkannya ar-rusul (bentuk
jamak dalj. rasuul) di sini untuk menyebutkan kitab-kitab secara
sekaligus, sehingga sesuai dengan penyebutan ar-rusul secara
sekaligus. Didahulukannya penyebutan malaikat daripada para rasul,
karena mereka perantara antara Allah dengan para rasul-Nya.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi
dalam sunan-nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-
Nya: ';g{t W W: 'u51 W_ (Watui orang-orang yang beriman,
jadilah kamu orang yang benar-benar penegak [keaditan), ia
berkata, "Allah memerintahkan orang-orang beriman unfuk
mengatakan dengan haq walaupun mengenai diri mereka" orang tua
mereka, dan anak-anak mereka sendiri, tidak segan terhadap yang
kaya dan tidak condong terhadap yang miskin karena kemiskinannya.,'

'{i;Ii l# $ luataianganrah kamu nengihtti rtotta nafsu)
sehingga meninggalkan yang haq dan berlaku jatrat. lri1q3 @an jirra
lramu memutar balikkan [kata-trata), yakni lidah karnrl pada
kesaksian. V;5 (Atau enggan menjadi saksflterhadap perkaranya.

Ahmad, Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu
Abu Hatim, dan Abu Nu'aim dalam Al Hiryah meriwayatkan darinya
mengenai makna ayat tersebut, ia berkata, ..Dua omng yang
berperkara duduk di hadapan hakim, laru sang hakim hanya
memperhatikan (argumen) salah satunya dan tidak memperhatikan
(argumen) yang satunya la$.,

Ibnu Al M,ndzir juga meriuxayatkan darinya, ia berkata
"Ketika Nabi sAtil/ tib'a di Madinah, surah AI Baqarah adalah surah
pertama yang ditunmkan, lalu disusul dengan surah An-Nisaa'.,,

Ia melanjutkan, "Ado seseorang yang mempunyai kesaksian
yang memberatkan pamannya atau kerabat lainnya" maka ia
memutar-mutar lidahnya atau menyembunyikannya karena faktor
kesulitan yang diderita kerabatnya itu sampai ada kelapangan. setelah
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ada kelapangan banr dapat diputuskan. Lalu ttrunlah ayat: 'Wl|li'g
5$1', gaait ah kamu or ang y ang b e nar -b e no p e ne gak ke adil an) .

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya jug4 mengenai firman-Nya:

IrL* fl,F ol3 @an iika kamu memutarbalikkan [kata-katal atau

enggan menjadi saksi), ia berkata, "Memutarbalikkan lidahmu secara

tidak haq, yakni berputar-putar, sehingga kesaksian itu tidak dapat

dipakai sebagaimala mestinya. Sedangkan al i'raadh adalatr

meninggalkan (yakni enggan)."

Ats-Tsa'labi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Abdullatt

bin Salam, Asad bin Ka'b, Usaid bin Ka'b, Tsa'labatr bin Qais, Salam

puta saudari Abdullah bin Salam, Salarnah putri saudarany4 dan

Yamin bin Yamin, menemui Rasulullah SAW, lalu berkata, *Watlai

Rasulullah, sesungguhnya kalrli beriman kepadamu dan kitabmu,

Musa serta Taura! serta Uzair, dan karni mengingkari kitab-kitab serta

rasul-rasul selain itu." Rasulullah SAW prur bersabda: lt tryT J
fi;i og ?q $ gtfl, y.w;: fr !.*;: (semestinya katian beriman

lrcpada Allah, Rasul-Nya Muhammad, kitab-Nya, Al Qur'an, serta

sernua kitab sebelumnya). Mereka menjawab, "Kuqi tidak akan

melakukan itu." Lalu tunnlatr ayat: i[,W; Yfrl; t-$i !Ji- fwonoi
orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah). Tentang

ke-shahih-an hadits ini.perlu diteliti lebih jauh, karena Ats-Tsa'labi

rahimahullah tidak termasuk perawi, dan tidak membedakan antara

yargshahih dengan yang palsu.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan daxi Adh-Dhatthak, mengenai

ayat ini, ia berkata, "Maksudnya adalah Ahli Kitab. Allah telah

mengambil perjanjian terhadap mereka dalam Taurat serta Injil, dan

mereka juga telah mempersaksikan diri mereka untuk beriman kepada

Muhammad SAW. Namun ketika Allah mengutus Rasul-Nya yang

menyeru mereka untuk beriman kepada Muhammad dan Al Qur'an,
serta mengingatkan mereka tentang perjanjian yang telatr diambil dari
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mereka, ada yang membenarkan Nabi SAW dan mengikutinya, narnun
ada juga yang mengingkari."

,* r (3 vr,;t't vSrrti*, fr wrt v:,r. t ,fi| i,y
qJ (:ai6'e'",Jr'w,)5L{. @ {# ii-#,{; -l :i;A-,it

<r;*i1',*Ai gi ot rtf'u**1'4{:i|if @
r1.iI vgtaHl;d1hi G$'A'$9'i:j17i+
,tvL & ;i3 t {{,5s v?ms uSKl fi\ *y.'g
# e ii*gJ| i*t*It &q rt'tfi&$t #y'"t& *&
irrJc fiti;u fi s{,,9 #ri,*j;r.ji@ v,.;

&,tl;#i;fr 7u16 q#lifit
'u-j-,Klr.'rtJg*J'r"#$liiQ*,&x;6

@Vu;fi|g
$Sesungguhnya orangerang yang beriman kemudian koftr,
kemudian beriman (pala), hemadian kafu lagi, kemudian

bertambah kekaJirannya, maka sekali-hali Allah tidah ahan

memberi ampunan kepada mereka, dan tidak (pula) menunjuki
mereka kepada jalan yang lurus. Kabarkanlah kepada orang-orung
munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih, (yaitu)
orang-orang yang mengambil orangerung kaJir menjadi teman-

tenan penolong dengan mcninggalhan orang4rrang muhmin
Apakah mereka mencari kehuatan di sisi orang kafr itu? Maka
sesungguhnya sernua kekuatan kepunyaan Allah. Dan sungguh
' Allah telah menurunkan kekuatan hepada kamu di dalamAl

E-pg3
"l*:ftU

t'( o
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Qur'an bahwa apabila kona mendengar ayat-ayot Allah diinghari

dan diperolo h-olo kkan (oleh orang<rang hofv)' ttu'ka i aaganlah

hanu duduk beserta meteka, sehkgga mereha memosuhi

pembicaraan yang lah. harena sesungguhnya (halau kanu berbuot

dcmikian), tentulah kama serupa dengan mereko- Sesungguhnya

Attah ahan mengumpulkan semua ofang4tang munal1h dan orang-

orang hafr di dalam lahanan4 (yaita) orang4tangyang

,tuenunggu-nanggu (peristiwQ yarrg ahan teriadipada dirimu ftai
orangqrang muhmin). Maha iiha teriadi bagimu kemenangan dari

Allah mereha berkata,'Buhanfoh Kani (urut berperang) beserta

hamu?' Dan iiha orang+rung kafv mendapat keberuntangan

(kemenangan) mereha berhatar'Buhankah Katni turut

memenangkanmu, dan. membela kanu dari orang-orang mukmin?'

Maka Allah ahan nemberi keputwan di antara kamu di Hari

Kianat dan Atlah sekali-kali tidak akan membertiabn hepada

otang4rang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang

beriman.D (Qs. An-Nisaa' [4]: 137'l4l)

Allah SWT mengabarkan tentang golongan ini, yang beriman

kemudian kafir? kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi.

Kemudian semakin bertambah kekafirannya, Allah SWT tidak akan

mengampruri dosa-dosa merekq dan tidak akan menuqitr}kan jalan

kepada mereka, yang dengan itu mereka bisa salnpai pada kebenaran

dan bisa menemputrnya menuju kebaikan. Demikian ini karena

mereka benar-benar jauh dari keilfilasan terhadap Allah dan jauh dari

keimanan yang benar, karena kebimbangan kadang mengantarkan

mereka menjadi beriman, dan kadang mengeluarkan mereka dari

keimanan, akhirnya mereka kembali kepada keadaan semulq yaihr

kekafiran yang tenrs-menens dan pembangkangan yang

berkesinambungan. Ini sangat mengnju}kan bahwa mereka

mempermahkan agam4 tidak mempgnyai niat yang benar, dan tidak
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pula mempunyai tujuan yang benar.

Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan

mereka adalah orang-orang Yahudi, karena mereka beriman kepada
Musq namun kemudian kafir terhadap lJz,ah, kemudian beriman
kepada Uzzru, kemudian kafir kepada Isa" lalu semakin bertambah

kekafiran mereka dengan cara mengingkari Muhammad SAW.

Ada juga yang mengatakan bahwa mereka beriman kepada

Mrsa, kemudian kafir terhadapnyq karena menyembah patung anak
sapi, kemudian beriman lagi kepadanya saat Musa kembali kepada

merekq namun kemudian kafir terhadap Is4 kemudian bertambah-

tambah kekafiran mereka terhadap Muhammad SAW.

Maksud ayat ini adalatr, kekafiran mereka semakin bertambah

dan terus-menerus melakukan kekafiran, sebagaimana yang tampak
dari perilaktr mereka. Jika tidalq maka orang kafir yang beriman dan

memurnikan keimanannya serta melepaskan diri dari kekafiran, akan

ditunjuki oleh Allah ke jalan yang mendatangkan ampunan, karena
Islam menutupi yang sebelwnnya

C;J(:3C'li\'W,)fii;i.(Kabarkanlahkcpadaorans-orans
munafik, bahv,a' mereka akan mendapat siksaan yang pedih),
penggunaan kata bisyaarah (yang secara harfiyah berarti kabar
gembira) berfungsi mengungkapkan sesuatu yang sebenamya buruk
bagi merek4 dan yang demikian ini sebagai olokan bagi mereka.

Pembalrasan mengenai ini telatr dipaparkan.

fr;1 O-.; JI i5* '"-51 Gaitul orans-orans yans
mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong), int
sifat utuk 'tt{$i atau maruhub karcrra celaan, yakni, menjadikan
orang-orang ka.fir sebagai penolong bagi mereka terhadap kekafiran
mereka dan meninr kesesatan orang-orang kafir itu.

'"g,;.5i gi oe (Dengan meninggalkan orang-orang mulonin),
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pada posisi naslwb sebagai laal, yalrni, mengambil orang-orang kafir

sebagai penolong, dengan meninggalkan pertolongan orang-orang

beriman.

ff is*- <;;i{jl (Apakah mereka mencari kehtatan di sisi

orsng kafir itu?), ini kalimat tanya yang mengandung makna celaan,

dan kalimat inr mu'taridhah

G ;t ';i;i "og (Maka sesungguhnya semua lcehtatan

lrepunyaan Allah),merupakan alasan untuk kalimat sebelurnnya, yaitu,

celaan terhadap pencarian kekuatan di sisi orang-orang kafir, padatral

semua benhrk kekuatan adalah milik Allah SWT. Adapun yang ada

pada selain-Nyq adalah karena anugeratrnya, sebagaimana pada

firman-Nya: Q7ffi -l;:); i3;! ;t{ (Padahat kchtatan itu

harryalah bagi Allah, bagi Rasul-I{ya don bagi orang-orang mubnin)

(Qs. Al Munaafiquun [63J: 8).

Al'iuah adalah ke,menangan. Dikatakan azza-ya'izzu-'izzan

apabila menang (mengalahkan).

v$t AH$d|fi fO*t swgguh Allah telah menurunkan

keryda kamu di dalam Al Qtn'an), Hrithab ini untuk semua yang

menampakkan keimanan, baik yang mukrrin maupun yang munafik,

karena orang yang menampakkan keimanan diwajibkan untuk

melaksanakan apa yang ditunrnkan Allah.

Ada juga yang mengatakan batrwa ini adalah khithob unttrk

orang-orang munafik saja, sebagaimana yang tersirat dari ancaman

dan celaan.

Ashim dao' Ya'qub membacanya nazala dengan harakat

fafiMh pada huruf nun dan zqy, yttgdisertai harakat tasydid.
I 

Fa'il-tya adalah dhamir yang kembali kepada rurma Allah

Ta'ala pada kalimat: V$ ;+':f it$ fur*" sesungguhnya semua

lrchtatan kcpuryaan Allah).
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Humaid me,mbacanya tanpa tasydid pada huruf zcy ymg
berharakat fuluh, dan fathoh pada huruf znn.

Ulama lainnya membacanya dengan harakat dhammah pada

huruf nun dan barakat kasrah pada huruf zay, berbarukat tosydid
dalam beNfuk kata kerja negatif.

Ayat fil *:;f4 tiyitl @ahwa apabila lumu mendengar ayat-
ryat Allah), pada posisi nashab, berdasarkan qlra'ah pertama, karena

sebagai naful dad- d5. gerdasarkan qira'ah kedua, berada pada

posisi rafa', karena sebagai /a7. Sedangkan berdasarkan qira'ah
ketiga, berada pada posisi rafo', karena sebagai maful dari yang tidak
disebntkan fa'il-tya. Kata,if nuffiaffafah (tanpa tarydidl dari tsaqitah
(aslinya ber-tasydid), perkiraannya yaitu, annahu idzaa sani'tum
ayaatillaah (balwasanya apabila kamu mendengar ryat-oyat Allah).
Al Kitaab di sini adalah Al Qur'an.

4x'in?53 qfr (Diingtwri dan diperolok-olokkan [oteh
orang-orang kafirJ), keduanya adalatr haal, yaklri, apabila kalian
mendengar pengingkaran dan olokan terhadap ayat-ayat Allah.
Ungkapannya adalah mendengar ayat-ayat Allah, yang maksudnya,

mendengar pengingkaran dan olokan (erhadap ay at-ay at Allah).

Finnan-Nya, n;, *"-S o- li{ & ;i{, bf:i 51 (Maka
janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga merela memasuki

pembicaraan' yorg lain) matsudnya adalah, Allah telatr menurunkan

p€rintah kepada kalian dalam AI Kitab, batrwa jika kalian mendengar

pengingkaran dan olokan terhadap ayat-ayat AllalL maka janganlah

kalian dudukduduk bersama mereka selama mereka melakukan ittl,
sampai mereka beralih kepada pembicaraan lain selain mengingkari

dan mengolok-olok ayat-ayat Allah. Yang ditr:nurkan Altah kepada

mereka dalarn Al Kitab adalah: '# ,ilt W)1e $r1"fr.'u$l',.rfi (ty

.& *i 4 iifr $ 1oo, apabita kamu melihat orang-orang
memperolok-oloklran ayat-ayat Kami, mola tinggalkanlah mereka
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sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain) (Qs. Al
An'aam [6]: 68). Dulu ada segolongan orang yang masuk Islam

duduk-duduk bersama orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi

ketika mereka mengolok-olok Al Qur'an, maka mereka prur dilarang

duduk-duduk bersama mereka.

Ayat ini, berdasarkan keumuman lafazhnya, bukan

berdasarkan kekhususan sebabnya, menunjukkan untuk menjauhi

setiap kondisi, yang mana orang-orang membicarakan, mengingkari

dan mengolok-olok dalil-dalil syariat, sebagaimana dilakukan oleh

para pengekor yang mengganti petunjuk Al Kitab dan Sunnah dengan

pendapat manusi4 sehingga yang ada pada mereka hanya "Imam

madzhab kami mengatakan demikian dan fulan yang termasuk

pengikutnya mengatakan demikian". Bila mereka mendengar orang

lain mengemukakan dalil berupa ayat Al Qur'an atau hadits terhadap

masalah yang tengah mereka bicarakan, maka mereka justru

mengolok-oloknya dan sama sekali tidak menghargai serta tidak

mempedulikan perkataannya. Mereka mengira ia telah

mengemukakan hal yang memalukan dan membicarakan hal yang

buruk karena menyelisihi madztrab Imam mereka yang telah mereka

anggap sebagai pengajar syariat. Bahkan lebih dari itu, pendapat

Imam madzhab mereka yang janggal dan ijtihadnya yang

menyimpang dari kebenaran, lebih mereka datrulukan daripada Allah,

Kitab-Nya, dan Rasul-Nyq inaa litlaahi wa innaa ilaihi raaju'uun.

Sesungguhnya madztrab-madzhab itu tidak mengarahkan paru

penganutnya seperti itu, dan para Imam madztrab sebenanrya terbebas

dari kefanatikan para pengikutrya" karena mereka telah menyatakan

di ,dalam tulisan-tulisan mereka yang melarang bertaqtid kepada

mereka, sebagaimana telatr kami jelaskan pada risalah kami yang

berjudul Al Qaul Al Mufidfi Hulon At-Taqlid danAdab Ath-Thalab wa

Muntaha Al Arab.

Ya Allah, anugeratrkanlah manfaat dari apa yang telah Engkau
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ajarkan kepada lomi, jadikanlah kami terrrasuk orang-orang yang

mengikuti Al Kitab dan SunnalL dan jauhkanlah kami dari pandangan-

pandangan manusia yang bertopang pada sandaran yang rapuh, wahai
Dzat yang mengabulkan permohonan orang-orang yang memohon.

'ruq #l€entutatt kamu serupa dengan mereka), int ,illah

(alasan) pelarangan itu, yakni, sesungguhnya jika kalian melakukan
itu dan tidak berhenti dari itu, maka katian sama dengan mereka dalam
kekafiran.

Ada juga yang mengatakan bafrwa penyamaan ini tidak pada
semua sifa! tapi hanya menyerupakan lahirnya, sebagaimana pepatah

)rang mengatakan:

€Y-!td',i-iki
Setiap penyerta akan mengihtti yang disertainya.

Ayat ini muhkamah (htrkumnya tetap berlaku) menurut semua
ulamq kecuali yang diriwayatkan dari Al Kalbi, karena ia mengatakan
batrwa ayat ini telatr dihapus oleh ayat, $ 4t+ b'b;f_ Oji '& tli
,6 (Dan tidak ada pertanggungjautaban sedikit pun atas orang-
orangyang bertakwa terhadap dosa merelco) (Qs. Al An,aam t6l: 69).
Namun pendapat ini tertolak, karena di antara bentuk ketakwaan
adalah menjauhi majelis-majelis orang-orang yang mengingkari dan
mengolok-olok ayat-ayat Allatr.

C; f-* e'u-6JV'4$-$1 Aq rt Sy 6 e sunggahnya Ail ah
alran mengumpulkan orang-orang nunafik dan orang-orang trafir di
dalam Jahanam), ini alasan mengapa mereka sama dengan orang-
oftmg itu dalarn kekafiran.

Ada juga yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang
yang turut duduk-duduk (membicarakan hal tersebut), dan orang-
orang yang mengikuti mereka duduk=duduk di sana. Pengertian ini
berdasarkan anggapan bahwa khithab ini ditujukan kepada orang-
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'-\rlwli'!F

orang munafik.

#,'"r::;i 'u-jJ- Uyoiul orang-orang yang menunggu

[peristiwal yang akan terjadi pada dirimu [hai orang-orang
muhnin), maksudnya adalah, mereka menanti-nanti kebaikan atau

keburukan yang akan terjadi pada kalian (orang-orang beriman).

Maushul-nya pada posisi nashab sebagai sifat untuk'a1g{JJ\ a,aru

sebagai badal-nya, dan bukan badal dmt 'U;rffifrkarena penantian

tersebut dari orang-orang murafik, bukan dari orang-orang kafir. Bisa
juga pada posisi nashab karena celaan.

.& ,X il fJC ;ti'ip # i,( o$ (Matra jika terjadi
bagimu lcemenangan dari Allah mereka berkata, "Bulcanlcah lcami

[turut berperangJ beserta kamu? "), redaksi kalimat ini dan redaksi

kalimat setelatrnya merupakan cerita tentang penantian mereka, yakni,
jika kalian memperoleh kemenangan dari Allah dengan mengalahkan

orang-orang kafir yang menyelisihi kalian. YJ6 (Mereka berkata)
kepada kalian, .# ,* ili @utorkoh ksni [turut berperangJ

beserta kamu?), makzudnya adalah, sama-sama menampallkan Islam,
melaksanakan hukum-hukumnya dan memperbanyak jumlah kaum

muslim? +,y6'ui$I 'u( ob @an jika orang-or(mg kafir mendapat

lceberuntungan), maksudnya adalah, mernperoleh kemenangan dan

mengalatrkan kalian. YJ6 (Mereka berkata) kepada orang-orang

kafir, '& \;# S 6"t*r*ot komi twat memenangkan knmu),

maksudnya adalah, bukankah kami telah mendukung, membantu, dan

meneguhkan kalian, namrm selanjutrrya kami membia*al kalian?

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah, mereka

berkata kepada orang-orang kafir yang memperoleh kemenangan

terhadap kaum muslim, "Bultarrkah kami tunrt memenangkan kalian
sehingga kaum muslim takut terhadap kalian dan kami menciutkan
nyali mereka di hadapan kalian?'

Pendapat pertama lebih tepat, lcarena malsra istilwaadzadalatr
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kemenangan. Dikatakan istahwadza 'alao rradzaa, yang artinya
memenangkan (menguasai), contohnya dalam firman Allah Ta'ala:

i;14i +{E 
<;;:1 (Syetan tetah menguasai meretra) (es. Al

Mujaadilah [58]: l9). Jadi, tidak tepat bila dikatakan, "Bukankah kami
telatr memenangkan kalian, watrai orang-orang kafir, dan meneguhkan
kalian, lalu meninggalkan kalian, lalu kami serahkan kepada kalian
sehingga kalian memperoleh kernenangan terhadap kaum muslim?

i*S.X U F{st (Dan membela lcamu dari orang-orang
mukrnin), maksudnya adalah, dengan menciutkan'nyali mereka dan
menggentarkan keberanian mereka terhadap kalian, sehingga hati
mereka menjadi lemah dan gentar trntuk menghadapi kalian.
Maksudnya adalatr, mereka (orang-orang munafik) condong kepada
pihak yang memperoleh kemenangan di antara kedua pihak itu (kaum
mukmin dan kaum kuffar). Mereka menyatakan barrwa mereka turut
serta bersama pihak yang menang dalam mengalatrkan pihak yang
kalah. Demikianlah sikap orang-orang munafik yang dijatrhkan Allah
dan sikap orang yang memalsukan identitas keislamannya, yaitu
menyatakan kepada setiap kelompok batrwa dirinya bersama
kelompok itu dan berseberangan dengan kelompok lawarurya, serta
condong kepada pihak yang memperoleh keduniaan yang berupa harta
atau reputasi, sehingga ia bersikap menjilat, menampakkan kecintaan,
ketundukan, dan kepatuhan, sedangkan terhadap pihak yang tidak
memperoleh keduniaan ia bersikap kasar, keras, berbudi buruk,
meremehkan, dan menekan dengan segala hal buruk. Jadi, Allatl
memburukkan perilaku para munafik dan menjatrhkannya.

,i-$ (i H$. f4 ,;1i Maa Ailah atmn memberi
keputusan di antara kamu di Hari Kiamat) atas apa yang mereka
sembunyikan, ymg berupa kemunafikan dan kebencian terhadap
kebenaran dan para ahlinya. Pada hari akan tersingkap segala hakikat
dan segala yang disembunyikan, walaupun sewaktu di dunia darah dan
harta mereka dilindungi karena mengucapkan kalimat Islam secara

TAFSIR FATHUL QADIR r4s



munafik.

#}yA|F iri;fri-'ii :Y;i6i (Dan Attah sekoti-t@ti tidak

alran memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan

orang-orang yang beriman), maksudnya adalalu pada Hari Kiamat,

bila yang dimaksud dengan as-sabiil di sini adalah pertolongan dan

kemenangan. Atau maksudnya adalah, di dunia, bi'la yang dimaksud

dengan itu ad4ah hujjatr.

Ibnu Athiyyah berkata, "Semua ahli takwil mengatakan bahwa

maksudnya adalah, pada Hari Kiamat."

Ibnu Al Arabi berkata, "Pendapat tersebut lemah, karena berita

ini tidak mengindikasikan demikian. Sebabnya adalah kesalatran

dugaan batrwa akhir kalimat ini kembali kepada awalnya" yakni: ';tt
'ilayt;i H|.'${1uor" Ailah akan memberi keputusan di antara

lramu di Hari Kiamot), padahd bila demikian, maka akan

menggugrrtan faedahny4 karena pengulangan ini adalah malcna

kalimatnya."

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalatr, Allatt

tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir unttrk

memusnahkan orang-orang beriman dengan memburnihanguskan

negen-negen mereka, menghilangkan jejak mereka, dan

memperbudak kaum wanita merek4 sebagaimana dihyatakan oleh

hadits dalam Ash-Shahih, '&i,kJ 6-,- 'U ftl; 'nc[;'Ual I ili'# ,t'r tbt6. W-'p.e* g "yi\i'# t:a, ft'&1*3
$ (Dan Alat tidak menguasakan musuh atas mereka selain dari

kalangan mereka sendiri, 'sehingga menguasai masyarakat dan

pemerintalan mereka- Bohkon sekaliputr mereka bersatu-padu dart

selwuh penjuru negoa-rtcgoranya sampai sebagian mereka

membinasakan sebagian lainn)n, don sebagian mereka rnenawan

sebagian lainrya).$

* Shahth: Muslim 4D315 dan Ahmad 41123, dari hadits Tsauban.
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Ada juga yang mengatakan batrwa maknanya adalah, Allatt

SWT tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang'kafir untuk

membinasakan orang-orang beriman selama mereka melaksanakan

kebenaran, tidak rela dengan kebatilan, dan tidak meninggalkan nahyi

m.unglrar,sebagaimana firman Allah Ta'alo: '*441 $ fLiS;U3
fu$ 63 tL$ loan apa saia musibah yang menimpa kamu, moka

adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri). (Qs. Asy-

Snruraa{421:30).

Ibnu Al Arabi berkata, "Ini jawaban yang sangat berharga."

Ada juga yang mengdtakan bahwa Allah tidak akan

memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan

orang-orang beriman secara syar'i. Kalaupun ada, maka itu tidak

syar'i." Demikian ringkasan perkataan para ahli ilmu mengenai ayat

ini, dan ini bisa dijadikan argumen dalam berbagai masalatr.

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah,

mengenai firman-Nya: W'i lfr$ 851 f.ry {srtunssrrhnya orang-

orqng yang beriman kemudian lwlir), ia berkata, 'Mereka adalatt

kaum Yatrudi dan Nasrani. Kaum Yahudi beriman kepada Taruat

kemudian kufur, dan kaum Nasrani beriman kepada Injil kemudian

kufur."

Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, dan Ibnu Jarir meriwayatkan

darinya mengenai ayat ini, ia berkata, "Mereka adalah kaum Yahudi.

Mereka beriman kepada Taurat kemudian kufur. Kemudian

disebutkan tentang kaum Nasrani, yaitu: W'n$lf. f; (Kemudtan

berinan fiag|, kcmudian kafir lagi). Mereka beriman kepada Injil,
lalu kufur. j{ lifi'i (Kemudian bertambah treka/irannya) terhadap

Muhammad SAW."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Zaid, mengenai ayat ini, ia
berkata, o'Mereka adalah orang-orang munafik. Mereka beriman dua

kali, lalu kufur dua kali, setelatr itu bertambah kufur."
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Ibnu Ab'u Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya, (j{ litJ '} 6r*rau, bertambah kckafirannya), ia

berkata, "Mereka terus melanjutkan kekufiran mereka sampai mati."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mudzir meriwayatkan dari Abu Wail,

ia berkata "Ada seseorang berbicara di datam majelis dengan kalimat

dusta agar teman-teman duduknya tertawa. Allah pun murka terhadap

mereka semua." Pemaknaan ini lalu diceritakan kepada Ibrahim An-

Nakha'i, dan ia berkata, "Abu Wail benar, bukankah itu tercantum

dalarn Kitabullah? 
"* ** A. VE & ;i3 bjfi $ (Matra

janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka mcmasuW

pemb i c o aor yottg I ain).-

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Mujahi4 ia berkata,
*Dalarr surah Al An'aam terdapat ayat: q* *S O. \fY- &
(Sehingga mereka membicmaksn pembicmaan yang loin) (Qs. Al
An'aaul t6l: 68). Kemudian diturunkan penegasannya dalam strah

An-Nisaa': #$t#l(Ientulah kanu seruPa dengan mereka))'

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, bahwa

Allah menggabungkan orang-orang munafik Madinah dengan orang-

orang kafir Mat&ah di Neraka Jahanam, yaitu mereka yang

membicarakan pe,mbicaraan lain dan mengolok-olok Al Qur'an.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Mujatrid,

mengenai firman-Nya, :& it51:- t51 [YaituJ orang-orang vang

,nenunggu [peristiwal yng akan teriadi pada dirimu [hai orang-

orang mubnin), ia berkata, "Mereka adalah orang-orang munafik

yang menanti-nantikan peristiwa yang akan dialami oleh kaum

m.rt-irr. ;tfi;E # 'og 
"fi 

(Makoiika teriadi bagbru kcmenangan

dari Altah), maksudnya adalab bila kagm mrslim memperoleh harta

rampasan perang dari mtrsqh mereka, mal6a orang-orang munafik itu

mengatakan. ,K i1 @"**rUn fu^i), yakni, bukankatr kami juga

l€;l; fff*ut berperangJ beserta kamu), maka bagilatr kami harta
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rampasan perang seperti yang kalian peroleh. 4;'u-)Kt {r( o$
(Dan jikn orang-orang kafrr . mendapat lceberuntungan

flrcmenanganfl, maksudnya adalah, mereka mendapat kemenangan

terhadap kaum muslim, maka orang-orang munafik itu berkata kepada

orang-orang kafir, &GiF 71/iu*on*on kami turut memenangkan

lcamu), maksudnya adalah, bukanleh kami telah menjelaskan batrwa

sebenarnya kami sama dengan yang kalian anut. Kami telatr

memperdayai mereka demi kalian.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-Suddi, mengenai firman-Nya:

#i;3 71@utrankah kami turu memenangkon kamu),ia berkata,

"-Maksudnya adalah- memenangkan untuk kamu."

Diriwayatlon oleh Abdunazzaq, Al Fir,,abi, Abd bin Humaid,

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Al Baihaqi dalam Asy-Syu'ab, serta AI
Hakim dan di-shahih-kanayao dari Ali, batrwa pemah ditanyakan

kepadanya, "Bagaimana menurutmu ayat ini: 'e 'U-*{JL'31 SA 6i
# lU>Et (Dan Atlah sekati-kati tidak akan memberi jalan kepada

orang-orang kafir untuk memusnahkot orang-orang yang beriman),
padahal mereka memerangi lomi, mendapat kemenangan, dan

menrbunutr?' Ali menjaryab, 'Mendekatlah ke sini, mendekatlatr ke

sini.' Ali lalu membacakan ayat':tl SZ- 61'l:tllt;;- g*'{4 SE

*'t Erj(|Qlr#-(Maka Allah okon memberi kelrutttsan di antara

kamu di Hari Kiamat, dan Allah sekali-kali tidok akan memberi jalan

kepada orang-orang kafir untt*, merrusuhkon orang-orang yang

beriman)" Ibnu Jarir meriwayatkan darinya menge,nai ayat ini, ia
bcrkata,'.-Yaloi- di akhirat."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwalratkan serupa itu dari

Ibnu Abbas.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan serupa itu dari AbuMalik.

Ibnu Jarir dari As-Suddi, mengenai firman-Nya:
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$*i 6Ao"), ia berkata, "-Nz[6ksudny6 adalah- hujja]r."

ljt i@i ily$G $5 ;u'g'ri' 6l'ohq in:*At i'y

'r5\qiv.

-1At1'6'+:i33@ {.9 $yi'i 6'5+$ J$l'h'i(i $6
s,4,1',r4 ;i,fi ,F_ 6', ;lb $t{5 ">ti* Ju

\M 63i;J',*# ei u 415'o,;K\ LL,,;i { t[r;
,.61'u J--'r*i $aill a&{fr6r@ q6W""k4L 

^.i{v1i#6vffi i}6 6_ifr{rG} W &,4 S
'b-t435';rt91,.3fit"<4".351'{5,4.lr'iy;|r+:i#;
'ut; t g{a,'L:a) 4'ifi w-s GE w $

@r#(eti,rti?s
"Sesungguhnya orung4rrdng mun$ik itu menipu Allah, dan Allah
akan membalas tipuan mereha Dan apabila mereka berdlri untuk

shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya
(dengan shalat) di hadapan manusia Dan tidaklah mereka

menyebut Allah kecuali sedikit sekall Mereka dalam keadaan ragu-

ragu antarayang demikian (imon atau kaJir): tidak m,asuk kepada

golongan ini (orang-orang berimdn) dan tidak (pula) lcepoda,

golongan itu (orang-orang kafir), maka kqnu sekali-kali tidak ahan

mendapat jalan (untuk memberi petunjuk) baginya, Hai orang-,

orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang katir
menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah

kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk
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menylhsomu)? Sesungguhnyo orung-orong munafik ittt
(ditemparkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka Dan
hamu sekali-hali tidok akan mendapat seorang penolong pun bagi

mereko. Kecuali orang{rung yong tobat dan mengadakan
perboihan dan berpegang tegah pada (agamo) Ailah dan tulus

ihhlas (mengerjahan) agamo mereka korenaAllah. Maka mereka
itu adalah bersama-sama orung yang beriman dan ketak Allah ahan
memberihan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar.

MengapaAllah akan menyihsamu, jika kamu bersyuhur dan
beriman? DanAllah adalah Maha Mensyuhuri tagi Maha

Mengetahai" (Qs. An-Nisaa' la]: I42.la\

61|hgijlglsy$esmggrturyaorang-orangmunalikin
menipu Allah), ini redaksi permulaan yang mengandung keterangan
tentang sebagian kebunrkan dan cela orang-orang munafik. Tentang
makna hhada' telatr dikemukakan dalam surah Al Baqaratr. Tipu daya
mereka terhadap Allah adalatr melakukan tindakan seperti orang yang
tengah menipu (memperdayai), yaitu menampakkan keimanan dan
menyembunyikan kekufuran. Makna Altah menipu mereka yaitu,
Allah melakukan terhadap mereka apa yang dilakukan oleh orang
yang menipu orang yang menipunyq yaitu membiarkan mereka
menampakkan keislaman di dunia sehingga darah dan harta mereka
terlindmgi, dan menangguhkan hukuman mereka hingga negeri
akhira! barulah Allah membalas penipuan mereka dengan neraka
yang paling rendah.

Disebutkan dalam Al KasysyaJl Al khaadi adalah ism fa'il dari
Hraada'tuhu fa khada'tuhu wa htntu akhda'u minhu (aku
memperdayainya lalu menipunya sehingga aku lebih menipu
darinya).al

ar Silakan lihat At Kasysyaf, I I 579.
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,1( kusualaa dengan harakat , dhammah pada huruf l@f

merupakan bentuk jamak dari kaslaan Dibaca juga dengan harakat

fathah, Maksudny4 mereka mengerjakan shalat dengan bermalas-

malasan dan merasa berat, tidak mengharapkan patrala dan tidak takut

siksa. Ar-riyaa'adalatr menampakkan kebaikan agar dilihat orang

lain, bukan karena mengikuti perintah Atlah. Penjelasannya telatr

dikemukakan. Muraa'aah adalah bentuk kata dari riyaa' yurg
mengilarti pola mufaa' alah.

{.,.6 {f 'S'i 5rgIr13 @* tidaHah mereka menyebut nama

Atlah trcanli sedidt sekali), dt-'atlaf-l<an kepada: |t{j_ (Mereko

bermaksud riya), yang maksudnya, mereka tidak mengngat Allatt
SWT kecuali sedikit sekali. Atau, mereka tidak mengerjakan shalat

kecuali sedikit. Disifatinya dzikir dengan "sedikif' karena tidak

disertai keikhlasan, atau karena tidak diterima, atau tidak hh*g",
karena orang yang melakukan ketaatan dengan ma}sud riya hanya

melakukannya di tempat-tempat umrm dan tidak melalnrkannya

ketika sendirian, seperti halnya orang yang ikhlas.

6Y\ 6.'q:{i (Mereka dalam kcadaan ragu-ragu antarq yang

demikian [iman dan kafir). At mudzabdzab adalah yang ragu-ragu

antara dua perkara. Adz4zabdzabah artinya kebimbangan. Dikatakan

dzabdzabahir fa tadzabdzaba. Contohnya adalah ucapan An-Nabighah

berikut ini:
t u.ot..r -.a, c t 

''q,i:.,ix- rilrI * ,F "i i:r; aruzf 1,r lf ; jl
"Tidokkoh engkmt kctahui baluta Allah telah memberimu suatil surah

sehingga engkau lilwt setiap raja di bm,ahnya kebingungan."

Ibnu Jana berkate "Maksudnya adalah kebimbangan yang

tidak menentu pada suatu kondisi."

Jadi, orang-orang munafik itu bimbang antara mengikuti

golongan orang-orang yang beriman dan golongan orang-orang yang
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kafir, tidak ikhlas dalam beriman, namun tidak pula menyatakan

lafirr.

Disebutkan dalam Al Kasysyaf. Hakikat al mudzabdzab adalah
)

yang tertolak dari kedua sisi, yakni, terdorong dan tertolak, sehingga

tidak menetap pada salah satunyq sebagaimana ungkapan: Fulaan

Wra bihi ar-ralrwaani illao anru ad.zdzabdzobah.frihaa tabiir laisa

fri dz&abbi (fulan ditarik oleh dua haraearL hanya saja

kebimbangannya terus berulang-utilg, sehingga tidalc menetap),

seolah maknanya adalah, saiap kali condong k€pada satu sisi, ia
tcrtolat( drinya.o

Jumhur merrbacanya deirgian haratd &mnah pada huruf
min b f,otloh pada htrtd &mr.

Ibnu Abbas membacanya &ngen harakd kosral, pada huruf

dz,lkedrua.

f,hlam caam Ubay dicantumlsm : mnfu&ibiin.
Al Hasm mcmbocanya dengm fuakilIdi}r/, pada hunrf mizr

dm kedua huruf &,ml-nya. Motshubnya "dtl'kttos sebagai

.rrcll, atau krcna celau.

IGta penrmjuk pada lcalimat z $'6. Qnn*o yarrg demikian

[imm dan kafirfi melrunjukkan keimmm dm kehfirm.

fl:$ ly-$'t ,f9 Jt 1 (ridok rrnsuk bpdo golongan ini

[orang-orang berimonJ fut tidak [plal kepdo golongan itu [orang'
orqng kajtA, maksudnya adalalt tidak masuk ke dalam golongan

orang{rang beriman dan tidak pula ke dalm golongan orang{rang

kafir. Kalimat ini b€rada pada posisi ruslpb sehgai haal, atalt

sebagai badal d"{i cEfiil , dausebagai peryfsrannya

'31,y#- $j @ aran gs t ap a 1wry di s e s otkan Al I ah), maksudnya

42 Al KasysyaflllS}.
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adalab'yang dihinakan-Nya dan dicabut petunjuk darinya, 'd 4 ;S
$*i, 1U"fa kamu setali-kati tidak akan mendapat ialan [untuk
memberi petunjukJ baginya), maksudnya adalah, jalan yang bisa

mengantarkannya kepada kebenaran.

'#51si,n.g5'u,FJilr3#{1fr il'u.qb-(Haiorang-
orang yang beriman, janganlah knnu mengatnbil orang-orang kafir

nwnjadi wali dengan meninggalkan orang-orong mulanin),

maksudnya adalah, janganlatr kalian menjadikan mereka sebagai

orang-orarxg dekat dan kepercayaan kalian dengan mengesampingkan

saudara-saudara kalian dari kalangan beriman, sebagaimana ditalcukan

oleh orang-orang mrmafik yangmenjadikan orang-orang kafir sebagai

wali mercka

W $"V ?1; 6. lW 6 ';';ij Qnginkoh kamu

mengadakon alasan yang nyota bagi Allah [mtuk menyiksamuJ?),

adalah kalimat,2ny? yang bernq{ celaan, yakni, apakah kalian ingin

menimbulkan huiiah yang nyata bagi Allah rmtuk mengadzab kalian

lantiitm' perbudtan' tattan yalrg melanggar larurgan-Nya, yaitu

menjadikan oraig-orang kafir sebagai wali kalian?

t6l't: d5r$f !'.,X1 A'lc;,ri$l1iiy $esuns*hwa orhng-orang

munafik in [ditempatkanJ Wda tingkaton yang Paling bawah furi
neratra). Ulama Kufah membaca;tjlf aengan harakat suhtn pada

huruf ra', sdangkan yang lain dengan harakat pada keduanya.

Abu AIi berkat4 'Keduanya adalah logat @entuk dialek atau

aks€o), yang krtuk jamaknya a&aak.n

Ada juga yang mengatakan bahwa benttrk jamak dari yang

berharakat (pada huruf ra'-nya) adalah adraak, seperti iamal dan

ajmaal. Sedangkan bentuk jatnak dari yang suhtn (parJr. huruf ra'-
nya) adalah adrak,seperti katafats domaflas.-

An-Nuhas mengatakan batrwa yang berharakat lebih fasih.ld-
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dark adalah tingkatan. Neraka ada tujuh tingkatan, dan orang rnunafik

berada di tingkat terbawah, yaitu Hawiyah, lantaran beratnya

kekufiran dan banyaknya kesesatan. Adapun tingkat neraka yang

paling tingg adalah Jahanam, kemudian Huthamah, kemudian Sa'ir,

kemudian Saqar, kemudian Jahim, latu Hawiyah. Kadang semuanya

disebut dengan sebutan tingkat yang paling tinggi. Semoga Allah
melindungi kita semua dari adzab-Nya.

W'A 4 J; (Dan tramu sekati-kali tidak akan mendapat

seorang penolong ptn bagi mereka) untuk menyelamatkan mereka

dari tingkatan tersebut. Khithab ini untuk setiap yang layak ditujukan

kepadanya, atau r:ntukNabi SAW.

Ij6 3,51 {y {xrtuoli orang-orang yang taubar), ini
pengecualian dari ';;1rti[ maksudnya adalah, kecuali orang-orang

yang bertobat dari kemunafikan.

VUV (Dan mengadahan perbaikan) atas perihal mereka

iV ;h: i#\i (Don nlus ikhtas [mengerjakanJ agama

merelra karena Allah), maksudnya adalah, menjadikannya mumi

untuk Allah, tidak disertai dengan maksud menaati selain-Nya. l/
i'tishaam bilaah artinya berpegang tegung kepada-Nya dan meyakini
janji-Nya.

Ituta penunjun .trgi;l (Maka mereka itu adalah)menrmjt*kan
kepada orang-orang yang bertobat dan memiliki sifat-sifat tersebut.

<EiJl'{ (Brrto*a-soma orang yang beriman), Al Farra

berkata, "Maksudnya adalah, dari orang-orang beriman, yaitu, mereka

yang tidak pernah melakukan kemunafikan."

Al Qutaibi mengatakan batrwa Allah membatasi pembicaraan

tentang mereka karena murka terhadap mereka, sehingga Allah

berfirman, <r:";51'{ $ti (Maka mereka itu adalah bersama-
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sctma orang yang beriman), dan tidak berfinnan: humul mu'minuun

(mereka itulah omng-orang yang beriman).

Konteksnya adalah, makna '{ sesuai asalnyq jadi mereka

bersama-srma orang-orang yang beriman dalam hukum-hukum dunia

dan akhirat. Kerrudian Allah menjelaskan tentang apa yang

dipersiapkan bagi orang-orang beriman, dan mereka juga bersama

orang-orang beriman itq yaitu, q, fA'"*:S'il,*1,3j1i: (oan

kelak Allah akon memberikan kcpada orang-orang yang beriman

pahata yang beso). Huruf yo' pada l<ata: ot- dibuang dalam

penulisannyq sebagaimana dalam a karena berharakat

suhtn, dan}n;rlrfilarrln setelahnya lugasufun, sqrerti redaksi ayat: (i-

fli * (IngatlahJ t oi lkctikal seorang penyeru [malaikatJ
ir"yrr-") (Qs. Al Qamar [54]: Q, tfJi t* getak Kami akan

memanggil Malaikat Tabaniyah) (Qs.Al'Alaq [96]: l8), ,gl $. i-
(Pada hari perryeru [malaikatJ menyeru doi tempat yang dekat) (Qs.

Qaaf ts0l: 41) Seda sebagainya Pembuangan hunrf pada semua ini

disebabkan oleh pertemuan dua suhm.

'iit;t SfJr oL/r:.;)a1'ffiW-t3 (Mengapa Attah akan

menyiksamu, jil@ kamu bersy,fur dan beriman?), kalimat ini

mengandung keterangao, bahwa tidak ada tujuan bagi Allah SWT

dalam menyiks4 kecuali sekadar pembalasan bagi orang-orang yang

bermaksiat. Artinya, manfaat apa bagr-Nya dengan menyiksa kalian

jika kalian memang Uers:n*ur dan berimaru karena itu tidak akan

menambahkan apa-apa dalam kerajaan-Nya, sebagaimana tidak

menyiksa kalian juga tidak mengrrangi ap€-apa dari kekuasaan-Nya.

(Sf+€,'$|it& @an Atlah dalah Maha Mensyhri lagi

Maha Mengetalruf), makstrdnya adalab mensyukuri para hamba-Nya

karena menaati-Nya, sehingga memberi mereka ganjaran dan

menerimanya dari mereka Secara bahasa, asy-syula adalah

penampakan, dikatakan daabah syahur bila ternak itu tampak gemuk
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melebihi pakan yang diberikan kepadanya.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Al Hasan,

mengenai firman-Nya: 'ii 1hq 6ry;:lt ltt (Sesungguhnya orang-

orang munafik itu menipu Allah), ia berkata "Akan diberikan cahaya

kepada setiap orang beriman dan orang munafik pada Hari Kiamat,

sehingga mereka dapat berjalan dengan cahaya itu. Ketika mencapai

titian, padamlatr cahaya orang-orang munafik, sementara orang-orang

mtrkmin dapat terus berjalan dengan cahaya mereka. Itulah tipuan

Atlah terhadap mereka."

Ibnu Jarir meriwayatkan senrpa itu dari As-Suddi.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan serupa itu dari Mujahid dan

Sa'id bin Jubair. Aku tidak tahu asal penafsiran mereka ini, karena

penafsiran semacam ini tidak ada nukilannya kecuali dari Nabi SAW.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Juraij mengenai ayat ini, ia
berkat4 "-Ayat ini- diturunkan berkenaan dengan Abdullah bin

LJbay dan Abu Amir bin An-Nu'man:"

Banyak hadits-hadits sffitihyeg m€rnyebutkan tentang sifat

shalat orang munafik, yaitu menrmggu matahari, sehingga ketika

sudah berada di antara dua tanduk syetan ia berdiri (shalaQ dan

merratrk empat kali (yakni melakukan gerakan shalat dengan cepat)

dan tidak mengrngat Allah kecuali sedikit{3

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwaya&an dari Mujahid,

mengenai firman-Nyar .aF '6.'*:{t (Mereka dalam lccadaan iogrr-

ragu antua yang demikian [imon don kafir), ia berkata, "Mereka

3 Shahih: Muslim, l/34, Abmad 3/149, At-Tirnidzi, Abu Dau4 dan An-Nasa'i
g'i}rdie $n9.dgeT Yar.t: |ii 9.y ,:l,F |pi'\ri #- ,euiltba'eu
.)t{ 1 E et 'f .Jt- I .ti[t ti'?:r i0 g,l+,t ,l] (t* ddalar, shalatnya orang munafih
ia'dudhte fienanti matohsi, hingga'kctika iudah beroda di tttra &to toduk syetan

ia berdiri lalu memauk empat kali. Ia tida* mengingot Allah di dalmtnya keanali

s e diHt). Ini lafaz.h Muslim.
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adalah orang-orang munafik X:9 ,It -$ (ria* masuk kcpada

golongan ini [orang-orang berimanJ), maksudnya adalah, tidak

masuk kepada golongan para sahabat Muhammad SAW. -r{$ J\-{'t
(Dan tidak [pulal kepada golongan itu [orang'orang kafir), yutn

orang-orang Yahudi.

Diriwayatkan secara pasti dalam Ash-shahih dari Nabi SAW:

\tfiri ,i7 o,tt jfti:;oti Jl 'F ,#, fiaSuirigl,.t+.4ui' y'ot
ng q 6;;""sAniyi'pri^iri*" oroig'*irafr* iaiian ,rprrii
trambing yang kcbingungan di antara dua kambing lainnya, kadang

mengihtti yang ini dan kadong mengilatti yang itu, ia tidak tahu harus

mengihtti yang mana?'#

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-Nya: $t$CS 6'tAJ
$ 6"y" 'P4; (nginkah kamu mengadakan alasan yang nyata

bagi Allah [untuk menyiksamu]?), ia berkata, "sesungguhnya Allatt

mempunyai alasan terhadap para makhluk-Nya, akan tetapi Allalt

berfirman, 'Udnan mubiinan (alasan yang nyata)."

t$&mazzaq, Sa'id bin Manshur, Al Firyabi, Abd bin Humaid,

Ibnu AI Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Ibnu Mardawaih
:

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "setiap Y,ata sulthaan dr

dalam Al Qtr'an artinya adalatr hujjatr. Watlahu a'lam.u

Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al

Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Ath-Thabrani meriwayatkan dari Ibnu

Mas'ud, mengenai firnan-Nya: )Cr| 'u ,Fr$I !;:Xl A. lt?fi iL
(Sesmgg;tthnya orang-orang munafik itu [ditempatkanJ pada

tinglratan yang paling bau,ah dari neraka), ia berkata, "Pada

tingkatan-tingkatan yang terbuat dari besi, yang ditutupkan pada

mereka." Dalam lafahlainnya disebutkan, "Yang tidak mereka kenal,

yakni tertutup dan tidak diketatrui cara membukanya."

u Shahth: Muslim, 4D146 dan Ahmad, Y32,68, dari hadits lbnu Umar.
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@ r.f (J'ii't &'i ; $ySfit e ;A\ fr4Ji s\ 41:f

@ o-i'W s?ii'al * *,fr ftj! f?b!# ;,y

Abd bin Humaid dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan serupa itu
dari Abu Hurairah, sedangkan Ibnu Abi Ad-Dunya juga meriwayatkan

serupa itu dari Ibnu Mas'ud.

Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

Qatadalr, mengenai firman-Nya, ilKT al ik-';:i, 'ii L4,- U,

Pf,; (Mengapo Altah akan menyiksonru, jiio kamu bersythtr dan

beriman?), ia berkata, "Sesunggulurya Allah tidak akan menyiksa

orang yang bersyukur dan orang yang beriman.n'

(Allah tidah menyuhai ucalmn barah, (yong diucaphan) dengan

terr*terung hecuoli oleh orongyong dbnioya. Alloh odolah Moho
Mendengu logi Maha Mengetahul llka honu melahirhan' sesaatu

hebaihan ataa menyertwryihon ataa menaajhan sesuotu

hesslahan (orang laln), mtha seswtggahnya Alhh Maho Pemaaf

lagi Maho Kaosa.D (Qs. An-Nisaa' [4]: 148-149)

Penafian kecintaan merupakan kiasan kemurkaan.

Jumhur ularna membaca: :& ; { a*g* b€rfuk kata kerja
uegatif. Zaid bin Aslam, Ibnu Abu Ishaq, Adfu-Dhatthak, Ibnu Abbas,

Ibnu Jubair, dan Atha bin As-Saib me,nrbaca: ;& ; {a"r,g*, bentuk

Lata kerja positif.

' Berdasarkan qira'ah pertama" ini merupakan, pengecualian

yang tersambung dengan perkiraan mudhaf yang mahdzufftata yang

disandangkannya dibuang atau tidak ditampakkan), yaitu, kecuali

yang diucapkan oleh orang yang dianiaya.
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Ada juga yang mengatakan bahwa qira'ah yang pertama juga

sebagai pengecualian terputus, yakni, akan tetapi orang yang dianiaya

boleh berkata, "Fulan menganiayaku. "

Para ulama berbeda pendapat mengenai teknis pengungkapan

ucapan buruk yang dibolehkan bagi orang yang dianiaya (dizhalimi).

Ada yang berkata, *Yaitu mendoakan kebunrkan atas orang

yang menganiayanya."

Ada yang berkata, "Tidak apa-apa ia mengungkupk*, ucapan

buruk tentang orang yang menganiayanya, misalnya" 'Fulan

menganiayaku'. Atau, 'Ia telatr berbuat aniaya'. Ini diboletrkan

baginya. Ayat ini menunjukkan bolehnya itu dalam keterpaksaan."

Demikian juga yang dikatakan oleh Quthtub, "Bisa juga ini

sebagai ?oM, seolah-olah Allah berfirman, 'Allah tidak menyukai

kecuali bt*rg yang dianiaya'. Maksudty", tidak menyukai yang

berbuat aniaya, tapi menyulcai yang teraniaya."

Konteks ayat ini menunjukkqn bolehnya orang yang dianiaya

untuk mengungkapkan perkataan yang berisi keburukan, YmB terkait

dengan orang yang menganiayanya. Hal ini ditegaskan oleh hadits

valid yang dicanhrmkan dalam Ash-Shahih, dengan lafaztr: Iti' U
'6.&t '*7 ,ry lb (renundaan pemboyaran oleh orang berada

adalah suatu kczhaliman, dihalalkan nama baibtya dan

penglruhmamya).as

Adapun berdasarkan qira'ah kedtra maka ini sebagai

pengecuali toputus, yakni, kccudi yang berbgat aniaya pada suatu

perbuatan atau perkataan, malra kaakmlah kepadanya ucapan hmrk

yang bermakna melarang perbuatannyq dan sebagai celaan

* Shahih: Abu Dau4 no. 3628, An-Nasa'i, 7/315, Ibnu Majah, no.2427, dan Al
Bukhari mencanhrmkannya dalam Shahibnya secata mu'allaq (tanpa menyebutkan

awal sanad-nya),5t75. Al-Albani mencanhrmkannya dalarn Shahih lbn Maiah dan

men-siaiii-kannya.
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terhadaprya.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalatr, Allatt tidak

menyukai seseorang yang mengungkapkan ucapan buruk secara terus-

ffiaog, akan tetapi orang yang berbuat *i"yo, berarti telatr terang-

terangan menyatakan keburtrkan secara aniaya dan permusuhan,

sehingga ia telah berbuat zhalim dalam hal ini. Ini kondisi mayoritas

kezhaliman, karena orang-orang zhalim" disamping berbuat zhalim,

mercka juga mengatakan ucapan buruk dengan lisan terhadap orang

yang di-lraliminya

Az-7ayaj berkatq "Bisa juga maknanya yaitu, kecuali yang

bcrbicara, lalu ia mengatakan kebunrkan, maka ia harus dituntun

(dihentikan perbuataonya). Jadi, pengecualiannya bukan dari yang

pcrtma"

W C,; ':"1 it6 Uarn adatah Marw Mendengo lagi Matu
Mengetolrui), ini peringatan bagi orang yang berbuat aniaya (berbuat

-hali-), bahwa Allah meirdengar dan mengetahui perkataan yang

dilontatmya.

Sctclah Allab mcmbolch}m rrag ymg dianiaya ltruk
mmgungtrylm ucapm bun* lncaa tcrus-tcran& Allah

menunjukkan kepada y-ang lebih utama dan lebih baik ;1 Ebl;l oy

# e W 6 ',;n Qika kanu menyatakan suatu kcbaihan atau

merytembmyikan atau memaalkott su?tu kcsalahan [orang lain)1,

Faka kamu sudah mendapatkannya fjt Sg ni i'E Qrt*rsgrrtrryo
Allah Malra Pemaa/) terhadap para hamba-Nya. 9-i, <tng, Maha

Icrrlsa) nntuk membalas p€fuiatm memeLa Jadi, ikutilah Allah SWT,

karcoa Allah memaaftan, walaupun Allah hrasa untrilc me,mbalas.

Ibnu Jarir, Ibnu AI Mtmdzir, dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya: f,iJiriol U*J
)fitlr, iA\ feuon fidakmenyukai ucapan buruk [yang diucapkanJ

dengan terus-terang), ia berkata, "Allah tidak menyukai seseorang
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mendoakan kebunrkan bagi orang lain kecuali dalam keadaan

teraniaya, yang demikian diberikan rukhshah untuk mendoakan

keburukan terhadap kezhalimannya, tapi bila bersabar maka itu lebih

baik."

Abdwrazzaq, Abd bin Humaid, dan Ibnu Jarir meriwayatkan

dari Mujahid, mengenai ayat ini, ia ber,kata, *-Ayat ini- ditungrkan

berkedaan dengan seorurg latd-laki yang akan bertamu kepada orang

lain di wilayah sepi (tidak ada penduduk lain) namun orang itu tidak

mau menerimanya. Kemudian diceritakan bahwa olang itu memang

tidak pernah menctimanya sebagai tarntmya dan tidak lebih dari itu"'

rlbnu Al Mundzir meriwayatkan dari Isma'il, mengenai.firman-

Nya: ,$.9 $5fi t ;A\ ;4Ji'.;,l1 UJ @uon ndak menytkai

ucapan buruk [yang diucapkanJ dengan terus-terang lcecruli oleh

ordng yang dianirya), ia berkata: Adh-Dhahhak bin Muzatrim

mengatakan batrwa ini merupakan bentuk redaksi mengedepankan dan

mengakfuirkan katq yaitu' "AUah tidak akan menyiksa kalian jika

katian bersyuktu dan beriman, kecuali orang yang aniayal' la (Adh-

Dhahhak) memang membacanya begitu. Ia lalu membaca ayat: 41*
,ld'u'iA'y 41 81 gaan iiifu* ientitrai ucanyl bilruk [yans

dluggnlranl dengan terus-,terang) dalam segala hal'.'Dernikian yang

dikatakafrnya, nalnun pengertian ini mendekati pengalihan malana

ayat."

, Ibnu Abu Syaibatr dap At-Tirmidzi meriwayatkan dari Aisyatr,

batrwa Rasulullah SAW bersabda: 4: ai, 'Ay V ,it bt U
(Barongsiapa ,mendoakan kburykan terladap .qang yang berbuat

Diriwayatkan yang serupa itu oleh Abu Daud darinya melalui

jalur lain. Abu Daud meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, bahwa

* Dha'i|. At-Tirmidzi, no. 3552. Al-Albani menyebutkannya dalam Dha'if AI
Jami', \0.5588, dan menilainYa dha'rf.
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Nabi sAW bersabda: .ieli' * i 6 6i, s:$r .Ja 6iri u ori.iir
(Dua orang yang saling mencela, maka dosa doi ucapan mereka

menjadi beban orang yang memulai metrcela dori kcduanya, selama

orangyang dizhalimi [yang dicela duluan] tidoknelebiftf [celaan yang

lebih dulu dilontarkanl).47

i,t 6i w 6 sri,6 -*i,i ;,\,rK .'.5i i,y
1r3*- I i,rLj; q4,tzs;,#, us a3 fi; .^gii
(r::;,'u;{.,y6 fill k'tt$f i.lSi @ W 4t i;i
4t # iJ'{, W 15 4$,33 i'-lfr(.Aif 6l q

@ G) $je'i't 6#54 f#:i3$
" S es un gg uh ny a orangerarrg yans hafrr *epda Altah dan rus ul-

ros ul-Ny a, dan b ermahs ud nenpe*cAo*an etoa (hehunan
kepada) Attah dan rosul-rosal-Nya, dcngan ncngotahon, 'Korri

bieriman kepada yang sebagion don hofi kafrr tohodap sebagibi
(yong lain)', serta bennahsud (dengot pakaaot in) ncngiiibit'

jalan (tengah) di ontoru yang dcnibbn Cunot dau tufa),
merehalah o ran g4ran g yan g hafv scbcnarbcnarnya. trorrri tclol,

mcnyediahan untuh orong4rang yailg hqfr itu sihsoan yang

mienghinakan. Orang-orang yang berbnn kcpdo AAoh don pso
Rasut-Nya dan tidah ncmbeda-bedohut seorong pun di anlus

mereha, kelak AAah ahon ncmberifut kepfu nurcha paholorya
Dan odalah Allah Moha Peaganpun W Dlolro Pcnyayong.'

(Qs. An-Nisae' [4[ fflFfs2)

$ Shahih: Bahkan riwayat ini dicantumkan drrlrurn Shahih llltulim,ll2000, Abu
Dau4 no. 4894, At-Tirmidzi, no. 1981, danAhma4 2D35,4tt,517.
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Setelah Allah menyebutkan orang-orang munafik dan orang'

orang musyrik, Allah menyebutkan orang-orang kafir dari kalangan

Ahli Kitab, yaitu kaum Yatrudi dan Nasrani, karena mereka

mengingkari Muhammad SAW, maka sarna dengan mengingkari

semua rasul dan semua kitab yang diturunkan, dan ktrfir terhadap itu

berarti *ufur terhadap Allah.

.s4,iiit{otft65f'ty6esmsguhrrvaorang-orangyong
kafir kcpada Atlal, dan rasul-rasul-Nya), lmrus diartikar\ ittr adalah

lnrfirrnya mereka terhadap sebagian kitab dan sebagian rasul, bukan

karemmereka kufur terhadap Allah dan semua rasul'Nya, Y*, *l
Kitab tidak lanfur tertadap Allah dan semua rasul-Nya' akan tetapi

mereka hanya lorfur terhadap sebagian, namrm hal ini dianggap

sebagai kekufirm tcrtadry Allah dm teftadap scmua rasul.

.t9r3 itl 'e W o1 6t'+i3 @an bemaksud

memperbedakan antoo [kcimanan kepqda] Allah dan rasul'rasul'

Nya), maloanya adalab mereka l(ufur terhadap rasul-rasul dikarena

mereka lcufur terhadap sebogian nsul, dm beriman k€Pada Allalt

sehingga hal ini sehgai bcotuk pcmMa kcimanan tcrhadry Allah

dm pra rasul-Nya

q+"i4i ,*"i$ AJfi: (Dengan bertuta, 'Kami

beriman'ruirao yang ietigan dan knmi kaJtr tertadap sebagian

fyang lainJ.'). Mereka --kaum Yatrudi- beriman kepada Musa

namun lorfur terhadap Isa dan Muhaurmad SAW. Demikian juga

kaum Nasrani, beriman kepada Isa nanrun kufur terhadap Muhanrmad

sAw-

W 45 'e i;Jrg- I 6'y',jjt (serta bermaksud [densan

perkanan ituJ menganbil iatan [tengahJ di antara yang demikian

[iman atau kafir), maksudnya adalatr, bermaksud menetapkan suatu

agama sebagai jalan tengah antara keimanan dengan kekufuran. Jadi,

kata penunjuk i{( menunjuk&an kepada kalimat: Kami beriman
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kepada sebagian dan kafir terhadap sebagian (lain).

'$tJl ? 64t (Merelcalah orang-orang yang trafir),

ngakzudnya adalah, orang-orang yang sempuma kekufurannya. Kata

L?l adalah mashdar yang menegaskan kandungan kalimatnya, yakni,

sebenar-benarnya. Ataq sebagai sifat rmtuk mashdar dari 'o#Jl
yakni h{ran haqqon (yang tufur dengan sebenn-benarnya).

# i\ etjrfri; (P* ti@ ^r tudat-, seorang pn di
antwo mere:ka), adalah, tidak b€rtat4 ilkrni beriman

kepada sebagian dao kafir terhadap sebagian (lair).'Masuknya c,;;
(Di antara) kepadalil (Seorang pun), kane,na kata ini bersifat umum

yang berbentuk tunggal, baik sebagai mudzak*o, muarrnats, mutsanna

(berbilang dua), mauprm joruk. Pembahasan tentang ini telatr

dikemukakan. Kata penrmjuk A{t menunjuk kepada orang-orang

yang beriman kepada Allah dan para rasul-Nya, serta tidak membeda-

bedakan seorang pun di antmmereka

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadatr, ia

berkata: qt (Mereka) adalah mruuh-mupuh Allah, yaitu kaum

Yatrudi dan Nasrani; kaum Yahudi beriman kcpada Taurat dan Musa

namun lrufir terhadap Injil dan Isa, seme,ntara kaum Nasrani beriman

kepada Injil dan Isa rtamun kufur tahadap Al Qtu'an dan Muhanunad.

Mereka menjadi agama Yahudi dan Nasani; padahal itu bid'ah dan

tidak berasal dari Allah. Mereka meninggalkm,Islam sebagai agama

Allah yang dengannya Allah mengutus pra rasrl-Nya;"

Ibnu Jarir meriwayatkan s€rupa itu dri As-Suddi dan Ibnu

Juraij.

6iilt, ii' Lat'g' Wr* sltol :g'ir |tuifi-
'f "AlL,i^;*i li3.ttt'214'At EJ YJ6 It u iS i
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6i$t:,i:tyt *(:j134f X:iVv X b'e$trlir
f.ii4$"w!t'{wii#,Spff* quf,' t# J {Gii &;rhi'#(Lfr'r' ,i ,i.hihi'#,;,wrj@q6IV

dq'd, t4 @ W$* &('{* €;A1 o.tt3;35 i5, ili'
'tX, g3 4.i6 

" 
h:$.it'n*,$i fi 4g, eSs ffi

ilws'e$$@ {# $y;ht$ dfrw';n * s.

;fr Ji3'i:; fi &-'c:Jt ffi €y 4;s@ uJf W 4i4r Jfr'f;t t;[,;*isau-rs u1;pj(
g

6'4,# 6 *+-tffi ir$ 36"1';$ S!.ti!l{{.i#;i#v,3+6.r35;;Ji6t tfi'Vt

( ,t',1.

7 -t- lZ

,rrbvr";jffi '6,,ri @ Wt{i 6'#W$$ l, u * {
iij i*i,fi +ii"* {1r6Ii $1 :; ov w$,,

(-'j,;*iki$i
$Ahli Kitab mminla hepodamuagar homamenuranhan hepada

mereha sebuah hitab dari langil Maha seswggahnya rureka telah

meminta hepoda Musa yang lebih besar dari ila' ncreha berfiata,

'Perlihothanlah Allah hepada homi dengan nydl'. Maha mseha

disombar pelh harena hezialbnannya, don ncreho menyemboh

anak sapi, sesadah dotang hepado nurefu buffit-bafut yang nyoto,

lalu Kanimoathan (nereha) doriyang demihian Dan lelah Komi

anghat ke atos (kepala) mereha buhit Ihursina untuk (menerimo)

perjanjian Oang telah Kami ombil dori) mereha Dan Kami
perintahkan kepada mereka,'Masukilah pintu gerbang itu sombil

bersujud'. dan Kami perintahhan (pula) kepada merelca, 'langanlah
kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu', dan Kami telah

iiengambil dari mereka perjanjian yang kokoh. Maka (Kami
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lakukan terhadap mereka beberapa tindakan), disebabkan mereka
melanggar perjanjian itu, dan karena kekaliran mereka terhadap
keterangan-keterangan Allah, dan mereka membunuh nabi-nabi
tanpa (alasan) yang benar dan mengotakan, ,Hati kami turtutup,.

Bahhan, sebenarnya Albh telah mengwrci-t roli hati mereka korena
kehofirunnyo, karena itu nereka tido* berinan hecuali sebagion

kecil dafi mcreka Dan harena hehofwon ncre*a (erhadop fsa), dan
tuduhan mereka terhadq Maryan dengan hcdustaon besar (zka),
dan korcno ucapan merehar'sxtmgguhnya hunitelah numbunuh
Al Masih, Iso putra Moryam" Rosut Alloh,, podahal mcrekq tidah
membwtuhnya dan tida;h @ula) menlnlibnlm, tetapi (yang mereha

bunuh iaUry orung yarrg disenqafut dcngon Isa bogi mereka.
Sesungguhnya orangqrong yong bersetisih paham tentang

(pembunahan) Isa, benar-benar dalam herugu-ragaan tentang yang' dibunuh itu Mereka tidoh mempmyai heyafinan tenitang siapa
yang dibanuh itu, hecuali mengihuti penangkaon beloho, mereka

tidah (pula) yahin bahwa yang mcreha buah ilu adotah Iso. Taapi
(yang.sebmarnya), Allah teloh nungongkot Iso hepada-Nyo. Don

adalah Allah Maha Perhosa tagi Moha Bijahsana Tidak.ado
seorang pan dari Ahli tritob, hecuati afon befinan hepodanyo esa)

sebelum hemationnya Dan di Ead fiorrrd nanti Isa itu akan
menjadi sahsi terhadap rrllcteka.D (Qs. An-Nisee' [al: 153-159)

!6tjf Ji1 3i$- (Ahli Kitab rumifia kopadamu), maksudnya

adalah katrm Yahudi. Mereka memirtaNabi SAW agar naik ke lurrgrq

semcntara urereka menyaksikannya, lalu rme,Eur-uqkan,sebuah t ituU

kepada mereka yang di dalamnya tertulis apa yang diklaimnya, ymg
menunjukkan kebenarannya sekalig,us, . seperti Musa membawakan

Taurat. Ini merupakan bentuk pembangkangan dari mereka, semoga

Allah menjauhkan mereka. Allah lalu mengabarkan bahwa rnere*a
telatr mengajukan perrrintaan kepada Musa yang lebih besar dari
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permintaan ini, yaitu mereka mengatakan, 'r#'31q (Pertihatkantah

Allah trepada kami dengan nyata), maksudny4 terlihat oleh mata'

Makna redaksi ini telah dipaparkan di dalam surah A[ Baqarah.

Jahrah adalatr na'f untuk mashdar ya11g mahdzuf, yaita ru'yatan

jahratan (pengtihatan yang nyata)

'r! -6i \3t" '61 (Maka sesungguhnya merela telah meminta

lrepafu Musa), ini adalah iawab syarath muqaddar (penimpal 'jika'

yang diperkirakan), yoitu, jika engfuu menganggap permintaan ini

berat, maka sesunggUhnya mereka pematr meminta kepada Musa yang

Iebih berat dari ittr.

'-^ldAI lSial!6 (Mala mireka disambar pet4,maksudnya

adalah, api yang turun kepada mereka dari langit sehingga

membinasakan mereka.

Hnruf Da' pada kalimat, ql[, (Ifurena kcztalimannya)

berfimgi menunjukkan sebab, yakni, disebabkan oleh keztraliman

mereka dalam permintaan mereka yang batil itu, karena tidak mungkin

melihat Allah secara nyata dalam kondisi ini. Namrm hal itu bisa

terjadi pada Hari Kiamaq sebagaimaoa dinyatakan dalam hadits-hadits

mutawatir. Barangsiapa berdalih dengan ayat ini gntuk melryatakan

ketidalcnnurgtinan melihat Allah secara nyata pada Had Kiamat,

maka ia benar-benar telah salah. Orang-orang Yahudi itu tidak

berhenti dengan mengajgkan permintaan batil yang muncul dari

mereka karena keztraliman mereka setelah melihat berbagai mukjizat,

tapi mereka jusm menambah kezhalirnan yang lebih buruk dari itu,

yaittl menyembah patung anak sapi. Pada r€daksi ini ada kalimat yang

nahfuuf (yngdibuang atau tidak ditmpakkan), ]rang psrkiraamya,

latu Kami menghidupkan mereka kembali dan mengambil anak sapi

(menjadikan patung anak sapi sebagai sesembatran). Al baltyinaat

adalah petunjgk-petunjuk, bukti-bukti, mgkjizat dari tangan, tongkat,

terbelahnya lautan, dan sebagainya
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At{ & E$?t 6a" Kami maaflran [meretral dmi yang

demiHan), maksudnya adalah, dari pembangkangan mereka dan

penyembahan anak sapi.

W 6f"g, 6.-i Wli', (Dan telah l{ami berikan kepada Musa

kcterongan yang nyata), malsudnya adalah, huiiah yang jelas, yaitu

ayat-ayat yang dibawakannya. Disebut sulthaan karena orang yang

meqratakannya akan menguasai lawannya, diantaranya Atlah SWT

memerintahkan beliau agar menyunrh mereka membunuh diri mereka

sendiri sebagai bentuk tobat mereka dari kemaksiatan, dan itu
t€,rmasuk sultluanyang menundukkan mereka

#,jrhi '#i ($33 @an telah Kami angkat kc atas

[kepalal mereka bukit Thursina untuk [menerimal perjattjian [yanS
telah Kami ambil dariJ meretra), maksudnya adalah, disebabkan oleh

perjanjian mereka untuk diberikan kepada mereka. Diriwayatkan
bahwa mereka enggan menerima syariat Musa" maka Allah
mengangkat bukit Thursina ke atas mereka, lalu mereka prm

menerimanya. Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalalt
disebabl€n pelanggaran perjanjian yang telah diambil dari me,reka,

yaitu mengamalkan Taurat. Tentang diangkahya bukit di atas mereka

telah dipaparkan dalam surah Al Baqarah, demikian juga tentang

melalui pintu gerbang sarrbil bersujud.

t*711 Altl-fr{'$€S; (Dan Kami perintahkan tpula| kepado

mereka, "Janganlah kamu melanggo perohran mengenai hui
Sabtu'), namun kamu justru melakukan apa yang dip€rintahkan

untuk ditinggalkan, yaitu menangkap ikan. Penafsiran tentang ini juga

telah dipaparkan. Ini juga dibaca laa ta'taduu dan ta'adduu dengan

Mrakat fathah padahuruf ' ain danharakat tasydid pada hrtruf dal.

W GE ie(W (Dan Karui telah mengambil dori mereka

perjanjian yang kakoh), ini kalimat penegas, yaitu perjanjian yang

telah diambil dari mereka dalam Taurat.
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Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalatr perjanjian yang

ditegaskan dengan sumpah, sehingga disebut ghaliizhan (yang kokoh).

A4 d 4 (uo*" [Kami tahtlmn terhadap merelw

b eb erapa tindaluiJ, dis ebt ablwn mer elw melanggar peri ani ian itu), 11

di sini sebagai tambatran untuk penekanan, atau nakirah, dan #
sebagai badatdarinya, sementara huruf Da'-nya terkait dengan kalimat

yang mahdzuf, yang perkiraannya, fabinaqdhihim miitsaaqahum

la'annaahum (maka disebabkan mereka melanggar perjanjian itu,

Kami melaknati mereka).

Disebutkan dalam Al Kasysyaf. Ini terkait dengan ti y*g
sebelumnya, yang maknanya, fa ahhadzathum ash-shaa'iqatu

bizhutmihirm (maka mereka disambar petir karena kezhaliman mereka)

Hingga firman-Nya, ;& 64 (Uot [Kami lahtkan terhadap

mereka beberapa tindakanJ, disebabkan mereka melanglgar

perjanjian iu).

Lebih jauh, ia (penulis lt Kqs.ysyd) berkata" uKalimat

zhulmihim yang menjadi sebab mereka disambar petir, ditafsirkan

dengan kalimat setelahnya, yakni, mereka melanggar perjanjian,

membunuh para nabi, dan yang setelahnya.l'

Namun pendapat tersebut disangkal oleh Ibnu Jarir Ath-

Thabari dan yang lairU karena orang-orang yang disanrbar petir itu

pada masa Musq sedangkan orang-oftrng yang membrmuh para nabi

dan melontarkan tuduhan dusta terhadap Maryam, adalah beberapa

masa setelah Musa. Jadi, orang-orang yang melontarkan tuduhan dusta

terhadap Maryam tidak disambar petir.

Al Matrdawai dan yang lain berkata, "Itu tidak mesti, karena

bisa juga sebagai pemberitaan tentang mereka, maksudnya adalah

nenek moyang mereka."

Az-Zajjajberkata, "Maknanya adalah, disebabkan pelanggaran

170 TAFSIR FATHUL qADIR



perjanjian merekq Kami haramkan atas mereka makanan yang baik-

baik, yang dulunya dihalalkan bagi mereka, karena kisatr ini berlanjut

hinssa firman-Ny a: (ij- l./,;ti O-$i 'i tE; (Matra disebabkan

lrezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan) (Qs. An-Nisaa'

[4]: 160), dan pelanggaxan perjanjian mereka adalah, telatr diambil
perjanjian batrwa mereka akan menjelaskan sifat Nabi SAW."

Ada juga yang mengatakan bahwa mllcnanya adalah,

disebabkan pelanggaran perjanjian dan perbuatan mereka yang

demikian, maka Allah mengunci-mati hati mereka.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adal&,
disebabkan pelanggaran perjanjian merek4 maka mereka tid4k
beriman kecuali hanya sedikit dari mereka ., r j

Huruf/4' pada lcalimat |j;i-Si (Xoena itu mereka tidak

b e r iman) adalah sisipan.

11 ,*9 ,+& (Dan koeru kikgtran mereka teilrudop

laiterangan-kcierongan A,tl ahl dt-' UWkm kepada yang sebelumnya

Deurikian juga lolimat, '#i (Don mereka memburuh),' 'yni'g

dimaksud dengan kaerangan-kaerangan Allah adalah kibat-kitab

merel<a yang telatr diubah-ubab" dan yang dimalcsud dengan nabi-nabi

yang mereka buntrh adalah Yahya dan Zakariya

Gtulfadalah bqiluk jamak dd aghlaf, yakni, yahg teftutup

dengan penutup, yaitu, hati kami berada dalasr tutupan sehingga tidak

dapat meNnahami perkataan engkau.

Ada juga yang mengdakan bahwa glrulf adalah b€ntuk jo-ak
dart ghilaaf (penutup), yang artinya, hati mereka rilerupakan uradah

itnu, sehingga tidak memerlukan itnu lain yang sudah tertampung

oleh hati mereka, seperti ucapan mereka: H Oqfi $$ (Hati

kami berada dalam tuupan) (Qs. Fustshilat [41]: 5). Maksud mereka

dengan ini adalah membantah hujjalt para rasul.
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AF, W Xtl { $. lBahkan, sebenarnya Attah tetah

mengunci-mati hati mereka), ini kalimat i'tiradhiyah, yakni, mereka

tidak mau menerima kebenaran itu bukan karena hati mereka tertutup

sebagaimana mereka maksudkan, akan tetapi disebabkan karena telatr

mengunci-mati hati mereka. Ath-thab' adalah al Hratm, keterangan

maknanya telah dikemukakan dalam $rah At Baqarah

9,5 {1, Sj"8-4i (<wet a itu mereks tidak berimqt tucusli

sebagian kccil dari mereko), maksudnya adalah, hati mereka telatr

dihmci-mati oleh Allah karena kekufuran mereka, sehingga mereka

tidak beriman kecuali scdikit, atau hanya sebagian kscit dri meleka,

sepsrti Abdullah bin Salasr dan yang lain yang memclutr Islam

Ucrsamuya

l#f,, (Mr koeru lcckofirm merelco tterfup Iso) &'
'othof-16;s1-y*6, il33 @on tuAirq, mrelco), diulanginya Taar
(yakni: B0 lcuerta adanya pcmisah mtaa ,ra't@ deirg$ mo'tlntf

'ololh. Pengulrygm ini mcnrmjuldm bahuta mcrclu lnfir sciclah

lsufir.

Ada juga yang mcngilakm bahwa yug dimaksud dengim

kelrufurur ini adalah lnrfirnya mctpka tcrhadry Al Masih (Isa), lalu

kalimatnya dibuang lorena ditmjul&an oleh yang setclahnya.

t# q ';.i $ il$t (tun tudutut merelu terhodop

Moryam dengan kcdustaan besr [zituJ), maksudnya adalah,

menuduhnya berzina dengan Yusuf --sang hrkang kayu- yang

te,rmasuk kalangan orang shalih. Al buhtaan adalah dusta berat yang

mencengoogkan.

i't JiS'A7 fi &.'AAt 116 6t ;+i; (Dan karena ucqw,
mereka, "sesungguhrgn hani telah memhnuh Al Masih Isa putra

Maryam, Rasul Allah.") di-'athaf-kan kepada yang sebelumnya. Ini
termasuk kejatratan dan perbuatan dosa merekq karena mereka telah

berdusta dengan menyatakan batrwa mereka telatr membunuhnya dan
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membanggakan pembunuhan itu. Pernyataan mereka yang disertai
lr,ata rasuututlah (Isa utusan Allah) merupakan olok-olokkan, karena
mereka mengingkari kerasulannya dan tidak mengakuinya sebagai

nabi. lA.dapun tentang klaim mereka yang menyatakan bahwa mereka
telah membunuhnya, Injil telah menjelaskan hakikatrya.

Adaprur yang sekarang ada di dalam Injil, sudah merupakan
pengubahan kaurn Nasrani sendiri {emoga Allah menjatr}rkan
mereka-..Mereka juga telatr berdustq dan Matra Benar Allatr yang

telalr menyatakan dalam Kitab-Nya: l_;J:. 63 $i ti't (paaanat
mereka tidak membunubtya dan tidak [pulal merryalibnya), int
jumlah haatiyah ftalimat yang menerangkan keadaan), maksudnya
adalah, mereka mengatakan demikian, rulmun keadaaq yang

sebenarnya adalah, bahwa mereka tidak membunuhnya dan
menyalibnya.

'{ '4 ,#3 grnpi [yang mereka bunuh iatahJ orang yang
diserupakan dengan Isa bagi mereka), yakni, orang lain yang

wajahnya diserupakan dengan Isa.

Ada juga yang mengatakan bahwa mereka tidak mengetatrui

orangnya secara persis, jadi orang-ofng yang membrunrhnya itu
merasa ragu.

)tlliAl'u$i'$y(Sesungguhnyaorang-orangyangberselisih
palam tentang fpembunuhanJ Isa), maksudnya adalah, tentang
perkara Isa, sebagian mereka berkata" "Kanni telah membunuhnya.,,

Sementara orang yang melihatnya diangkat ke langit berkata" '.Kami
tidak membunuhnya."

Ada juga yang mengatakan batrwa perselisihan di antara

mereka adalah, bahwa golongan Nasthuriyah dari kalangan Nasrani
berkata, "Isa disalib segi nasut-nya (segi kemanusiaannya), bukan segi
lahut-nya (segi ketuhanannya)." Sementara golongan Mulkaniiyah
berkata" "Pembunuhan dan penyaliban itu memang terjadi pada Al
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Masih secara sempurna, pada segi nasut danlahut-nya."

Mengenai hal tersebut, ada perselisihan panjang yang tidak ada

asalnya. oleh karena itu, Allah berfirman: U,# ,l *'.\ii"{t'u-51'";tt;
(Sesungguhnya orang-orang yang berielisih paham 'tentang

[pembunuhanJ Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang

dibunuh irz), maksudnya adalatr, berada dalam keraguan yang tidak

kunjung berakhir hingga batas kebenaran, dan tidak pula mencapai

batas kebatilan dalam keyakinan mereka. Batrkan mereka senantiasa

ragu dan bimbang, tidak pernatr menentu.

#t'$i$t ), e 4 { ( (Mereta tidak mempunyai lceyakinan

tentang siapa yang dibunuh ittt, ftccuali mengihtti persanglaan

beloka). dr, sebagai tambahan yang berfungsi menekankan penafian

ilmu (keyakinan), dan pengecualian ini merupakan pengecualian

terputus, yaitu, akan tetapi sebenamya mereka hanya mengikuti

persangkaan.

Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalatr badal Q.V^S
sebelumnya.

Pendapat pertama lebih tepat, Tidak bisa dikatakan bahwa

mengikuti persangkaan itu menafikan keraguan mereka yang

diceritakan Allah, karena maksud "keraguan" di sini adalatt

kebimbangan, sebagaimana telatr kami paparkarq sedangkan

persangkaan adalah salah satu jenisnya, dan yang dimaksud di sini

bukan menguatkatr salatr satu sisinya.

V',;ii (i (Mereka tidak [pttal yakin balru'a yang mereka

bunuh itu adalah.Isa), maksudnya adalatr, wamaa qataluuhu qatlan

yaqiinan (mereka tidak Va|(]ft, bahwa mereka benar-benar telatr

mernbnnuhnya), karena ini seb'agai sifat da.6- mashdar yang mahdzuf,

atai[- mutayaqqiniin (dalam keadaan yakin) karena sebagai haal. lni
berdasarkan anggapan bahwa dhamirpada kalim at iJiadalatr Isa.
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Ada juga yang mengatakan bahwa dhamir ini kembali kepada '
;6(1p"rr*gkaan), yang artinya, mereka tidak menduga dengan yakin

telalr membunuhnya, seperti ungkapan: qataltuhu 'ilman (Anda telah

membunuhnya dengan pasti), karena aku telah membunuhnya dan

mengetahurnya dengan pasti.

Abu Ubaidah berkata, "Jika maknanya adalah, mereka tidak
yakin telatr membunuh Isa, maka tentu cukup diungkapkan dengan

kalimat Wamaa qataluuhu (mereka tidak membunuhnya)."

Ada yang berkata, "Maknanya adalah, mereka tidak
orang yang tampak serupa (dengan Isa) dalam pandangan

mereka."
ii l

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah, akan tetapi

Allah mengangkatnya kepada-Nya dengan yakin. Ini justru

pemaknaan yang salah, karena t-l setelah Ji tidak berfungsi terhadap

kalimat sebelumnya.

Ibnu Al Anbari menyatakan kemungkinan nashab-ny^ W-
karena .ft'l yang disembunyikan (tidak ditampakkan) sebagai jawab
qasam (penimpal sumpatr), sehingga kalimat: ;Jy'trl '6i ,5. (Tetapi

[yang sebenarnyaJ, Altah telah mengangkat Isa 'kepada-Nya)

berkedudukan sebagai kalimat permulaan,
' 

Pendapat-pendapat tersebut tidak mengena, karena semua

dhamir sebelum dan setelah kata l# adatah lsa. Disebutkannya

'yakin" di sini dimaksudkan sebagai celaan terhadap mereka, karena

secaraumummerekamerasatahu. :''' 'r

' 1' 
AL' 'io fii L getopi bars siebenarnyaJ,"'"'Aillah tdah

menganglrat Isa trepada-Nya) meruprikar sanggatran terhadap' mereka

dan penetapan tenthng hai yang iebenaniya:'Tilntang aiangtcatrya tsa

AS, telah dipaparkan dalam surah Aali 'Imraan.

.d; ,fi .*,WA {lr"6ii+1 g o$ (Tidak ada seorans pun
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dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kcpadanya [IsaJ sebelum

kematiannya), yang dimaksud dengan Ahli Kitab ini adalah kaum

Yalrudi dan Nasrani. Maknanya adalah, tidak ada seorang pun dari

Ahli Kitab -{emi Allah- kecuali ia pasti beriman sebelum

kematiannya

Dhamir pada kata g (kenadanva) kembali kepada Isa, dan

dhamir pada kata .5j, $ematiannya) kembali kepada apa yang

ditunjukkan oleh redaksi ini, yaitu lafaztr ahad (seorang) yang

muqaddar (diperkirakan), atau al kitaabii (orang Ahli Kitab) yang

ditunjukkan oleh kata ahlil kitaaD. Ini menunjnkkan bahwa tidak

seorang Yatrudi pun, atau tidak seorang Nasrani pun, kecuali telah

beriman kepada Al Masih.

Ada yang mengatakan bahwa kedua dhamir tersebut kembali

kepada Isa, sehingga maknanya adalah, Isa tidak akan mati tecuali
setiap orang Ahli Kitab pada masanya telah beriman kepadanya.

Ada yang mengatakan bahwa dhamir yang pertanra kembali

kepada Allatt.

Ada yang mengatakan bahwa dhamir yang pertama kembali

kepada Muhammad.

Pendapat yang menyatakan kembalinya dhamir kepada Isa

dipilih oleh Ibnu Jarir. Demikian juga yang dikemukakan oleh

segolongan salaf, dan inilah yang benar. Maksudnya, beriman

kepadanya ketika ia turun pada akhir zarmaln, sebagaimana diceritakan

oleh hadits-hadits mutautatir.

ik ,!;ii ii-3 fo*, di Hori Kianat nanti Isa ita ahan

menjadi), maksudnya adalah, Isa terhadap Ahli Kitab akan menjadi

t1n3 lsaksD, yang memberikan kesaksian tentang pendustaan kaum

Yatrudi terhadapnya" serta tentang kaum Nasrani yang berlebih-

lebihan terhadapnya, hingga mengatakan bahwa dia adalah putra
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Allatr.

Ibnu Jaxir meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'b Al

Qarazhi, ia mentiturkan, "Beberapa orang Yatrudi datang menemui

Rasulullatl SAW, talu berkata, 'sesungguhnya Musa datang dengan

membawakan lembaran-lembaran dari sisi Allah, maka datangkanlah

kepada kami lembaran-lembaran dari sisi Allah sehingga'kami

mempercayaimu'. Allah lalu menunnkan ayat: ,f; ttttf bl 3W-
lAf i W h* 3$ feni Kitab meminta kcpidamu agar kamu

rnenurunlan fcpiaa mereka sebuah kitab dari langit) Hingga: H$t(b Cq ';J {F (Dan tuduhan mereka terhadop Maryam dengon

kcdustaan bes ar [zino] )
Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan daii Ibnu Juraij,

mengenai ayat ini, ia menuturkan, "Orang-orang Yahudi dan Nasrani

berkata kepada Muhammad SAW, 'Kami tidak akan berbai'at

kepadanru rurtuk mengi}uti senranmu kepada kami kecuali engkau

mendatangkan kepada kami sebuah kitab dari sisi Allah kepada si

fulan yang menyatakan bahwa engkau adalah utusan Allatr, dan

kepada si fulan yang menyatakan bahwa engkau adalah utusan Allah'.

Allah lalu menunrrkan ayat: v{$Ji Jfr 3i$- (Ahti Kitab meminta

kcpadamu);'

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Nya: 
";i+ 

61 6J {rutit"tkanlah Atlah

lrepoda kami dengan nyata), ia berkata, "Sesungguhnya bila mereka

melihat-Nya maka sebenamya mereka telah rnelihat-Nya, tapi mereka

berkata, 'Dengan nyata perlihatkanlah Allah kepada kami', yaitu

benhrh redaksi yang didahulukan dan dikemudiankan."

Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

Qaradall mengenai firman-Nya, 'r$t '#5 W;S @an telah Kani
angkat ke atas |rcpalal merelca bukit llursino), ia berkata" "-
Maksudnya adalalr- sebuatr bukit yang dulunya (merupakan dataran
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biasa) tempat mereka tinggal di dataran tersebut, kemudian Allatl

mengangkatnya sehingga berada di atas mereka, seperti memayungi

mereka, lalu berfirman, 'Hendaklah kalian menerima perintah-Ku,

atau aku timpakan ini kepada kalfan'. Mereka pun berkata, 'Kami

menerimanya'. Oleh karena itu, Allah tidak menimpakan bukit itu

kepada mereka."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Ny a: t!-$($.'1; & A35 (Dan tuduhan mereka

terhadap Maryam dengan kedustaan besar [zina), ia berkata'

"Mereka menuduhnYa betzina."

Sa'id bin Manshw, An-Nasa'i, Ibnu Abu Hatim, dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkatq "Ketika Allah

hendak mengangkat Isa ke lal grt, Isa keluar menemui para

satrabatrya, saat itu di dalam rumatr terdapat dua belas orang murid-

murid setianya, lalu Isa keluar menemui mereka dari dalam rumah,

sementara kepalanya meneteskan air, lalu beliau berkata'

'sesunggutrnya di antara kalian akan ada yang kufur terhadapku dua

belas kali setelah ia beriman kepadaktr'. Beliau lalu bertanya, 'Siapa

di antara kalian yang mau diserupakan denganku sehingga ia dibunuh

menggantikanku dan ia akan bersamaku dalam derajatku?' Lalu

berdirilatr seorang pemuda yang paling muda usianya di antara

mereka" ia berkata" 'Aku'. Isa lalu berkata, 'Baiklah, itu engkau'.

Pemuda itu pun berubah rupanya sehingga menyerupai Isa'

lalu Isa diangkat dari celah atap rurrah tersebut menuju langit' Orang-

orang Yatrudi yang mencarinya latu datang dan menangkap pemuda

yang menyerupai Isa, kemudian mereka membunuhnya dan

menyalibnya. Sebagian mereka kufur terhadap beliau sebanyak dua

belas kali setelah sebelumnya beriman kepada beliau, dan mereka

terpecatr menjadi tiga golongan. Segolongan berkata, 'Ia adalah Allah

yang berada di antara kami sekehendak-Nya, kemudian naik ke
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langit'. Mereka ini adalah golongan Ya'qubiyatr. Segolongan lagi
berkata, 'Ia adalah anak Allah yang berada di antara kami
sekehendakny4 kemudian Allah mengangkatnya kepada-Nya,.

Mereka ini adalah golongan Nasthuriyah. Segolongan lagi lgerkat4 .Ia

adalah hamba Allah dan uttrsan-Nya'. Mereka inilah kaum muslim.
Kedua golongan yang kafir itu berusatra menghabisi golongan yang

muslim. Mereka membunuhnya Namrm Islam tetap ada sampai Allatl
membangkitkan Muhammad, lalu Allatr menurunkan ayat: 'z7t9,.*6
Jr{A<rli Qnt" segolongan dari bani Israil beriman),maksudnya

adatah segolongan yang beriman pada masa Iru. t$ iif: fO*
segolongon [yang lainJ kafi), yakni golongan yang kafir pada masa

lsulfi;Il';r16l& Maka l{ami berikan kchtatan kepada orang-orang
yang berimon) (Qs. Ash-Shatr [61]: 14) pada masa Isa dengan

menampaltcan Muhammad yang menguatkan agdma mereka terhadap

agama golongan yang kafir.

Setelah mengemukakan riwayat ini dengan lafadl ini dari Ibnu
Abu tlatim, Ibnu IGtsir berkat4 ,"Ahmad bin Sinan menceritakan

kepada kami, Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al
A'masy, dari Al Minhal bin Amr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu
Abbas....lalu disebutkan riwayatnya. Sonad iru shahih hingga Ibnu
Abbas."

Ibnu Katsir benar, "Mereka semua adalatr para perawi shahih."

Riwayat ini dikeluarkan pula menyerupai itu oleh An-Nasa'i
dari hadits Abu Krnaib, dari Abu Mu'awiyatr. Kisah lsa AS ini telatr

diriwayatkan dari berbagai jalur periwayatan dengan berbagai lafaz/r,.

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir mengemukakannya dari Wahb

bin Muabbih dengan bentuk redalsi yang mirip dengan redaksi yang

t€Bdapat di dalam Injil. Demikian juga riwayat ymg dikemukakan oleh
IbnuAl Mudzirdarinp.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-
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Nya: (;!|fiU5 (Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa

yang dibunuh itu), ia berkata, "-Maksudnya adalah- mereka tidak

yakin telah memburuhnya."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan seperti itu dari Mujahid. Ibnu

Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari Juwaibir dan As-Suddi.

Diriwayatkan oleh Al Firyabi, Abd bin Humaid, serta Al

Hakim dan di-shohih-kannya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya:

4;'i5 4'6-A{t:"6ii+1 tl"fi (Iidak ada seorang pun dari Ahti

Kitab, kecuali akan beriman kepadanya [IsaJ sebelum kematiannya),

ia berkata, "-Malsudnya adalah- keluarnya Isa bin Maryam."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari berbagai

jatur darinya, mengenai ayat ini, ia berkatq "-Maksudnya adalah-

sebelum meninggalnya Isa."

Keduanya juga meriwayatkan darinya, ia berkata, "-
Maksudnya adalah- sebelum kematian orang-orang Yatrudi."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, ia berkata, "Orang-orang

Ahli Kitab akan berjumpa dengan Isa ketika beliau dibangkitkan, dan

akan beriman kepadanya."

Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mun&ir

meriwayatkan darinya, ia berkata, "Tidak ada orang Yatrudi yang mati

kecuali beriman kepada Isa." Lalu ditanyakan kepada Ibnu Abbas,

"Bagaimana menurutnu bila <da orang Yahudi- yang terjatuh dari

atas rumatr?" la menjawab, '"Ia akan mengatakannya di udara."

Oitanyatan lagi kepadanya, "Bagaimana bila <da orang Yahudi-
yang dipenggal lehernya oleh seseorang?" Ia menjawab, "Lisannya

akan mengatakannya."

,, Telah diriwayatkan pula yang menyerupai itu dari berbagai

jalur darinya, dan ini dilontarkan juga oleh sejumlatr tabi'in. Banyak

tabi'in dan generasi setelah mereka yang berpendapat demikian, hanya
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saja menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 'sebelum kematian
Isa' adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang
sebelum ini, dan sebagian mereka membatasinya, bahwa yang
beriman kepada Isa adalatr yang menjumpainya beliau di bumi.
Banyak sekali hadits yang menyebutkan tentang turunnya Isa.
Mengenai hal ini cukuplah apa yang telatr kami jelaskan dalam buku
tersendiri yang memuat tentang "Yang dinantikan, Dajjal dan Al
Masih".

b!;iw
eij'&*iec-$j{,4J#a;s76ti

|W\ e(SJi^ ay- "VUW f{, W,e $S

e{*;\'i<)735

i# ;J A sA;ti,SJ @ qf c:.i; &'uifJL6iiv
E

T itsi'dfi;'a# u $% qyt$ -qij;t.oi;As

W # ;c:fi I t rfi t dt3 tgi'j*,ltt',i1[1 O';$rG
-6lS 2r$.L:'qlt3 d lyU!:i' K 6efqi 6l +
3.'6i *; atjfts4;fijs*;V J:r':"Lj btl,{t

E

$i' i $ti 6(t Wi'o;;+l,!\-$_5

8j {ii -&W fi&r; d #,i ff ,ts$,
fi ,9 n4iK86r+*lri;i 5J,3@ r+=

@ f$ b|'fr i,{5 il}i s;"rl;:
"Maha disebabkan kezhaliman orang4rrang Yahudi, Kami
haramkan atas (memahon makanan) yong baik-baik (yang
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dahuluryya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereha banyak
menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka

memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang
daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang
dengan jalan yang bafil. Kami telah menyediakan untuk orang-
orang yayg kafu di antara mereka itu siksa yang pedih. Tetapi

orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-
orang mukmin, mereha beriman kepada opo yang telah diturunkan
kepadamu (Al Qur'an), dan apa yang telah ditarunhan sebelummu
dan orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan

yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Orang-orang
Itulah'yang akan Kami berikan kepada mereha pahala yang besar.

Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu
sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-
nabi yang kemudiannya, dan Kami telah memberikan wahyu (Wla)

kepada lbrahim, Ismalil, Ishak, Yatqub dan anah cucunya, Isa,
Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan Kami berikan Zabur

kepada Daud. Dan (Kamitelah mengutus) rasul-rasulyang
sungguh telah Kami kisahkan knrtang mereka kepadamu dahulu,

dan rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka
hepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan

langsung. (Mereka Kami utus) selaku rasul-rasur pembawa berita
gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ado arasan bagi
manusia membantah Atlah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan

adalah Allah Moha Perkasa lagi Maha Bijaksana,
(Qs. An-Nisaa' [al: 160-165)

Huruf ba' pada kalimat: # Wono disebabkan kezhaliman)
berfungsi menunjukkan sebab, sedangkan bentuk nakirah (inde/initif,
tanpa laam ta'rifl dan tanwin ini berfungsi menunjr*kan besar, yakni,
maka disebabkan oleh kezhaliman besar, Kami haramkan atas mereka
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(memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi

mereka, bukan disebabkan oleh hal lainnya sebagaimana yang mereka

nyatakan, bahwa itu memang diharamkan atas orang-orang sebelum

me.rieka.

Az-Zajiaj berkata, "Ini adalatr badal dari kalimat: ,r2fr tlig
(Malra [Kami lalatkan terhadap rnereka beberapa tindakanJ,

disebablran mereka melonggar perjanjian ira) (Qs. An-Nisaa' [4]:
155). Sedangkar ath+hayyibaat tersebut adalah yang telah dinyatakan

Allah SWr: F ";'lUr7*lj,ti <r,$l ifi (oan kepada orans-
orang Yahudi, Kami haramkan segala binatang yang berh*u) (Qs. Al
An'aam [6]: 146)."

t ./ / ta , ,

C*; (Dan karena mereka [banyakJ menghalangi

[manusiaJ), maksudnya adalah, mereka dan orang lain. 

^1 

,W &
(Dari jalan Allah), maksudnya adalah, mengikuti Muhammad SAW,
juga merubah Al Kitab dan membrunrh para nabi, serta dosa-dosa lain
yang mereka lakukan. Kata: fu! 6*yof) adalatr mafut untuk/'/
tersebut, yakni bishaddihim naasan katsiiran (mereka banyak

menghalangi manusia). Atau sebagai sifat untuk mashdar yang

nahdzuf, yaitu shaddan katsiiran (banyak menghalangi).

lLW stWibSS (Dan disebabkan mereka memalmn riba,

padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanyo),

maksudnya adalatr, mu'amalah mereka antar sesama mereka bersistem

riba, dan mereka memakan riba itu, padahal itu diharamkan atas

mereka.

U4\q(i'66 ;#- "V fr"" karena mereka memakan harta orang

dengan jalan yang batit), seperti sogokan dan hasil kecurangan.

i# )-fi A itil"fi $ Q*ori orang-orang yang mendalam

ilmunya di antara mereka),adalah kelanjutan dari ayat: 'UifJL$rAS
qJ 66; (ii2 (Kami telah menyediatan untuk ororg-orong yang k-afir

di antara rnereka itu silcsa yang pedih). Atau dari ayat: 6f O$ G
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(Orang-orang Yahudi), karena orsog:ofttng Yahudi mengingkari dan

berkata, "Sesurgguhnya hal-hal tersebut asalnya memang telah

diharamkan, sementara engkau menghalalkannya." Lalu turunl ah ayat:
'bil"ri # (Tetapi orang-orang yang mendalam), ar-raasikh adalah

yang sangat mendalam dan mantap ilmunya tentang Al Kitab. ,4r-

rusuukh adalah kemantapan. Pembahasan tentang ini telah dipaparkan

dalam surah Aali 'Imraan. Maksudnya adalah Abdullah bin Salam,

Ka'b Al Ahbar, dan lain-lai". iH-li adalah mubatada' aan ltlil
khabarnya. 'o#j(| di-'athaf-kan kepada Silri.Maksud dari

"orang-orang y.ang beriman" adalatr orang-orang yang beriman dari

Ahli Kitab, atau dari kaum Muhajirin dan Anshar, atau dari semuanya.

\itai 'e$i (Dan orang-orang yang mendirikan shalat). Al
Hasan, Malik bin Dinar, dan Jama'ah membacanya wal rnuqiimuuna

ash-shaalaah, karena dianggap ma'thuf kepada kalimat sebelumnya.

Demikian juga yang dicantumkan dalam mushhaf Ibnu Mas'ud. Ada
perbedaan pendapat tentang alasan manshub-nya kata ini dalam

qira'ah Jumhur, hingga menjadi beberapa pendapat:

Pendapat Sibawaih, yang menyatakan bahwa manshub-nya itu
karena pujian, yuttt wa atnii al muqiimiina (dan Aku maksud orang-

orang yang mendirikan).

Sibawaih berkata, "Ini termasuk kategori yang manshub

karena pengagungan, contohnya: iitSi it,-Kti (Dan orang-orang

yang rnendirilcan shalat)." Ia lalu mengemukakan syair:

4)n;f'";al f;i'\1.

,AAi ,L d og:t;tr,

Srtfop t*u* 
^r*otrt i perintah pe i*pfn ryo, 

'u

kecuali tnacan tutul kecil, id mematuhi perintah penyesatnya

yang pergi dan tidak meninggallwn satu pun

e* ylrlul ,'j,f3
blr,{ajAr';yut
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dan mengatakan: untuk siapa kita meninggalkan kampung.

Ia juga mengemukakan:

,4t ilt;r:rJr p,

,:\i t;t , ;t:-{.+rt:

i ilte; o:q-'t

r):;:,,,F dr$,
Kaumht tidak menjauhi merelca yang menebar racun permusuhan;

sulca menyembelih unta ;

turut serta dalam setiap peperangan;

bagus dalam menjaga pengikat punggung.

An-Nuhas berkata, "Ini pendapat yang paling tepat mengenai '
';42$rj:'

.Al Kisa'i dan Al Khalil berkata, "Ini di- 'athaf-karrkepada: \
6rlL3$ (Kepada apa yang telah dirurunkan kepadamu [Al Qur'anJ))'

Al Akhfasy berkata, "Ini tidak tepat, karena maknanya

menjadi: dan beriman kepada orang-orang yang mendirikan shalat."

Muhammad bin Yazid Al Mubarrid berpendapat bahwa

'u*:ifii di sini adalah malaikat, sehingga maknanya yaitu, beriman

kepada apa yang diturunkan kepadamu, kepada apa yang diturunkan

sebelumnya, dan kepada malaikat." Ia memilih pendapat ini. Ia juga

menyatakan bahwa pendapat yang menyatakan manshub'nya itu

karena pujian, adalah tidak tepat, sebab pujian muncul setelatr

selesainya khabar, sedangkan khabar 'bj;fi adalah kalimat: 6{i
w # G!6 (orang-orang itulah yang akan Kami berilcan kcpada

mereka pahala yang besar).

Ada juga yang mengatakan bahwa ir;ifii di-'athaf-kan

kepada dhamir pada kalimat: (li2(Di antara mereka), karena kata ini

di-'athaf-kan kepada kalimat yang disembunyikan tanpa mengulangi

partikel penyebab khafadh-nya.
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Diceritakan dari Aisyatr, bahwa ia ditanya tentang 'sttjSj ai

dalam ayat ini dan tentang firman-Nya: g6 g':,:i Ly

(Sesungguhnya dua orang ini adalah benar-benar ahli sihir). (Q*
Thaalraa l2O): 63) Serta tentang firman-Nya: 3lailtfs (Orang-orang

Shabiin) (Qs. Al Maa'idah [5]: 69). Ia pun berkata, "Wahai

Keponakanku, pfrd penulis itu keliru." fuwayat darinya ini
dikeluarkan oleh Abu Ubaid di dalam Fadhail-nya, Sa'id bin

Manshur, Ibnu Abi Syaibatr, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir.

Aban bin Utsman menuturkan, "Penulisnya itu menerima dikte

lalu menuliskan, ia pun menuliskan, 6#At ;k # A'bH:f\ g
(Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan

orang-orang mulcrnin). Lalu ia bertanya, 'Apa yang hanrs kutulis?'

Dikatakan kepadanya, 'Tulislah, \55t i*ri$i (Dan orang-orang

yang mendirilan shalot). Oleh karena itu, terjadilah ini." Riwayat

darinya ini dikeluarkan oleh Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al
Mundzir.

Al Qusyairi berkata, "Ini batil, karena orang-orang yang

mengumpulkan Al Kitab adalah orang-orang yang terkemuka dalam

bidang bahasa, sehingga tidak tepat bila mereka diduga demikian."

Pandangan Al Qusyairi ini disanggah, bahwa telah

diriwayatkan dari Utsman bin Affan, "Setelah selesainya penulisan

mushhaf dan diseralrkan kepadanya, ia berkata, 'Aku melihat di

dalamnya ada sesuatu yang berupa lahn [kata yang tidak sesuai

dengan kaidah bahasa] yang akan diluruskan oleh orang-orang Arab

dengan lisannya." Riwayat darinya ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi
Daud dari berbagai jalur.

Pendapat Sibawaih dibenarkan oleh banyak pakar nahwu dan

tafsir, sementara pendapat Al Khalil dan Al Kisa'i dibenarkan oleh

Ibnu Jarir Ath-Thabari dan Al Qafal.

Berdasarkan pendapat Sibawaih, maka redaksi kalimat ini
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mu'toridhah (kontadiktif; antara mubatada' dengan khabar menuut
pandangan yang menyatakan bahwa Htabar'bil!)\ (Orang-orang

yang mendalarn) adalatr: G# 54i fO*"7-orang itulah yang akan

Kami berikan kepada mereka), atau antara ma:thuf dan ma'thuf 'alaih
jika kita menganggap khabar ';ri-9ladalatr $_pl, dan menganggap

kalimat: \{tAi'dri di-'athaf-ian xepaaa6'}A( tiaat seperti

anggapan Siwabaih yang menyatakan bahwa: lHl| 53A$
berada pada posisi rafa' karena sebagai mubtada', atau karena

diperkirakan adanya mubatoda' yang mahdzuf, yutn: -aG,ii(,
',;4li g

Firman-Ny u, 2$i ;{r', fi'ol;Sl! (Dan yang beriman kcpada
Allah dan Hari Kemudian), mereka adalatr orang-orang yang beriman
dari kalangan Ahli Kitab yang mempunyai sifat-sifat: mendalam

ilmunya, beriman kepada kitab-kitab Allah, mendirikan shalat,

menunaikan z-akat, serta beriman kepada Allah dan Hari Akhir.

Ada juga yang mengatakan batrwa yang dimaksud adalah

orang-orang beriman dari kalangan Muhajirin dan fuishar,

sebagaimana yang telah dijelaskan, dan mereka memang memiliki
sifat-sifat tersebut.

Kata penunjuk pada kalimat (*fiA:;@l fOr*s-orang
itulah yang akan Karni berikan kepada merelca pahala yang besar)

menunjukkan kepada 'bfu;-ri(Orang-orang yang mendalam) dan yang

dr-' at haf-kan kepadanya.

:sfi'bt',4i5 d 6yUtK 61LV:ri -tsygesungguhnta

Kami telah mernberikan wahyu kcpadatnu sebagairnana Kami telah

memberilran wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya),

ini tersambung dengan redaksi kalimat: Vtgi 3S3i$- @hli Kitab
meminta kepadamu) (Qs. An-Nisaa' [4]: 153). Artinya, perkara

Muhammad SAW sama seperti perkara nabi-nabi sebelumnya, lalu

mengapa kalian meminta darinya apa yang tidak pernah diminta oleh
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seorang pun dari umat-umat yang sezaman dengan para rasul

sebelumnya? Al wohyt adalah pemberitahuan secara tersembunyi.

Dikatakan wahaa ilaihi bi al kalaam-wahyan (menyampaikan

perkataan kepadanya secara tersembunyi), auhaa-ytuhii-iihaa'an.

Dikhususkannya Nuh karena ia nabi pertama yang menyatakan syariat

melalui lisannya. Ada juga yang mengatakan selain iw. Kaaf pada

kalimat K lsebagaimana) adalatr na', untuk mashdar yang mahdzuf,

yaitu iihaa'an mitsla iihaa^inaa ilaa nuuh (pewahyuan seperti

pewalryuan Kami kepada Nuh). Atau sebagu haal (menerangkan

kondisi), yakni, Kami mewahyukan kepadamu pewahyuan ini dengan

kondisi yang serupa dengan pewahyuan Kami kepada Nuh.

Firman-Ny a: '-.1-i\ {tt ;itS (Dan Kami telah memberikan

wahyu [pulal lcepoda lbrahim) di-'athaf-kan kepada: 6 Jyf;l
(Kami telah memberikan wahyu trepada Nuh). '6*;t5 'S*S;ti

$Q'i|i .3;rTj (sma'il, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya) adalah

keturunan Ya'qub, sebagaimana telatr dipaparkan 3:^-i5 ;.{:i &-;
'#; 'tpt (sa, Ayytb, Yunus, Harun dan Sulaiman).

Dikhususkannya penyebutan mereka walaupun sudah tercakup oleh

lafazh',$t5 (Nabi-Nabr) merupakan suatu benttrk pemuliaan terhadap

mereka, seperti pada firman-Nya: 'b-ji,t .lSlt .gl45A2
(Mal aikat-mal aikat- Nya, r asul -r asul-Nya, Jibr it) (Qs. Al Baqarah [2] :

98). Didahulukannya penyebutan Isa daripada Ayyub dan nabi-nabi

setelahnya walaupun mereka lebih dulu masanya, merupakan bentuk

bantahan terhadap orang-orang Yatrudi yang mengingkarinya.

Lagipula , huruf wowu di sini hanya berfungsi sebagai penggabungan

(bukan pengurutan)

{,j{i iiti 6Vt (Dan Kami berilwn Zabur kepada Daud), di-
'athaf-kan kepada Wi (Kami telah memberikan wahyu). Zabur

adalah Kitab Daud.

Al Qurthubi berkata, '..--lvl\r- terdiri dari seratus lima
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puluh surah, di dalamnya tidak terdapat hukrrn, tidak pula halal dan

haram, tapi hanya berupa nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan.'/8

Aku (Asy-syaukani) berkata" u-Zabw- terdiri dari seratus

lima puluh m,Emur. Mazmur adalah fasal yang mengandung

perkataan4e untuk Daud dalam memohon pertolongan kepada Allah
dari musuturya, memohonkan keburukan atas mereka kepada Allah,
dan memohon agar ia ditolong Allah. Kadang juga berisi nasihat-

nasihat. Perkataan-perkataan itu biasanya diucapkan di gereja, dan

kadang disertai alat-alat yang mengandung nada-nada teratur,

sebagaimana diterangkan di sejumlatr bagian dalam mazmur-mazmur

itu."

Az-zabr adalah tulisan. Az-zabuur adalah yang tertulis, yakni

karena kuatnya yang tertulis, seperti Y,ata ar-rasuul, al haluub, dan ar-

ralwub.Hanzah membacanya zubuuran dengan dhammah pada huruf

zaay,yanttt bentuk jarnak dan zabr, seperti katafals danfuluus. Asal

makna kalimat ini adalah at-tautsiiq (penguatan), dikatakan Dii
mazbuurah, yakni sumur yang ditembok dengan bebatuan. Kitab itu

disebut zabuur karena kuatrya pengikat.

5*,7: (Dan [Kami ielah mengutusJ rasul-rasul), pada posisi

nashab karena pengaruh /'/ yang disembunyikan (yang tidak

ditampakkan) dan ditunjukkan oleh kalimat l$t (Kami telah

memberilran wahyu), yang maksudnya wa arsalnaa rusulan (dan

Kami mengutus rasul-rasul).

ff u31; &!*51 i gorg sungguh Kami Hsahlcan tentang

ot Al qnrtlrubi dalam Tafsir-nya,6116.
$ Aftu katakan: Bagaimana ini, padahal Zabur adalatr Kalamullah yang diberikan

kepada Daud AS, yaitu sesuai dengan ayat: $i1 iil3 (*Vt (Dan Kani berikan

Zabur kcpada Daud).

Ibnu Katsir berkata dalam Tafsir-nya (l/585), "Z*tN adalah nama Kitab yang

diwahyukan Allah kepada Daud AS."
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mereka kepadamu dahulu). Ada yang mengatakan batrwa kalimat ini

manshub karena penganrh/ 'l yurgditunjukkan oleh kalim at: iii-iiii
(Kami kisahlcan tentang merela), yakni qashoshnaa rusulan (Kami

kisahkan tentang rasul-rasul), seperti ungkapan Sibawaih berikut ini:

, tv bt,4t;l:rixl't;. cfrigf\'d+i
irbr;'ot;t&| #i';.1 -l- , ..r, . o 1, c .

\h)tt Cl{rl Ls,:,rt) €bS
Kini alw sudah tidaklagi mernpunyai senjata

dan tidak memiliki kepala unta walaupun seekor,

sementara aku tahtt ada serigala bila berjalan sendirian,

dan mengkhawatirkan badai angin dan hujan.

Ubay membacanya rusulun dengan rafa'karcna diperkirakan:

Wa minhum rusulun (dan di antara mereka ada rasul-rasul).

Makna kata: [i 62 (Dahutu), adalah, Allatl mengisa]rkan

kepada beliau sebelum suratr ini, atau sebelum hari ini. Ada juga yang

mengatakarl bahwa ketika Allah mengisahkan sebagai nama para

nabinya, dan sebagian lagi tanpa disebutkan namanya di dalam Kitab-

Nya. Orang-orang Yatrudi berkata, "Muhammad menyebutkan para

nabi, namwr tidak menyebutkan Musa." Lalu turunlah ayat: 'ffi '&,
U1?* 8i @an Atlah telah berbicara kepada Musa deigan

langsung). Jumhur membacanya dengan rafo'pada nama Allah yang

mulia, dengan anggapan Allahlah yang berbicara kepada Musa.

Sementara itu, An-Nakha'i dan Yahya bin Watstsab membacanya

dengan me-nashab-kan lafhzh Allah, karena menganggap Musalah

yang berbicara kepada Allah SWT.

lAH (Dengan langsung) adalatr mashdar yang

menegaskan. Faedah penegasan ini untuk menghalau dugaan bahwa

pembicaraan itu hanya kiasan, sebagaimana dikatakan oleh Al Farra,

bahwa orang Arab menyebut apa yang sampai kepada manusia
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sebagai pembicaraan, walau dengan cara apa pun.

Ada juga yang mengatakan batrwa sesuatu yang tidak
ditegaskan oleh mashdar, lalu kemudian ditegaskan oleh mashdar,
maka sudah pasti itu adalah hakikat.

An-Nuhas berkata, "Para pakar nahwu sependapat bahwa bila
Anda menegaskan /i'l denganmashdar,berarti itu bukan kiasan."

iUS'o'uJili{:,3 frurreka Kami utusJ selaku rasul-rasul
pembawa berita gembira dan pemberi peringatan), ini adalah badal
dari iJ"3 V*rg pertama, atau manshub kxena fi'l muqaddar (kata
kerja yang diperkirakan), yaitu wa arsalnaa (dan Kami utus), atau

sebagai haal $eterangan kondisi), yaitu sebagai rasul-rasul yang

menegaskan bagi yang setelalrnya, atau karena pujian, yakni, sebagai

pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang taat dan pemberi

peringatan bagi orang-orang yang bemraksiat.

,FS\'t;f|L ;f 'e ,-DW;tKfu @t* supoya tidak ada

alasan bagt manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul
itu), hujjah di sini adalah alasan rurhrk membela diri yang bisa mereka

kemukakan, sebagaimana firman-Nya, .;12; A, v($ jlKlfr -61 i;
,J):J)'. * g;; frly iLtr r$ GJ$IA 

' (noi i,a,onya Kami
binasalan mereka dengan suatu adzab sebelum Al Qur'an itu
[diturunlranJ, tentulah mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa

tidak Englrau utus seorang rasul kepada kami, lalu kami mengilatti

ayat-ayat Englmu?') (Qs. Thaahaa p0l: B$. Dinyatakan hujjah di
sini, walaupun sebenamya tidak ada seorang hamba pun yang bisa

berhujjah terhadap Allah, karena ini peringatan, bahwa alasan ini bisa

diterima sebagai karunia dan rahmat dari-Nya.

Makna kalimat: Vli ; gesudah diutusnya rasul-rasul itu)
adalah ba'da israal ar-rusul (setelatr diutusnya rasul-rasul ltu). .

hi'fi it(S (o* adalah Altah Maha Perkasa),tidak ada yang
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dapat mengalatrkannya,l* (Lag, Mala Bijaksana) dalam semua
perbuatan-Nya, diantaranya pengutusan para rasul.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir
meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firman-Nya: );l rF CW
fi6 ;t\ (Dan karena mereka banyak menghalangi'[inanusial dari

jalan Allah), ia berkata, "-Maksudnya adalah menghalangi- diri
mereka sendiri dan yang lain dari kebenaran.,,

Ibnu Ishaq (dan Al Baihaqi) dalam Ad-Datait meriwayatkan
dari Ibnu Abbas, mengenai finnan-Nya: )$ ,i irfu;li ;$1 g*opi
orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka), ia berkata,

"-Ini- diturunkan berkenaan dengan Abdullatr bin salam, usaid bin
Sa'yah, dan Tsa'laba bin Sa'yah, ketika mereka memisahkan diri dari
kaum Yatrudi dan memeluk Islarn."

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Al Baihaqi dalam
Ad-Dalail meriwayatkan darinya, bahwa seorang yahudi berkata,
"wahai Muhammad, kami tidak mengetatrui kalau Allah menurunkan
sesuatu kepada manusia setelatr Musa." Allah lalu menurunkan ayat:

4t -eZi -t3y (Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu
lcepadomu).

Abd bin Humaid, Al Hakim At-Tirmidzi dalam Nawadir At
Ushul,Ibnu Hibban dalam Shahih-nya, Al Hakim, dan Ibnu Asakir
meriwayatkan dari Abu Dzar, ia menuturkan, ..Aku berkata, .Wahai

Rasulullalr, berapa jumlah para nabi?; Beliau menjawab, "U;"11 ,ill'uu
Lil oWi (Seratus dua puluh empat ribu). Aku bert *ry| tugi,
'Berapa jumlah para rasul dari antara mereka?, Beliau menjawab,
'* 'e '* 'fu's zlu;$ (Tiga ratus tiga belas, jumlah yang
binyak)'.-sl ' '

Diriwayatkan menyerupai ini oleh Ibnu Abu Hatim dari Abu

5' Ibnu Katsir mencantumkannya dalam Tafsir-nya,l/586, yaitu hadits panjang
yang bersumber dari Abu Dzar, dan itu telah dikemukakan.
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U.nranplr qecl{a marfu,l,hanya s?jabeliau berkata:. i{.|itJtJi ,ylri

Abu Ya'la dan Al Hakim meriwayatkan dengan .sanad

dha'if dari.Anas, ia berkata: Rasulullatr SAW bersabda: 'g"y'r Wtg
t:ii. $t t* 'i ,q os 'j ,d )rT *.w "W\i q d.,?l lsardorr-
saudaralru para nabi sebelumht yang terdahulu [berjumlahJ delapan
ribu nabi, kcmudian Isa, kemudian aht se:telahnya).5r 

i

Al Hakim meriwayatkan serupa itu dari Anas deng arr. sanad
dha'if,

Al Bukhari, Muslim, dan yang lain meriwayatkan dari Ibnu
Mas'ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: ,ht'4, ,.lir g,. pl tl l
,hl i.l' C cu,, fl'*l'$l ri ,:i,q v-t *.AL 6.,btra, {; ui
'rr$ fft ?u-c:,i it:i S;1,;r ,,iirr 'u Silit At *t 'rrf \',* 2 s'us
ilft liiaa* ada sioiang ir"i yi"g lebrh'cernburu daripadi Ailalh,

oleh lrarena itu, Allah m.engharamlwn perbuatan-perbuatan keji, baik
yang tampak maupun yang tidak tampak Tidak ada seorang pun yang
lebih mencintoi pujian daripada Allah, oleh lcsrena itu Allah memuji
diri-Nya sendiri. Tidak ada seorang pun yang lebih mencintai udzur
daripada Allah, oleh larena itu Altah mengutus para nabi untuk
menyompailran kabar gembira dan memberi peringaton).s2

t;j{'u}i6l@t+*W
tr Dha'y. Dikeluarkan oleh AI Hakim,2l59E.Adz-Dzahabiberkata,"sanad-aya

dipertanyakan."
sz Mutta|qq

Mas'ud.

{i#';hfr.'ifr,Fr- {1A9,

'Alaih: N Bukhari, no. 4634 dan Muslim, 4l2ll4; dari hed$ .trbnu
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W6-&;*fiJiti

\yt{ifr ,it+Z;, ifr 3;{.;if fi ,;* 6 fr;'Fft

"H W t #n"'-"ii6 tJ # { i .W & tL6 ra'e:rs ;r
6 *rri^i oC A "i,; :x aR 6 ;^q""r-s,a$ Gt

@ l+; jiursi?'"$'.ii 6-

6(Mereha tidah mau mengahuiyang diturunhan kepadamu

itu), tetapi Allah mengahui Al Qar'an yang diturunhan-Nya
hepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmu-Nyo; dan malaihat-

malaikat pun menjadi saksi (pula). Cuhuplah Allah yang

mengakuinya. Sesungguhnya orungerung yong kafir dan

menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, benar-benar telah

sesat sejauh-jauhnya.. Sesungguhnyo orgng-orung yang hafir dan

melahukan kezfialiman, Allah sekali-kali tidak ahan mengampuni
(dosa) mereka dan tidah (pula) ahon mcnunjuhkan jalan hepada

mereha, hecuali jalan he Neroha Jahanam; mereha kekal di
dalamnya selama-lamanya. Dan yang demikian itu adalah mudah

bagi Allah. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul
(Muhammad) itu kepadomu dengan (membawa) kebenaran dari

Tuhonmu, maha berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu.

Dan jika komu kafir, (mako kehatiran itq tidak merugikan Allah
sedihitpun) karena sesangguhnya apa yang di langit dan di bumi itu
adalah kepanyaan Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi

;fr :y "vl 
s,?s?'l 

-W* 13G,3J {r@ Gr*'i,6-#

(s;afi^sifir{@4,r
(* 

W fi 'rV' Wtt +(fi| a.ti ;+";'y Vj33 ofi .F $
1 F, i|lJis 1r'4 ) o.tfi I vc+ii $'q @
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Maha Bij ahsana. lvahui Ah li Kitab, jangan lah kamu melampoui
botos dalam agamamu, dan janganrah kamu mengatakan terhadap

Allah kecuali yang benar. sesungguhnya Al Masih, rsa putra
Maryom itu, adalah utuson Ailah don (yang diciptakan dengan)

halimat-Nya yang disampaihan-Nya kepada Maryam, dan (dengan
tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanrah kamu kepadaAllah dan
rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan, t(Tuhan itu)

tiga', berhentilah (dari ucapon itu). (Itu) lebih baik bagimu
sesunggahnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha suci Ailah dari

mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah
kepunyaan-Nya. Cuhuplah Altah menjadi pemeliharu,,

(Qs. An-Nisaa' [4]: 166-17l)

Firman-Nya: \5-,,1i 61 (Mereka tidak mau mengahti apa
yang diturunkan kepadamu ituJ, tetapi Ailah mengalati),lafazh Altah
di sini sebagai mubtada' sedangkan fi'l-nya sebagai khabm-nya.
selain tasydid pada huruf nun, ia pun pada posisi nashab karena
sebagai ism dart # o* sebagai kelanjutan (petengkap) dari kalimat
nahdzuf yang diperkirakan, yaitu seolah-olah mereka berkata, ,.Karri

tidak mengakui ini terhadapmu, wahai Muhammad,,, yakni wahyu dan
kenabian. Lalu turunlah ayat: 3;5-fr1# euapi Ailah mengalai).

i,:3(5- i34r5 (Dan maraircat-maraikat pun menjadi sarrsi

[pulaJ), adalatr kalimat yang di-'athaf-l<an kepada kalimat pertama,
atau sebagai kalimat yang menerangkan keadaan. Demikian juga
kalimat: .*, ,{:j1 1luot, menurunkannya dengan ilmu-Ny)
sebagai kalimat yang menerangkan keadaan, yakni, dalam keadaan
mengetahui dengan ilmunya, yang tidak diketahui oleh selain-Nya. Ini
karena engkau adalah manusia yang dipilih Allah dengan.kenabiarq
dan untuk itu Allah menurunkan Al eur'an kepadamu.

t:*f d.ltb., eg (Cuhtplah Allah yang mengahtinya),
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maksudnya adalah, cukuplatr Allah sebagai saksi. Huruf Daa' di sini

sebagai tambahan. Kesaksian Allah SWT adalah berupa mukjizat-

mukjizat yang menunjukkan kebenaran kenabiannya, karena

keberadaan mukjizat-mukjizat ini merupakan kesaksian bagi Nabi

SAW yang membenarkan apa yang diberitakannya mengenai hal ini

dan yang lainnya.

l;j{'u-$f i.*(Sesungguhnyaorang-orangyanglrafi r)terhadap

apa-apa yang semestinya diimani, atau terhadap perkara ini secara

khusus, yaitu yang dibicarakan ini.

;tl ,# ;. l2aJA (Dan mengholangi [manusial dari ialan
Allah), maksudnya adalah, dari agama Islam dengan pengingkaran

mereka terhadap kenabian Muhammad SAW dan perkataan mereka,

"Kami tidak menemukan sifatnya dalam Kitab kami, karena kenabian

itu akan terlahir dari keturunan Hanrn dan Daud." Juga perkataan

mereka, batrwa syariat Musa tidak dihapus

$J. W$7 3, @enar-benar telah sesat sejauh-jauhnya)

dari kebenaran akibat perbuatan mereka, karena disamping mereka

kufur, mereka juga menghalangi orang lain dari kebenaran.

lj;{'u$i'6y 1st*,gguhrrya orang-orang yang trafir) karena

pembangkangan mereka lA)ft (Dan melahtkan kezholiman) terhadap

orang lain dengan menghalangi mereka dari kebenaran, atau

melakukan keztraliman terhadap Muhammad dengan

menyanbunylkan kenabiannyq atau menztralmi diri mereka sendiri

dengan kufumya mereka. Ini bisa dianikan dengan semua pemaknaan

itu

# 'rt.'ifr ,Fl { @llah sekati-kali tidak akan mengampuni

[dosal mereka), karena mereka terus-menerus berada dalam kekafiran

dan mati dalam keadaan kafir.

t3i, 6* $y@ 6,! ii-#. *i @an tidak [putal akan
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menunjukkan jalan kepada mierelca, kecuali jalan ke Neraka
Jahanam), karena mereka telatr melakukan hal-hal yang

mengharuskan itu bagi mereka akibat bunrknya pilihan mereka dan

sangat jauhnya mereka dari kebeniuan, menantang kebenaran, dan

keras kepala yang sangat nyata.

f$ fa ,ntL (Meretra ketilt di dalamnya selamaJamanya),
maksudnya adalah, mereka akan masuk Neraka Jatranam dan kekal di
dalamnya.

($ lSrto*a-lamanya), pada posisi nashab, karena sebagai

zharf, yaitu untuk menghalau dugaan kemungkinan kekalnya di sini
hanya merupakan tinggal di sana datam waktu yang larna.

ljift it'?S (Dan yang demikian), maksudnya adalah,

mengenalkan mereka di dalam Neraka Jatranam, atau meniadakan

ampunan dan hidayatr bagi mereka, disamping kekekalan di dalam

Jatranam.

6; ;fr ji 6aaun mudah bagi Atlah), karena tidak ada

sesuatu pun yans sulit bagi Allah SWT. ,fr J;46qr;:J f+,,JAt
@ 3rK4 S (Sesungguhnya lceadaan-Nya apabila Dia
menghendaki sesuatu hanyalah berkata kcpadanya, "Jadilah!' mako

terjadilah tal (Qs.Yaasiin [36]: 82)

'p WW6 (Malca berimanlah kamu, rtulah yang tebih baik
bogrmu). Para pakar nahwu berbeda perrdapat mengenai sebab

manshub-nya f, oi rioi.

Sibawaih dan Al Khalil mengatakan karena /i'l muqaddor

ftata kerja yang diperkirakan), yuttwaqshuduu atat wa'fin) khoiran
lakum (dan tujulah-atau-lakukanlah yang lebih baik bagimu).

Al Farra mengatakan bahwa kata ini sebagai na'r untuk
mashdar yang mahdzuf, yakan fa aaminuu iimaanan khairan lahm
(maka berimanlah kamu dengan keimanan yang lebih baik bagimu).
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Abu Ubaidah dan Al Kisa'ai berpendapat bahwa ini adalatt

lhabor dal/. kaana yang diperkirakan, yalani fa aaminuu yahm al

iimaanu Hniran lahtm (maka berimanlah kamu, karena keimanan itu

adalah lebih baik bagimu).

Pendapat yang paling kuat adalah pendapat ketiga" kemudian ,

yang pertam4 kemudian yang kedua, walaupun ada juga

kelemahannya.

W ;t$ @an jitra kamu tafir), maksudnya adalah, dan jika

kamu terus-menerus dalam kekafiranmu ,rfi\i +tA\ A,(' 

^'"bg([Malra ketrafiran itu tidak merugikan Allah sedikit punJ karena

sesungguhnya apa di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah),

yaitu semua makhluk-Nyu, dan kalian termasuk diantaranya. Yang

telah menciptakan kalian dan semua itu pasti Maha Kuasa untuk

membalas buruknya perbuatan kalian. Redaksi kalimat ini

mengandung ancaman bagi mereka, disamping jelasnya bukti dan

tersingkapnya penutup bukti, sehingga hal itu mengharuskan mereka

menerima dan tunduk, karena mereka mengaktri bahwa Allah adalah

pencipta mereka. Xi',j;iJ&fili #A 43 @o" sungsuhiitra kamu

bertanya kepado mereka, "siapakah yang tnenciptakan mereka?"

Niscaya merela menja'wab,*Allah.') (Qs. Az-Zukhruf [a3]: 87).

'#:* ,t l{5 { ;*S jiY- gonoi Ahti Kitab,

janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu), al ghuluww

adalatr melampaui batas: Pola perubahannya: ghalaa as-si'r - yaghluu

- ghalaa'an (harga menjadi mahal). Ghalaa ar-raiul fi al amri

ghuh,wwan (fulan melampaui batas dalam perkara ini). Maksud ayat

ini adalatr larangan bagi mereka untuk bersikap berlebihan atau

sebaliknya. Di antara sikap berlebihan adalah sikap kaum Nasrani

terhadap Isa, sehingga menganggapnya sebagai Ttrhan, dan di antara

sikap sebaliknya adalatr sikap kaum Yahudi terhadap Isa, sehingga

menganggapnya sebagai anak zina. Bagus sekali ungkapan seorang
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pmyair berikut ini:'

7s ,'l\ti f jtY>'E f6 i\ii:A e.,rt,vi
Dan janganlah englrau berlebihan terhodap suatu perkara, akan

t e t api s e derlwna s aj al ah,

Karena kedua sisi semua perkara sama-sama tercela.

i;J I ;i {P 1Ji3 1; (Dan jansaniah kamu mengatatran

terhadap Alloh kecuali yang benar), maksudnya adalah, apa yang

disandangkan Allah kepada Diri-Nya sendiri dan apa yang

disandangkan oleh para rasul-Nya kepada-Nya. Serta janganlatr kalian
mengatakan kebatilan seperti perkataan kaum Yahudi yang

mengatakan batrwa Uzah adalatr puta Allah. Atau seperti perkataan

kaum Nasrani, batrwa Al Masih adalah putra Allah.

ii 3r:;.,'i/ i7 -fu 'g,r:It (Jy1sesunggtthnya At Masih, rsa

putra Maryam itu, adalah utusan Atlah), '4 adalah mubtada',

ii,,,:, badat darinya. 'il i; adalah sifat untuk Gi*., dan if Jrft
adalalr lrhabar-nya. Bisa juga kalimat 'i/ !fi Gi* sebagu 'athaf

bayaan, dan redaksi kalimat ini sebagai alasan pelarangan itu.

Pembalrasan tentang Al Masih telatr dipaparkan dalam surah Aali
'Imraan.

,'riiZ;, (Dan [yang dicipakan denganJ kalimat-Nya) il-
'athaf-kankepada kalimat: ii 3;tdan katimat, i7 Jyii:jifi (Yang

disampaikan-Nya lcepada Maryarn) sebagai haal ftalimat yang

menerangkan keadaan), yakni, Allah menciptakannya dengan ucapan

htn,makaia pun menjadi seorang manusia tanpa bapak.

Ada juga yang mengatakan bahwa (Dan kalimat-

Nya) adalah berita gembira dad Allah kepada Maryam, serta

penyampaiannya kepada Maryarn melalui lisan Jibril dengaq

mengatakan: '4 {$,, )H';i i,y iiis-'-.<{St i6 tt (pngattahJ,

lwtilw malailwt berlwta, uHai Maryam, seungguhnya Allah

TAFSIR FATHUT QADIR t99

i



menggembirakan kamu [dengan lrclahiran seorang putra yang

diciptakanJ dengan kalimot [yang datangJ daripada-Nya') (Qs. Aali

'Imraan [3]: a5)

Ada juga yang mengatakan bahwa 'kalimat' di sini bermakna

'ayat', seperti pada firman-Nya: q; g$-, iL:itJ (Dan dia

membenarlwn lcalimat Tuhannya) (Qs. At-Tatriim [66]: 12) ,rr;C
;,i ,Li{ (Niscaya tidak akan habis-habisnya fdituliskanJ kalimat

Allah) (Qs. Luqmaar l3ll: 27).

,., D tz ,n t,U Oi: @an [dengan tiupanJ roh dari'Nya), maksudnya

adalah, Allah mengutus Jibril, lalu Jibril meniupkan ke dalam kulit
Maryam, lalu ia pun hamil dengan seizin Allah. Pengungkapan

penyandangan ini merupakan pemulaan, karena sesungguhnya semua

roh merupakan ciptaan Allah Ta'ala.

Ada juga yang mengatakan, terkadang orang yang melihat

hat-hal aneh darinya disebut roh, dan yang demikian itu disandangkan

kepada Allah, sehingga dikatakan, "Ini roh dari Allah." Maksudnya

adalah dari ciptaan-Nya. Sebagaimana kenikmatan yang dikatakan,

"Ini kenikmatan dari Allah."

Ada juga yang mengatakan bahwa makna: U t!t3 ada]ah

dari ciptaan-Nya, sebagaimana firman Allah Ta'ala: j.Y K k6
4\:j, *91 O6 *fri (Dan Dia telah menundukhran untulonu apa

yang di langit dan apa yang di butni semuanya, [sebagai rahmatJ

daripada-Nya) (Qs. Al Jaatsiyatr [45J: 13), maksudnya adalatr, dari

ciptaan-Nya

Ada juga yang mengatakan batrwa malcna: U Un adalah

dari rahmat-Nya.

Ada juga yang mengatakan bahwa makna: U bl adalah

btrkti dari-Nya.

Jadi, seolah-olatr Isa adalah bukti dan hujjah terhadap
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kaumnya.

U (Dari-Nya) terkait denga kalimat yang mahdnl yarrre

statusnya sebagai sifat untuk katafufi, yakni, berasal dari-Nya.
Ditetapkannya roh itu dari Allah SWT, walaupun roh itu ditiupkan
oleh Jibril, karena Allahlah yang memerintahkan Jibril untuk
meniupkannya.

.I|i; & li!6 (Matra berimanlah kamu kepada Allah don

rasul-rasul-Nya), bahwa Allah adalatr nsa. i13 @ ilj 'Ji W d
@ 'iA ftL rt Ki (Dia tiada beranak dan tidak puto
diperanaklran. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia)
(Qs. Al tkhlash [112]: 2-4), dan para rasulnya adalatr benar-benar

menyampaikan dari Allah apa yang diperintatrkan kepada mereka

urtuk disampaikan, maka janganlatr kalian mendustakan mereka" dan
jangan pula berlebihan terhadap mereka sehingga menganggap

sebagian mereka sebagai Tuhan.

'{rfr$;n*j (Danianganlah kamu mengatakan, "[Tuhan ituJ
tiga. "). Marfu'-nya kata'[itri k*"nusebagai khabar untuk mubtada^

yangmahdzuf,

Az-Zayaj berkata, "Maksudnya adalah, janganlatr kalian

berkata, 'Tuhan kami ada tiga'."

Al Farra dan Atu Ubaid berkata, "Maksudnya adalatr,

janganlah kalian mengatakan batrwa mereka itu tiga. Ini sepeni

fimran-Nya, ifi '$fr (Nanti [ada orang yang akanJ mengatakan

[iumlah merekal adalah tiga orang) (Qs. Al Kahfi ll8):22);'
Abu Ali Al Farisi berkata, 'Maksudnya adalah, janganlah

kalian berkata, 'Dia yang ketiga dari yang tiga'. Lalu mubatada' darr

mudhaf-nya dibuang, karena kaum Nasrani, walaupun madztrab

mereka beragam, narnun mereka semua sepakat terhadap trinitas, dan

yang mereka maksud dengan yang tiga itu adalah tiga oknum, maka
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mereka menetapkan Allah SWT sebagu Dzat yang memiliki tiga

oknum, dan yang mereka maksudkan dengan oknum-okmrm itu

adatah oknum wujud, oknum kehidupan, dan oknum ilmu. Kadang

mereka mengungkapkan oknum-oknum itu dengan sebutan tuhan

bapak, tuhan anak, dan roh kudus. Yang mereka maksudkan dengan

bapak adalah wujud, yang mereka maksudkan dengan roh adalah

kehidupan, dan yang mereka maksudkan dengan anak adalah A1

Masih."

Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan

tuhan yang tiga adalah: Allah SWT, Maryam, dan Al Masih."

Mengenai hal ini kaum Nasrani juga cukup berselisih paham. Kami

telah mengkaji keempat Injil yang mereka akui sebagai Injil dengan

berbagai perbedaan di dalamnya berkenaan dengan Isa. Diantaranya

dinyatakan bahwa Isa adalah anak manusia. Ada juga disebutkan

bahwa ia adalah putra Allah. Ada juga dinyatakan batrwa Isa adalah

anak Tuhan. Kontradiksi ini sangat jelas menunjukkan betapa

bermain-mainnya mereka dengan agmna. Yang benar adalah apa yang

diktrabarkan Allah kepada kita di dalam A1 Qur'an, adapun berita

yang menyelisihinya di dalam Taurat, Injil, dan Zabur, hanyalah

akibat dari perubahan yang dilakukan oleh orang:orang yang

merubahnya dan permainan orang-orang yang mempermainkannya.

Di antara hal mencengangkan yang kami dapati adalah, masing-

masing dari keempat Injil itu disandarkan kepada salah seorang

sahabat Isa AS.

Kesimpulan dari itu semrur adalah, masing-masing dari

keempat Injil itu menyebutkan kisah hidup Isa dari semenjak diutus

Allah hingga diangkat kepada-Nya. Di sana juga disebutkan mukjizat-

mukjiatnya, serta penentangan kaum Yahudi dan lain-lain. Lafazhnya

berbeda-beda namun maknanya sama. Sebagiannya kadang lebih

banyak dari yang lainnya sesuai dengan hafalan dan ketepatannya, dan

di sana disebutkan perkataan Isa, dan tidak ada sedikit pun yang
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berupa perkataan Allah SWT. Juga tidak disebutkan adanya sebuah

kitab yang diturunkan kepada Isa, batrkan Isa berhujjatr kepada

mereka dengan apa yang terdapat di dalam Taurat, dan dinyatakan

batrwa tidak ada hal lain yang menyelisihi Taurat. Demikian juga

Zabur, dari awal sampai akhir berupa perkataan Daud AS. Padahal,

perkataan Allah adalah perkataan yang paling benar, dan Kitab-Nya
adalah kitab yang paling benar.

Kami juga telatr memaparkan batrwa Injil adalah Kitab Allatr
yang dittrunkan kepada hamba-Nya dan rasul-Nya, yaitu Isa puta
Maryam, dan Zabur juga Kitab-Nya yang dibawakan oleh Daud dan

diturunkan kepadanya

H G Virf (Berhentilah [dari ucapan itu|. [ItuJ lebih

baik bagimz), maksudnya adalah, berhentilah kalian dari menyatakan

trinitas. Mengenai sebab monshub-nya Y,ata # ai sini ada tiga
pendapat, sama dengan yang telah dipaparkan saat mengupas kalimat:

"Fl $ W6 (Maka berimanlah kamu, itutah yang lebih baik
bagimu).

. 3*.t 'dLrt(lty$esungguhnya Altah Tuhan Yang Maha Esa),

tidak ada sekutu bagi-Nya, tidak ada istri dan tidak pula anak.

5; il 5R 6 i,A$ (Maha suci Attah dari mempunyai

anak), maksudnya adalah, Aku menyucikan-Nya dengan penyucian

dari memiliki anak.

|6'ii OV| *rtalli 6.C i gegata yang di langit dan di bumi

adalah kepunyaan-Nya), dan apa yang kalian nyatakan sebagai sekutu

bagl-Nya atau anak-Nya, sebenarnya termasuk itu semua, sedangkan

hal yang dimiliki bukanlah sebagai sekutu dan bukan pula sebagai

anak.

i*; i;V t8 Qutuplah Allah sebagai Pemelihara), maka

segala urusan kembali kepada-Nya, dan mereka tidak dapat memberi
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'Ibnu l3haq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Al Baihaqi dalam

Ad-Dalail meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia menuturkan,

"sekelompok orang Yahudi datang menemui Rasulullah SAW, lalu

beliau bersabda kepada mereka: .!t l?j ,J'ottli;6'J$ '{tt lti ;l
(Demi Allah, sungguh alat tahu tratian mingetahui bahwa aku ini

utusan Allah). Mereka lalu berkata, 'Kami tidak tahu itu'. Allah lalu

menurunkan ayat: 3#.'il # (*udw tidak mau mengahti apa

yang diturunkan kcpadamu ituJ, tetapi Allah mengahti)."

Diriwayatkan oleh Abd bin Humaid, Al Hakim dan di-shahih-

kannya, serta Al Baihaqi dalam Ad-Dalail,dari Abu Musa, bahwa An-

Najasyi bertanya kepada Ja'far, "Apa yang dikatakan oleh sahabatmu

mengenai putra Maryam?" Ia menjawab, "Beliau mengatakan

perkataan Allah tentangnya, bahwa beliau adalatr roh yang ditiupkan

dari Allah dan kalimat-Nya. Allah mengeluarkannya dari perawan

yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki." An-Najasyi lalu meraih

sebuah ranting daxi tanah, dan mengacrurgkannya samtil berkata,

"Wahai sekalian pendeta dan ratrib, perkataan mereka tentang putra

Maryarn tidak melebihi beratnya ini daripada apa yarlrg kalian

katakan."

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Ad-Dalail dari Ibnu

Abbas dengan redaksi yang lebih panjang daripada ini.

Al Bulfiari meriwayatkan dari Umar, ia berkata, '(Rasulullah

S+w bersabda, .,:rb til 6y ,n ; it e tsi(lfrt'o?l 6 i.t$ |
'i;,;t I' tf 6tA g*gonlah tralian bertebih-lebihan terhadapku

sebagaimana kaum Nasrani berlebih-lebihan terhadap Isa putra

Maryam. Sesungguhnya aht ini seorang hamba, karena itu

lrotalrantah (bahwa aht ini adalah) hamba Alloh dan utusan-Nyo)."'

5' Shahih: Al Bukhari, no.3445,Ahmadm, 1123,24, dan Ad-Darimi,no.2784.
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q 4fi#*'+4;'t-i;\+ c J{i.:-i 6't

i+i-3 ;i;A #.# et TI\ 1#3 t frG <;Ii ffi
QtA ;# i4 lirp**,,"'u(, 1K,33 O- $1 6V .:)t-^6

6iqq@ L;550.' i{ gi i#6'1{5 Q)

tv-*S).i;51r*$A'&lrJY-|.4\i(i,igi'\i_i,:r-
GE JtYtuAt

'tAl masih sehali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah, dan
tidah (pula enggan) malaikat-malaikat yang terdekat (hepada Allah.

Barangsiapa yang enggan dari menyembah-Nya, dan
menyombonghan diri, nantiAllah akan mengumpulkan mereka

semua kepada-Nya. Adapun orangetailg yong berimon dan berbuat
amal shallh, maka Allah akan mcnyempurnahan pahala tnereka

dan menambah untuk mereka sebagian dari harunia-Nya. Adapun
orangerang yang enggan don mcnyombongkan diri, maka Allah
akan menyiksa mereka dengan silcsaan yang pedih, dan mereha

tidak akan memperoleh bagi diti mcreka, pelindung dan penolong
selain dari pada Allah. Hai manusia, sesungguhnya telah datang

kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu (Muhammad dengan

mukjizatnya) dan telah Kamiturunhan kepadamu cahayayang
terung-benderang (Al Qur'an). Adapun otang-orong yang beriman

kepada AAah dan berpegang teguh kepada (agama)-Nya niscaya

Allah ahan memasukkan mereka he dalam rahmat yang besar dari-
Nya (surga) dan limpahan karunia-Ny* Dan menunjuki mereka
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kepada jalan yang larus (untuh sompai) hepada-Nya"
i (as. An-Nisaa' [4]: 172-fiq

Asal kata S{fr;adalah nakafa, maka huruf-huruf lainnya

adalah tambahan. Dikatakan "nalmfiu min asy-syai"' atau "istanknftu
min asy-syai', atau anlcaftu asy-syai', yang artinya, Aku melepaskan

diri dari sesuatu yang dibanggakan.

Az-Zajjaj mengatakan batrwa istankafa artinya anafa

(mengangkat), yang berasal dari ungkapan naknfia ad-dam a, yakni

mengusap air mata dari pipi dengan jari

Ada juga yang mengatakan batrwa ini berasal dai- kata an-

nalcf, yaitu aib. Dikatakarl maa 'alaihi haadza al arnr lcalcf wa laa kaff
(perkara ini bukan aib baginya dan bukan pula pembelaan). Maknanya

yang pertama yaitu, sekali-kali tidak enggan untuk menghamba dan

sekali-kali tidak. melepaskan diri darinya (dari penghambaan).

Maknanya yang kedua adalatr: sekali-kali tidak tercela dengan

penghambaan, dan sekali-kali tidak memutuskan darinya.

"$A '-^<431 7': @an tidak [pula engganJ malaikat-

malaikat yang terdekat flrepada Atlah), di-'athaf-kan kepada &r;it,
yang maksudnya adalah, dan sekali-kali tidak enggan pula malaikat-

malaikat yang terdekat kepada Allah menjadi hamba bagi Allah.

Ini dijadikan dalil oleh mereka yang menyatakan lebih

utamanya para malaikat daripada para nabi. Penulis Al Kasysyaf telah

menyatakan alasan pendalilan ini, namun alasannya sangat tidak

meni'ukupi. Ia juga menyatakan bahwa naluri menyatakan demikian.

Padahal, sangat tidak baik bila naluri Arab dicampur dengan kecintaan

terhadap madzhab, dan diwamai oleh kejumudan seperti itu. Setiap

orang yang mengerti bahasa orang Arab tentu akan mengetahui bahwa

orang yang mengatakan laa ya'ntfu, maka dari ucapan ini, baik ia
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imafir maupun makrrun, orang besar maupun orang kecil, orang
terhormat maupun orang rendahan, tidak menur{ukkan ba}rwa yang

di-'athaf-V,an (yang dirangkaikan) lebih agung daripada ma'thuf
'alaihi (yang dirangkaikan kepadanya). Pastinya, sangat buruk
menyibukkan diri dengan masalah hal ini, karena sangat sedikit
manfaatnya, dan sangat jauh dari kemungkinan untuk dijadikan pusat

syariat agama atau untuk dijadikan jembatannya.

tP*j .;;,t+ & J*:r,:.1 6lj (Barangsiapa yang enssan
dari menyembah-Nya dan menyombongkan diri), maksudnya adalatr,

enggan karena sombong dan menganggap dirinya terlalu besar

daripada harus menyembah

G 4L'iF$ (Nanti Atlah akan mengumpulkan mereka

sexlua kcpada-Nya), maksudnya adalah mereka yang enggan itu dan

yang lainnya, lalu semuanya dibalas sesuai amal perbuatannya. Tidak
disebutkannya mereka yang tidak enggan di sini, karena telatr

ditunjukkan oleh awal kalimat, dan juga karena pengumpulan ini
berlaku untuk kedua golongan itu.

;t{A G-;; et+Ai1$51#tt, O5l ($ 4aapun orans-
orang yang beriman dan berbuat amal shalih, maka Allah akan

menyempurnakan pahala mereka) tanpa terlewatkan sedikit pun dari

mereka.

4 u*,1c ;frS! ti;WtlKi.::r 5.-51 Gyu Ttdapun
orang-orangyang enggan dan menyombongkan diri, maka Allah akan

menyilrsa mereka dengan siksaan yang pedih) yang disebabkan oleh
keengganan dan kesombongan mereka.

(2; ;f )i u if 6t4 {3 (o* mereka tidak akan

memperoleh bagi diri mereka, pelindung selain daripada Allah) yarrg

akan melindunginya: L;1; (Dan tidak pula penolong) yang at<an

menolongnya.
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#i ,; irfii. '€'& 'S i()i $4 Tnoi manusia, sesungsuhnva

telah datang kepadamu buldi kebenaran dari Tuhanmu), maksudnya

adatatr melalui kitab-kitab yang diturunkanNya kepada kalian dan

rasul-rasul yang diutus-Nya kepada kalian, Serta mukjizat-mtrkjizat

yang diberikan kepada rasul-rasul itu. Al burhaan adalah apa yang

menunjukkan (membuktikan) sesuatu yang diminta,

,4 63' !&y Witi (Dan telah Kami turunkan kepadamu

cahaya yang terang-benderang), maksudnya adalah Al Qur'an. Allatl

menyebutnya 'cahaya', karena Al Qur'an menjadi petunjtrk dari

gelapnya kesesatan.

.*,1Kt\3 io\l-i1r. <)5\ (ft fdarp"n orons-orans yans

beriman lrepada Allah dan berpegong teguh kepada-Nya). maksudriya

adalah, berpegang tegutr kepada Allah. Ada juga yang mengatakan

balrwa maksudrrya adalatr berpegang teguh dengan cahayatersebut.

li frrt'&# (Niscaya Allah akan memasukkan merelw

ke dalam rahmat yang besar dari-Nya), maksudnya adalah, Allatt

mengasihi mereka dengan rahmat itu.

,Ft (Dan limpahan lwrunia-Nya), maksudnya adalatr,

melimpihkan karunia itu kepada mereka. A a# (Dan menuniuki

mereka kepada [jalan yang lurus untuk sampaiJ kcpada-Nya),

maksudnya adalah, kepada melaksanakan hal-hal yang diperintahkan-

Nya dan menjauhi hal-hal yang dilarang-Nya. Atau, kepada Allah

SWT berdasarkan anggapan sampainya mereka kepada ganjaran dan

karunia-Nya.

l+P,t[92 ltatan yang lurus), maksudnya adalah, jalan yang

mereka tempuh itu adalah jalan lurus yang tidak ada bengkoktyr,

yaitu berpegang teguh dengan agama Islam dan meninggalkan agama

yang selainnya.

Abu Ali Al Farisi mengatakan bahwa huruf ha'pada kalimat
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d1 kembali kepada ismullaah yang telatr disebutkan.

Ada yang mengatakan bahwa huruf ha' pada kalimat ;ul}

kembali kepada Al Qur'an.

Ada yang mengatakan batrwa huruf ha' pada kalimat y')
kembali kepada karunia.

Ada yang mengatakan bahwa huruf ha' pada kalimat d
kembali kepada ratrmat dan karunia, karena keduanya bermakna

ganjaran (pahala). Manshub-nya kata t6ie }AaO karena sebagai

maf ul kedua dari Ji 7 tersebut.

Ada yang mengatakan karena sebagai haal (keterangan

kondisi).

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, tentang ayat,

A,1 J,{n:4 J @l Masih setuti-kati tidok enggan), ia berkata,

"-Maksudnya adalatr- sekali-kali tidak akan merasa besar

(sombong)."

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani, Ibnu

Mardawaih, Abu Nu'aim dalam Al Hilyah, Al Isma'ili dalam Mu'iam-

nya meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dengan sanad dha'if, ia berkata:

Rasulullah SAW bersabda mengenai firman-Nya: ttA i#.fr
.;\;;b 6 i+ij (Maka Altah akan menyempurnakan pahala mereka

dan menambah untuk mereka sebagian dari knrunia-Nya), beliau

bersabda: i,3l it *i|y),'tb6JJi ,y i ed'it'eW|$"i iiy'll
$b' d o\liiit & V- fi {roniio mireka'i memasukkan mereko

lrc surga. "Dan menambah untuh mereka sebagian dari karunia-

Nya," yaitu syafaat bagi yang telah divonis neralra dari orang-orang

yang telah berbuat baik terhadap mereka sewahu di dunia).

Ibnu Katsir mengemukakan riwayat ini dalam Tafsir-nya,laht

berkata, "Ibnu Mardawaih juga meriwayatkannya dari jaltr Baqiyyatr,

dari Isma'il bin Abdullah Al Kindi, dari Al A'masy, dari Syaqiq, dari
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Ibnu Mas'ud." Ia menyebutkannya dan berkata, "Sanad ini tidak valid.

Bila ia meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud secara mauquf, maka (sanad-

nya) joyyid;'

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Qatadatr, ia

berkata: Fi. '€e X' $esungguhnya telah datang kepadamu buhi

kebenaran), maksudnya adalah bukti. q $'&l-trlS (Dan telah

Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang-benderang [Al.

Qur'anJ, maksudnya adalatr Al Qur'an ini.

Keduanya juga meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata,

" Buhoan adalatr hujj ah."

Keduanya juga meriwayatkan dari Ibnu Jnraij, mengenai

firman-Nya: .9, lll(i€(2 (Dan berpegang teguh kepada [aganaJ-
Nya), ia berkata, "Maksudnya adalah Al Qur'an."

,'15535 fr
g*'(t\;

efffiak#,_tir $66it:'t,
bL$;';t ifiYJa.ti1r33

'Jr t 
^6 

t6; $ vr- 1A, 11,$b"{i gr6lf qs i*r
@ ry ?6,#r: ti$W 6 iu',ifr 61';$*t V

u Mereka meminta latwa kepadama (tentang kalalah). Katahanlah,

Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) : iiha
seotang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan

mempunyai saudara perempuan' maha bagi saudaranyayang

perempuan itu seperdua daii hartayang ditinggalkannya, dan

saudaranya yang lahi-lahi mempusakai (seluruh harta saudara

perempunn), jika ia tidak mempunyai a:nah; tetopiiika saudara

perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari
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horto yong ditinggolhan oleh yang meninggal Dan jiha mereho
(ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara raki dan perempuan,

maka bagian seotang saudara laki-taki sebanyak bogion dua orang
saudara perempuan, Allah menerangkon (hukum ini) kepadamu,

supaya kamu tidak sesat Dan Allah Maha Mengetahai segala
.res uattlr, (Qs. An-Nisaa' [4]: 176)

Pembatrasan tentang kataalah telah dipaparkan pada awal
surah ini. Kemudian, yang dimaksud dengan orang-orang yang
meminta fatwa dalam firman-Nya: |,(jt::o-ltttereka meminta fanua
kepadomu)" riwayatnya akan dikemukakan nanti.

AS $tr iLgika seseorang meninggal dunia), maksudnya
adalah, bila seseorang meninggal, sebagaimana dipaparkan pada
penafsiran ayat: !{z t'f;;t 

Eft @an jika seorang wanita khawatir
akannusyuz) (Qs. An-Nisaa' [4]: 128).

A5 4 fr @* ia tidak mempunyai anak), ini bisa sebagai
sifat untuk Vfi {srtrorang), atau sebagai haal (keterangan kondisi).
Kata A5 digunakan untuk sebutan laki-laki dan perempuan.
Dicukupkannya penyebutan "tidak mempunyai anak,, di sini,
walaupun sebenarnya "tidak adanya anak" memang sebagai sebab

menjadi kalaalah, ini untuk menepiskan dugaan keberadaannya.

Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksua tj (Anak)
di gini adalah ibn (aaak laki-laki), yang merupakan salatr satu
maknanya yang dicakupnya, karena anak perempuan tidak
menggugurkan saudara perempuan [sebab di sini disebutkan adanya
saudara perempuanl.

Lrt ,4i (Dan ia mempunyai saudora perempuan), di-,athaf-
kan kepada kalimat: X; I fr @* ia tidak mempunyai anak).
Maksud "saudara perempuan" di sini adalatr saudara perempuan
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seibu-sebapak, bukan sebapak saja dan bukan seibu saja, maka

bagiannya adalah seperenam, sebagaimana telah kami sebutkan.

Jumhur ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan generasi

setelah mereka, berpendapat batrwa saudara-saudara perempuan seibu-

sebapak adalah 'ashabah anak perempuan walaupun tidak saudara

laki-laki bersama mereka.

Sementara itu, Ibnu Abbas berpendapat bahwa saudara

perempuan tidak menjadi 'ashabah-nya anak perempuan. Demikian

juga pendapat Daud A^-Zhahbi dan segolongan ulama lainnya,

mereka berkata, "Tidak.ada bagian warisan bagi saudara perempun

seibu-sebapak atau sebapak saja bila terdapat anak perempuan."

Mereka berdalih dengan konteks ayat ini, karena "tidak adanya anak"

yang mencakup anak laki-laki dan anak perempuan merupakan

batasan (syarat) dalam perwarisan saudara perempuan. Ini pendalilan

yang benar seandainya tidak ada Sunnah yang menunjukkan kepastian

bagian warisan untuk saudara perempuan dengan keberadaan anak

perempuan, yaitu hadits yang terdapat dalam Ash-Shahih: Mu'a&
memberikan keputusan pada masa Rasulullatr SAW mengenai (bagian

warisan) untuk seorang anak perempuan dan seorang saudara

perempuan, bahwa anak perempuan mendapatkan setengah bagian,

dan saudara perempuan mendapat setengah bagian.

Disebutkan juga dalam Ash-Shahih: Nabi SAW memberikan

keputusan tentang @agian warisan) unfuk anak perempuan dan anak

perempuan dari anak laki-laki, serta saudara perempuan, bahwa anak

perempuan mendapat setengah bagian, untuk anak perempuan dari

anak laki-laki mendapat seperenam bagian, dan saudara perempuan

rnendapat sisanya.sa

Dengan demikian, Sunnah tersebut menafsirkan 5i (Anak)

5a Shahih: Al Bukhari, no.6736, Ahmad l/464, Ibnu Majah, no.7271, dan Abu

Daud, no. 2890.
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pada ayat ini sebagai anak laki-laki, tidak termasuk anak perempuan.
-4;- ';{t (Dan saudaranya yang laki-laki mempusakai

[seluruh harta saudara perempuanJ), maksudnya adalah, yang laki-
laki mewarisinya, yakni mewarisi saudara perempuan.

5; 6 ,k { oL Uil@ ia tidak mempunyai anak) laki-laki,
demikian ini jika yang dimaksud dengan pewarisannya adalah

mengambil seluruh harta warisannya. Tapi bila yang dimaksud adalah

ketetapan mewarisinya secara umum (yak i sekadar berhak mewarisi),
yakni, lebih umum dari mewarisi seluruhnya atau sebagiarurya, maka
benar bahwa kata "ii(Anak) di sini ditafsirkan sebagai "anak,, yang
menoakup "anak laki-laki" dan "anak perempuan". Dalam ayat ini
Allah SWT hanya menyebutkan penafian "arak", padatral keberadaan
bapak menggugurkan hak saudara laki-laki, sebagaimana ia
digugurkan oleh keberadaan anak laki-laki. Ini karena maksudnya

adalah hanya keterangan tentang hak-hak saudara dengan keberadaan

anak. Adapun gugurnya hak saudara laki-laki karena keberadaan

bapak, sudah dijelaskan oleh Sunnah, sebagaimana diriwayatkan
secara pasti dalam Ash-Shahih dari sabda beliau SAW: ,ztrVt tgJl

lri f t 4V 'ri d ,VL, (Serahkanloh harta warisan tiu trcpida
yang berhak menerimanya, adapun sisanya maka merupalcan hak
laki-laki yang paling berhak."Ss Sedangkan bapak lebih utama

daripada saudara laki-laki.

#1 6*t$ (Tetapiiika saudara perempuan rtu dua orang),
maksudnya adalah, bila yang mewarisi saudara laki-laki itu dua

saudara perempuan. Redaksi kalimat ini di-'athaf-kan kepada syarth
yang lalu, juga ta'nits dan tatsniyah-nya ftata berbilang dua).

Demikian juga jamaknya pada kalimat: {}yf!'&t$ @an jika mereka

[ahli waris itu terdiri dard saudara-saudara fiaki-laki dan
perempuanJ) dengan anggapan bahwa khabar-nyaadalatr: ,)6!l qf

s s 
Ta hhrii -nya telah dikemukakan.
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'{jQ fUotr" bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan)

oleh orang yang meninggal itu bila ia tidak mempunyai anak, seperti

yang tadi. Adapun bila saudara perempuan itu lebih dari dua orang,

maka bagi mereka dua pertiga.

l:j;fu$ @an jitra mereka (ahliwaris itu)),maksudnya adalah,

yang mewarisi karena status saudara. {6) {V.).'','rly(rerdiri dard

saudara-saudara laki-laki dan perempuan), maksudnya adalah

campuran antara laki-laki dan perempuan. . t'il$(Maka bagian

,rororg saudara taki-laki) dari mereka ,rf"\( V '54 lSebanyak

b-aEan dua orang saudara perempuan) sebagai 'ashabah. )if U}
l,j-e S H @ltah menerangkan [huhtm iniJ kepadamu' supayo

lramu tidak sesar), maksudnya adalatr, Allah menerangkan hukum

tmlaalah ini kepada kalian, dan juga semua hukum, karena Allah tidak

suka jika kalian sesat. Demikian yang dikemukakan oleh Al Qurthubi

dari ulama tsashrah.

Al Kisa'i berkata, "Maknanya adalatr, supaya kalian tidak

sesat." Pendapat ini disepakati oleh Al Farra dan ulama Kufah lainnya.

,5, &-"'fio (Dan Allah [Maha MengetahuiJ segala sesuatu),

dan hukum-hukum tersebut termasuk diantaranya.

W (Maha Mengetahuf), maksudnya adalah sangat banyak

ilmu.

Al Bukhari, Muslim, para penyusun kitab Sunan, dan yang lain

meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia menuturkan, "Rasulullah

SAW menjengukku ketika aku sedang sakit dan tidak sadarkan diri.

Lalu beliau berwudhu dan memercillkan air kepadaku, aku pun

terjlga, dan berkat4 'Tidak ada yang akan mewarisiku karena tidak

ada'orang tua dan m*, lalu bagaimana warisannya?' Laht turunlatl

ayat tentang pembagian warisan."56

s6 Mutta|aq 'Alaih; Al Bukhari, no.5676 dan Muslim, 311235.
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Diriwayatkan juga darinya oleh Ibnu Sa'd dan Ibnu Abu Hatim
dengan lafazh: Turunnya ayat: 'ilKfii A h$, fti $t ,16ji.-q
(Merelra meminta fatwo kepadamu [tentang kalalahJ. Katakanlah,
"Allah memberi "fatwa kcpadamu tentang kalalah.") berkenaan
denganku.

Ibnu Rahawaih dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Umar:
Ia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Bagaimana perwarisan orang
yang tidak mempunyai orang tua dan anak?" Allah lalu menurunkan
ayat: 'iLkfr c hji;';,ti $ ,i$t*_ (Meretra meminta .fatwa
lrepadamu [tentang kalalahJ. Katakanlah, "Allah memberi fatwa
ke padamu t e nt ang kal al a h.")

Malik, Muslim, Ibnu Jarir, dan Al Baihaqi meriwayatkan dari
Umar, ia berkata, "4ku tidak pernah bertanya kepada Nabi SAW yang

lebih banyak daripada pertariyaanku tentang kalalah, sampai-sampai

beliau menekankan jarinya di dadaku dan berkata: ,-{!l:afr el;iil U

tUJt a.i1. f e ,;1t lfiaoU*n cutup bagimu ayit ash-shaif'yang
terdapat di dalam surah An-Nisaa).s1

Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Al Baihaqi
meriwayatkan dari Al Bara bin Azib, ia berkata, "seorang laki-laki
datang menemui Nabi SAW untuk rnenanyakan tentang knlalah,
beliau pun bersabda: ;{dt i{ ''1353 (Cutup bagimu ayat, ash-

shaifl."58

Al Bukhari, Muslim, dan yang lain meriwayatkan dari Umar,
ia berkata, "Tiga hal yang aku berharap Rasulullah SAW pernah

berwasiat kepada kami sehingga bisa kaqi jadikan sebagai pedornan

yaitn (bagian warisan untuk) kakek dan kalalah (orang yang tidak
mempwryai orang fua dan anak), serta perkara-perkara riba."5e

5' Shahih: Muslim, 3 / 123 6,dan Malik dalan Al Mtm aththa'.
5t Tailtrii-nyatelah dikemukakan.
5e Muaafaq 'Ataih: AlBukhari, no. 5588 dan Muslim, 4l2322,dari hadits Umar.
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Al Bukhari, Muslim, dan yang lain meriwayatkan dari Al Bara

bin Azib, ia berkata, "surah terakhir yang turun secara lengkap adalatr

Bara'ah, dan ayat terakhir yang diturunkan sebagai penutup suratr An-

Nisaa' adalah ayat:\ilK)i A ?;$-il,tt $t 66jzq (Mereka

meminta fatwa kepadamu [tentang kalalahJ. Kotakanlah, 'Allah

memberi fatw a lcepadamu tentang lwlolah'.).u60

Abdurrazzaq, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al.Mundzir meriwayatkan

dari Ibnu Sirin, ia betkata: Umar bin Khaththab, apabila membaca

ayat: VS J FU 'Jrf W- @llah menerangkan [hukum iniJ

kepadamu, suprya kamu tidak sesat), ia berkata, "Ya Allah, siapa

yang telah mendapat kejelasan tentang kalalah, karena hal itu belum

jelas bagiku?"

Kami telah menjelaskan pembahasan mengenai kalalah,

termasuk perbedaan pendapat, dalil-dalilnyq dan tarjih-nya, pada

awal pembahasan suratr ini, maka kami tidak mengulangnya di sini.

Sampai di sini Jilid pertama dari tafsir yang diberkahi ini,
yang berjudul Fath Al Qadir Al lami' Baina Fannay Ad-Dirayah

min 'Ilm At-Talsir karya pengarang yang mengharapkan pertolongan

Allah SWT dalam menyelesaikannya, memberikan manfaat

dengannya kepada para hamba-Nya yar-rg dikehendaki-Nya, dan

menjadikannya sebagai simpanan baginya ketika beralih ke negeri

akhirat, yaitu Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-syaukani,

semoga Allah mengampuninya.

Pembahasannya selesai pada Hari Raya yang Agung, hari

Kurban yang diberkahi, tatrun 1224H.

Dengan memar{atkan pujian kepada Allah, mengucap

shalawat dan salam untuk Rasul-Nya dan kekasih-Nya, Muhammad

bin Abdullah, dan keluarganya serta para sahabatnya. Selesai.

@ Muttafaq 'Alaih: Al Bukhari, no. 4605 dan Muslim, 311236, dari hadits Al
Bara.
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Al hamdulillah, telah lengkap secara sima' (didengarkan) pada

bulan Dzulqa'dah tatrur 1232H.

Yahya bin Ali Asy-Syaukani
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'ojJ4 ;ew EV ie!, a$, {s{
uKitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa

Arfr, tntuh haumyang nengetahui." (Qs. Fushshilat [all: 3)

SURAE AL IUAA'IDAH

dri 123 ayat'

Al Qrnthubi mengatakan bahwa surah ini adalah Madaniyah

meinrnrt ijna' (konsenss ulama).

Diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, Ibaru Al Mundzir, dan

Al llakim, iamen-slwhrft-lcannya, s€rta Al Baihaqi dalam Sunon'nya"

- dri Jubair bin Nufair, ia menuturkan, *Alu pernah pergi haji, lalu aku

mcmui Aisyah, ia prm berkata kepadakrr 'wahai Jubair, apaloh

cogkru me,mbaca surah Al Maa'idah?' Aku jawab, 'Ya'- Ia berkata

lagi, .Sebeoamya itu adalah surah yang terakhir diturunkan. Oleh

. Crtrtrn: Dalam ldtab TSsir-nya ini, mufassir (yalni Asy-Spukani)
mencantumkan lafazh-lafazh Al Qur'an ber.dasarkan qira'ah Nafi yang kadang

befteda deogpn qira'ah sab'ah. Sementara lafaztr yang kami cantumkan di sini

scsuai dsngp raslun mash$utsmad.
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karena itrl apa yang kalian dapati halal di dalamnya maka halalkanlah,

dan apa yang kalian dapati haram (di dalamnya) maka haramkanlah'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi, telah di-hasan-

kannya; Al Hakim, telah dr-shahih-karnya, Ibnu Mardawaih dan Al
Baihaqi dalam Sunan-nyao dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Surah

yang terakhir kali diturunkan adalah surah Al Maa'idah dan Al Fath."

Ahmad meriwayatkan darinya, ia berkata "Surah Al Maa'idah

diturunkan kepada Rasulullah SAW ketika beliau sedang berada di

atas binatang tunggangannya, dan ternyata binatang itu tidak kuat

menahannya, sehingga beliau turun darinya."

Ibnu Katsir mengatakan batrwa Ahmad meriwayatkannya

sendirian.

Saya (Asy-Syaukani) berkata, "Dalam sanad-nyaterdapat Ibnu

Ahmad, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Mtrhammad bin

Nushr dalam Ash-Stwlaah; Ath-Thabrani, Abu Nu'aim dalam Ad-

Dalail, dan Al Baihaqr d"lq- Syu'ab Al Iman dari Asma binti Yazid.

Ibnu Abu Syaibatr dalam Musnad-nya" Al Baghawi dalam

Mu'jam-ny4 serta Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi dalam Dalail An-

Nubuwwah meriwayatkan serupa itu, dari Ummu Amr binti Isa, dari

pamannya

Abu Ubaid meriwayatkan serupa itu dari Ka'b bin Al Qarazhi,
dengan tambahan: Surah ini diturunkan pada saat haji wada' di antara

Ivlakkah dan Idadinah

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ar-Rabi

bin Anas, yakni, dengantambahan ini.

" Sanod-nya dho'rf, Ahmad, 21176. Dalam sanad-nya terdapat Ibnu Lahi'ah,
sebagaimana dilcatakan oleh pengarang.
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Abu lJbaid meriwayafikan dari Dhamrah bin Habib dan

Athiyah bin Qais, kedtranya mengatakan bahwa Rasulullah SAW

bersabda, Vt? tf?3 t{u ,i-.li ,Xiu fit iT V iuut gt
Maa'idah merupakan (swah) Al Qtr'an yang teralchir kali

dinmtnkan Oleh korena ifi+ lulalkonlah aPa yang halalnya dan

haronlcanlah ap Wrg rrt@rvttn).

Abu Dad dm An-Nuhas, kedumya dalam An-Nasildt,

dari Abu M{sarah bin Umar bin Systabil, ia bed€ta,

"Tidalc ada sesuattr pun yeg dihapuskan dari surah Al N[aa'idah."

Dcmikim juga ymg diriurayatkm oleh Sa'id bin Mmshur dan

Ibnu Al Mu&ir darinya Begiu pula yang diriwayatkan oleh Abd bin

Hnmai4 Abu Daud dalu NasittLuow- Ibnu Jrir dan Ibnu Al
Mrndzir dri Asy-Sya'bi.

Demikian juga ymg diriwayakm oleh Abd bin Hrmaid, Abu

Datd dalam NafiHfiya, dm Ibou Al Mundzir, dai Al llasan Al
Bafri.

Abd bin Hunai4 Ah Dad dalam Nasililrryq Ibnu Jarir, dan

Ibnu Al Mrmdzir merirvayakan Aari Asy-Sfia'H, h berkata, "Tidak

ada yang dihapuskan dari surah Al Maa'idah selain ayat 'u-$l W-'#t*; ,nl;l${g #tt{;it 3#tii*t*u (Hai orang-orans

yong berimon, janganlah konu melorygo syi'o'syi'o Allah don

jongm melotgo kolpmutm fulorbulot hoam, iangan

frunggongguJ binatory-bhutotg hodtu do, birutang-binatang

qalaaiQ (Qs.Al Maa'idah [5]: 2)."

Diriwayatkan oleh Abu Daud dalm Nasililnya, Ibnu Abu

Hatim, scrta Al Hakim dn dt-shahih'kmrya, dari Ibnu Abbas, ia

berkat4 "Dari suratr ini ada dua ayat yang dihapus, Ydtu ayat qalaaid

dan ayat: '# ,;";1 5 ;i$. FE S-{.r< bY Uika mereka [orang
YahudiJ datang tottuk meminta putusanJ, maka
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putuskanlah [perkara W di antara mereka, atau berpalinglah dori
merelra) (Qs. Al Maa'idah f5l:42);'

Abd bin Humaid dalam Musnad-nya meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, bahwa Nabi SAW membacakan surah Al Maa'idatr dan At-
Taubah dalam khutbahnya.

An-Naqqasy menceritakan dari Abu Salamatr, ia menuturkan,

"Ketika Nabi SAW kembali dari Hudaibiyah, beliau bersabd4 ,!p U

i:.$rut qi rar6.ir i,r* * Ul6'o:fr| (Wahai Ati, apakah tngkou

tilru'Oattia't;tah dinrunkan surah Al Maa'idah kepadafu? Ini
sungguh metrupalun foedah yang s angat b agus)

'Ibnu Al Arabi mengatakan bahwa hadits ini palsu, iseorang

muslim tidak boleh meyakininya. Adapun Ibnu Athiyah, ia
mengatakan batrwa menurutrya ini tidak menyerupai perkataan Nabi

SAW.

$i J^fl;rr {; GiIl S; igl ;31 {i 61 # \ii *\F,t;

{jtit';6fit6g\g;; iir iS;S s;q;$ et$ t*{,.

1ri3 6"rtr*#tv?r3i 6ij,fg" -g;-
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"orfit l;$ii\i:gs ;{|Y iYr(i *;"t r\i; }i & WG'3

v6j$$i;)
uilai orangotang yong betlnun, penuhilah ahod-ahad it,,F

Dihalathan bagimu binatong-binatang ternak, kecuali yang ahan

dibacahan hepadamu (YutS aenttstan itu) dengan tidak

menghatolhin berburu ketika hamu sedang mengeriokon haii

sesungguhnya Attah menetaphan huhum-hukum menurut yong

dikehendaki-Nya. Hai orang-orang yang befiman, iangonlah kamu

melanggar syirar-syiror Allah, dan iangan mclonggar hehormatan

balan-bulan haram, iangan (mengganggu) binaang-binatang

hadyu, dan binotang-binatang qalaaid, dan jangan (pula)
. mengganggu otangorung yang mcnguniungi Baitallah sedang

mereka mencari karunla dan herilthaan dari Tuhannya dan apabih

hamu telah menyelesaihan ibodah haii, maka bolehloh berburu

Dan jonganlah sehali-holi kebencian(ma) hepada suatu kawn

karena mereha menghalang-halangi hamu dori Masiidil lrarant,

mendorong hamu berbuat oniaya (hepodo meteka). Dan tolong-

menolonglah kamu dalam (mengeriahan) hebaJikan dan takwa, dan

jangan tolong-menolong dalam befiuot dosa dan pelanggaran. Dan

hertalewalah kamu hepoda Allah, sesungguhnya Allah amat berat

siksa-Nya." (Qs. Al Maa'idah [5]: 1-2)

Ayat ini, yang dengannya Allah mengawali surah ini, hingga:

Si 6 ,& .ii it (Sesungguhnya Allah menetapkan huhtm-huhtm

*k*i yang ditcehendaki-Nya), mengandrmg retorika yang tidak

dapat digapai oleh kemampuan manusia, disamping kandungannya

yang mencakup berbagai hukum, diantaranya: pemenuhan janji,

penghalalan binatang-binatang ternak, pengecualian apa-apa yang

tidak halal yang akan dibacakan, pengharaman berbtrru binatang bagi
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yang sedang mengerjakan ihram, dan pembolehan berburu bagi yang

tidak sedang ihrarn.

An-Naqqasy menceritakan bahwa para pengikut sang filsuf Al
Kindi berkata kepadanya, "Wahai sang bijak, buatkanlah untuk kami

yang seperti Al Qur'an ini." Ia menjawab, '.'Baiklah, aku akan

membuatkan seperti sebagiannya." Lalu ia menyendiri selama

beberapa hari, kemudian ia keluar (menemui mereka) dan berkata

"Demi Allah, aku tidak bisa, dan tidak ada seorang pun yang mampu.

Sesungguhnya aku telah membuka mushaf, lalu tampaklah surah Al
Maa'idatr, kemudian aku melihat, ternyata ia berbicara tentang

pemenuhan janji dan larangan melanggar janji, menghalalkan dengan

penghalalan yang umum, kemudian mengecualian setelatr

pengecualian, kemudian mengabarkan tentang kemahakuasaan-Nya

dan hikmah-Nya, hanya dalam dua baris. Tidak ada seorang pun yang

mampu membuat ifu."

Firman-Nyu, 2jz5l $J genuhitah akad-akad itu). Ada yang

berpendapat batrwa attfaa danwaffaa adalah dua dialek [yang artinya

samal, bahkan seorang penyair memadukan keduanya dengan berkata:

w.:c Ptryii':r ,i,;,. uirl * o*';.t $
Adapun Ibnu Thauf, sungguh ia telah memenuhi janjinya,

sebagaimana puncak bintalg telah menepati pancarannya.

Al 'uquud adalatr al 'uhuud (ianji). Asal makna al 'uquud

adalalr ar-rubuuth (ikatan), yang bentuk tunggalnya 'aqd. Dikatakan
'aqadtu at habt (aku mengikat tali) dan 'aqadtu al 'ahd (aku mengikat

janjr). Jadi, kata ini digunakan untuk yang materi dan yang abstrak.

Jika digrurakan untuk yang abstrak, sebagaimana di sini, maka ini
berarti sangat mendominasi dan merupakan ikatan yang sangat kuat.
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Ada juga yaag mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al
'uquud adalah yang diikatkan Allah kepada para harrba-Nya dan

hukum-huhm Srang ditetapkan kepada mereka

Ada juga yang metrgatakan bahwa itu adalah akad-akad yang

terjadi di antam sesarna mereka (sesama manusia) yang berupa akad-

akadmu'anulah.

P€ndElaa )'ang tcpat dalm masalah ini mencalcup keduanya'

dan tidak ada indikasi yang mengkhunrskan sebagimnya tanpa

m!rysebagimlaimya
Az-ZEtd bc*ata,'Maknmya adalatt, penuhilah jmji terhadap

Allah dm mtr tgruna kalia.-

Akad (perjmjian) ymg hmrs dip€rruhi adalah ymg sesuai

dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullalt" adapun yang me,lryelisihi

keduanya, tidak hms dan fidak halat dipenuhi.

Firmm-Nyar oisif 1 F o$ (anaat*, bagilru

binatang-bilutorg tern&), khithob ini ditujukan bagi orang-orang

yaog beriman- Al bahiirral, menryakm sehrtan rmhrk setiap binatang

b€*aki em@ krrrem, ibtuo*nya'(kaertutupan atau kesmarann$
pada sesi pe*daan, pem*mm, dm akalnya Contoh kalimat:

boabn mublwnn, arti4/a pintr1 tcrttiltry, loilurynhiirrttor, artinya

malam yang gelapgulita (t€rselimuti kegelryao), balmah li asy

{yujaa yang tidak mengetahui darimana memperoleh keberanian,

tolqah nubh@ral, 0ingkaran membingrmglan atau lingkaran

sysh) yang tidak diketahui man4 ujung pangfralnya Sedangkan aI

@r'@t, adatah sebgtan untuk 1ffi, sryi, dm kambing. Disebgt

dcmikim trcna jdmfra f,mg rinaL

Ada juga yang mengatakm bahwa ,'$filadalah binatang

liar, seperti kij-g, sapi liar, keledai liar, dan sebagainya Demikian

yang dike,mukakan oleh Ath-Thabari dari seseorang, dan demikian
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juga yang dikemukakan oleh yang lainnya dari As-Suddi, Ar-Rabi,

Qatadah, dan Adh-Dhahhak.

Ibnu Athiyatr berkata, "Ini pendapat yang bagus, kueta al
an'aam artinya adalah, delapan ternak yang berpasangan dan semua

binatang yang sejenisnya pun dikategorikan ke dalamnya, sehingga

disebut juga dengan an'aam." i

'Dengan demikian, seolah-olah binatang buas, seperti singa,

dart semua binatang yang bertaring tajarn, tidak termasuk kategori

an'aam. Jadi, ;;Yl Qadalah binatang berkaki empat yang bisa

di gembalakan (diternak).

Ada juga yang mengatakan bahwa ;S,ii A:;Ar*^binatang
buruan, karena binatang buruan disebut binatang liar, btrkan bahiimah.

Ada juga yang mengatakan batrwa bahiimah adalah janjin

binatang yang keluar dari perut binatang ketika disembelih. Binatang

itu boleh dimakan tanpa disembelih dahulu.

Berdasarkan pendapat pertam4 bahwa an'aam adalah sebutan

khusus unhrk unt4 sapi, dan kambing, maka perangkaiannya (dengan

kata bahiimah) mengandung arti penjelasan, sehingga mencakup

semua yang dihalalkan di luar itu, berdasarkan qiyas (analogi)_|y
nash dalam AI Kitab dan Sunnah, seperti firman Allah Ta'ala: Y ,,1;

'-^* 3K 6 $yl^:,tts- *G ii, ffi ATAJV O'4 (Katatrantah,

"Tiadalah aht peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaht,

sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakonnya,

lrecuali lralau malcanon itu bangkai....") (Qs. Al An'aam [6]: la5)

Serta sabda Rasulullah SAW: .t}dt q fr: #t CiS gi y 'iX
(Diharamlran setiap binatang buas yang bertaring dan burung yang
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bercalrar tajan).62 Konotasinya menunjukkan bahwa yang selain itu
adalah halal. Demikian juga semua nash yang mengkhususkan suatu

jenis, sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab Sunnah yang suci.

Firman-Nyu, $1,L i|i ti Sslxecuati yang akan dibacakan

kepadamu), adalah pingecualian dari firman-Nya: 4 F ll3
j31iT (Dihalalkan bagimu binatang-binatang ternak), kicuali yang

ditunjul&an oleh apa yang akan dibacakan kepadamu, maka itu tidak

halal. Yang dibacakan itu adalatr yang ditetapkan pengharamannya

oleh Allalr, seperti firman-Nya, '231s1 'W ,;? (Dtiharamkan

bagimu [memakanJ bmgkai....) (Qs. Al Maa'idah [5]: 3) Juga yang

pengharamannya dinyatakan oleh Sunah. Pengecualian ini bisa

bermakna, kecuali yang akan dibacakan kepadamu sekarang. Bisa

juga bermakna pada waktu yang akan datang. Dengan pengertian

(yang kedua), berarti menuqiulJcan bolehnya menangguhkan

penjelasan dari waktu yang dibututrkan. Kedua makna ini

kemungkinan benar.

Firman-Nya | )#l & f Wang demikian ituJ dengan tidak

menghalallan berburu). Ulama Bashratr berpendapat batrwa firman-

Nva: ,K{i &-6Jt69c_ya^li yang akan dibacalcan kepadamu) adalah

pengetualian dari ;5:Il '4, sedangkan firman-Ny a: +i.lli ,9 '*
Wang demikian ituJ denga4 tidak menghalalkan berburu) adalah

pengecualian lain dari itu. Jadi, kedua pengecualian ini merupakan

pengecualian dari ,L;I!fr '$yang perkiraaonya, dihalalkan bagimu

binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu, selain

binatang buruan ketika kamu sedang melaksanakan ihram.

e Shahih, Muslim, 1534, Ahmad, 1D44, dnAt-Tirmidzi, 1474, denganlafazh:

iV ',i{l g6Ji, l fU .rl $ lS"tiop binatang buas yang bertaring, haram

memakannya). Dari hadits Abu Hurairah.
Dalam lafaztr lainnya disebutkan: Rasulullah SAIil/ melarang (memakan) setiap

binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang bercakar tajam. Dari hadits
Ibnu Abbas.
Lafazhhadits tersebut adalah lafazh Muslim.
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Pendapat lain menyatakan batrwa pengecualian yang pertama

adalatr dari ;;fil i:; 6nut""g ternak), sedangkan yang kedua

pengecualian dari pengecualian yang pertama. Namun pendapat ini

disanggah, karena jika demikian maka mengindikasikan bolehnya

berburu ketika sedang ihram, karena pengertian ini merupakan

pengecualian dari yang diperingatkan, sehingga berarti dibolehkan.

Al Fara membolehkan kalimat i$i- l, $ Ueraaa pada posisi

rafa' sebagu badal, sementara ulama Bashrah tidak membolehkannya

kecuali dalam bentuk nadrah dan pada jenis-jenis yang

mendekatinya. Lebih jauh ia mengatakan bahwa mansub-nya kalimat

$3i tr & Wors demikian ituJ dengan tidak menghalalkan

berburu) adalatr karena sebagai hal (menerangkan kondisi) dari

kalimat )ff\ $J lrenuhilah atrad-atrad irz). Demikian juga yang

dikatakan oleh Al Akhfasy.

Selain keduanya, mengatakan bahwa itu adalatr hal

fteterangan kondisi) dari huruf kaaf dan miim pada kalimat #
(bagimu), maka perkiraannya menjadi, dihalalkan bagimu binatang

ternak tanpa menghalalkan binatang buruan, yakni berburu di darat

dan memakan binatang buruannya. Makna bahwa mereka tidak

menghalalkan itu merupakan bentuk pengakuan akan kemuliaannya

yang diamalkan dan diyakini ketika mereka sedang melakukan ihram.

Redaksi kalimat ti? '61(Ketitra kamu sedang mengerialan

hoji) pada posisi nashab sebagai hal (menerangkan kondisi) dari

dhamir (subjek) pada kata $ @enghatalkan). Pengertian dari

pembatasan ini cukup jelas bagi yang mengkhususkan ;Jf;:ii '4
sebagai binatang liar darat yang boleh dimakan. Jadi, seolah-olah

Allah berkata, *Dihalalkan bagimu binatang buruan darat kecuali

ketika sedang melakukan ihmm."

Adapun berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa '-4
;ffii merupakan penyandangan yang berupa penjelasan, maka
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maknanya menjadi, dihalalkan bagimu bahiimah, yaitu on'oam
(binatang ternak) ketika diharamkannya berburu atas kamu karena

telah memasuki ihram, sedangkan kamu memerlukan itq sehingga

maksud pembatasan ini adalah sebagai anugerah bagi mereka dengan

menghalalkan bagi mereka dalam kondisi temebw ftondisi
diharamkan berburu] selain apa yang asalnya memaog diharamkan

atas mereka

Maksud httrum adalah mengerjakan ihram, baik ihmm rmtuk

haji, umrah, maupun keduanya Orang yang mengerjakan ihram

disebut muhrim, karena diharamkan baginya berbunr, mengenakan

wewangian, dan menggauli istri. Inilah sebab penyebutan orang yang

sedang ihram dengan sebutan lrurm (yang mendapat pengharaman),

dan pelaksannan ihram diseb,ut iban(pengtraman).

AI Hasan, An-Nakha'i, dan Yahya bin Watsab

ii, dengan suhtn pada hunrf raa'. bi adalah aksen atau dialek

(logat) barri latoior, mereka mengatakan rusul dengan kafiantsl, futub

dengan katahttb, dan sebagainya.

Firrran-Ny ur'+jV rS4f"1'4$e wt gguhnt a Allah menet apkon

huhm-huhtm menurut yang dikchendaffi-Nya), adalah mengenai

berbagai hukum yang menyelisihi hal yang biasa berlaku di kalangan

bangsa Arab, karena Dialah Sang Raja segala sesuatu yang boleh

berbuat apa pun yang dikehendaki-Nya dan menetapkan hukum apa

pun yang diinginkan-Nya, tidak ada yang dapat menolak kaetapan-

Nya

Firman-Nya, 5l ii| $i.1 t#t; irJrl #- <n* oranserors
yotg beriman, janganlah kamu melanggo syr'o-syr'o Allah). Asy
sya'aair adalah bentuk jarnak dai rya'iirah, mengikuti polafa'iilah.

Ibnu Faris berkata" "Bentuk tunggalnya adalah sya'aoah." Pendapat

ini lebih bagus. Dari kata ini terbentuk ungkapan al isylqm lil fudaa

(penentuan lambang untuk petunj*). Al masyoa'ir artinya al
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ma'aalim (tambang atau simbol), dan bentuk tunggalnya adalalt

masy'ar, yaitu tempat-tempat yang ditandai dengan tandatanda.

Pendapat lain menyebutkan batrwa yang dimaksud di sini

adalah semua rangkaian manasik haji.

Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah shafa, Marwa,

binatang Kurban, dan binatang tebusan. Maknanya berdasarkan kedua

pengertian ini adalatr, janganlah kalian menghalalkan perkara-perkara

itu dengan membiarkan diri kalian melanggar sesuatu darinya, atau

membantu orang lain untuk melakukannya. Allah SWT menyebutkan

larangan melanggar syi'ar-syi'ar setelah menyebutkan larangan

berburu bagr yang sedang ihram.

Pendapat lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan

syi'ar-syi'ar di sini adalah kewajiban-kewajiban dari Allah. Contoh

kalimat (dengan pengertian ini) dari firmanNy at fi '-r# # ,;;
(Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar'syi'ar Allah) (Qs. Al Hajj

l22l:32).

Pendapat lain menyebutkan bawa maksudnya adalah larangan-

larangan Allah. Tidak ada halangan untuk mengartikan dengan semua

pemq.knaan ini berdasarkan keumuman lafazhnya, bukan berdasarkan

kekhususan sebabny4 danjuga bukan berdasarkan konotasi ungkapan

redaksinya

Firman-Nya: ($ #)I {3 (Dan iangan melanggar

lrchormatan bulan-bulan haram), maksudnya adalah jenis, jadi

mencakup semua bulan haram, yaitu ada empat: Dzulqa'dqh,

Dzulhijjah, Muharam, dan Rajab. Artinya, janganlah kalian

menghalalkannya unhrk berperang.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksudnya adalah bulan-

bulan haji saja.
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Firman-Nya: &iJl 7j (Jangan [menggangguJ binatang-

binatang hadyt), maksudnya adalah hewan yang dikurbankan kepada

Baitullah yang berupa unta, sapi, atau kambing. Bentuk tunggalnya

adalah hudyah. Allah SWT melarang mereka menghalalkan

keharaman hadyu dengan mengambilnya dari pembawanya, atau

menghalanginya dari tempat penyembelihannya. Disambungkannya

hadyu dengan syi'ar-syi'ar, padatral hadnr termasuk kategori syi'ar,
bertujuan untuk lebih diperhatikan karena kelebihan kekhususan dan

keagungan perkaranya

Firman-Nya: 34fi Sj (Oan binatang-binatang qataaid).

Qolaaid merupakan bentuk jamak dari qilaadah, yaitu sesuatu yang

dikalungkan kepada hewan hadyu yang berupa sandal atau lainnya.

Menghalalkan qalaaid adalah meramp.unya. Larangan menghalalkan

qalaid itn sebagai penegasan larangan penghalalan hadyt.

Ada juga yang hrpendapat bahwa yang dimaksud dengan

qalaaid adalah sesuatu yang dikalungkan (bukan yang dikalungi).

Disambungkannya kata ini dengan hadyu berfrrngsi untuk

menambalrkan pesan tentang hadp. Dalam hal ini pendapat pertama

lebih tepat.

Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan

qalaaid adalah apa yang dikalungkan oleh manusia (pada dirinya

sendiri) sebagai tanda jaminan keamanan bagi dirinya. lni berdasarkan

pengertian tidak ada penyandangan ttidak disandangkannya kata

kahmg dengan kata lainnya], sehingga artinya yaitu, juga bagi orang-

orang yang mengenakan kalung.

Firman-Nya: i$ €gl W 7i (Dan iangan tputal
menggctnggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah), maksudnya

adalah qaashidiihi (yang mendatanginya). Ini berasal dari ungkapan

amamtu kadzaa yang artinyq aku mendatangi anu.
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Al A'masy membacnya:7:.i3r 'qiir *tI lt, dengan bentuk

idhafah (penyandangan). Maknanya adalatr, janganlatr kalian

menghalangi orang yang hendak mendatangi Baitul Haram untuk haji

atau umrah, atau tinggal di sana.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa sebab turunnya ayat ini

adalah, dulu orang-orang musyrik biasa mengerjakan haji dan umrah,

serta berkgrban, lalu kaum muslim hendak merubah tadisi mereka,

*ur.u turunlah ayat: $fr #$i { g6';r-$1 W- Gto, orans-orans

yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah) hingga

akhir ayat, latu dihapus oleh firrran-Ny", 3#t, 4 i{rliitrX
(Matra bunuhlah orang-orang musyirikin di mana saia kamu iumpai

mereka)(Qs. At-Taubah [9]: 5) Finnan-Nya: i(A|' ".-Xll;'.fr$
l:L,5 Cy '-rj (Uat<n ianganlah mereka mendekati Masiidil Haram

sesudah tahun inr). (Qs. At-Taubah tgl: 28) dan sabda Rasulullatt

SAw, I)F fj' 'Si 'cii;- l (Tidak boleh ada seorang rnusyrik pun

yong *rigrriitran haii setelah tahun ini).6

Pendapat lain menyebutkan bahwa ayat ini muhkamah

(hukumnya masih berlaku), dan hanya berlaku di kalangan kaum

muslim.

Firman-Nya: (S2i 
&3 i{it 6;$(Sedang merelw mencari

lrarunia don keridhaan dari Tuhannya) adalah kalimat yang

menerangkan tentang dharnir (subjeD yang tersembunyi pada kalimat
't6; gors men guni ungi).

Mayoritas mufassir berkata, "Maknanya adalah, sedang

mereka mencari karunia dan keuntungan dalam pemiagaan, disamping

mencari keridhaan Allah.'

Ada juga yang mengatakan (bahwa maknanya adalah), 'Di
antara mereka ada yang mencari pemiagaan, ada juga yang mencari

53 Muttafaq 'alaih, AlBukhari, 369 dan Muslim, 1347, darihadits Abu Hurairah

RA.

232 TAFSIR FATHUL QADIR



keridhaan Allah dengan mengerjakan haji. Pencarian ini untuk

mencari keridhaan berdasarkan keyakinan mereka, karena memang

demikian dugaan mereka. "

Demikianlah menurut pandangan yang menganggap ayat

tersebut berkenaan dengan orang-orang musyrik.

Ada juga yang mengatakan batrwa yang dimaksud dengan

kanrnia di sini adalah pahala, bukan keuntungan perniagaan.'

Firman-Nya: VtEAi '{ t'D (o* apabila kamu telah

menyelesaikan ibadah haii, mako bolehlah berburu) a{alah penegasan

tentang hal yang tersirat dan konteks ayat: ti, '& (Ketito kamu

sedang mengerjakan haji). lilah membolehkan berburu bagi mereka

setelatr sebelumnya Allah memperingatkan mereka karena sesuatu

yang menyebabkan keharamannya sudafi tidak ada, yaitg ihram.

Firman-N yat # fg, .F;#- {3 (Dan iangantah sekali-tral,i

lrebencian[muJ lcepada suatu kaum mendorong kamu). Ibnu Faris

berkata, "Jaram, airam, dan taa airam artinya dengan qngkapan laa

budd (mefir) dan laa mahaalah (pasti). Asalnya dalj iarama yang

artinya kasaba (mengupdyakan)." Ada juga yang mengatakan bahwa

maknanya adalatr laa yahmilannakum (anganlatr mendorong kamu).

Demikian yang dikatakan oleh Al Ki$a'i dan Tsal'ab. Kata ini

memerlukan dua objek penderita, dikatakan: iaramanii kadzaa 'alaa

bughdhika, ymg aninya sesuatu mendorongku untuk marah

terhadapmu. Contoh redaksi dalam ungkapan seorang penyair:

.b .ro-1 ..>c.1.,.t . .r.
brb;u- Ol t^J+ o)tJ \riE '^il"t rt'eru |^tt

Aht telah mencelo Abu Uyainah dengan suotu celaan

yang akibatnya mendorong suht Fazoah untuk marah'

Maksudnya adalah menyebabkan mereka marah.
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Abu LJbaidah dan Al Farra mengatakan bahwa malna ..13

'&A (Dan janganlah sekati-kali mendorong kamu) adalah,

janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kalian melewati

yang haq hingga sampai kepada yang batil dan condong kepada

kelaliman.

Al jmiimah dan al jauim juga bermakna saha dengan al
kaasib (pencari nafkah), seperti ungkapan seorang penyair berikut ini:

ry.+67wci . l, ^ -ul.o.

f.r'tt €fu 4'4r

Percoi natkah yang bangHt di puncah btrtit

Melihat lemak yottg b erhimpttn memb alut tulurg."

Artinya adalalL pencari makanan, sedangkan ash-shaliib

adalah lemak. Contoh lain adalah ungkapan penyair berikut ini:

cA),Fa J@t A, , , ... .
4?6:r'v"J-;<;ii$t-

Wahai pengeluh, teguhloh, kau tak dapat upayakan

pembtnuhut don kcpttusasaan terhodap pma kabtitah.

Makna ayat tersebut adalah, janganlah kebenqian terhadap

"suatu kaurn mendorong kalian berbuat aniaya terhadap mereka. Atau,

janganlah kebencian terhadap mereka menyebabkan kalian mslanggar

yang haq dan melakukan kebatilan.

Dikatakan jarama-jarumu-jarman apabila memutuskan. Ali
bin Isa Ar-Rumani berkat4 *Inilah makna asalnya." Jadi, jarama

bermakna mendorong kepada sesuatu karena terputus dari yang lain.

Jarana juga bermakna mendapat karena terpufirs dari pendapatan.

Laa jarama bermakna pasti, lcarena kepastian telah dipuhrskan

padanya
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Al Khalil berkatq 'Makna: 

"Clt 

';t it $1 S (rioaoun
diragukot balwo nerakalah bagi mereta. (Qs. An-Nattl 116l: 62)

adalalu telah pasti bahwa nerakalah bagi mereka"

Al Kisa'i berkata, "Jarama dan airama adalah dua macarn

aksen arau dialek 0oga0 yang artinya sama, yutlu ifuasaba (mendapat

atau me,nrperoleh).'

Ibnu Mas'ud membacanyar'&;l- I, d"oguo dlummah pada

hunrf ya', yang maknanya, janganlah me,ndorong kamu. Orang-orang

Bashrah tidak mengenal kata airama, mereka hanya berkata,

"Jnrama," tidak adayang lain.

Asy-syaw'aon adalah kebencian. Ini dibaca dengan fathah
pada hnnrf rum, juga dengan harakat suhtn. Dikatakan: syanaitu or-

rajul - asyruuhu - syanaa'an - mansyo'atan dan syana'aanan.

Semua ini artinya adalalL aku membenci orang tersebut.

llata i€J, (kcb e nc i an) di sini A'' iarufon-V^ (disandangkan)

kepada maful (objeD, yahri kebencian suatu kaum terhadap kalian.

Firman-Nya, ?:!r1. o1 (X*rno mereka menghalang'

hatanSi kamu), dengan fatlwh pada huruf ftomzah, adalah maful li
ajlih, yalrlrii li an sluddttuhtm (karena menghalang-halangi

kamu).

Abu Amr dan Ibnu Katsir membacanya dengan kasrah pada

huruf haraah sebagai benttrk redaksi syara! [yakni ungkapan: jika-

maka]. Ini juga merupakan pilihan Abu Ubaidah.

Al A'masy membacanya,;SiU- bf. uatnanya berdasarkan

qira'ah yang berbentgk syarat adalaL janganlah kebencian mereka

mendorong kalian berdndak melampaui batas terhadap mereka jika

mer,*a menghalangi kalian dai Masjidil Ilaram.

A&Nuhas b€rkat4 "Adapun qira'ah ** bf, a.trgan kasmh

prd. irlj maka para pakar nahwu dan hadits, serta peneliti, melarang
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qira'ah ini karena beberapa alasan, diantaranya, ayat ini diturunkan

pada waktu penaklukan Makkah tafurur delapan Hijriyatr, sedangkan

kaum musynk menghalangi kaum mukmin pada peristiwa Hudaibiyah

tahun enam Hijriyatr. Jadi, penghalangan yang mereka lakukan terj.adi

sebelum diturunkannya ayat ini. Jika dibaca dengan ltasrah (pada r.t),

semestinya [penghalangan itu] hanya terjadi setelatrrya (setela]r

tuunnya ayat ini), seperti ungkapan "Janganlah engkau memberi apa

pun kepada fulan jika ia melawanmu". Ini artinya hanya untuk

perlawanan yang terjadi setelatrnya. Tapi jika dibaca dengan harakat

fathah [yakni: b'[, maka itu unttrk yang telatr lalu. Sungguh bagus

sekali alasan ini.

Sementara itu, Abu Hatim dan Abu ubaidah mengingkari

qira'ah syan'aan dengan suhtn pada hgnrf nttttn, karena mashdar-

mashdar yang seperti ini semestinya berharakat.

Ulama lainnya menyelisihi pendapat keduanya, ia berkata, "Ini

bukan mashdar, lapi ism fa'il yang mengikuti pola kaslaan dan

ghadhbaan;'

Ketika Allah melarang mereka berbuat *iuyq Allatr juga

memerintahkan mereka untrk saling menolong dengan kebajikan dan

ketakwaan, yakni, hendaklah sebagian kalian menolong sebagian lain

dalam hal itu. Ini menc'akup setiap perkara yang bisa disebut sebagai

kebajikan dan ketakwaan, bagaimana pun bentuknya.

Ada yang berpendapat bahwa ol birr dar. at-taqwaa adalah dua

lafalhyang maknanya salna. Adapun pengulangannya di sini sebagai

bentuk penegasan.

Ibnu Athiyah berkata, "sesungguhnya al birr mencakup yang

wajib dan yang sunah, sedangkan at-taqwaokfiusus kewajiban."

.,,;, Al Mawardi berkata, "sesungguhnya dalam al birr (kebajikan)

terdapat kerelaan manusia, dan dalam ot-taqwaa (ketakwaan) terdapat
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keridhaan Allah. Barangsiapa telah memadukan keduanyq maka telah

sempurnalah kebatragiaannya. "

Allah SWT lalu melarang mereka saling menolong dalarn

perbuatan dosa dan perrrusuhan. Al itsm (dosa) adalatr perkataan atau

perbuatan yang pelaku atau pengucapnya menjadi berdosa. Al
'udraan adalatr tindakan memusuhi orang lain secara zhalim (tidak

pada tempatnya atau tidak semestinya). Oleh karena itu, tidak ada satu

pun jenis yang menyebabkan dosa, dan tidak ada satu pun jenis

keztraliman terhadap manusia, yang diantaranya adalah hawa nafsu,

kecuali tercakup oleh laranBm ffi, karena keduanya tercakup oleh

maknanya.

Selanjutnya Allah memerintahkan para harnba-Nya wrtuk

bertakwa, dan mengancam siapa saja yang menyelishi apa-aPa yang

diperintahkan-Nya dengan meninggalkannya, atau menyelisihi apa-

apa yang dilarang-Nya dengan melalnrkannya, yaitu dengan firman-

ttya: ytlji f.{"rt';ty{srtunssrrhnya Atlah amat berat siksa-Nya).

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi

dalam Syt'ab Al Iman meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nyn ;fi){t, $J lrenuhilah akad-akad itu), ia berkata, "Apa
yang Allah halalkan, haramkan, wajibkan, dan batasi di dalam Al

Qur'an, semuanya tidak boleh kalian langgar dan selisihi."

Abdwrazzaq dan Abd bin Humaid meriwayatkan dari

Qatadah, ia berkata, "Maksudnya adalah akad-akad sumpah pada

masa Jahiliyah."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, ia berkata: Diceritakan

kepada kami bahwa Nabi SAW pernah b€rsabdq fi tr"qlt *,i':?:
;>ti,li C,le ,itiJ (Dan penuhilah perjanjian pado'iasa iahittyah,

ierti iaigantah kaltan perbarui perianiian dalam Islom).$

il Mtrsal,Ibnu Jarir, 6/32.
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Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mtmdzir

meriwayatkan dari Al Hasan, mengenai firman-Nya, '4. F ;:$
#fi (Dihatatkan bagimu binatang-binatang ternak), ia berkata,

"Maksudnya adalah unta, sapi, dan kambing."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Umar, mengenai firman-

Nya: a$Vi 4 F a$ (Ditalalkan bagimu binotang-binatang

terruk), ia berkata, "Makzudnya adalah yang terdapat dalast

perutnya." Lalu aku [perawiJ tanyakan, "Bila terlahir dalam keadaan

mati, apa boleh aku memakaonya?" Ia menjawab, "Ya."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi

dalam Syt'ab Al Iman meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya, F; {i-Y{t(Kecuali yang akan dibacakan kcpadamu),

ia berkata, "(Maksudnya adalah) bangkai, darah, daging babi, (daging

hewan) yang disembelih atas nama selain Allah.... Inilah binatang-

binatang yang diharamkan'Allah.'

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai finnan-Nya, 61 7Y3 W { (Jangantah lwmu melanggar

syi'm-$n'ar Atloh), ia berkata, "Dulu orang-orang musyrik biasa

mengerj*an haji di Baitul Hamm" mempersembahkan berbagai

kurban, mengagungkan tempat-tempat yang dimuliakan, dan

menyembelih hewan kurban dalam haji mereka. Kaum muslim lalu

ingin merubah ifil, maka Allah berfirman, itl # $i'1 (Jangantah

kamu melanggar syi' m-syi' u Allah).

Ia juga berkata tentang firman-Ny u, ((# #l Sj (Dan iangan

melanggw kchormaton bulan-bulon luram), bahwa maksudnya

adal€h, janganlah kalian menghalalkan peperangan di dalarnnya. 7t

iflI dfil ';r*. (Dm iangan [pulal mengganggu orang-orang yang

mengunjungi Boitullah), yakni orang-orang yang menghadap ke arah

Baitul Haram. saat itu, baik kaum mukmin maupun kaum musyrik,

satna-sama mengerjakan haji di sana, namun kemudian Allatt
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melarang kaum mukmin untuk melarang atau menghalangi siapa pun

yang mengunjungi Baitul Haram, baik mukmin maupun kafir. Setelatr

ayat ini Allah menunurkan ayat: '+:-31$4$ 
"-1 

:rF;lt *y
,* fuy 

"1; 
i6i1 (Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu

najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah

tahun rnr) (Qs. At-Taubah [9]: 28). Ia juga berkata tentang firman-

Nya: i# 5${26eaang rnereka mencari karunia),ba}rwa maksudnya

adalatr, mereka meacari keridhaan Allah dengan haji mereka itu. {t
'&#- yakni laa yahmilannahtm (dan janganlah sekali-kali

mendorong kamu). ;:, t(4 yakni 'adaawatu qaumin

ftebencian[mu] kepada suatu kaum). {rilii }i & $5t1i5 <oan
tolong-menolonglah kamu dalam [mengerjalwnJ kebajikan dan

tahna).

Al birr adalah apa yang diperintahkan kepadamu, sedangkan

at-taqwaa adalatr apa yang engkau dilarang darinya.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya

mengenai ayat ini, ia berkata, "Syi'ar-syi'ar Allah adalah ap:a-apa

yang engkau dilarang mengenainya ketika sedang ihram. Al hadyu

adalah hewan Kurban yang belum dikalungi (belum ditandai),

sedangkan al qalaaid adalah hewan Kurban yang telah dikalungi. -S;

i$ ei:f 't*. (oan jangan [pulal mengganggu orang-orang yang

mengunjungi Baitullah), yakni orang yang mengunjunginya untuk

mengerjakan haji."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya mengenai firman-Ny ", 
tj$$

6tl # (Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah), ia berkata"
*Maksudnya adalah manasik haji."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dart Zatd bin Aslam, ia
menuturkan: Rasulullah SAW dan para sahabatnya berada di

Hudaibiyah ketika kaum musyrik (Makkah) menghalangi mereka

memasuki tanatl suci, dan hal itu temsa berat oleh merelca. Lalu ada

TAFSIR FATHUL QADIR 239



sejumlah orang musyrik dari Timur melewati kaum muslim itu, yang

saat itu hendak mengerjakan umrah, maka para sahabat Rasulullah

SAW berkata, "Bagaimana kalau kita halangi mereka sebagaimana

kita telah dihalangi?" Allah lalu menunurkan ayat: 'g/- {3 (Oan

j anganlah sekali-kali mendorong kmnu).6s

Ahmad, Abd bin Humaid dan Al Bukttari di dalam Twiilr-nya
dari Washibah, batuaNabi SAW b€rsabdakepadanya, ,Si bLlr r; Ir
f"O1_ouif 

'op,iU, ,).siii, .ol 
'!ti ti ilii/&t Ai',>frirst*6t

'lgti (xetajikan odotrt, qio yo"i latt daiitwantu mirasa tenteram

kepadanya, sedangkan dosa odalah apa yang terasa bimbang di

dalam lati don terasa rogu di dalam doda, walaupun itu disoankan

oleh mamtsia kcpadamu don mereka menymankanmu).$

Ibnu Abu Syaibee, Ahrnad, Al Bul&ari dalam Al Adab,

Muslim, At-Tirmidzi, Al Hakim, dan Al Baihaqi meriwayatkan dari

An-Nuwas bin Sam'an, ia menuturkan, "Aku bertanya k;nada N{i
SAW tentang kebajikan dan dosa, beliau lalu bersabda" ,if,Jrr'rli 

tit
.',16, y gni bf 'Sft'ry 4,'!tt ti fir: <xrooiit*i adatah budi

pekerti yang baih sedangkan dosa adalah qPa yang terasa bimbang

di datom jiwa dan engkau tidaksuka oronglainmengetahuinya).'fr

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abd bin Humaid, Ibnu Hibbaru

Ath-Thabrani, Al Hakim'dan ia men-shahih-kanrrya, setrta Al Baihaqi,

dari Abu Umamah, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi

SAW tentang dosq beliau pun bersabda, -:On '# 
C3ib 6 (Apa

" Dho'i7 disebutkm oleh lb,nu Katsir, 216, ia menyandarkarmya kepada Ibnu
Abu Hatim, dan tidalc me,lrgomentrinya.

Saya (nuhaqqQ) lotatcan: Dalam son&rya terdapat Abdullah bin Ja'far Al
Mudaini, yang meillrut Abu Hatirn, haditsnya sangat munktr." Sementara itu, Al
Hafizh berkata dalam At-Taqrib, "Dha'if, ini termasuk riwayat-riwayat mursal Zud
bin Aslam."* Shahih, Ahmad, 41227,228, Ad-Darimi, 2D533, dan At-Tibrizi dalarn Al
Misylrah, 277 4. Di-shahrrr-kan oleh Al-Albani.

t7 Shahih,Muslim, 4/1980, Ahnaq 4llt2, dan At-Timddzi, 389.
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yong terasa bimbang di dalam dirimu, maka tinggalkanlah itu).Laki-

!ki.i*,!?nTJ,lu4:"'.L.dy,.?:u,itu.iman?" 
Beliau menjawab, U

.Uy te at;,-, $fS a;1a nJrLr (Barangsiapa merasa buruk
kaiena keburulannya dan tnerasa senang larena kebaikannya, maka

dia s e or ang yang b eriman).68

.L;'i ;ir,B us t#'iL' i16 1*:rt F-G,r?
#tc$&i'S(-6f4)ii'|;:-;ifib'z:;!;ru1,qsr,
,-;- (fi "31'E:tVi*u,i#fr ii #i'&;'ei" c,i

"81 fKi i'Ai'E *S ;f;ri*'&-, e\;j{'u.i
%i *Y, S*': F .*;,# W #Yo &.,

U.r 3;'L'efi1 ;i.;6);A'* #, c
"Dihdramkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi,

(daging hewan) yang disembelih atos nama selain Allah, yang

tercekik, yang terpuhul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam

binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan

(diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan

(diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi

nosib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini
orang-orang kaJir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu,

sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah

" Shahih, Ahma4 5 1252, 256, A1 Halcim, l/14 dan ia men-shahfi-kannya, serta
disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Dicantumkan oleh Al Haitsami doJam Majma' Az-Zmtaid, 10D94, dan ia
berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan Ahmad secara ringkas darinya. Para
perawi Ath-Thabrani adalah shahih;' Di-shahiblcan oleh Al-Albani dalan Shahih
Al Jami',5611.
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kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu

agamatnu dan telah Kucukuphan kepadamu nikmat-Ku, dan telah

Kuridhai Islam ituiadi agamamu, Maka borangsiapa terpaksa

harena kelaparan tanpa sengaia berbuat dosa, nuha sesungguhnya

Alloh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang''

(Qs. Al Maa'idah [5]: 3)

Ini memasuki apa yang diisyaratkan oleh firman-Ny "' i$!$1

'# (Kecuali yang akan dibacakan trepadamu)' Makna '{*Yt

ibin4ai) telatr dikemukakan dalam surah Al Baqarah, demikian juga

darah, daging babi, dan dagrng hewan yang disembelih atas nama

selain Allah. Di sini disebutkan pengharaman daratr secara mutlak

tanpa batasan sifat "mengalir", sebagaimana telafu dipaparkan,

sehingga menerapkan yang mutlak kepada yarrg muqayyad (yang

dibatasi).

Dalam Sunnatr telah disebutkan pengldrususan bangkai, yaitu.

sabda Rasulullah SAW: ,it:;,5t2 'o:ii6 d'u*il $lt '9wi 
gg; 6',yl

:lA; 1#,i yoni 'tb <oti*rirr" mg nta duo iils ;1"sra aj*
dua darai. Keduaienis bangkai itu adalah bangkai ikan dan banglui

belalang, sedangftan tredua jenis darah itu adalah hati dan limpa)'6e

Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Ahmad, Ibnu Majatr, Ad-Daraqutfini,

dan Al Baihaqi. sanad-nyadiperbincangkan. Hadits ini diluatkan oleh

hadits: .:q',y.lri iJV i'iizlt i go fiaut ituJ, suci airnya dan halal

banglainya).rd Hudit" ini terdapat dalam riwayat Ahmad, para

penyusrxr kitab Sunan, dan yang lain, serta di-sftahih'l<at oleh

segolongan ahli hadits, diantaranya Ibnu Ktruzaimah dan Ibnu Hibban'

6t Shahih,diriwayatkan oleh Ahmad, 4197 dan Ibnu Majah, 3314. Dicantumkan

oleh Al-Albani dalam Ash'shahihah, lllS'-*';;;;;th,airil;r"td 
oleh Ahmad, 2ts7, At'Tirtnid ,69, Abu Duad' 83' Ibnu

Majalr, 386,'serta ei -ll^"Ji ilf iO aan di-shahih'kan oleh Al-Albani dan Ahmad

Syakir.
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Kami telah membahasnya secara panjang lebar di dalam syaq4h karni
padaAl Mutaqa [yaitu krtab Nail Al Autharl.

Al ihlaal adalah mengangkat suara untuk selain Allah,
misalnya mengucapkan, "Dengan menyebut nama Lata dan Uzza." Di
sini tidak perlu kami ulang, karena karni telah memaparkannya. Di
sana telah kami kemukakan (secara gamblang), sehingga pengkaji

tidak perlu lagi melihat yang lain.

Al munWtaniqah adalah yang mati karena tercekik, yaitu

tertatrannya napas, baik karena perbuatannya sendiri, misalnya

memasukkan kepalanya ke dalam tali atau jepitan di antara dua tiang,

atau karena tindakan manusia, atau lairurya. Orang-orang Jahiliyah

dahulu kadang mencekik kambing, setelah mati barulah mereka

memakannya.

AI mauquudzahadalah yang terpukul batu atau batang hingga

mati tanpa disembelih. Pola perubatran kata ini adalah: waqadza(hu) -
yaqidzu(hu) - waqdzan, fa huwa waqiidz. Al waqdz adalatr kerasnya

pukulan,fllaan waqiidz artinya, fulan pukulannya keras. Orang-orang

Jahiliyah terkadang memukul binatang dengan kayu untuk berhala-

berhala mereka sampai mati, kemudian mereka memakannya.

Diantaranya adalatr ungkapan Al Farzadaq berikut ini:

,tib\i )ailw Vti4'4i',*
Menganglrangf t untuk mer enggangkan kakinya

rnenjauhi air kencingl2 agar tidakmengenai htht kakiknya.T3

7t Syaghghaoah: Asysyaghr adalah o-rofu (pcnganglotan). Slaghoa al kalb
yttslghirz syagb*t: Mengangkat sebclah lolcinya untuk kencing.

" Qoththoah: Al qahtho adalab ah yang dikcahui.
" D€mikian yang dicantunrkan dalam vcrsi cetaknya dan yang dicantumkan

dmJiam Lisot Al'Arab (entri: aI abkao).
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Ibnu Abdil Barr berkata, "Para ulama datrulu dan sekarang

berbeda pendapat mengenai berburu dengan ketepel, batu, dan

pemukul."

Ketepel adalatr busgr yang bisa melontarkan (batu), sedangkan

pemukul adalatr anak panah yang tidak menggunakan bulu atau

L*r, yang kepalanYa ditajamkan.

Lebih jatrh ia berkata, "Orang yaog menganggap itu termasuk

membruruh dengan pukulaq tidak memboletrkan memakannya kecuali

sqnpat menyembelihnya (sebeltm mati)."

Demikian berdasarkan pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu

Umar, dan ini juga merupalcan pendapat Malik, Abu Hanifah beserta

para satrabatnya, Ats-Tsauri, dan Asy-Syaf i.

sementara rtq orang;orang Kufah menyelisihi pendapat ini. Al

Auza,i berkata tentang binatang yang mati dengan pernukul,

"Makanlalu baik sempat diserrbelih maupun tidak. Abu Darda,

Fadhdhalah bin ubaid, Abdullah bin umar, dan Malfiul

memandangnya tidak aPa-apa"

Ibnu AMil Ban bcrl(at4 "Demikian yang dikatakan oleh Al

Auza'i dari Abdullah bh 1Jmar."

Adapun pendapat yang dikenal dari Ibnu umar, sebagaimana

dikemukakan oleh Malik dari Nafi, ia berkata" "Asalnya dala6

masalah ini dan yang diamalkano serta sebagai huiiqlpya adalah hadits

Adi bin Hatim, yang diantaranya disebutkan, 'fi'fi S yn '+Vt t
.$s (Binanng yang terkctu oleh bagian tumptlnya maka ianganlah

,ri*^, makon, ksena sewngginya ia ftnotiJ dengan puhian)'"

Saya (Asy-syaukani) katakan, *Hadits ini terdapat Mlam Ash-

Shahihain dan yang lain, yang bersumber dari Adi, ia menuttrkan,

cer{ku berkata, 'wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melempar

binatang buruan dengan kayu talu mengenainya'. Beliau pun bersabda,
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lritk \r 
":f.t 

i 6g ynjlvf b;: ,:iK O'i*t fttl\.tZ, $l ;ti*a
englrau melemparnya dengan pemuhtl sehingga melukainya malw

malranlah, dan bila terkcna bagian tunpulnya maka ia mati lcarena

puhtlan, karena itu janganlah engkau mernakannya)."7a

Rasulullah SAW menetapkan batasan tentang melukai dan

tidaknya, jadi yang benar adalalu tidak dihalalkan kecuali yang

melukai, bukan yang mengenai, sehingga harus disembelih sebelum

mati, dan jika tidak disembelih berarti matinya karena terpukul.

Adapun alat pelontar (sejenis ketepel) yang dikenal sekarang, yaitu

pelontar besi yang menggunakan lembing latu dilontarkan, tidak ada

ulama yang membicarakannya, karena sebelumnya belum pernah ada,

dan alat ini juga belum sampai ke negeri-negeri Yaman kecuali pada

tahun seratus sepuluh hijriyah.

Ada segolongan ulama yang menanyakannya kepadaku

mengenai berburu dengein menggunakan alat tersebut bila mengenai

binatang buruan, sementara si pembunr tidak sempat menyembelihnya

ketika buruannya masih hidup. Menunrtku, hal itu adalah halal, karena

alat tersebut melukai, bahkan adakalanya menembus dari satu sisi ke

sisi yang lain. Dalam hadits stwhih yang lalu Rasulullah SAW

bersabda, .'lK 'Ofl fttur'c-{1 ti1. Qika engkau melernparnya

dengan pemuhtl sehingga melukabrya naka makanlah). Jadi, standar

penghalalan binatang buruan adalah melukainya

Firman-Nya, ';:;j5f, (Yans jatutr), maksudnya adalah yang

terjatnh dari atas ke bawah hingga mati. Tidak ada perbedazn arrtara

yang jatuh dari bukit, jatuh ke dalam sumur, jatuh ke lubang, atau

lainnya. Kata at-taraddii diambil dari kala o-radii yang artinya al
halaak ftebinasaan), baik karena sendirinya rnaupun karena yang lain.

7' Mt tt4aq' alaih: AlBukhari, 7397 dan Muslim, 3 l 1529, dari hadits Adiy.
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Firman-Nya: 
2( 

"f'l(, 
(Yang ditanduk), adalatr bentuk fa'iilah

Gubjek) yang bermakna mafuulah (objek), Ydtu yang ditanduk oleh

binatang lain sampai mati tanpa sempat disembelih.

Ada yang mengatakan batrwa kata ini merupakan bentuk

fa'iilah (subjeD yang bermakaa faa'itah (subjek) pulq karena ada

kalanya dua hewan saling menanduk dan keduanya mati.

Lebih jauh ia mengatakan, Di sini Allah tidak menyebutkan

dengan katz' nathiihah' b*andengan kata' nathiift ' padahal itu qiyas

dari fa'iil, karena kemestian hadzf adalah khusus bila kategori ini

mencakup sifat untuk yang disifati tersebut, walaupun tidak

disebutkan ra' sebeluinnya untuk pengalihan redaksi washfiyyah

(penyifatan) kepada t"qkti isimiyyah (subjek-predikat). Abu

Maisaralr membacanY a: zl:i&!itj.

Firman-Ny a: '{tl 'Sl 6 (Yang diterhom binatang buas),

maksudnya adalah, yang diterkam oleh binatang bertaring, seperti

singq harimag, serigala, hyena, dan senrpanya. Maksudnya di sini

adalah yang diterkam oleh binatang buas, karena bila diartikan apa

yang dimakan oleh binatang buas, berarti sudah habis. orang Arab

biasa menyebut singa dengan sebutan as-sabu', dan kebiasaan orang

Arab, apabila ada singayang menerkam kambing lalu mereka berhasil

mengusirnya dari kambing itu, maka mereka memakan kambingnya

walaupun kanrbing itu mati (karena diterkam slnga) dan tidak sempat

mereka sembelih.

Al Hasan dan Abu Haiwah membacanya: U1Jr, dengan suhn

pada hpnrf Da'. Ini adalah aksen atau dialek (logat) warga Najed. Di

antara contoh redaksi ini adalah ungkapan Hassan mengenai Utbah

bin Abu Lahb berikut ini:

*r jy,rat e:i i..*t'JL ,Lstltd a,. ' '.9 e'.
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Siapa yang kcmbali tahun ini kcpada keluarganya

malayang diterkan oleh binatangbuas tidak akan kembali.

Ibnu Mas'ud membacanya: glSr Jq?t

Firman-Nya: gt ( {1 (Kecuali yong sempat kamu

menyembelihnya), berada pada posisi nashab sebagai istitsna'

muttashil (pengecualian yang tersambung), dernikian menurut jumhur.

Ini kembali kepada apa yang sempat disembelih ketika masih hidup

dari binatang-binatang yang tglah disebut sebelumnya.

Menurut ulama Madinah, yang juga merupakan,pendapat yang

populer aari Uait, serta merupakan salatr satu pendapat,A$y.Syq!'i,

bila binatang buas menertam hingga binatang terkamannya tidak

besnyawa, maka tidak boleh dimakan. Demikian juga yan! diceritakan

dalam Al Muwaththa' dui Zatd bn Tsabit, dan demikian pula

pendapat Isma'il Al Qadhi. Jadi, berdasarkan peirdapat ini,'

pengecualian ini adalah istitsna' munqathi' (pengecualian terputus),

yakni, diharamkan atas kalian binatang-binatang' yang demikiau;

rurmun apabila katian menyembelihnya maka itu halal dan tidak

diharamkan. Pendapat pertama lebih tepat. :

Dalam perkataan bangsa Arab, adz-dzatraah"artinya adz-dabh

(p-enyembelihan). Demikian perkataan Quthrub dan yang lain.

Menurut batras4 asal adz-dzalwah adalatr at'tamaam (sempuma),

yakni sempurnannya kekuatan, sedangkan adz-dzakaal adalah

ketajaman hati. Adz-dzakaa' juga berarti cepat paham, sementara adz-

dzah,vah adalatr apa yang dikobarkan dorgan api. Contoh kalimat

adlaah: adztraitu al harb wa an-naar, YmB diryq aku mengobarkan

perang dan api. Dzakaa' juga merupakan sebutan matahari. Adapun

yang dimaksud di sini adalah, apa yang kamu sempat

menyembelihnya secara sempurna. At-tadzkiyah dalam terminologi

syariat merupakan ungkapan tentang mengalirkan dalalt dan

memotong urat leher pada binatang yang disembelih, menusgk pada
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binatang yang ditusuk urat lehernya dan yang dilukai, dengan disertai

maksud karena Allah dan menyebutkan rutma Allah padanya. Adapun

alat yang digunakan untuk menyembelih adalah selain gigi dan tulang'

Mengenai ini telah disebutkan dalam banyak hadits'

Firman-Ny a: ,l3ri 'e d, Cis (Oon [diharamkon bagtmuJ

yang disembelih ntuk berhala).

Ibnu Faris be*ate "An-nuslwb adalah batu yang ditegakkan

lalu diserrbah dan disiramkan darah sembelihan padanya. An'tusaaib

adAtah batu-batuan yang dircgafukgr-r di sekitar bibir sgmgr. dan

dibuafikan lengan.'

Adajugayangberkata,nAn-NuslruDadalahbentukjamak,
adaprm beotuk tunggalnya adalah nishaab, seperti halnya |atalrumw

yang mcrupakan b€riluk jamak danihimaon3

Thalhah membacanya dengan dhmtmah pada huruf mlw, dan

sulailrpada huruf shod.

Diriwayatkan dari Abu Amr dengm lbtuh @a huruf ram,

dan srahun pada huruf slud.

AlJahdarimembacturyadenganfathahpadah'urufrundan
stud.Ia menetapkannya sebagai isn tunggal, seperti l<daiabal dan

jamal, bentrft jamaknya adalah ansluab, saerti halnya k'ala aibaal

dnainaol.

Mujahid berkate 'Itu adalah battr-batuan yang ada di sekitar

Mald€h, mereka me,lryembelih hewan di atasnya'"

Ibnu luraij berkata, *Orang'orang Arab yang menye'mbelih di

Makkah menuangkan darah sembelihannya di area sebelatr depan

Ka'bah, dan mereka menebarkan dagrng sembelihannya serta

meletalkannya di atas bebatuan. Setelah lslam datang, kaum muslim

berkata kepada Nabi SAW, 'Kh lebih berhak untuk mengagungkan
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Ka'batr dengan perbuatan itu'. Allah lalu mentrnrnkan ayx: SAi6
'rlAi 1O"" [dihararntran bagimuJ yang disembelih untuk berlrula))'

Ini maknanya adalah, penyembelihan yang diniatkan unhrk

mengagungkan berhala-berhala itu, karena penyembelihan di atasnya

memang tidak dibolehkan. Oleh karena itq mgkapan inno 'alayaa

bermakna laam yang berarti li ajlihaa (untuk itu). Demikian yang

dikatakan oleh Quthrub. Berdasarkan pengertian ini, maka t€rmasuk

kategori yang disembelih bukan karena Allah. Dilfiususkannya
penyebutan ini untuk menegaskan pengharamannya dan me,lrcegah

apa yang mereka duga sebagai tindakan pengagungan, t€rhadap

Ka'bah.

Firman-Nya, Ai*t, i#fr 63 @on tdihnranko, jugal
mengundi nasib dengan anak panah);, dr-'atlwf-l<n kepada yang

sebelumnya, yakni, dan diharamkan juga atas kamu rtrengundi nasib

dengan anak panah. Al azlaam adalah cangkir judi, yang bentuk

tunggalnya adlaah zalm. Seorang penyair berkata:

l;;t. tqtr-';";. 
;

ft iP,'b rti*.Yt

Ia pun ditunggui oleh seorang budak bak batang pengtndl
Ia bukanlah penggembala unta dan tidakpla kambing

Serta bulran pula tukang jagal yang menunggang don merutghi-

. Penyair lain berkata:

,v;lt, i.;i-63d
/aaa

tz I ..

Wttr-LJ6t;_y,*
Jilra Jadzimah membunuh poa majikanrya

malca lcaum wanitanya mengundi dengan anak pmdt.
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Di kalangan bangsa Arab, batang rmdian terdiri dari tiga

rnrcomr yaitu tertuliskan pada salah satunya "Lakukan", pada yang

satu lagi tertuliskan "Jangan lalukan", dan yang satu lagi dibiarkan

tanpa tnlisan apa-apa. Lalu dimasul*an ke dalam suatu t€mpat, dan

bila hendak melakukan sesuatu maka ia me,masukkan tengannya dan

mengambil salah satrmya Jika yang kelur adalah yang bertuliskan

"Irlukao- malca ia melakukmnyq dm bila yang keluar adalah yug

bcrtuliska 'Jmgan lakukm" maka ia tidak melah*mya

Seamgfan bila yaog keltrar adalah yang tidak adatrlismya' maka ia

meogulmg peneundiam),a hitr8g! meod@km salah sael dai kedua

bdang yaog ada tulisannya. Tindakan ini disebrr i$iqsun (niEta

sumpah) l(a€oa m€reka b€rsumpah trntuk qtTan lEz€ki dm rya 1,mg

h€Ddak mcreka lakukm. Ini s€perti ungk@ ulstosgu", )qg
rtiq'a minta air. Jadi, tstiqsarrrltt adalah Prq stlEpah dm nasib'

Jeiris tabrmg judi (IrcNlgundian) ada sepululL dan kami telah

nemryartmnva AdaiugB yang n€ngstatm bahwa iu adalah Gdur.

Allsh menghru}m nengrndi nasib dcog0 b@g emah'

kar€oa tindakan ini bcrarti mcogElnr mcngaahui ymg gaib, dm ihl

menrpakm PertuAan Paa duhm

Firman-Nya, b 'f,-lit UUr"g*rdi nasib dengo' @uk P'uh
itul odolah kcfosiksn);'mcngislarailkan kcPada mengrmdi nasib

dengan aoak pamh' atau kepada s€mua yang dihrmkm yang

diseblilkm di sini. l, ,1tsq adalah kelur dad bdas (pe,njelasan

maknarrya rclah dipapartan)- Dalam hal ini t€*aodtng mcamm ymg

keras, krctra kefasikan ad4lah kekufirran yang paling ker-asr bl*an

sebagaimoa yang dikatakan oteh sebagim kaum ymg menydakm

bahwa kefasikan b€rada di pertengahaq mtara status iman dengm

stahskufir.

Firman-Nya, tSt vli6a$i ,$ifi(Pado hqi ini orans'

orotg kafir teloh prr* *o *rn h [mengatattkonJ oganom)' Maksud
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ulwri inf' di sini adalah hari ditunukannya ayat ini, yaitu saat

penaklukkan Makkah, delapanhari teraktrir Ramadhan tahun sembilan

Hijriyah.

Ada juga yang mengafiakan tahun delapan Hijriyah:

Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud'dengan

"lrari inf'' adalab zlmz.rr.'t€rsebut dan yang t€rkait dengalrnya, jadi

maksdnfbulcaNrhariErtentu" .:
Ada dtra dialek Qogat) uotuk lslrta ya' isa, yarfi yyas a (dengan

dua hnnrf yaa) - ya'sot dm ayasa - )ra'yisu - iyaasan -,iyaasatan.
Derdkian yang dikatakan oleh An-Nadhr bin Syamuil. Makna ayat ini
adalalt mereka tertimpa keputrrsasaan rmtuk mengbapcurkan

agamamu dan mengembalikanmu kepada agama mere!4 sebagaimana

yangseringmerekage,mbor-gemto$-aq 'r' : ,. ,:

;ltL $ $etat itu iawetlah karyu tatut kepqda r,nef?tu),

maksudnya adalab janganlah kamu takut mereka . +as
mengalahlcaomu dan menghancnrkan agamamu: ,f{;15 (Da1t

tahttlah kepada-Ku\ karcm Akulah Yang ilrlrry I(uasa atas segala

sesuatu. Jika Aku menolongmu',makar tidat ada yang akaq

mengalahkanmr:, tapi jika Aku menghinakaomu, -ry Iq+ akan ada

yangdapat menolongmu

Firman-Nya, {42 F iifi ifi <roa" Iwt ini,,tetah

Kusempwnokan ma* konu agunanu),nakqtdnya ad4lalL AIql tefah

menjadikannya semprna sehingga ti{a} pgdu disempumakau lagi

karcna telah me,ugalahkan selunrh agFDE lainqya 
" Calr, karena

kesempunraan huhrm-huhrmnya yang dibutuhkan oleh kaum muslim,

yaitu halal, haram, dan mutasyqbirr, telah, dicukupi oleh semua yang

dalam Al Kitab dan Sunnah dari se,mua itu.

Cukup jelas alasan didahulukannya rdaksi: fi {Urto*,kamu).
Jumhrn berkatq "lvlaksud 'penyempunraan' di sini adalah
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ditgrunkannya garis besar kewajiban-kewajiban, penghalalan, dan

pengharaman."

Lebih jauh mereka berkata, "setelah itu memang masih turun

banyak ayat Al Qur'an, seperti ayat riba, ayat kalalah, dan

sebagninya"

Maksud "hari. ini' dr sini adalatr hari Jum'at, dan saat itu

adatatr hari Arafah setelatr Ashar pada waktu haji Wada' tallrn sebelas

Hijriyalr. Demikian yang dicantumkan dalam riwayat shahih dalj

hadits Umar bin Al Ktraththab.

Adajugayangmengatakanbatrwaayatiniditurunkanpada
saat haji besar.

Firman-Nya: ;ri4 'F# ifit (Dan tetah ltu'cuhtpkan

kcpadamu nibnat'Ku) de,lrgan menyempurnakan agama yang

mencakup segala hukgm dan menaklut&an Makkah, mengndukkan

orang-orang kafir, serta membuat m€reka putus asa untuk

melawanmrq sebagaimana rclah dijanjikan-Nya kepadamu dengan

firman-Ny at f$L ,# 'tt\i (Don ogar Ku-sempttrnakan nibnat-|fu

atosmu) (Qs. Al Baqarah [2]: 150).

Firman-Nya, 6-t'J1.{ 7J i{r5 (Dan tetah ktridlai Islam

itu jadi agamamu), maksudnya adalah, Aktr betitakan kepadamu

keridhaan-Ku terhadap agama itu sebagai agama bagimu. Allah SWT

senantiasa meridhai Islam bagi umat Nabi-Nya SAW. Menglfiususkan

keridhaan tersebut hanya pada hari itu tidak banyak faedahnya jika

kita mengartilcannya secara haffiah, jadi ke6rmgkinan malcnanya

adalah, telah Kuridhai Islam yang kamu sekarang menganutnya untuk

menjadi agamamu yang tetap, hingga Uerat<ttrnya dunia'

l<du 6:berada pada posisi nashab sebagai tamyiz' dan bisa

juga sebag u maful tsani (objek penderita kedua)'
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Firuran-Nya: l5E C'*;t iSWo*o barangsiapa terpaksa

lrarena lcelaparan), terkait dengan penyebutan hal-hal yang

diharamkan. Artinya, barangsiapa te.rdorong oleh keterpaksaan. C
l# (Karena kelapman), yakni fii majaa'atin (karena kelaparan)

sehingga perlu memakan bangkai dan hal-hal haram lainrrya. Al
kKhamsh adalah ratanya perut. Rajul khamiish atan kltamshaan dan

imra'ah Hramiishah atau khomslwanah (laki-laki atau perempuan

berperut ramping). Dari pengertian ini terbentuk ungkapan aHtmash al
qadam (bagran bawah kaki atau telapak kaki). Ungkapan ini sering

digunakan untuk mengungkapkan kata lapar. Al A'sya berkata:

u:;1,;"|*t)c) '€f;bi,s*,t3;rt G.o,t4
I{alian tidur pada malam hui dalan kcadaan perut penuh,

sedangkan tetangga kalian gelisah korena bermalam dalam

kcadaanlapm.

Firman-Nya: *i);!i i> ganry sengaja berbuat dosa). Al
janafadalahal mail (condong), al itsmadalah al haraam (keliaraman),

yakni, dalam kondisi terpaksa karena kelaparan tanpa condong kepada

keharaman. Ini semakna dengan 'Udak melanrpaui batas dan tidak
mengulanginya". Setiap yang condong adalah sengaja

An-Nakha'i, Yahya bin Watsab, dan As-Sulami membacanya:

I
LJ., 3;16 'ifi '39 (Maka sesungguhnya Allah Maha

Pengampun lagi MaIu Penyayang), sehingga tidak menghukum atas

perbuatanmu yang dilalcukan karena keterpaksaan yang disebabkan

oleh kelaparan, yang tidak disertai dengan kecondongan uutuk

memakan yang haram dan berbuat dosa, yaitu tidak melampaui batas

atau berbuat aniaya katika terdorong oleh keterpaksaan.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani, Ibnu
Mardawaih, setrta Al Hakim dandr-shahi,-kannya, dari Abu Umamah,
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ia menuturkan, "Rasulullah SAW mengufusku kepada kaumku rurtuk

menyeru mereka kepada Allah dan Rasul-Nya, serta menawarkan

syi'ar-syi'ar Islam kepada mereka. Ketika sedang demikian, tiba-tiba

mereka membawakan senampatr darah, lalu mereka mengerumuninya

dan memakannya. Mereka berkata" 'Kemarilatr, hai Shuda makanlah'.

Aku berkata, 'Celaka kalian. Sesungguhnya aku datang kepada kalian

dari orang yang mengharanrkan ini atas kalian sstelah Allah

menurunkan (wahyu) kepadanya'. Mereka bertanya 'Apa itu?' Alu
pun membacalian ayat ini kepada mereka: '7{Jl1 'W e|?
(Dihar amlan b a gimu [memakanJ b angfrai ...).*7 

s

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi

dalam Sunan-nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nya: 49 ;ti fr jA W (Daging hewanJ yang disembelih atas nama

selain Allah), ia berkat4 'lMaksuduya adalatr yang disembelih untuk

para thaghut . ''^i;,fi13 (Yang^ tercekik) hingga natr. iljriJ(5 (Yang

terpuhtt) kayu hingga mati.' 'i:ii:trt (Yang iatuh) dari bukit hingga

mati. 'ii,Alj lrang ditanduk) oleh kambing lainnya. 'Pi 'Si -ti3

(Dan ditertrnm binatang buas) fist $llXecuati yangiempat kamu

menyembelihnya) ketika masih hidup, maka yang demikian itu

silakan kalian makan. ?Ai 'e et 6 (Dan [dihoramkan bagimuJ

yang disembelih untuk berhala). An-nushuD adalah berhala-berhala,

mereka [orang-orang musyrik] biasanya menyembelih hewan atas

ffrma berhala-berh"tu. J;lu, l#* tl3 (o* [diharamkan iugaJ
mengundi nasib dengan anak panoh), yaitu batang anak panah',

karena mereka biasa mengundi (petunjuk) dalam berbagai persoalan.

" Dha'i7 diriwayatkan oleh Al Hakim, 3/641.

Adz-Dzahabi berkata, "sedekah [salah seorang perawinya] dinilai dha'if oleh
Ibnu Ma'in." Riwayat ini dicantumkan juga oleh Al Haitsami dalan AI Maima',
91386, dan ia berkata, "Didwayatkan oleh Ath-Thabrani. Dalam sanad-nya terdapat

Basyir bin Syuraih, p€rawi yang dha'if,"
' Yaloi batang anak panah yang belum dipasangkan mata panah dan bulunya.

2s4 TAFSIR FATHUL QADIR



ti t{l:t O* adalah kcfasikan), yakni memakan itu, semuanya

adalah kefasikan."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya" ia berkata, "Ar-radaah
adalalr yang terjatuh ke dalam sumur, sedangkan al mutaraddiyah
adalah yang terjatuh dari bukit.'

Ibnu Jarir dari Jubair, mengenai firman-Nya:

,'i3$ l#:3 63 (Or" [dihoonlcan jugal mengundi nasib dengan
anakpanah), ia berkata, "Ivlaksudnya adalah batang-batang kecil putih
yang digunakan untuk mengrmdi."

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al Hasan,
mengenai ayat ini, ia berkata,.*Apabila mereka hendak melakukan
suatu perkara atau bepergian, maka mereka mengarnbil tiga buatr
batang anak panah, lalu dituliskan pada satatr satunya .aku

diperinlahkan'. Pada yang sahr lagi dituliskan 'Aku dilarang,. pada

yang satu lagi tidak dituliskan apa-apa. Kemudian mereka
mengocoknya, jika yang keluar adalah batang yang berhrliskan .aku

diperintahkan' maka mereka melaksanakannya, jika yang keluar
adalatr batang yang bertulislen 'Aku dilarang' maka mereka tidak
melaksanakannya, dan bila yang keluar adalah batang yang tidak
bertuliskan apa-apa, maka mereka mengulanginya."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu
Abbas, mengenai firman-Nya: .&l u W'nii ,4 ifi gada hori
ini orang-orang kafir telah putw . asa untuk [mengalahkmtJ
aganamu), ia berkata, "Mereka telah berputus asa untuk kembali
kepada agama mereka selamanya"

Al Baihaqi darinya, mengenai ayat ini, ia
berkata" "Orang-orang Makkah telatr berputus asa unhrk kembali
kepada agama mereka yang menyembah berhala selamanya. tl
{tL, (Sebab itu ianganlah kamu tokut kcpada mereka) dalam

mengikuti Muhammad, gi,t$ (Dan tafutlah kcpada-Ku) dalam
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menyembah berhala-berhala dan mendustakan Muhammad. Lalu

ketika beliau sedang berdiri sambil mengangkat kedua tangannya

bersama kaum muslim di Arafah, berdoa kepada Allah, Jibril turun

kepadanya [dan menyampaikan wahyu]: &, F $31 i'fi goao

hari ini telah l{usemlrurnakan untuk kamu agamamu), ydtu yang halal

dan yang haram bagi lralian, sehingga setelah ini tidak ada lagt yang

halal maupufl yang haram yang diturunkan. ,# '51; Lilt p*
telah Ktcuhtpkan lcepadamu nihnat-Ku); yakni pemberian-KU maka

tidak ada orang musyrik yang berhaji bersama kalian. i,2*.221Oan

telah Kuridhai), yakni telatr Kupitih, 6: 'e{J '$S <Xto* itu iadi
agamamu). Setelah turunnya ayat ini, Rasulullah SAW masih hidup

selama delapan puluh satu hari, kemudian Allah mewafatkannya."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya, ia

berkata, *Allah mengabarkan kepada Nabi-Nya dan kaum mukmin,

bahwa Allah telah menyempurnakan keimanan bagi mereka, sehingga

mereka tidak lagi memerlukan tambahan selamanya. Allah telah

mencukupkannyq sehingga tidak akan berkurang selamanya, dan

Allatr telah meridhainya, sehingga tidak akan memtrkainya

selamanya"

Al Bukhari, Muslim, dan yang lain meriwayatkan dari Thariq

bin Syihab, ia menuturkan, "Orang-orang Yahudi berkata kepada

Umar, 'Seswrgguhnya kalian membaca suatu ayat dalam kitab kalian

yang seandainya itu ditunrnkan kepada kami sekalian kaum Yahudi,

tentulah kami medadikannya [Vakni hari ditunrrkannya] sebagai hari

taya'. Umar bertany4 Ayat apa itu?' Mereka menjawab, 'Ayat, i';iI:&, F L{K1 (Pada hari ini telah ltusemptrnakan untuk kamu

agamonu)'. Umar lalu berkata, 'Demi Allalt sungguh aku tatru hari

dan wakttr diturunkannya ayat itu kepada Rasulullah SAW. Ayat itu
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diturunkan kepada Rasulullah sAw fada malam hari Arafah pada hari
Jum'att."76

Ibnu Jarir, Ibnu AI Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya: 3iji gJ
(I"Iaka barangsiapa te,pksa), ia berkata" .Maksudnya 

adalatr,
terpaksa mernakan apa yang disebutkan pada permulaan suratr ini. c
# (Karena kclapoan), yakni fii majaa'atin (karena kelaparani

;i ,BEA # (f*p sengaja birbuat dosa), yakni 
'rir*

rmtta'qnmidin ti ismin(tanp sengaja berbuat dosa).,,

fu s'i VI'{,'&c'*# V.Wk rf:c 
v iii$ -6r

UJ
. .'tr
U-\I

7t
ill i(E'$r,##;a

i#V c;$ii'i t;*;w { l, &u,g rsr'b ;egr V,}
'e a*"bL5A !i#u E # v ii(Ji,tiil

';, :ia- q fi *!,yi< $ ifrfi T${t *j -b#

nMereka tnenanyahan hcpodanq'Aphalt yang dihalathan bagi
nerefu?' Katakanlah, ,Dihololfon bogima yang baik-baik dan

(baruan yong ditonghop) oleh binatong:binotang buas yang telah
hamu ojarhon dengot nulalihnya untuk berbara, kamu

mcngajarinya menurut apo yong telah dbjo*an Alhh kepadanu,

. . 
% l,tut4aq 'alaih, AlButfiari, 45 dan Muslim, 4123 lz,23l3dari hadits Thariq

bin Syihab.

etfii u -fr; yt$r,fi '$ 5,7 Srsy ii,ii

@y6ii b;-xlf-ifr$r,

-j$l'u

'u#ti;$a
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maka makanloh dori apa yang ditonghapnyo untakmu, dan sebatlah
nanaAllah atas binotang buos itu (wofuanuteposnya). Dan

bertabvolah hepada Altah sesungguhnya Alloh amd cepot hisab-
Nya'. Podo hari tnt dtholalkon bogtrutyong baih-boih Mohonan

(sembelthan) orungqrvng yong dtbrthar At fub"ila hotol tugbnu,
don mohonon honu hstot pr.ro lr,gi ruruho. (htt drhohl*ott

nungmthi) wonlta-wonits yong nunJogo khormon di ontaru
wanilo-t,onilo yong ffinan dot rrottwwonitayug nunJoga

hchormdan di ontoru orungetongwg auoii xuo scblwt
homa, bilo hotttu teloh mertoyar noshawin nureha dengon

mahsad mcnihahlnya, tidoh dengon nohsud beruino don tidak
(p ulo) menj adihonnya gun dih-gandih B arungsiopo yong hafa
sesudah beriman (tidak menerino huknt*huhun rstan ), nuha

hopusloh analonnya don io di HariAkhirottermosuk orangletang
meragi.D (es. Al Mee.ideh t5l: a-S)

Ini memasuki peqielasan tentang hal-hal yang dihalalkan Allah
bagi mereka setelah per{elasan tentang hal-hal yang diharanrkan A[ah
atas mereka. Nanti alcan dikemukakan tentang sebab turunnya ayat ini.

Firman-Nya: {, $ fiU @pkah Wrg ditwlalkan bagi
mereka?), maksudnya adalall apa saja yang dihalalkan bagi mereka
Atau, makanar apa yang se'ara global dihalalkan bagi merekq juga
binatang bunran, makanan Ahli Kitab, dm kaum wanitamereka

Firman-Nyat L*$l 'F s; $ g<aotaon, "Dihatathan
baginru yang bdh-Mk), maksudnya adalah, yang enak dimakan dan
baik dari antara yang dihalalkan Alah bagi pra hmba-Nya. Ada juga
yang berlota, "Maksudnya adalah yang halal.n pembatrasm tentang
ini sudahdikcmukakan.

Ada juga yang berkata, "ath-thaltyibmt adalah sembeliharu
sebab sembelihan meqiadi baik karena disembelih. Ini merupalcan
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bentuk pengkhususan dari yang umum tanpa fhktor yang

mengkhususkan." Namun sebab dan konteksnya tidak sesuai dengan

pengertian ini.

Firman-Nya I e[l\'i^!3 Y3 (Dan [bwuan yang ditangkapJ

oleh binotang-binatang buas ymg telah kamu ajmkan dengan

melatihnya), dr-'athaf-l<n kepada 34iF1 dengan perkiraan sebag-ai

mudhaf (kalimat yang disandangkan) rmtuk menyeleraskan makna,

yakni, dihalalkan bagimu yang baik-bailq dan dihalalkan juga bagimu

bunran yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu latih.

Ibnu Abbas dan Muhammad bin AI Hanafiyah menrbacanya:

iiir, dengan dhammah pada huruf 'oin, dan kasrah pada hunrf /azr,

yakni, yang kalian telah diajari mengenai perkara binatang buas dan

binatang yang dibunr dengannya.

Al Qurthubi berkata, "Dalam hulom-hukurn Al Qur'an telah

disebutkan suatu bagian yang menyatakan batrwa ayat ini
menunjukkan bahwa pembolehan ini berkenaan dengan apa yang kita
ketatrui mengenai binatang buas, yaitu mencakup anjing dan semua

bunmg predator. Hal ini berarti pula membolehkan semua bentuk
pemanfaatan, sehingga menunjrkkan bolehnya menjual anjing dan

binatang buas lainnya serta memanfaatkannya unttrk berbagai manfaat

selain yang dikectralikan oleh dalil, yaitu memakan dari binatang

bunran yang diterkam oleh binatang buas, atau memakan penghasilan

dari pekerjaan anjing dan bnrung pr€dator."

Lebih jauh ia be*ata, "Umat Islam telah sependapa! bahwa
jika anjing tidak benrarna hitam dan telah dilatih oleh orang Islam,77

serta tidak memakan dari bintang bunran yang ditangkapnya, hanya

' Saya @e*tahqiq) katakan: Ada bagian perkataan Al Qurthubi yang tidak
dicantumkan oleh pengarang di sini, sebagim6as torsirat dari redaksinya, yaihr: lalu
dilepaslon untuk berbunr. Bila dipanggil atau dibentak setelah menangkap
buruannya ia pm patuh.... Selanjuhya adalah sebagaimana yang dikemukalcan oleh
pengarang dalam tafsirnya.
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sebatas luka dan bekas taring untuk melumpuhkannya, sementara

bintang itu yang sedang diburu oleh seorang muslim dengan

menyebutkan nama Allah saat melepaskan anjingnya, maka hasil

bunrannya itu sah dan boleh dimakan, tanpa ada perbedaan pendapat.

Jika persyaratan ini ada yang kurang, maka ada perbedaan pendapat.

Misalnya binatang buas pembtrnr itu selain aqiing, seperti macan, atau

burung elang. Mentrrut jumhur, bintang buas yang berburu setelah

dilatih, maka itu adalatr binatang pelumpuh. Dikatakan 'jarahafulaan'
atau'ijtaraha fulaan' apabila si fulan mengupayakan. Dari pengertian

ini terdapat sebutan al jaarihah karenaTs mengupayakan. Juga ada

nngkapan ijtiraah as-sayyiaar (melahrkan keburukan)."7e

Contoh dalam firman Allah Ta'alaadatah: t6U EiV dgi
(Dan Dia mengetahui apa yang kamu kcrjakan di siang ftarf) (Qs. Al
An'aam t6l: 60) eql l#4 6jl (; il @pakah orans-orans

yang membuat kcjahotan itu menyangka) (Qs. Al Jaatsiyah [a5]: 21).

Firman-Nyat (t$.l (Untuk berburu) adalah ftal fteterangan
kondisi). Al mukallab adalah anjing yang terlatih unhrk berburu.

Ungkapan yang lebih khusus adalah mu'allan al Hlaab (anjing-anjing

terlatih untuk berburu) walaupun semua binatang buas bisa terlatih

seperti itu, narnun berbtrru tetap menggunakan anjing. Di sini Allalt
tidak hanya menyebutkan dengan reda}si: @W 'i j3, Yi lOan

[buruan yang ditangkapJ oleh binatang-binatang buas yang telah

kamu ajarkan dengan melatihnya), walaupun sebenamya at-taHiib
juga bermakna melatih. Hal ini sebagai penegasan keharusan adanya

faktor melatih. Ada yang mengatakan bahwa binatang buas disebut

kalb, sehtngga mencakup setiap binatang buas yang digunakan untuk

berburu. Ada yang mengatakan bahwa ayat tersebut khusus berkenaan

dengan anjing.

7t Dalo- naskah aslinya dicantumkan "li otrahad'.t Lihat Tafsir Al gtrttrubi, 67 6.
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Ibnu Al Mundzir menceritakan dari Ibnu Umar, ia berkata,

"Binatang bunran yang ditangkap oleh elang dan bunurg pemangsa

lairrnya, bila engkau serrpat menyembelihoyq maka itu hdd bagimu,

namun jika tidal$ rnaka janganlah engkau mefitalcannya."

Ibnu Al Mundzir menuturkaq *Abu Ja'far ditanya tentang

burung elang, 'Apakah binaang bunran yang ditanglopnya halal?' Ia

meojawab, lTidalq kecuali engkau sempt menyembelihnya'."

Adh-Dhahhak dan As-Suddi Hata, "Ayat: e{#i;-rXl V;
'#J ([Bwuan yang ditangkapJ oleh birutang-binatang buas yang

telah kamu ajarkan dengan melatihryn untuk berburu) maksudnya

khusus anjing-anjing 1rcmburu."

Tapi jika anjingnya hitarn pel@q maka Al Hasan, Qatadah, dan

An-Nalfia'i, memaknrhkannya.'

Ahmad berlcata" eer{ku tidak mengaahui seorang pun yang

memberikan ruklahah bila anjingnya hitaln pekat." Demikian juga

yang dikatakan oleh Ibnu Rahawaih.

Namuru umumnya ularna Madi[ah dan Kufah membolehkan

berbunr dengan setiap anjing yang terlatih rmtuk berbunr.

Orang yang melarang berburu dengan anjing hitam berdalih

dengan sabda Rasulullah SAW: .eu.:3 3}li Lj<ji (Aniing hitam

adalah syetan).8o Diriwayatkan oleh Muslim dan yang lain.

Pendapat yang benar yaitu, dihalalkan semua yang termasuk

dalam keumuman binatang buas, tanpa merrbedakan antara anjing

dengan yang lain, tanpa membedakan antara anjing hitam dengan

yang lain, serta tanpa membedakan antara btrung dengan yang,lain.

Hal ini ditegaskan oleh sebab turumya ayat ini, yaitu pertanyaan Adiy

t0 Shahih, Muslim, l/365, Ahmad,1495,l5l, Abu Davd,702, dan AuTirmidzi,
33E.
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bin Hatim mengenai berburu dengan menggurakan burung elang,

sebagaimana akan dikemtrkakan nanti.

Firman-Ny a: 'ifi /51;'g .#l# 
etumu mengajminya menurut

apa yang telah diajarkan Atlah kepadamu). Redaksi kalimat ini pada
posisi nashab sebagai hal (keterungan kondisi), yakni, menunrt apa

yang telah diajarkan Allah kepadauru dengan apa yang kamu ketahui
berdasarkan apa yang telatr diciptakan-Nya padamrf yaitu akal yang

dengannya kamu mengajari dan melatihnya sehingga mampu
menangkap binatang buruan saat kamu melepasnya.

Firman-Nyu, fiC 'gA U. W (Maka makanlah doi apa
yang ditangkaptya untul.onu). Huruf/d' di sini merupakan lanjutan,
dan redaksi ini memang lanjutan dari redaksi sebelunrnya mengenai

penghalalan binatang buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang

telah dilatih

Kata o, (dari) pada redaksi: {4; 'eC E,@*i apa yang

dita.ngkapnya untubnu) berfirngsi menunjukkan bagian, karena

sebagian binatang buruan tidak boleh dimakan, seperti kulitnya,
tol*gtyu, dan bagian yang dimakan anjing. Ini menunjul*an batrwa

anjing pembunr harus menangkap untuk majikannya, dan jika anjing

itu memakan binatang tangkapannya, b€rarti ia menangkap rmhrk

dirinya sendiri, sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih.

Jumhur berpendapat bahwa tidak halal binatang buruan yang

ditangkap oleh binatang buas pembunr yang menangkapnya tanpa

dilepaskan oleh majikannya dengan sengaja untuk membunrnya.

Menunrt Atha bin Rabah dan Al Al,a'i,yang juga merupakan

pendapat yang diriwayatkan dari Salman Al Farisi, Sa'id bin Abu
Waqqash, Abu Hurairatr, dan AMullatr bin Umar, serta merupakan

riwayat dari Ali, Ibnu Abbas, Al Hasan Al Bashri, Az-Znhr! Rabi'ah,

Malik, dan Asy-Syafi'i dalarn pendapat lamanya, batrwa binatang

tangkapannya halal dimakan. Namun pendapat mereka dibantah
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dengan dalil firman Allatr: &|StSYi(Oari apa yang ditangkapnya

untuhttu) serta sabda Nabi'SAW kepada Adiy bin Hatim: i:Lif ri1

lrth :'LJI 6 # * ,br i-ir o;ii ';iat |!lS (Jika engkai
melepskan anjingmu yang terlatih itu dan engkau menyebutkan nqma

Altah padarya [saat melepaskanryaJ, maka makanlah aW yang
ditangkapnya untubnu).tt Hadic ini terdapat dalam Ash-Shahihain

dan yang lain. Dalam lafazh lainnya (riwayat AI Bukhari dan Muslim)
disebn&an, .& & 'oe:,| 'qfi'ot Uvrl dy .rdtt )d ;rt '0,! Uit"
onj@ itu memakan, maka jangonloh engkou memakon, kmena aht
khawatir anjing itu menongkaptya untuk dirinya).o

Adapm hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan

sanad joryid dari hadie Abu Tsa'labah, yaittr: Rasulullah SAW
bersaua, .:, ,Ff 'ttyt F i' p' oiv:'#, '8'€^irj $t Ui*a
engkou melepaskan anjingmu yang terlatih itu don engkau

menyebutkan nama Allah, maka makmrlart, walanpun anjing itu
memakan dorinya)B diriwayatkan juga dengan sanad jayyid Mn

lt htt$aq' alaih, AlBukhari; 5477 &tMuslim, 3lllSL,dri hadits Adiy.
o lulottdoq 'alaih, NBukhari, 5487 dan Muslim, 3ll530, dari hadits Adiy.
u Dha'y,Abu Daud, 2852.Dalan soud-nyatsrdrytDaud bin Amr Al Audi, ia

dinilai dha' if oleh AJ-Albani.
Asy-Syar*ai bsdrata, *Sana&ryajayyid." Dc,mikiau juga yang dikatalcan oleh

Az-ZAih'i di dalam Nashb Ar-Rayah,4/312. Dalaln At-Toqih disebutkan" uSanad-

r,yahasa."
Ibnu Hajq bcrl<ata dalam lI Fdrr, 91516, "Soro&nya tidak ada masalah."

Kemudim ia mengulmgnya, 9/517, dengan ffiq 'Riwayat Abu Tsa'labah yang
disebutkan di selain Ash-Shahihain diperdSalkm bilu'if-antya. Asy-syaukari
bedda dalam rVail Al Authq, 10/62, sctelah m€ngemukalran hadits ini 'Dalam
soudaya terdapat Daud bin Amr Al Audi Ad-Dimasyqi, ia pertengahan'. Ia
kemudian mengemukakm pendapat para ahli joh wa ta'dil mengenain)iq kemudian
me,ngemulcakan penilaian sftaii& dari Ibnu Katsir tertadapnya."

Saya (muhaqqiq) katakan: Hadits ini menyelisihi riwayat yang terdapat dalam
AslnShahihain dn png lain dari hadits Adiy bin Hdim deirgan lafaztr: kectali
anjing itu memakan (doinya), maka janganlah engfuu malcan." Hadits-hadits
mengenai ini telah dikemtrkalcan. Iain dari inL Asy-Syaukani juga cendenmg
menilainja dha' d dalam As-Sail Al Jttu, 41 62, dcnrgat berkata, "Walaupun hadits
ini dikuatkan oleh banyaknya jalur periwayatan, narnun tidalc dapat mengalahkan
hadits yang t€rdapat dalam Ash-Shahihain. Apabgj karena mencakup larangan
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hadits Alrrr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kalceknya.r Diriwayatkan

juga oleh An-Nasa'i.

Oleh karena itu, sebagian ulanra Syaf i telah mensinl<ronlcart

hadits-hadits ini dengan kesimpulan: Jilo aqiing itu memakan (dari

binatang bunran) yang ditangkapnya, maka binatang tangfupannya itu

menjadi haram, berdasarkan hadits Adii bin Hatim. Tapi bila anjing

itu hanya menangfupnya lalu ia menrmggu majikannya, dan karen:i

lamanya menunggu anjing itu merasa lapar dan memakan dari

tangkapannya akibat kelaparan, bukan karena ia menangkap rmtuk

diriryq maka hat itu tidak berperangaruh, sehingga tidak

mengharamkan binatang buruan tersebut. Pendapat ini mereka landasi

dengan hadits Abu Tsa'labah Al Khasyani 'dan hadits Amr bin

Syu'aib. Ini pensinkronan yang bagus.

Ularna lain berpendapat bahwa jika anjing itu memakan

darinya, maka buruan itu menjadi haram, berd:sarkan hadits Adi bin

Hatim. Tapi jika dimalmn oleh yang lain (selain anjing yang

menangkapnya), maka binatang bgrr:an itu tidak haram, berdasarkan

kedua hadits lainnya tadi.

Ada juga yang berkata, "Hadits Abu Tsa'labah diartikan,

apabila anjing itu menangkapnya, lalu merrbiarkannya, kemudian

kembali kepadanya dan memakan darinya."

Banyak ulama yang menerrpuh c,aru ttriih (pengrrnggulan

salalr satu riwayat) dan tidak menempgh cara iam' (pensinlaonan)

karena perbedaan riwayat yang terlalu renggang. Mereka berkata"

"Hadits Adi bin Hatim lebrh raiih Qebih uggul) karena dicantumkan

dalam Ash-Shahihain. Aku telah mengemukakan cara ini dalam Syarh

memakan, sebagaimana terdapat dalam hadits Adiy...."u Hosan, namtrn redaksi: walaupn ia menakmt doilrya addatr munfu-
Diriwayatkan oleh Abu Dau{ 2857. Sfil& lomi; Al-Albani, rclah mengatakan

huknm tentang hadits ini MamShahih Abt Daud
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saya terhadap Al Muntaqo (yakri: Nail Al Authar), di sana bisa

ditemtrkan banyak sekali tambahan keterangan yang bermanfaat."

Firman-Nya: )& fi; ';J VI{t (Dan sebutlah nama Allah atas

binatang buas itu [wabu )ebpasnyafi, dhamir pada kalimat: AG
(Atas binatong buas l'rz) kembali kepadn ^fiL v (Yang telah kamu

ajarkan), yakni, kamu sebutkan (nama Allah) padanya ketika

melepaskannya, atau: ketika ia menangkapkan untukmu, atau:

sebuflah (nama Allalt) ketika kamu hendak menyembelihnya.

Juurhtr berpendapat wajibnya menyebut nama Allah ketika

melepaskan anjing pemburu, dan mereka berdalih dengan ayat ini,

serta diluatkan oleh badits Adiy bin Hatim dalam Ash-Shahihain darr

yang lair.r-dengan lafazh: i!.i:a.'oi:ri9,l'pl f\t 
"!+t 

,*\1$1

l' A :5?i'6 ltita engkau 
^htp^*on 

*iiig*" maka sebutlah nam;

Allah, dan jika engkott melepskan onak panahmu maks sebutlah

nama Allah).8s

Sebagan ahli itnu mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan

tasmiyah nama Allah) di sini ddalah ketika memakannya.

Al Qurthubi berkata, *Itulah yang lebih tepat."

Mereka berdalih dengan hadits.hadits yang menyebutkan

petunjtrk untuk menyebut natna Allah (membaca basmalah).

Sebenarnya pendapat ini salalL karena Nabi SAW telah menetapkan

wakttr penyebutan natna Allah, yaitu ketika melepaskan anjing dan

melepaskan anak panah. Adapgn pensyariatan menyebut nama Allah

ketika memakannya, merupakan perkara lain selain perkara ini, maka

tidak bisa mengartikan apa yang tercantun dalarn Al Kitab dan

Sunnah ini dengan pensyariatan menyebut nama Allah (membaca

basamalah) ketika hendak makan" dan masalah ini memang tidak

mencakup masalah tersebut.

,t Shahih.Lafazh ini terdapat dalam riwayat Muslim, 3ll53l, dari hadits Adiy.
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Disebutkan dalam lafazin Ash-Stahitwin dalir hadits Adi: bf

i(5'J[,ill t#) 'ullS ';b:tl llito engkau melepasknn anjingmu dan

englau menyebut [ruma AllahJ, lalu anj@ itu menangkap

[bttruamyaJ, maka makanl ah).86

Segolongan ulama berpendapat bahwa menyebut.nanra Allah

adalah syarat.

Ulama yang lain berpendapat bahwa itu hanya sunah.

Ada juga segolongan lain yang berpendapat, bahwa ini

menrpakao syarat bagr yang ingat, b*an bagi yang lupa. Pendapat ini

lebih kuat dan lebih rajih.

Firman-Nya, ,rt1$ 'e; 'Sl 'Al '$ Vfr$ @* bertakwalah

kepado Allah sesungguhnya Allah amu cepot hisab-I,Iya), maksundya

adalab hisab-Nya Allah SWT sangat cepat d"t"ognyq dan setiap yang

akan datang adalah dekat.

Firman-Nya: ii.$l '&1 U ifi <poa" hqi ini diMatkon

bagimu yang baik-baik), adalah redaksi yang menegaskan redaksi

yang p€rtama, yaitu: .r t:i'l '# Ll (Ditulatkan bagimu yang baik'

bafi. Penrbatrasan tentang 3 i'Stf rct.u dikemulokan.

Firman-Nya, K b ;6Sr lrj 'u$l W (Makanan

[sembelihonJ orang-orangyang diberikon Al Ktab itu lalal bagimu).

Ath-tha'aam adalah sebutan untuk sesuahr yang dapat dimakan,

termasuk daging hewan sembelihm.

Mayoritas ulama menglhususkannya di 'sini dengan

sembelihan. Ayat ini mentufukkan bahwa s€mua makanan Ahli Kitab,

baik benrpa daging hewan sembelihan mereka maupun lainnya adalah

halal bagi kaunr muslim, walatrpun saat menyembelihnya mereka

tidak menyebut naula Allah, dan ayat ini menglrhususkan keumuman

firnan-Nya, s25 fi ;t fi lerVLLU'{i (o*ionsorlahkamu

86 MuttaYaq 'olaih, AlBulfiari, 5484 dan Muslim" 311529, dari hadits Adiy.
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mamakan binatang-binotang yang tidak disebut nama Allah ketika

menyembelihnya). (Qs.Al An'aam [6]: l2l)
Konteks ayat ini menunjukkan bahwa sembelihan Ahli Kitab

adalah halal, walaupun orang Yahudi ketika meny'embelih

sembelihannya menyebutkan narna Uztir, sedangkan orang Nasrani

menyebutkan naura Al Masih. Demikian pendapat Abu Darda,

Ub4ah bin Ash-Shamit, Ibnu Abbas, Az-Zlthi, Rabi'ah, Asy-Sya'bi,
dan Malfiul. Sementara itu, Ali, AisyalU dan Ibnu Umar berkata "Jika
engkau mendengar Ahli Kitab menycbut selain Allah, maka
janganlah engkau memakan (sembelihannya)." rni juga merupakan

pendapat Thawus dan Al Hasan, mereka berdalih dengan firman Allah
Ta'ala: * ifr i:i fi1L$LU{t (Dan jangantah kamu mamakan

binatang-binatang yang tidak disebut namo Allah ketika

menyembetihnya). (Qs. Al An'aam [6]: l2l) Ini juga ditunjukkan oleh

firman-Nya, +fii fiji-t13 [DaSinS heu,anJ yang disembelih atas

nama selain Allah). Malik berkatq "Itu dimakruhkan, dan tidak
diharasrkan."

Perbedaan pendapat tersebut "dalab bila kita mengetahui

batrwa Ahli Kitab menyebut selain nama Allah pada saat

menyembelih, tapi bila tidak mengetahui, maka Ath-Thabari dan Ibnu

Katsir menyebutkan terjadinya Uma' (konsensus ularna) yang

kehalalannya berdasarkan ayat ini. Juga berdasarkan

riwayat dalam Sunnah yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW

memakan daging kambing yang dihadiahkan kepada beliau oleh

seorang wanita Yahudi. Riwayat ini terdapat dalam Ash-Shohih.81

Demikian juga kantong lemak yang diambil oleh sebagian sahabat

dari Khaibar, dan itu diketahui oleh Nabi SAW. Riwayat ini juga

terdapat dalam Ash-Shahihdan yang lain.tt

" Shahih, diriwayatkan oleh Al Bukhari, 2617 darihadits Anas bin Malik RA.
Et Mtttta|aq 'alaih: N Bukhari, 3153 dan Muslim, 3ll393,dari hadits Abdullah

bin Mughatral, dengan lafazh: Ketika kami mengepung bent€Nrg Khaibar, seseorang
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Maksud "Ahli Kitab" di sini adalah orang Yafiudi dan Nasrani.

Adapun orang Majusi, jtrmhur berpendapat bahwa sembelihan mereka

tidak halal dimakan, dan kagm wanita mereka tidak boleh dinikahi,

karena mereka bukan Ahli Kitab. Demikian pendapat yang populer

dari para ulama. Pendapat ini diselisihi oleh Abu Tsaur' namrm para

ahli fikih mengingkarinya, bahkan Ahmad bin Hambal berkata "Abu

Tsaur itu seperti namanya." Makzudnya adalah dalanr masalatr ini,

seolatr-olah ia berpedoman dengan riwayat mursal {ari }laUi SAW,

bahwa beliau bersabda mengenai orang Majusi, .y$t F* t r.'h
(perlahtlran mereka seperti pertahtan terladap ini nioA.se niwayat

ini tidak valid dengan lafaztr ini. Namun, yang jelas hadits ini ada

asalnya, dan di situ ada tambahan yang menyangkalnya, yaitu sabda

melempariku dengin kantong berisi lemalq maka aku turun untuk mengambilnya,

dan ternyaA di sana ada Nabi SAW, maka aku merasa malu tohadap beliau."

DiseLutkan dalam lafazh lain yang diriwayatkan oleh Muslim, 311393,h. 1772,

dari hadits Abdullah bin Mughafral, ia menuturkan, "Aku mendapatkan sekantong

lemah pada Perang Khaibar,-lalu mengaurbilnya dan berkata' 'Hari ini aku tidak

akan memberi seorang pun dari ini'. Saat aku menoleh' t€rnyata ada Rasulullah

SAW sedang ters€Nry/um."

Al jiraai affiph, dengan kasrah pada hurufjiim, atau denen-f1thgh (al jaraab),

ini dr; benhrk dialek QJgaQ, yang tmgkapan dengan kasralr lebih fasih dan lebih

ooouler. vans artiil/a wadah dari kulit'-'ri Uirqirt i' (ianad-nyat€rputus): Dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir-

ny4220, dan ia bert<ata, *Tidak valid dengan lafazh ini."' 'Suyu '(muhaqqiq) 
kaiakan: Hadits di$bukn oleh Ibnu Hajar dalam Al Fath,

6802: diia berkate "Riwayat in muqAhi', sementara para perawinya tsiqah;'
Disebutkan juga oleh Az'zaila'i dalam Nashb Ar-Rayah,3l448, M9, dan ia

berkata, *Marqathil'Demikian juga yang dikatakan oleh Ibnu Abdil Barr, karena

fr{unammaA Uii eU tiOA. pemrtn Uer3umpa dengan Umar dan AMtrnahman bin Auf.

Ibnu Hajar berkata aatam lt fatn,6BO2,"Ada syahidnya dari hadits Muslim bin

Al Ala Ai gaOrami, yang dikeluarlcan oleh Ath-Thabrani' Pada bagian akhir

haditsnya disebutkan dengan lafaz,h: Perlahftmlah lraum Maiusi dengot

perlahtkmr ANi Kitab.-' 
Abu umar berkata, "Ini m€mlpakan ungkapan umum yang mengandung maksud

lihusus."
Az-Zula'i berkatq "Hadits mwtqdhi" namrrn maknanya muttashil dari jaltn-

jalnr periwayatan yang hasan."
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beliau: d.U.'ilsrt l5 $d.s'rf.l 't (Tanpa memakan sembelihan

mereka dan tidakptla menikahi luumwanita mereka).

Segolongan perawi yang tidak mendalam bidang haditsnya

dari lolangan mnfassir dan ahli fikih meriwayatkannya dengan

tambahan ini. Jadi, asal dan tambatrannya tidak valid. Adaprur yang

valid adalatr yang terdapat dalam Ash-shahih: Nabi SAW mengambil

upeti dari kaum Majusi Hajar.eo Sedangkan bani Tatrlub, Ali bin bin
Abu Thalib melarang memakan sembelihan mereka, karena mereka

kaum Arab. Ia berkata, "Mereka tidak berpedoman dengan apa pun

dari ajaran Nasrani selain tentang minum khamer. Demikian juga

semua bangsa Arab yang ada, seperti bani Tanulfi, Judzarn, Lakhm,

Amilah."

Ibnu Katsir berkata, "Ini pendapat dari beberapa orang ulama

salaf dan khalaf."

Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayryab dan Al Hasan Al
Bashri, bahwa keduanya memandang tidak ap&apa sembelihan kaum

Nasrani bani Tahlub.

Al Qurtlubi berkata, "Jumhur umat mengatakan bahwa

sembelihan semua orang Nasrani adalah halal, baik mereka dari bani

Taghlub maupun lainnya. Demikian juga sembelihan Yaum Yahudi."

Lebih jauh ia berkata, '"Tidak ada perbedaan pendapat di
kalangan ulamq bahwa makanan yang bukan dari sembelihan adalah

halal dimakan.-el

Firman-Nya, '{ L #gt (Dan makanan knmu hatal ptla
bagi mereka), maksudnya adalalt makanan kaum muslim halal bagi

Ahli Kitab. Ini mentrnjukkan batrwa kaum muslim boleh menyuguhi

Ahli Kitab dari sembelihan mereka. Ini merupakan bentuk ganjaran

n Shahih: Al Bulfiari,3157 dan At-Tinnidzi, 1586, 1587, dari hadits Umar.
Lrhat Tafs ir Al Qtrt hubi, 617 8.

e'Lihat Tafsir Al Qurthubi,6n8.
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dan balasan, serta pemberitatruan bagi kaum muslim bahwa apa yang

mereka anrbil dari Ahli Kitab yang berupa penukar makanan, adalalt

halal bagi mereka, berdasarkan konotasi dalil.

Firman-Nya: ,7ii$l'u ffZll3 (fDan diMalkan mengm,iniJ

wotita-wanita yong menjaga lcchormAan di antra wanita-wanita

yang beriman). Ada perHaan pendapat mengenai peirafsiran aI

mthshatuat.

Ada yang berpendapat bahwa itu adalah ol 'afaaif (ltara wanita

yang memelihara kezucian diri).

Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah al haraair Qnra
wanita merdeka).

Asy-Sya'bi membacanya dengan kasrah pada huruf shaad.

Demikian juga qira'ah Al Kisa'i. Pembahasan tentang ini telah

dipaparkan secara garrbtang dalarn surah Al Baqarah dan An-Nisa'.

Kata al muhshanaat adalah mubtada', adapun c;&it 'u(Oi antara

waniita-wanita yang beriman) adalah sifatnyq sedangkan khabar-nya

mahdzuf (drtnJElng atau tidak ditampakkan), yaitu (bila ditampakkan):

hillul lakum (halal bagimu).

Disebutkannya mereka di sini adalah sebagai permulaan dan

pendahuluan untuk redaksi firman-Nya, a ({$31 1;'3 'u-f,il 'u #lt
:$$ 1O* wanita-wanita yang meniaga kchormatan di antara orang-

orong yang diberi Al Kitab sebelum kamu). Maksud mereka adalah

kaurn wanita merdek4 bukan para budak (harrbasahaya). Demikian

yang dikatakan oleh jumhur

Ibnu Jarir menceritakan dari segolongan salaf, bahwa ayat ini

b€rsifat umum, mencakup setiap wanita Ahli Kitab, baik yang

merdeka maupun yang hanrbasahaya. Ada juga yang mengatakan

bahwa yang dimaksud dengan Ahli Kitab di sini adalah para wanita

bani Israil. Demikian yang dikatakan oleh Asy'SYd'i, ini merupakan
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pengkhususan tanpa faktor pengkhususnya. Abdullah bin Umar

berkata "Wanita Nasrani tidak halal (dinikatri)."

Ia juga berkata, *Aku tidak mengetahui kesyirikan yang lebih

besar daripada ia (wanita Nasrani) meng;atakan bahwa tutrannya

adalah Isa.

Sementara itu, AUah berfirnan, '!re # 9<F1 161 '{3
(Dan J anganlah kamu nikahi w onita-w anita musyrik, s eb elum mer eka

berim,an) (Qs.Al Baqarah l2l:?21)

Pendapat ini disa"ggalu bahwa ayat ini merupakan

pengkhususan wanita Ahli Kitab dari keumuman wanita musyrik,

sehingga yang umum diterapkan di atas yang lfiusus. Orang yang

mengharamkan menikahi budak Ahli Kitab berdalih dengan ayat ini,

karena ayat ini diartikan dengan wanita merdeka. Juga berdasarkaq

firman Allah ra'ata: *{+$'ijJi i g qV # Qa boteh

mengawini wanita yang beriman, dui budak-budak yang kamu

miliH).(Qs. An-Nisaa' [4]: 25)

Banyak ulama yang berpendapat dengan ini, narnun mereka

diselisihi oleh orang yang mengatakan bahwa ayat ini mencaktrp atau

mengkhususkan para wanita yaog memelihara diri, sebagaimana telah

dipaparkan.

Kesimpulaonya adalalL yang tercakup oleh ayat ini adalah

wanita merdeka yang memelihara kesucian did dari kalangan Ahli
Kitab. Demikianlah, berdasarkan semua, pendapat tadi, kecuali

pendapat Ibnu Umar yang menyatakan '\ilanita Nasrani". Tercakup

pula oleh ayat ini wanita merdeka yang tidak memelilrara diri, dan

wanita hanrbasahaya yang memelihara diri. Demikian menurut

nen{apat yang menyatakan bolehnya memaknai dengan makna

"Stik" pada kedua maknanya. Adapun yang tidak urembolebkan itrr,

jika kata al muhstunaat dr sini diartilcan dengan wanita yang

memelihara diri, maka tidak dil@takan bolehnya menikatri wanita
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hambasahaya, baik memelihara diri maupun tidak memelihara diri,
kecuali berdasarkan dalil lainnya, dan dikatakan bolehnya menikahi

wanita merdek4 baik memelihara diri maupun tidak memelihara diri.
Jika kata al multshanaat di sini diartikan dengan wanita yang

*"rililih*u diri, maka dikatakan bolehnya menikatri wanita merdeka

yang memelihara diri dan wanita hambasatraya yang memelihara diri,
sedangkan yang tidak mernelihara difi Oaik yang merdeka maupun

yang hamba sahaya) tidalc boleh dinikahi.

Fimran-Nya, {A 'ii#,U Ts!@ita knmu telah membrya,
mas kny;in mereka), adalah muhutrahunno (matrar atau

maskarrrin mereka). Penimpal Tsy nanAt| (dibuang. atau tidak
ditarnpakkao), ydtu (bila ditampakkan): fa lanna holaal (maka

mereka halal [dinikahi]). Atau sebagai zhaf wtufr khabo muqaddar

dari al muhshanaat, yakni: hillun lahon (halal bagimu).

Firman-Nya: AbL (Dengan maksud menikahinya) pada

posisi naslab sebagai ftal fteterangan kondisi), yakni, dalam kondisi

kamu memelihara diri dengan menikatr. Demikian juga firman-Nya:

b# 'iz gia* dengan matrsud berzina) pada posisi nashab

sebagai hal (menenngkan kondisi) tentang dhomir M '#i, atau

sebagai sifat unttrk 'q#, yang artinya, tidak bermaksud untuk

berzina.

Firman-Nya: gtlfi -,$*1 {i (Dan tidak [wta\
menjadikannya gmdik-gmdik), dt-'athof-l*an kepada i*r#,';b
(Tidak dengan maksud berzina) atau kepada i*jfA, Kata I di sini

sebagai tambahan yang berfirngsi sebagai penegas. Kata al lhodnbisa
digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Artinyq tidak menjadikan

mereka sebagai gundik-$mdik. Allah mensyaratkan bagi kaum laki-
laki untuk memelihara diri dan tidak menyatakan mengajak berzina

ser-ta.:: tidak menjadikan gundik-gundik, sebagaimana Allah juga

mensyaratkan demikian kepada para wanita yang memelihara diri.
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+i.S, K l; (Barangsiapa yang lafir sesudah beriman

[tidak menerina huhtm-huhtm IslamJ), maksudnya adalatr, kafir
terhadap syariat-syariat Islam. :illL q fiI @o*, \apuslah
amalamya), maksudnya adalatr, gugurlah amalnya. 'U i;11 A'jit
'rrf| (Don ia di Hari Akhirat ternosuk orqng-otang merugi).Ibmr
As-Snnraifi ' membacanya :'ry, deryan lattuhpada hunrf Da'.

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu

Hatim, Ath-Thabrani, Al Hakim dan ia me*slwhih-kannya" serta Al
Baihaqi. dalam Sunan-nya dari Abu Rafi, bahwa Nabi SAW

memerintahlrannya membunuh anjing-anjing yang ada di masyarakat.

Orang-orang pun bertany4 "Wahai Rasulullah, dpd yang dihalalkan

bagi kami dari umaf yang engkau perintahkan rurtuk membtmuhnya

itu?'Nabi SAW terdiam, lalu Allah menurunkan ayat: '$$t1 6t&:3-
',:t lUereka menanyakan kcpadamu, "Apakah yang dihalalkan bagi

)nereka?").n

Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa ini dari Ilcimah. Ia juga.

meriwayatkan yang serupa ini dari Muhammad bin Ka'b Al Qarazhi.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, bahwa

Adi bin Hatim Ath-Tha'i dan Zud bin Al Muhalhal Ath-Tha'i

bertanya kepada Rasulullah SAW, keduanya berkata, "Wahai

Rasplullah, sesungguhnya kami adalah kaum yang biasa berburu

dengan menggunakan anjing dan elang." Lalu turunlah ayat ini.e3

' Maksudnya adalah aj ing-anj ing.
n Dho'if, diriwayatkan oleh Al Hakim, 2l3ll, dfi ia berkata, "Hadits ni sana&

nya shahih;' Telah disepaloti oleh Adz-Dzahabi.
Saya 6fiAeW) katakan: Dalam sana&nya tordapat Ibnu Abu Zaidah dan

Muharnmad bin Ishaq, keduanya addah mudallis [melalc*an tipuan ringan yang
hanya dryot diketatui setelatr diteliti sccara cerinat] &n mu'qt'nl [meriwayatkan
sec*rra'arr'azal, (dili .. dari .. dst.I. Hadia ini dicutumkan oleh AI Haitsami dalam
Majma' Az-fuaid,4143, dN ia ber*ata, "Diriwalratkan oleh Ath-Thabrani dalam
Al Kabir. Dalam sou&nya terdapat Musa bin Lrbaidah Ar-Rabdzi, perawi yang

Cha'il?s Riwayat ini dicantumkan oleh Ibnu Kdsir dalam Tafsir-nya, ?15. Dalam
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Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Asy-Sya'bi:
Adi bin Hatim Ath-Tha'i menemui Rasulullah SAW....lalu disebutkan

menyerupai riwayat tadi.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi
dalam Sunan-rya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firrran-
Nya: ';a$! 

e)r;$ U AL V,3 (Dan [buruan yang ditangkapJ oleh

binatang-binatang buas yang telah ksmu ajukan dengan melatihnya
untuk berburu), ia berkata, "Maksudnya adalah anjing-anjing yang

terlatih, elang dan binatang buas, maksudnya adalah anjing, harimau
kumbang, burung elang dan serupanya."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, ia berkata, "Tanda binatang
yang telatr terlatih adalah dapat menangkap bunrannya dan tidak
memakan darinya sampai majikannya datang."

Ia juga meriwayatkan darinya" *Jika anjing pembunr itu
memakan [binatang bunran yang ditangkapnya], maka janganlah

engkau memakannyq karena [iika demikian] berarti ia menangkap

untuk dirinya."

Abd bin Hunraid meriwayatkan serupa ini darinya dengan

tambahan: Bila bunurg elang itu memakan [binatang buruan yang

ditangkapnyal, maka jarryanlah engkau memakannyq karena anjing

itu bisa engkau pukul [tmtuk mencegahnya memakan burtrannva]

seaangkan bunrng elang tidak.'

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi

dalam Sunan-nyameriwayatkan darinya, mengenai finnan-Nya, iW
1t$1f51'u- i @otoan [sembelihonJ orang-orang yang diberikan At

Kitob), ia berkata" "Maksudnya adalah sembelihan mereka."

Mesgenai firman-Nya: Q!$31lj'J 'u-f,Jl l, X$X, ,fiii,n'cii*rtY,

sanad-nyaterdapat Atha bin Dinar.
Al Hlfizh Uertcata dalam At-Taqrib, "Ia perar{i png jujur, hanya saja riwayatnya

dari Sa'id bin Jubair berasal dari catatannya."
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# n ([Dan ditwtatkan mengawiniJ wanita-wanita yang meniaga

kchormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita

yang menjaga kehormatan di antara olang-orang yang diberi Al
Kitab sebelum konu), ia berkatg "lvlakzudnya adalah, dihatalkan

bagimu rmtuk mengawini (moelo). "i|A 'li#u T:,1@ila kanu

telah membryo moskawin mereka), yaloi mahar mereka. 'q#
(Dengan naksud menikahinya), yakni, menikahi merelca dengan

mahar dan saksi. i*,#f 'Syabi,tidak deirgan maksud berzina. {j
g(i\ -rstS (Dan tidak [ptal meniadikawrya grordik-gundik), yalani

merahasiakan perzinaan." '

Abd bin Humaid meriwayatkm dari Qatadalo" mcngenai

firman-Nya: {.i6jf ii,J lr.$t 'u !*1t ';;iil 'u !i#Jrl3 UDan
dilalalkan mengawiniJ wanitb-wanita lnng menjaga kehormatan di

antara wanita-wanita yory beriman dan wqtita-wanita yang meniaga

kBhormatan di antoa orang-orang yang diberi Al Kitab), ia berkata,

"Dihalalkan bagi kita dua jenis wanita ymg mcnjaga kehormatan,

yaihr wanita yang beriman dan waoia Ahli Kitab. Para wanita kita

diharankan bagi mereka, sedangkan pra wanita me,reka dihalalkan

bagi kita.'

Ibnu Jarir me,riwayatkan dari Jabir, ia berkata: Rasulullah

sAw bersabda,u;2t*r;gti y4, f ;ztitt <uo*o nikahitahi

pwawanita Ahli Kitab, tapi mereka tidakboleh menikahi para wanita

kita).Y

Abdunazzaq dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Umar bin

Khaththab, ia berkata, "seorang laki-laki muslim boleh menikahi

* Dho'if,diriwayatkan oleh Ihu larb,2l222: Dalam sora4nya terdapat Asy'ats
bin Siwar. Al Hafiz.h Hata, "Dha'if;'Diriwaydan juga oleh oleh AMurazzaq
dalam lttusham{nya, 12656, dai hsdits Jabh. Dalam sanad-nya tadapat Ibnu
Juraij dan Abu Az-Zubair, keduanya mudallis d?m Dru'on'an.
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wanita Nasrani, tapi seorang laki-laki Nasrani tidak boleh menikatri

wanita muslimah."9s

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani serta Al Hakim dan di-

shahih-V,awrya, dari Ibnu Abbas, ia berkatq "Dihalalkannya

sembelihan kaum Yatrudi dan Nasrani adalah karena mereka beriman

kepada Taurat dan Injil."e6

Abd bin Humaid dan Ibnu Jalir meriwayatkan dari Mujahid,

mengenai firman-Nya: {!(If lj'| ausl {r, &Xt (Dan wanita-wanita

yang menjaga kchormatan di antma orang-orang yong diberi Al
Kitab), ia berkata" "Maksudnya adalah mereka yang merdeka lbukan
harrbasohaya]."

AM bin Humaid meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, ia berkata,

"Maksudnya adalah mereka yang memelihara kesucian dirinya."

t*;l w6 ;56i Jy # tiLr;it; o$i q!4

";ffiil JL H):i3 frfrt;at| efA Jy {< il

es Dha'i7 diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalan Mwhonnaf'tya, 1266/., dan

Ibnu Jarir dzlam Tafsir-ny421222. Dalam sanadaya terdapat Yazid bin Abu Ziyad
Al Hasyimi, perawi yangdha'if.

%, Mauquf, diriwayatkan oleh Al Hakim, 2l3ll, dar. ia berkata, "Sanad-nya
shahih." Telatr disepakati oleh Adz-Dzahabi. Dicantumkan juga oleh Al Haitsami
dalan Al Majma',4/36. Dalam sanad-nyaterdapat Isma'il bin Umar Al Bajali yang

dinilai tsiqah oleh Ibnu Hibban dan yang laiq namun dinilai dha'if oleh Ad-
Daraquthni dan yang lain.

F4"fr e 5 fr {F 5 {ti Sovi';isu G'#o
W (* i# *, irQ';i #1 FS I +ffi i;
34-';iti L- ;u, r-i- &-ii ?+ Ai,lFE

lt-
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&& r#, C;',S#.ii 6.s; eF ,; "u4;@6iKn#1
$Hai orongarungyqng befinan, apobila futttu hendoh

nungerjahan shalat, maho bosuhlah mukamu dan tanganmu
sampai dengan sikut, dan sapuloh hepalamu dan (basuh) kohimu

sampai dengan hedua nata kohi, dan jiho hamu junub maha

mandilah, dan jika hanu sahit atau dalonperjalonan atau kembali
darttumpol buang oir (hakus) atau tnenyentah perempuan,lalu

hamu tidah memperoleh air, moka bertayamanlah deagdn tanah
yang boih (bersih); sqpulah makanu dan tanganmu dengan tanah

ita, Allah tidah hendah menyulithon hamu, tetapi Dia hendak

membersihkan hama dan menyempurnahan nihmat-Nyo bagimu,

supaya komu bersyukar." (Qs. Ai Maa'idah [5]: Q

Firman-Nya, .3i 1l@pabilg kamu hendak mengeljakan

slnlat),maksudnya adalah, apabila kamu akan mengerjakan. Ini untuk

mengungkapan akibat dari sebab, sebagaimana firman-Nya: 3fi ${

it{t#6|tf$ Upotila kamu membaca Al Qtr'an, maka hendaHah

knnu meminta perlhdmgan kepada Allah). (Qs. An-Nahl [6]: 98).

Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini, yaitu

tentang redaksi "al qiaam ilaa ash-slulaah (hendak mengerjakan

shalat/berdiri [bangun] untuk mengerjakan shalat),

Segolongan ularna mengatakan bahwa ini bersifat umum,

berlaktr rmtuk setiap hendak mengerjakan shalat, baik sebelunnya

dalanr keadaan zuci mauprm berhadats. Jadi, apabila hendak

mengerjakan shalat, berurudhulatr terlebih dahulu. Demikian pendapat

yang diriwayatkan dari Ali dan Ilcimah
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Ibnu Sirin berkata, "Para lfiatifah berwudhu untuk setiap

shalat."

Segolongan ulama lainnya mengatakan bahwa perintah ini
khusus untuk Nabi SAW. Namun pendapat ini lemalq karena l*ithab
ini berlalcu untuk seluruh kaum mukmin.

Segolongan ulama lainnya mengatakan bahwa perintah ini
sebagai anjuran rurttrk mendapatkan yang lebih utama

Ada pula yang mengatakan bahwa benrudhu rmtuk setiap

shalat dahulunya adalah wajib berdasarkan ayat ini, lalu dihapus

ketika p€naklukan Makkah.

Jama'ah mengatakan bahwa perintah ini khnstrs bagi orang

yang berhadats.

Ada yang mengatakan bahura yang dimalrrud dengm ini
adalatr apabila bangun dari tidur untuk mengerjakan shalat, sehingga

Hrithab ini mencakup setiap orang yang baogu dari tidur.

Mrslim, Ahma{ dan para pmyusun kitab Sunan

meriwayatkan bahwa Nabi SAW berwudhu rmtuk setiry shalat. Lalu

ketika penaklukan Makkah, beliau benuudhu lalu mengusap khuftya,
dan beliau mengerjakan beberapa shalat de,ngan satu wudhu. Umar

lalu berkata kepada belipu, "Wahai Rasulutlab sesunggubnya engkau

telah melakukan sesuatu yang tidak p€rnah e,ngkau lalcul<an

sebelumnya." Beliau pun hrsaMa, '# ri 'r$ii $ib (Aht

melah*annya dengan sengaja walui (Jmo).'n Hadits ini
diriwayatkan dari banyak jalur periwayatan de,ngan berbagai lafazh

yang maknanya sama.

Al Bukhari, 'Ahmad, dan para penyu$n kitab Swun
me,riwayatkan dari Amr bin Amir Al Anslmri: Aku mendengar Anas

e Shahih, Muslim, 1n32, A}mra{ 5/350, 351, Abu Daud, 172, At-Tirmidzzl,6l,
dan An-Nasa'i, l/E6, dari hadits Buraidah.
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bin Malik berkata, 'Nabi SAW berwtrdhu pada setiap kali hendak

shalat." Lalu aku bertanya (kepada Anas), "Bagaimana dengan kalian
sendiri?" Ia (Anas) menjawab, "Kami mengerjakan beberapa shalat

dengan safu wudhu selama kami tidak berhadats."es Berdasarkan
ini, maka wudhu tidaklah wajib kecrrali bagi yang berhadatg.

Demikian perkataan mayoritas ulapa, dan inilah pendapat yang

benar.

Firnan-Nya: 'dS;t W$ (Moka basuhlah mukamu).

Secara bahasa, al wajh diambil dari kata ol muwaajahah, yaitu
bagian tubuh yang mencakup beberapa anggota yuurg mempunyai
panjang dan lebar. Batasan panjangnya adalah dari pennulaan dahi
hingga ujung pangkal jenggot, sedangkan lebarnya dari telinga
sampai telinga. Ada juga dalil yang menunju*&an untuk menyela.
nyela jenggot, dan para ulama berbeda pendapat mengenai kehartrsan

membasuh jenggot yang tenrai. Pembahasan tentang ini telatl
dipaparkan pada bidangnya tersendiri. Para ulama juga berbeda
pendapat, apakah menggosok dengan tangan termasuk membastrh
(mencuci)? Atau cukup dengan membasuhkan air? Perbedaan
pendapat mengenai ini cukup dikenal, dan sandarannya adalah

bahasa Arab. Jika menunrt batras4 menggosok termasuk membasgh
(mencuci), maka menggosok dianggap bagian darinya. Sedangkan
jika menurut bahasq menggosok tidak termasuk membasuh
(mencuci), maka menggosok tidak dianggap bagran darinya.

Disebtrtkan dalarn Syams Al '(IIum, bahwa dikatakan

" ghasala-ghoslan" apabila membasuhkan air dan menggosoknya.

Adapun berkumur dan ber-istinsyaq air dengan

hidung lalu mengeluarkannya lagi unhrk membersihkan bagian dalam
hidung), jika lafazh'\lajah'tidak mencakup bagian dalam hidung dan

mulut maka melakukannya telah ditetapkan oleh Sunnatr yang shahih,

x Shahih,Al Bukhari, 214 dan Ahmad,31132,260, dari hadits Anas.

279TAFSIR FATHUL QADIR



dan perbedaan tentang wajib dan tidalurya trerkumur serta ber-

istinsyaq telatr cukup dikenal. Ikmi pun telah menraparkannya di

dalam karangan-karangan kami.

Firman-Nya, .il.!3i. Jt '&;$ (Dan tongamtu sanpai

dengan sifut). Kata J1 Uernrngsi menrmjukkan tujuan (yalari:

batasannya), adapun memasr*han yang setelahnya ke dalam yan!

sebelumnya, ada perbedaan pendapat.

Sibawaih dan jaura'ah berpendapat batrwa yang setelahnya

(yakni: yang setelatr sikut), jika menrpakan jenis yang sebelumny4

maka itu termasuk yang sebelumnya, tapi jika tidak, maka tidak

termasuk.

Ada yang berkata, * Jldi sini bermatma i.;. (bersama)."

Ada yang berpendapat bahwa kata ini berfimgsi menunjukkan

tujuan (batasan) secara mutlalq adapun tentang masuk dan tidaknya

(batasan tersebut), maka menrpakan perkara yang hanrs disertai dalil.

Jumtrur berpendapat bahwa sikut mertrpakan batasannya secara

mutlak. Mereka berdalih dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Ad-

Daraquthni dan Al Baihaqi dari jalur Al Qasim bin Muhammad bin

Abdullah bin Mtrhammad bin Uqail, dari kakeknya, dari Jabir bin

Abdullah, ia berkata, i'Rasulullah SAW apabila berwtrdhu, maka

beliau membasuhkan air pada kedua sikutnya."e Namrm Al Qasim ini

matruk (riwayatnya ditinggalkan), sedangkan kakeknya perawi yang

dha'if.

Firrran-Ny", 'Pi",LrA| (Dan sapttah kcpalamu). Ada

yang mengatakan batrwa huruf ba' dr sini adalah tambatran, adapun

e Dha'i7Ad-Daraquthni, l/83/15), dan ia berkata, 'Ibnu Uqail tidak kuat.'
Saya (mrthaqqiq) katakan: Dalam sanad-nyaterdapat Al Qasim bin Muhammad

bin Abdullah bin Muhammad bin Uqail Al Hasyimi Al Mathlabi, yang Abu Hatim
berkata, "la matruk (riwayatnya ditinggalkan).' Ahmad berkata, "Tidak dianggap."

Abu Zur'alr berkatq "Hadits-haditsnya munkar." Lilul Lison Al Mizan,41545.
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malaranya adalah imsahuu ru'uusahtm (sapulah kepalamu).

Pengertian ini berkonsekuensi mengusap seluruh kepala.

Ada yang mengatakan bahwa huruf ba' dr sini menunjukkan

"sebagian" sehingga pengertiannya berkonsekuensi mengusap

sebagian kepala.

Kalangan yang berpendapat membolehkan mengusap seluruh

kepala berdalih dengan firman Allah Ta'ala mengenai tayamum:

l4-#", l# (Sapulah mukamu). Datam tayamum tidaklah

ctrkup hanya mengusap sebagian wajah, dan ini telah disepakati oleh

paraularna.

Ada yang mengatakan bahwa huruf ba' di sini bermakna

menempelkan, yakni, tempelkanlatr tanganmu pada kepalamu. Namun

yang pasti, telah disebutkan dalam Sunnah yang zuci, batrwa cukup

mengusap sebagian kepala, sebagaimana kami jelaskan dalam

karangan-karangan kami. Dengan demikiaq ini menrpakan dalil yang

mengandung indikasi lain, seperti halnya ayat ini yang memang

mengandung indikasi lain. Tidak diragukan lagi, orang yang

menyunrh orang lain untuk mengusap kepalanya" maka yang hanrs

dilakukannya adalah melakukan perbuatan yang disebut mengusap,

dan dalam bahasa orang Arab, tidak ada perbuatan seperti ini yarig

diartikan dengan mengusap seluruh kepala. Demikian juga perbuatan-

perbuatan transitif lainnya seperti: idhrib zaidan (pukullah Zud) atau

an'in zaidan (tusuklah Taid), ataru urjum zaidan (rajamlah Taid),

karena menurut makna bahasa Arab, pukulan atau tusukan atau

rajaman dianggap terjadi walaupun hanya mengenai salah satu

anggota atau bagian tubuhnya. Tidak ada seorang prrn ahli batrasa

Arab yang mengerti bahasa Arab yang mengatakan batrwa tidak

disebut pukulan bila hanya mcngenai sdu anggota tubuh atau

sebagan tubuh, kecuali mengenai seltrnrh bagian tubuh 7*rid,

demikian juga hrsukan dan rajaman serta perbuatan lainnya. Oleh
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karena itu, jelaslah bagr Anda pendapat yang benar meugenai

mengusap kepala.

Jika Anda mengatakan bahwa hal ini (membasuh keseltrtrhan)
hanrs dilakukan pada wajalL kedua tangan, dan kedua kaki, maka aku

katakan, "Itu memang benar, karena ada keterangannya dari Srmnah

mengenai membasuh wajah, serta batasarmya dalam merrbasuh kedua

tangan dan kaki. Ini berbeda dengan kepalq karena disebutkan dalam

Sunnah tentang mengusap selurutr kepala dan sebagian kepala."

Firman-Nya: ffiif & H)::J't (Dan [basuhJ kakimu

sampai dengan kedua mata kah). Nafi mernbacanya dengan nashab

pada kata arjul lyafui: wa ajulahml. Ini merupakan qira'ah N
Hasan Al Bashri dan AI A'masy. Sementara itq Ibnu IGtsir, Abu
Amr, dan Harnzahmembacanya detganjorr [yakni: wa arjalihtml.

Qira'ah dengm nashab menunjukkan wajibnya membasuh

kedua kaki, karena berarti dr-'athaf-kai kepada wajah. Demikian
pendapat jumhur ulama- Sedangkan qira'ah dengat jorr menrmjukkan

boleh sekadar mengusap kefua kaki karena berarti di-'uhaf-l<an

kepada kepala. Demikian pendapat Ibnu Jarir Ath-Thabari, ymg
diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Ibnu Al Arabi bertata, "Umat telah sepakat tentang wajibnya

membasuh kedua kaki,'dan aku tidak mengetahui ada orang yang

menyangkal itu selain Ath-Thabari dari kalangan ahli fikih kaum

muslim, golongan rafidhalu dan yang lain. Ath-Thabari sendiri terkait

dengan qiro'ah dengn jrr."
Al Qurthubi berkata" *Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia

berkata" 'Wudhu adalah duabasuhan dan duausapan'."

, Lebih jauh ia berkata, "Ilcrimah mengusap kedua lokinya, dan

ia berkata, 'Tidak ada bastrhan pada kaki, lcarena perintahnya adalah

mengusapnya'."
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Amir Asy-Sya'bi berkat4 ..Jibril datang (membawakan
p€rintah) mengusap.

Lebih ja,h ia berlota, "eatadah berkata, 'Allah mewajibkan
dua usapan dan dua basuhan'."

Ia juga berkarta, *Ibnu Jarir Ath-Thabari bopendapat bahwa
keuajiban pada kedua kaki adalah memilih antara membasuh dengan
meogusap."

Ia menganggap kedua ,acam qira'ah tersebut sebagai dua
riwayat. Pendapat ini dihatkan oleh An-Nuhas. Nanrun telah
diriwayatkan secara pasti dalam surnah dengan hadits-hadits yang
shahth dari perbuatan dan perkataan Nabi sAW tentang membasuh
kedua kaki. Bahkan beliau telah bersaMa, l6t 'U vriifu Ji,
(Kecelakaantah bagi tumit-tumit korena apil.rm'Hadits ini trrauput
dalam Ash-slnhilwin dan yang lain. Ini menrmjukkan wajibnya
membasuh kedua kaki, dan tidak cukup hanya dengan mengusapnya,
karcna mengusap adalah meogusap yrang dikenainya dan melewati apa
yang dilewatinya seandainya cukup deng;an mcngusap, tentu beliau
tidak akan berkaa: 

)61 q ?iUEifi.',)i2 lxecelakaail* bagi tumir4umit
fueno api).

Telah diriurayatkanjuga secarapasti dari beliau, bahwa setetah
beliau berrnudhu dan membasrh kedtra kakinya, beliau b€rsabda, |ri
q.\t'ti*iat jr, '* i )'*i eni adalah wdlil ymg Ailah tidak akan'
mcnerima slulat kccuoli dcngouy).

Telah diriwayatkan soc,ara pasti dalam Srahfh Muslim &n
yang lain, bahwa scomng laki-laki benmrdhu dengan melewatkan
kakinya sebesar hku (tidak terteoa basuhan), maka beliau bcrsabda

t@ Iwttttotaq 'alaih: NBukhari, 60 dan Muslim, l2ls, daihadits Abdullah bin
Amr.
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kepadanya, .'!;'hi 't-}$ gi {Xembatilah engkau dan perbaikitah

wudhumu).ror

Adapun tentang mengusap khufr telatr dipastikan oleh hadits-

hadits mutawatir.

,, Firman-Nya: 6;{J1 Jl\ampai dengan kcdua mata kaki).
pernbatrasan tenttg ili ,r*i'pr*i-un** puau r.aur.si ayat: JI
eIA (S ampai dengan s ihtt).

Ada yarrg mengatalon bahwa alasan dikemtrlokgnnya bentuk

jamak ,rlrJ dan bentuk tatsniyah (bertuk kata berbilang dua)

,f,Kil yaitu lcarena pada setiap lcald terdapat dua pata kald,

sedangkan pada setiap tangan hanya ada sattr sikrfi. Dikemukakmnya

;i;<iI dalam bentuk tatsniyah adalah untuk menegaskan bahwa

setiap loki memiliki dua mata kaki, berbeda dengan sikut yang

dikemukakan dalam bentuk jamak (e$t>,karena pada setiap tangan

hanya ada satu sikut dan tidak mengesankan adanya yang lain.

Demikian pemaknaan yang disebutkan oleh Ibnu Athiyah.

Al ,Kawasyi berkata, "Dikemukakannya kaa #*l dahm

bentuk tatsniyah dan kata Af!'idalam bentuk jamak addah untuk

menepis keraguan bahwa setiap kaki memiliki dua mata kaki, yaitu

karena setiap kaki memplnyai mata kd<i dari kedua belah sisi kaki,

Ue,rUe{ dengan sikuL lorena terjaubkan dari as.trmsi seeerti

demikian."

Hal yang tersisa dari kewajiban wudhu adalah niat dan

membaca ba"smolah, ini tidak disebtrtkan dalanr ayat ini, namun

dinyatakan oleh Srmnah.

Ada juga yang mengatakan bahwa dalarn ayat ini ada ryng
menunjnkkan niat, karena ketika AUah berfirman: ,iLAi $;* 6U

't4i Wt (Apobita kamu hendak mengeriakan shalat, maka

ror Shahih: Muslin, 1215, Ahmad (h. 134, 153/ Syakir), dan Abu Daud, 173.
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basuhlah mukamu), perkiraannya adalah, maka basuhlah mukamu

unhrk itu, dan itu adalah niat yang ditetapkan.

Firrran-Ny a: i2ftf$ G'#otj (Dan iitra kamu iunub maka

mandilah), maksudnya adalah, maka mandilah dengan air.

Umar bin Khaththab dan Ibnu Mas'ud berpendapat batrwa

orang junub sama sekali tidak boleh Mayamum, bahkan ia hanrs

meninggalkan shalat sampai menemukan air. Pendapat ini berdalih

dengan ayat ini.

Jurnhur berpendapat wajibnya tayamum bag yang junub

apabila tidak ada air, sedangkan ayat ini berlaku bagi yang

mendapatkan air, karena makna ath-tlahhur (bersuci) lebih umum

daripada yang dihasilkan dengan air, atau dengan apa yang menjadi

gantinya ketika tidak menemukan air, yaitu tanah.

Telah diriwayatkan secara shahih dari Umar dan Ibnu Mas'ud,

o-atrwa mereka menarik kembali pendapatrya lalu berpendapat seperti

yang dikemukakan oleh jumhu berdasarkan hadits-hadits shahih

mengenai tayamumnya orang junub karena tidak ada air. Hal ini telalt

dipaparkan dalam surah An-Nisaa'.

Firman-Nya: )itlif i &fr.& 5 j:" i9 5 *,f SrV
(Dan jilca kamu sakit atau dalam perjalanon atau kcmbali dari tempat

buang air firalasfl, penafsirannya telah dipaparkan dalam surah An-

Nisaa' secara gamlang, dan telah dikemukakan juga pembahasan

tentang menyentuh wanit4 tayamum, dan tanah.

Kata itz pada kalimat Ll| lDengan tanah itz) berfirngsi

menunjtrkkan permulaan target. Ada juga yang mengatakan

menunjuttan bagian. Suatu pendapat menyebutkan bahwa alasan

pengulangannya di sini adalah meirggamblangkan

tenteg rnsce-Escsor tt atwrat (bcrsuci).
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e; i; rU4; JLA- '31 L;- 11 (naan ndak hendak

menytlitknn lmmu), maksudnya adalah, Allah memerintahkanmu

bersuci dengan air atau dengan tanah, tidak bermaksud hendak

menyulitkanmu dalam perkara agama, sebagaimana firman-Nya: tlj

6; b yli A 'f* :ll; (Dan Dia sekali-kali tidak meniadikan untuk

kamu dalam agama suatu kesempitan). (Qs. Al Hajj V2l: 78) Allah

lalu berfirm ^, $3i$). ii S.S; (Tetapi Dia hendak membersihkan

kamu) dari dosa-dosa. Ada juga yang berkata, *Dari hadats kecil serta

hadats besar." 
'€,-$ 

,f"' ';- C; (Dan menyempurnakan nibnat-Nya

bagimu),yakni memberikan keringanan bagimu dengan tayamum saat

tidak ada air, atau dengan apa yang disyariatkan bagimu yang benrpa

ketenfuan-ketenhran yang disampaikan kepadamu rmtrk memperoleh

pahala. 5-{SS P33 (Supaya kamu bersyhtr) atas nikmat-Nya

kepadamrl sehingga dengan kesyukuran itu kamu berhak memperoleh

pahala orang-orang yang bersyukur.

Malik, Asy-Syaf i, Abd bin Humai4 Ibnu Jarir, dan Ibnu Al
Mundzir meriwayatkan dari T*tid bin Aslam, mengenai fimran-Nya:

,ftAi Jt ;3i, 1y(Apabtta kamu hendak mengeriokan slalat), ia
berkata, "Maksudnya adalah, qumtum min al madhaaii (kamu bangun

dari tempat tidur).' Maksudnya adalah bangun tidrn. Ibnu Jarir juga

meriwayatkan seperti itu dari As-Suddi. Ibnu Jarir juga meriwayatkan

darinya, ia berkata, 'Maksudnya adalah, apabila kalian bangun dan

tidak dalam keadaan suci."

Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dari Al Hasan, mengenai

firman-Nya, 'dS;l 
'$*L$ (Maka basuhtah mukamu), ia berkata

"Membasuh artinya adalah menggosok."

Sa'id bin Manshur, Ibnu Abu Syaibatr, dan Ibnu Jarir

meriwayatkan dari Anas, dikatakan kepadanya bahwa Al Hajjaj

menyampaikan khutbatr kepada kami, lalu berkata, "Basuhlatr muka

dan tangan kalian, serta sapulah kepala dan kaki kalian. Sesungguhnya
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bagian tubuh manusia tidak ada yang lebih dekat kepada kotoran

daripada kedua kakinya, maka basuhlatr telapak dan tumutnya."

Anas pun berkata, "Allah Maha Benar, Al Hajjaj telah

berdusta. Allah berfirmaru ;H::Ji #;Al#1', (Dan sapulah

lrepalamu dan [basuhJ kakimu)."

Anas, apabila mengusap kakinya, maka ia membasahinya

(membasuhnya)

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Abdurratrman bin Abu

Laila, ia berkata, "Para sahabat Rasulullah SAW sepakat tentang

mernbasuh kedua kaki.'

Abd bin Hr.rmaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Mujatrid, mengenai firman-Nya: eiL i;
(Menyulitkan kamu), ia berkatq "Maksudnya adalah menyempitkan."

Abd bin Humaid dan Abu Asy-Syai}fi meriwayatkan dari

Sa'id bin Jubair, mengenai firman-Nya, S,iS f#t '"Cj <Ot"
menyempurnakan nibnat-Nya bagimu), ia berkata, "Sempumanya

nikmat adalatr masuk surga. Allah tidak menyempurnakan nikmat

pada seorang hamba yang tidak masuk surga."

G,i & ++$hG 6 $t ;i;:o; W ;'('2i ".);,L|S
<)$iqtq"'- ,33leqryifiifnivi;ul,
i(#;Ht ;3,1 5 A V'1-';3 ;it 6"i1 1 jI rj:t;

dr (,*Kt 1fr6'tfi\ 33';1h;1T I *X11 {p r;
V4?t Vr..'u-tf ';tl'^it @ 5W q'G

t;:.K', t 5{ c_$r; @ r rDT'}!r"*},1 r5,""$+,4r\
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tgr.<r_,ii(;L{_ A,+4a,jj-Wg
;t'-*X'#trfi- 6 f;'{ it #4; ;,i,< :-ltryx

@ c*yt -f';:S ;it igrtx t:;tii"-,,l ;,i,- i s<1
gDan ingatlah harunia Allah hepadamu dat perjanjian-Nya yang
telah diihot-Nyo dengan kama, hetiho kama mengdakanrrKami

dengar dan kami taoti,. Dan bertakwalah kepada Allah,
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui isi hati(mu). Hai orang-

orang yang beriman, hendahlah hamu jadi otangqtang yang selolu
mcnegakhan (kebenaran) harena Allah, mcnjedi sahsi dengan MiL

Dan jangonlah seholi-kali kebencionma terhadap sesuatu haum,
mendorong hamu untuh beilahu tidah odil Berlahu odillah, karena
adil itu tebih dekat kepoda tahwq Dan bertahrvalah kepada Attoh,
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang hanu kerjokan.
Allah telah menjanfikan kepada orongyarrg befinm dan beramal
shalih, (bahwa) untah mereha ampurran dan paholo yang besar.

Adapun otang4rrung yang kafir dan mendustahan ayat-ayot Kami,
mereka itu adaloh penghani neraho. Hoi orang+rang yang

beriman, ingatlah homa ahan nihmatAllah (yang diberikan Nya)
kepadama, diwafuu saata haum benruhsud hendah menggerahhan
tangannya hepadamu (mtuh berbuot jahot), rrrohoAllah menahan

tangan mereka dcrt hanu Dan bertakwalah kepodaAllah, don
hanya hepada Allah sojatah orungerang muhnin itu harus

berttwahal.'(Qs. At Maa'ideh [fl: 7-1f)

,itf 'ii -4. (Karunia Allah). Suatu pe,lrdapat menyebutkan,

"Makzudnya adalah Islam. Adaprm al miitsaaq, yaitu al 'ahd
(perjanjian).'

Ada yang berkata, 'Makzudnya di sini adalah apa yang

288 TAFSIR FATHUT QADIR



diambil dari manusia, sebagaimana firman-Nya: i"t',ii1'ue: uIitr
(Dan [ingatlahJ, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak

Adam) (Qs. Al A'raaf l7l: 172);'

Mujatrid dan yang lain berkata, "Walaupun kita tidak ingat,

namun Allah telatr mengabarkannya kepada kita."

Ada yang berkata, "Ini adalatr khithab untuk kaum Yahudi,

dan perjanjian tersebut diambil dari mereka di dalam Taurat."

Mayoritas mufassir dari kalangan salaf dan generasi setelah

mereka berpendapat bahwa itu merupakan perjanjian yang diambil

oleh Nabi SAW pada malam Aqabah atas mereka, yaitu janji untuk

mendengar dan patuh, baik dalam keadaan semangat maupun

terpaksa. Allah Ta'ala mengaitkannya kepada diri-Nya, karena hal itu

adalah perintalr atas izin-Nya, sebagaimana firman-Nya: 'itldj"$-fiy
(Merelra berjanji setia kepada Allah). (Qs. Al Fath [a8]: 10)

Perjanjian Aqabatr disebutkan dalam kitab-kitab sirah. Redaksi ayat

tadi tersambung dengan firman-Nya, #lS\ $J lrenuhilah akad-

aladitu).

Firman-Nyu, ($Gd,'# $6rn* lamu berkata, "Kami

dengar dan kami taati."), maksudnya adalah, ketika kamu

mengucapkan perkataan ini. Redaksi ini terkait dengan redaksi: FJi6
(Diilrat-Nya), atau dengan kalimat yang mahdrul yang berfrrngsi

sebagai hol $eterangan kondisi), yakni, yang terjadi pada waktu itu.

:'i#lt .,:rri gsi hati) adalah apa yffig tersembunyi di dalam dada,

karena kondisinya khusus berada di dalam dada dan tidak diketahui

oleh orang lain. Oleh karena itu, disebut c.rti yang attinya shaahib

(pemilik). Jika Atlah SWT mengetahui hal itu, maka bagaimana

dengan perkara yang terlihat secara kasat mata dan jelas.

Firman-Nya: 6-vl5 llI lfit; O$i $4 luoi orans-orans

yang beriman, hendaklah kamu iadi orang-orang yang selalu

menegaklran ficebenaran), penafsirannya telatr dikemukakan dalam
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surah An-Nisaa'. Redaksi mubalaghoh (menunjul&an sangat) pada

t<atat 5y6 (Menegakkan fkebenaranJ), YmE menunjukkan batrwa

mereka diperintahkan untuk melaksanakannya secila tt*pr*u. jil
(Karena Allah), yakni untuk Allah, sebagai bentuk pengagungan

terhadap perintah-Nya dan pengharapan terhadap ganjaran-Nya. Al
qisth adatah al 'adl (adil). Pembahasan tentang kalimat: 1i/ g';4
(Mendorong kamu) telah dipaparkan secara gamblang, yakni,

janganlah kebencian suatu kaum mendorongmu untuk meninggalkan

keadilan, sementara kamu berperan sebagai saksi. '; thIJ (Berlaku

adillah, karena adil itu)1, yakni keadilan yang ditunjukkan oleh
o A -,

firman-Nya: l3J;ol (Berlaku adittah),adalah tA 3. 3 (Lebih dekat

kepada tatcwa) yang telah diperintahkan lebih dari sekali kepadamu,

yakni lebih dekat untuk kamu bertakwa kepada Allah, atau: untuk

kamu merasa takut terhadap neraka.

Firman-Nya: 1,-{, 'fit ii;1 { {nrtral untuk mereka

ampunan dan pahala yang besar). Redaksi kalimat ini berada pada

posisi nashab sebagai maful tsani (objek penderita kedua) dari kata:

'-tliy (Menjanjikan), yang bermakna, Allatr menjanjikan bagi mereka

ampunan. Atau, menjanjikan ampunan untuk mereka. Jadi, redaksi

kalimat ini berstatus mufrad (tunggal), sehingga cukup mewakili,

seperti ungkapan penyair berikut ini:
)o'\t-b*:oL: itrdFbt|Lt

Kami mendapat bogf ororg-orangyang shalih: ganiaran pahala

taman-taman, dan mata air iahe.

Firman-Nya: , 4$ t+4 (Penghuni neralca), maksudnya

adalatr mulaabisuuhaa Qnrapenghuniny q. i5';3 it(Diwahu suatu

lraum bermalaud), adalah zharf tnt*kalimat: 'lj!"J (Ingattah), atau

untuk nikmat, atau unhrk kata yang mahdzuf yang berperan sebagai
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hal yangmenerangkan kondisinya . lit' fi. 6 (uendak menggeraklcan),

yakni bi an yabsuthuu Qnfiik menggerakkan).

Firman-Nya: .T<1 (Malw Attah menahan), di-'athaf-karr

kepada: '{ (Bermatcsud).Keterangan tentang sebab turunnya ayat ini
akan dikemukakan pada penjelasan yang akan datang, sehingga

menj adi j elaslatr maknanya.

Ibnu Jarir dan Ath-Thabrani meriwayatkan dalam Al Kabir

dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Ny", (Jlfijfi,{ iIfi ly<xrtit*
lrsmu berkata, "Kami dengar dan kami taati."), maksudnya adalah,

ketika Allah mengutus Nabi SAW dan mentrunkan Al Kitab

kepadanya, mereka berkata, "Kami beriman kepada Nabi serta Al
Kitab, dan kami mengakui ftebenaran) yang terdapat dalam Taurat."

Allah lalu mengingatkan mereka tentang perjanjian yang telatr dianrbil

dari merekq dan diperintatrkan-Nya untuk memenuhinya.

Abd Ibnu Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Mujatrid, ia berkata, "An-ni'am adalah al aalaa'

(nikmat-nikmat), sedangkan perjanjian-Nya yang telah diikat-Nya

dengan mereka adalah yang telatr diikatkan Allah dengan manusia

ketika mereka masih di dalam sulbi (tulang belakang) Adam AS."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abdullatr bin Katsir, mengenai

firman-Nya,+:d,:\itai#;tL6;i,llItll'r;Oiiffi griorans-
orang yang beriman, hendaklah lramu iadi orang'orang yang selalu

menegaklran firebenaranJ lwrena Allah, menjadi saksi dengan adi[),ia

berkata, "Ditr.runkan berkenaan dengan kaum Yahudi Khaibar, saat

itu Rasulullah SAW berangkat menuju mereka untuk memperjelas

masalatr diyat, namun mereka justru hendak membunuhnya. Itulatt

firman-Nya, th:,*l t* $ i6 Hr;3-1j (Danionsantah

setuli-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu

untuk berlaht tidak adi[)."
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Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,

dan Al Baihaqi dalam Ad-Dalail meriwayatkan dari Jabir bin

Abdullah, bahwa Nabi SAW singgatr di suatu tempat, lalu rombongan

berpencar untuk mencari tempat berteduh. Saat itu Nabi SAW

menggantungkan pedangnya pada sebuah pohon, lalu datanglatr

seorang badui menghampiri pedang beliau dan mengarnbilnya, lalu

menghunusnya, kemudian ia menghampiri Rasulullatr SAW dan

berkata, "Siapa yang akan mencegahmu (dari apa yang akan aku

lakukan) kepadamu?" Beliau menjawab, "Allah.u Orang badui

mengatakan itu sebanyak dua atau tiga kali, sementara Nabi SAW

tetap menjawab,"Allah." Kemudian ia menyarungkan kembali pedang

itu, lalu Nabi SAW memanggil para sahababrya dan memberitahu

mereka perbuatan orang badui itu yang sedang duduk di sebelahnya,

namun beliau tidak menghukumnya. 102

Ma'mar berkata, "Qatadah juga menyebutkan kisah'yang

serupa dengan ini, dan ia menyebutkan batrwa sejumlah orang dari

kalangan Arab hendak membunuh Nabi sAw ketika sedang lengatr,

maka mereka mengirim orang badui tersebut. Peristiwa ini sebagai

takwil dari firman-Nya: \rV"* S if '# il, H; ,i'i '< :.4\;3'd
;I.;J'#y7*otlah kamu akon nilcrnat Allah fyang diberikan NyaJ

kepadamu, diwahu su.atu kaum bermaksud hendak menggerakkan

tangannya kepadamu [untuk b erbuat i ahatl)."

Diriwayatkan menyerupai itu oleh Al Hakim dan di-shahih'

kannya, ia menyebutkan bahwa ruIma laki-laki tersebut adalatr

Ghaurats bin Al Harits, dan ketika Nabi SAW menjawabnya, "Allah,"

pedangnyp langsrurg terjatuh dari tangannya, maka Nabi SAW

mengambilnya dan berkata, "Siapa yang aknn mencegahku

't Shahih, takhrii-nya telah dikemukakan. Asalnya terdapat dalam Ash-

Shahihain dari hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, 4136 dan Muslim,

U576.
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terhadapmu?" la menjawab, 'Jadilatr engkau sebaik-baik orang yang

menghukum." Ia pun mengucap syahadat laa ilaaha illallaah.

Riwayat ini dikeluarkan juga oleh Ibnu Ishaq dan Abu Nu'aim

dalam Ad-Datait darinya. Abu Nu'aim juga meriwayatkan dalam Ad'

Dalail dari Ibnu Abbas, batrwa bani Nadhir pernah hendak

melemparkan batu kepada Nabi SAW dan orang-orang yang bersama

beliau, lalu Jibril datang dan memberitahu beliau tentang niat mereka,

maka beliau dan orang-orang yang bersamanya bangkit (dari

duduknya), lalu turunlah ayat: i,i A:t 1;3'd W,f, O-$i qG-

i'i '{ \ la$; (Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu

alran nikmat Atlah fyarg diberilwn NyaJ kepadamu, diwaldu stuatu

lraum bermaksud) [sebagai perinta]r unttrk mensyukuri nikmat].

Diriwayatkan juga menyerupai ini dari berbagai jatur darinya.

Kisatr orang badui yang bernama Gaurats tadi dicantumkan dalam

Ash-Shahih.ro3

7i,gt X:"Gir Jr,'-i14'e*',ii'iA| -tl'; *
',i41i i*t;;'r t4\ F ii4, +L';.'i Jt33i5
'tEJ (:- t$;';i g;?t;*i*;,#,
tfi'3ii*i r7;i u, G *',31+*{ ; &q

--blog
)/.
Fb-3'#$iG* .'- al or- 4< A<. 2

tlo
,.tr

,)z

(j @ ;-*?i X;jf i1i'tL,;".$*s :'-a'trL
C,i;A"'^#eli6G5# W53?'^.- re &;s \fr#t ;# ;14 e

i6;fi 3$ t .\,1_,5-i ti;\g\;:;'., :*v e 1:g{$ * 3$ t -\,1';{.i ti;\fLy#; :rret'; i;"',y?i\

r0' Takhrii-nyatelah dikemukakan pada hadits sebelumnya dan yang lainnya.
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U'ni't y 
-{;s';p #6 WS*$ & t

(Ei rsl.J'Gyrj( aii Ci
';3ta.:3i # g;ft .*,\jba, (,Lrk Vre ry.
13,(b Y. ;ffi 4- 3Ft "'$41i,;1 JYi;t1:ii;

3;i-;,
,,Dan sesungguhnyaAllah telah mengambil petjanjian (dari) bani

Israil dan telah Kami angkat di antara mereka dua belas oreng

p emimpin dan Allah b erlirman r' S es ungguhnya Aku b es erta kamu,

sesungguhnya jika ksmu mendirikan shalat dan menunaikan zakat

serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan 
.

kamu pinjamkan kepadaAllah piniaman yang baik, pastiAku akan

menghapus dosa-dos.amu. Dan pasti akan Ahu masukkan kamu ke

dalam surgayang mengalir di dalamnya sungai-sungal Maka

barangsiapa yang kaJir diantaratnu sesudah itu, sesangguhnya ia

telah tersesat dari ialan yang lurus'. (Tetapi) karena mereka

melanggar janjinya, Kami melaknat mereka, dan kamiiadikan hati

mereka keras membatu. Mereka saka merubah perkataan (Allah)

dari tempat-tempatnya, dan mereka (sengaia) melupakan sebagian

dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya, dan kamu

(Muhammad) senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka

kecuali sedikit di antara mereka (yang tidak berkhianat), maka

maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhya Allah

menyukai orang-orang berbuat baik. Dan di antara ordng-orang

yang mengatakan r' S es ungg uhnya kami orang-orang Nasrani', ada

yang telah Kami ambil perianiian mereka, tetapi mereka (sengaia)

melupakan sebagidn dari apa yang mereka telah diberi peringatan

dengannya; maka Kami timbulhan di antara mereka permusuhan
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dan kebencian sampai Hari Kiamat, Dan helak Allah ahan

memberitakan kepada mereka apayang selalu mereka kerjakan.)'
(Qs. AI Maa'idah [5]: 12-14)

Firman-Nya: ';il 'iAi tJ{ @on sesungguhnya Allah telah

mengambil), ini redaksi kalimat permulaan yang mencakup

penyebutan tentang sebagian pengkhianatan yang dilakukan oleh bani

Israil. Adapun tentang perjanjian yang diambil Allah atas mereka,

telah dipaparkan.

Para mttfassrr berbeda pendapat mengenai pengangkatal para

pemimpin itu, namun par;a mufassl'r lelah sependapat bahwa an-naqiib

adalah pemimpin kaum yang mengetatrui urusan dan kemaslahatan

kanrnnya. Dengan pengertian ini, maka an-niqaa.b adalatr orang

terpandang di kalangan manusia. Dikatakan "Naqiib al qaum" karena

menjadi saksi dan penjamin mereka. An-naqiibjuga berarti jalanan di
gnnung, inilah makna asalnya. Adapun penyebutan naqiib al qaum

(pemimpin kaum) adalah karena ia jalan unttrk mengetatrui perkara

kaumnya. Status an-naqiib lebih tinggi daripada al 'ariif.

Ada y'ang- mengatakan batrwa yang dimaksud dengan

pengangkatan para pemimpin adalah, mereka diutus sebagai orang-

orang kepercayaan untuk mengamati suatu kaum yang perkasa, yaifu

mengamati kekuatan dan persenjataan mereka, maka mereka pun

berangkat untuk mencari tahu perihal tersebut dan kembali dengan

membawakan beritanya. Mereka mengamati kaum yang gagah

perkasa itu beserta kekuatannya dan mengira grereka (bani Israil)

tidak akan mampu menghadapi mereka. Akhirnya mereka saling

sepakat trntuk menyembunyikan berita itu dari bani Israil dan hanya

mengabarkan kepadh Musa. Tatkala mereka kembali kepada'bani

Israil, sepuluh orang dari mereka berkhianat, mereka mengabarkan

kepada kerabat mereka, sehingga tersebarlah berita itu sampai-sampai
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perkara perang pun batal. Mereka berkata ftepada Musa), el $'fi
5,# -!lj| (Pergilah kamu bersama Rabbmu, don berperanglah

kamu berdua) (Qs. Al Maa'idah l5J 2$.

Ada juga yang mengatakan batrwa para pemimpin adalah para

penanggung jawab, masing-masing mereka bertanggung jawab atas

sukunya masing-masing, yaitu untuk tetap menjaga sukunya beriman

dan bertakwa kepada Allah. Inilah makna pengangkatan mereka. Insya

Allah nanti akan dikemukakan pendapat yang dilontarkan oleh

sebagian salaf mengenai hal ini.

Firman-Nya: W, jy ';\i 3135 (Dan Allah berfirman,

"sesungguhnya Aht beserta kamu'), maksudnya adalah, Allah berkata

ini kepada bani Israil. Ada juga yang berkata, "Kepada para pemimpin

tersebut." Maknanya adalah, sesungguhnya Aku beserta kamu

mendatangkan pertolongan dan bantuan. Huruf laam pada redaksi

kalimat: ',!i4)\ '# iaj {sesunssuhnya jika kamu mendirikan

shalat) berfi.rngsi sebagai penyambung partikel sumpah yang mahdzuf

(dibuang atau tidak ditampakkan), dan jawab-nya (penimpalnya):

i;-" ''l (Pasti Aku akan mengahapas), berperan sebagai jawa;b

syarth (penimpal 'Jika"). At-ta'ziir adalah pengagungan dan

penghormatan. Abu Ubaidah menyenandungkan syair berikut ini:
9a.
g;-uJl

Berapa banyak orang berpunya yang memiliki kemuliaan

dan orong yang tak berpunya diagungkan di tengah khalayak.

Maksudnya adalah diagungkan dan dihormati. Kadang at-

ta'zir juga dimaknai dengan pemukulan dan pengusiran, dikatakan,

"'Azzarfit fuJ,aanan" apabila aku menghukumnya dan menyangkalnya

dari keburukan. Jadi, firman-Nya: ;i#;j13 (Darf kamu bantu

mereka), maksudnya adalah, kamu memuliakan mereka. Demikian

q)i iui i;f ';i f6 c €i

296 TAFSIR FATHUL QADIR



berdasarkan makna yang pertama. Atau, membela mereka dari musuh-

musuh mereka. Demikian berdasarkan makna yang kedua

Firman-Nya: ('r',- tg; 61 '#5ft (Dan kamu pinjamkan

lrcpada Allah pinjaman yang baik), maksudnya adalatr, kamu
menafkalrkan rurtuk bidang-bidang kebaik *. G ; (Pinjaman), adalah

mashdar mahdzuf az-zawaid ftata kerja yang dibendakan, yang

tambalrannya dibuang), seperti redaksi pada ayat: VL€$ ql$ p*
mendidibtyo dengan pendidilcan yong baik) (Qs. Aali 'Imraan [3]:
37), atau sebagai maful tsani (objek penderita kedua) dari kalimat:
'g;?t (Dan kamu pinjamikan). Al Hasan tyakni dari redaksi:

t*1, ada yang berkatq "Maksudnya adalatr, yang menenteramkan
jiwa." Ada juga yang berkata, "Ma}sudnya adalah, yang dengannya

mencari keridhaan Allah.' Ada pula yang berkata, "Maksudnya
adalatr, yang halal."

Firman-Ny a: 1Sfi 5. '4 'Ab i3 (Urt- barangsiapa yang

luJir sesudah i/z), maksudnya adalatr, sesudah perjanjian itu, atau

setelatr syarat tersebut. ,y?i "f; irl li lstsurgguhnya ia telah

tersesat dari jalan yang lurus), maksudnya adalatr salah di tengah
jalan.

Firman-Nya: W 6 4 W*opiJ karena mereka

melanggar janjinya), huruf ba' di sini adalah sababiyah

(menunjukkan sebab), dan 6 di sini adalatr tambahan, yang artinya,

tetapi karena disebabkan mereka melanggar janji mereka # (Kami

melaknat merelw), maksudnya adalah, Kami mengusir dan

menjauhkan mereka. f;r(t ii1;i 6ii.; (Dan Kami iadikan hati

mereka lrcras membatu), maksudnya adalah, menjadi keras sehingga

tidak mematrami kebaikan.

Hamzah dan Al Kisa'i membacanyu,'$J,dengan ta$atapada
huruf ya' tanpa al if. lni adalatr qiro' ah lbnu Mas' ud, An-Nakha' i, dan

Yalrya bin Watsab. Dikatakan: Dirhan qasry, dengan huruf sfiz
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ringan (anpa tasydid) diin ya' berlasydid, yang artinya zaaif Qtalsn).

Demikian yang disebutkan oleh Abu Ubaidah.

Al Ashma'i dan Abu Ubaidah berkatq "Dirham qastw

sepertinya kata yang di-i'rab-lcandari kata 4aas (keras)."

Al A'masy membacany u,'yii,tanpa tasydid pada hurufya'.

Ulama lainnya membacanya: 
/xar.S.

" *(; &'+1j1 59 ?- (M e r e tra s u ka m e r ub ah p e r kat a an

[AllahJ dari tempat-tempatnya), ini redaksi kalimat permulaan untuk

menjelaskan kondisi mereka, atau sebagai iumlah haaliyah (statusnya

sebagai redaksi yang menerangkan), yakni menggantinya dengan yang

lain, atau menakwilkannya dengan selain penakwilannya.

As-sulami dan An-Nakha'i membacanya: iyfir.
Firman-Ny u, & )"9 {F & yi {: (oan kamu senantiasa

akan melihat pengkhianatan dari mereka), maksudnya adalah, dan

kamu wahai Muhammad, akan senantiasa melihat pengkhianatan dari

mereka. Al khaainah adalah al khiyaana& (pengkhianatan). Ada yang

mengatakan bahwa ini adalah na', untuk kata yang mahdzuf, sehingga

perkiraannya menjadi: firqah khaainah (golongan yang berkhiana|.

Kata ini juga bisa bermakna mubalaghaft (menunjukkan sangat)

seperti halnya kata' 'alaamah dan nassabah, yaitu untuk

mengungkapkan bentuk sifat pengkhianatan yang sangat mendalam.

Ada juga yang mengatakan bahwa makna khaainah adalah

maksiat.

Firman-Nya: e $rD $;(Xecuati sedikit di antara mereka

[yang tidak berkhianatJ), adalah pengecualian dari dhamir pada

kalimat: &(Di antara mereka).

{!":t3 
-# ,316 (Matra maaflanlah mereka dan biarlcanlah

mereka). Ada yang mengatakan batrwa (perintah) ini telah dihapus
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oleh ayat saif (ayat pedang; ayat yang memerintatrkan untuk

memerangi mereka).

Ada yang mengatakan bahwa ayat ini khusus bagi golongan

yang ada perjanjian damai dengan mereka.

Firman-Ny a:'-iii-*. 6jiy';1 s31, 6y6u 4,5i <b1 (Dan

di antara orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami orang-

orang Nasrani"). Jaar dan majrur ini terkait dengan kalimat: 6Ei
(.4da yang telah Kami ambil). Didatrulukannya kalimat ini adalah

untuk lebih diperhatikan. Perkiraannya yaitu, dan Kami telah

mengambil perjanjian dari orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya

kami adalatr orang-orang Nasrani." Yakni perjanjian tauhid

(mengesakan ketuhanan Allah) dan beriman kepada Muhammad SAW

serta apa-apa yang dibawanya

Al Aktrfasy berkat4 "Ini seperti ungkapan akhadztu min zaid

tsaubahu wa dirhamahu (aku mengambil dar: Zatd, bajunya dan

uangnya). Jadi, susunan (pemaknaan) kata -a tfii setelah kata fiAi."
Sementara itu, orang-orang Kufah menyatakan sebaliknya.

Ada juga yang mengatakan batrwa dhamir (kata ganti

"mereka") pada kalimat: Ai*, (Perjanjian merelca) kembali kepada

bani Israil, yakni, Kami menganrbil dari orang-orang Nasrani seperti

perjanjian orang-orang yang disebutkan sebelum mereka dari

kalangan bani Israil.

Allah mengatakan: u3{J Cy6€ Qfi Ci(Di antara

orang-orang yang berlcata, "sesungguhnya kami orang-orang

Nasrani") dan tidak mengatakan wa min an-nashaaraa (dari orang-

orang Nasrani). Ini untuk menunjtrkkan batrwa sebenarnya mereka

berdusta ketika menyatakan Nasrani dan ketika menyatakan batrwa

mereka penolong-penolong Allatt.
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Firman-Nya: 4,, lib" li \iL 1#3 (Tetapi merelu

[sengajal melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi

peringatan dengannya), maksudnya adalah, lupa akan sebagian besar

perjanjian yang telah diambil atas mereka setelah diambil perjanjian

itu atas mereka.

i44li ',jrlt$l # 6j1(Matra Kami timbulkan di antara

mereka permusuhan dan kebencian), maksudnya adalah, Kami

tempelkan itu pada mereka. Kata ini [yakni: a*h diambil dari kata

al ghiraa'(lem atau perekat), yaitu sesuatu yang bisa menempelkan

sesuatu pada sesuatu yang lain, seperti getah dan yang serupanya.

Dikatakan: gharaa bi asy-syai' - gharyan (dengan harakatfathahpada

huruf ghain dan tanpa madd) - gtraa'an (dengan harakat kasrah darr

madd), yang artiny4 membayarrgkan padanya sehingga seolah-olatr

satrng menempel padanya. Yang seperti al ighraa'adalah kata at-

taharrusy, aghraitu al kalb artinya memotifasi anjing untuk berburu.

Maksud redaksi: iiS.<O, antara mereka) adalah antara kaum Yatrudi

dan Nasrani, karena mereka telah disebutkan sebelumnya. Ada juga

yang mengatakan bahwa itu adalah di kalangan kaum Nasrani sendiri,

karena mereka lebih dekat penyebutannya, sebab mereka terpecah-

belah menjadi golongan Ya'qubiyah, Nasthuriyah, dan Malkaniyah,

yang .sebagian mengafirkan sebagian lainnya dan menunjukkan

permusuhan di antara mereka.

An-Nuhas berkata, "sungguh bagus pendapat yang

menyebutkan bahwa makna firman-Nya, l4:Jti lr6t 7r;. t{rft
(Malra Kami timbulkan di antara merela permusuhan dan kebencian)

adalatr, Allah memerintahkan untuk menimbulkan permusuhan dan

kebencian di kalangan, sehingga masing-masing golongan

diperintahkan untuk memusuhi dan membenci golongan lainnya.

Firman-Ny a: -!ji,*5- l|(b q'ifi At$; 4i7'': (Dan

ketak Allah alcan memberitakon kepado mereka apa yang selalu
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mereka kerjakan), adalah ancaman bagi mereka, bahwa mereka akan

mendapat balasan atas pelanggaran sumpah tersebut.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Al-Aliyah, mengenai

firman-Ny at :v#L4 64',ii':ai t;iS (Dan sesungguhnya Allah

telah mengambil perjanjian [dariJ bani Israil), ia berkata, "Allah
telatr mengambil perjanjian dari mereka ulrtuk memumikan

penghambaan kepada-Nya dan tidak menyembah selain-Nya. g;r
Qi ;:; ,*t X:"(Dan telah Kami anglcat di antara mereka dua

belas orang pemimpin), maksudnya adalatr, dua belas orang

penanggung jawab (pemuka atau penghulu) yang menanggung mereka

dalam memenuhi perjanjian dengan Allah, serta mengukuhkan segala

perkara yang diperintahkan kepada mereka dan segala hal yang

dilarang atas mereka."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarfu, dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Mujatrid, mengenai firman-Nya: ( ,i. fi -rlii

(Dua belas orang pentimpin), ia berkata, "Dari setiap suku bani Israil

ada sejumlatr orang yang diutus Musa kepada kaum yang gagatr

perkasa, lalu mereka mendapati kaum itu berpostur tinggi besar

sehingga dua orang dari bani Israil bisa masuk ke lengan baju salah

seorang dari mereka, dan (diperkirakan) senjata yang dibawa oleh

salah seorang dari mereka tidak sanggup diangkat kecuali oleh lima

orang dari bani Israil dengan menggrlrakan papan kayu. Anak panatl

yang mereka gunakan pun bila telah melesat akan sanggup menembus

empat atau lima orang dari bani Israil. Oleh karena itu, semua

pemimpin bani Israil itu kembali kepada sukunya masing-masing dan

semuanya melarang mereka untuk memerangi kaum tersebut, kecuali

Yusya' bin Nun dan Kalib bin Yaqunah (Kaleb bin Yefuna), keduanya

justru memerintahkan sukunya untuk memerangi kaum yang gagah

perkasa itu dan melawan mereka. Namun bani Israil tidak mematuhi

keduanya dan malatr mematuhi para pemimpin lainnya [yang

melarang memerangi kaum tersebutl. Kedua orang inilah yang Allah
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anugerahi kenikmatan, sementara akibat dari'itu bani Israil terisolasi

selama empat puluh tahun, mereka merasa seolah berada pada pagi

hari, padahal mereka tengah berada pada sore hari, dan sebaliknya,

mereka merasa berada pada sore hari, padahal mereka tengah berada

pada pagi hari.

Demikian yang mereka alami di padang Tih mereka. Lalu

Musa memukulkan batu yang kemudian memancarlah dua belas mata

air yang diperuntukkan bagi mereka, lalu Musa berkata, 'Minumlah

wahai keledai'. Allah lalu melarang Musa mencela mereka."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nya tj ;i'rtr\i (Dua belas orang pemimpin), ia

berkata, 'oMereka dari kalangan bani Israil. Mereka diutus oleh Musa

untuk mengamati kota tersebut. Mereka lalu kembali dengan

membawa biji dari buah kaum itu yang cukup besar. Seseorang

kemudian berkata, 'Perkirakanlah kekuatan dan kehebatan kaum itu,

ini dia buah-buahan mereka'. Saat itulah nyali bani Israil menciut,

maka mereka berkata, 'Kami tidak sanggup berperang'. e1 j.i6
*ii 3:; (Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan

berperanglah kamu berdua) (Qs. Al Maa'idatr l5l:24);'

Ibnu Ishaq menyebutkan nama-narna pat'a pemimpin suku

tersebut, dan nama-nama mereka tercantum pada kitab Perialanan

Keempat dalar4 Taurat. Di dalamnya disebutkan kisah yang berbeda

dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Ishaq.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya: ij3il;S (Dan lmmu bantu 'mereka), ia berkata,

"(Maksudnya adalah) a'nantumuuhum (kamu bantu mereka)."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Mujatrid, mengenai firman-Nya: $i:ii3 {oan
kamu bantu mereka), ia berkata, "(Maksudnya adalah)

nashartumuuhum (karnu tolong mereka)."
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Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nya: ;i3$ # 4 ([TetapiJ lwrena mereka melanggar

janjinya), ia berkata, o'Maksudnya adalah, perjanjian yang telah

diambil Allah dari para ahli Taurat, lalu merekamelanggarnya."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, mengenai firman-Nya:

4*G &'#i\ 637(Merelw suka merubah perlataan [AllahJ

dari tempat-tempatnya). ia berkata, "Maksudnya adalah batasan-

batasan Allah. Mereka berkata, 'Jika Muhammad memerintahkan

kalian dengan apa yang ada pada kalian, maka terimalah, tapi jika

menyelisihi itu maka berhati-hatilah'."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya:

4r.li{j li;\E\!ie loan merelw [sengaial melupalcan sebagian

dari apa yang meretra telah diperingatkan dengannya), ia berkata,

"(Maksudnya adalah) melupakan Al Kitab."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firman-Nya: {9 & 3$ {t
& ir:F (Dan lcamu [MuhammadJ senantiasa alran melihat

pengffitianatan dari mereka), ia berkata, "Orang-orang Yahudi tetap

menginginkan (merencanakan) seperti yang pernah mereka inginkan

ketika beliau memasuki kebun mereka."

Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu A1

Mundzir meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-Nya, 3${i
& )"F {g * (Dan lcamu [MuhammadJ senantiasa alwn melihat

pengkhianatan dari mereka), ia berkata, "(Maksudnya adalah)

kebohongan dan kepalsuan." Tentang firman-Nya: (!'ltj 'i; J;fl
(Matca maafftanlah merefta dan biarftanlah mereka)' ia berkata, l'Saat

itu beliau belum diperintahkan rurtuk memefangi mereka, maka Allalt

memerintahkan beliau untuk memaafkan mereka dan berlapang dada'

Selanjutnya perintatr ini dihapus oleh ayat dalam surah Baraa'ah,

,.$l ,.A\1't .$ 5hi-S 5.5\$$ (Perangitah orans-orang
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yang tidak beriman kepada Altah dan tidak (pula) lcepada Hari

Kenudian) (Qs. ArTaubah [9]:29)."

Abu Ubaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan

dari Ibralrim An-Nakha'i, mengenai firman-Nya: i3t13l # 6*ft
-t!i*!r .i- JL i\fl:Jli (Mapa Kami timbullwn di antara mereka

permusuhan don kpbencian sampai Hari Kiamat), ia berkata,

"sebagian mereka menimbulkan perselisihan dan pertentangan

tprhadap sebagian lain dalam perkara agarrra'"

fr# "F _*6;r,P..4 33 viAi'J.\{-
ii'*+ Gifi; 4+)i A Cii "i'+rg

5fi e;.,s #- @ i# 5+3 3 i' ;1'1 <-e P ic
i -i &. #', ;tAi'p,i1(;) #i -;

@ r*r* +te Jy +*s -Dib'hi 4L
KHai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu rasul Kami,

menjelashan kepadamu banyak dari isi Al Kitab yang kamu

semb unyikan, dan b anyah (puta yan g) dibiarkanny& ses ungguhnya

telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang

meneranghan. Dengan hitab itulah Allah menuniuki orang-orang

yang mengikuti keridhaan-Nya he ialan keselamatan, dan (dengan

kitah itu pula) Allah mengeluarhan orang-ofang itu dari gelapr

gulita kepada cahaya yang terang-benderang dengan seizin-Nya,

dan menuniuki meteka ke ialan yafig lurus"'

(Qs. AI Maa'idah [5]: 15-16)

304 TAFSIR FATHUL QADIR



Alif danlaam pada kata: .r'',+Jf berflrngsi menunjukkan jenis,

dan trhithab ini urtt* kaum Yatrudi serta Nasrani. dg ?i4 i3
(Sesungguhnya teloh datang kepadamu rasul Kami), maksudnya

adalah Mutrammad SAW, ketika beliau '&q 69'F -X-
,rg?3i -n -<,;^'t (Menjelaskan kepadamu banyak dari isi At Kitab

yang lramu sembunyikan) yang telatr ditunmkan kepadamu, yaitu

Taurat dan Injil, seperti ayat rujarn dan kisah orang-orang yang

melanggar pada hari sabat (hari Sabtu), ymg dirubah menjadi kera.

/9 {i-\fii (Dan banyak [pula yangJ dibiarkannya) dari apa pun

yang kamu sembunyikan, sehingga tidak dijelaskan, karena tidak

tercakup oleh hukum-hukum syariat yang harus dijelaskan. Jika

demikian, maka tidak ada manfaat yang terkait dengan penjelasannya

kecuali hanya akan mempermalukanmu.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah, ia banyak

membiarkan berbagai hal dengan melewatkannya dan tidak

mengabarkannya kepadamu,

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalatr, membiarkan

banyak hal padamu sehingga tidak menghukum mereka atas perbuatan

mereka. Redaksi kalimat ini berada pada posisi nashab sebagu 'athf

pada redaksi kalimat yang menjelaskan, yaihr: 'FS -*-
(M e nj e I a s lran ke p a damu) .

Firman-Nya: 33 ;i't G Pi6'i (Sesungguhnya telah

datang kepadamu cahaya dari Allah), adalatr redaksi kalimat

permulaan yang mencakup penjelasan bahwa pengutusan Muhammad

SAW telah dilingkupi oleh berbagai manfaat selain dari sebagai

penjelasan yang telah disebutkan tadi.

Az-Zajjaj berkata, "Maksud kata: 33 (Cahaya) adalatr

Muhammad SAW."

Ada yang berkata, " il adalah Islam, sedangkan -W 4t*S
(Kitab yang menerangkan) adalatr A1 Qur'an, karena Al Qur'an
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menjelaskan. Dhamir pada kalimat: n 6#- (Dengan kitab itulah

Allah menuniuki) kembali kepada '+f , ata,u kepada "*Y m 33,

karena keduanya merupakan satu kesatuan."

,.2. ? zz/.-,.i-)tp) e-,1 .;r (Orang-orang yang mengilafii keridhaan'

Nya), maksudnya adalah, apa yang diridhai Allah. AAl 'Si:' (Ke

jalan keselamatan) dan adzab yang mengantarkan kepada negeri

sejahtera yang terbebas dari segala petaka.

Ada yang mengatakan bahwa ,{ltimaksudnya adala}r Islam.

+(:\Bi -& &#: (Dan [dengan kitab itu pulal Allah

mengeluarlnn orang-srang itu dari gelap-gulita) yarry kufur 3L
,li lXepada cahaya yang terang-benderang), yang Islami. 4+4-t
, .i-:: li, $y(Dan menuniuw rnereka ke ialan yang lurus), yarlg

dengannya mereka akan sampai kepada kebenaran yang tidak ada

kebengkokan di dalamnya dan tidak pula kekhawatiran

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-Nya:

6;;t (Rasut Kami), ia berkata, "Maksudnya adalah Muhammad

sAw."

Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Ikrimah, ia berkata,
,'sesungguhnya Nabiyullah SAW didatangi oleh orang-orang Yahudi

yang menanyakan kepadanya tentang hukuman rajam,'lalu beliau

bertany4 ,ttl '€$ (Siapa yang paling alim di antara katian)? Mereka

pun menunjuk kepada Ibnu shuriya. Kemudian beliau

mempersnmpahkannya kepada Dzat Yang telah menurunkan Taurat

kepada Musa dan Yang telatr mengangkatkan bukit Thursina saat

pengambilan janji dari mereka (bani Israil). Ibnu shuriya pun berkata,

'Ketika telah banyak kaum kami yang mati dirajam karena zina, karni

tetapkan hukum cambuk seratus kali, dan kami cukur kepalanya'.
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Hukum rajam pun kembali diterapkan kepada mereka. Lalu turunlatt

ayat ini."ls

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Jtraij.

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Qatadah, mengenai

firman-Nya: /? -* ifr; (Dan banyak [pula yang|

dibiarkannya), ia berkata, "(Maksundya adalah) banyak pula dari

dosa-dosa."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-Suddi, ia berkata, "Ayat: 'J5

,771i (Jalan lceselamatan) adalahjalan Allah yang telah disyariatkan-

Nya :bagi para hamba-Nya dan diserukan-Nya kepada mereka, serta

diutus-Nya para rasul untuk menyampaikannya, yaitu Islam."

;1 s, ",&7 *1 &*3\'; rt 3yYj6, O-5\ :LA'ri
'€- f <J G*3i 6)t6. 6"1 1 ->Lti$ iti'u ag5-

e- :$ 3 +{A\ -Air |iW &-i^ii A 6,14i3
$$ 4'6;@ r.$ t6,li {p tr"Xfi; 61\4iit13

A S'"t-,}\ & *'$ i37i#, ;'{ w,1 # aSitro

+$Ai 3$ fi;w J 4ili$ta$';L'brri
#\r!fiw.u;,y$ti

r* Shahih, dikeluarkan oleh tbnu Jarir, 6/103. Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi bin

Abdul Majid [salah seorang perawinya] adalah orang yang tsiqah, ryn]l
hapalannya mengalami perubahan tiga tatlrn sebelum meninggal. Sementara Khalid

Xguariaaaatat, seorang perawi yangtsiqah, namun meriwayatkan secara mursal.

Saya (pen-taftqrq) katakan: Riwayat ini ada syahidnya" yaitu 
-dari 

h-8dits llcimah,
juga iand a*emukaican oleh Abu Daud, 3626, yang dr-shahiful<ar oleh Al-Albani
dalarn Shahih Abi Daud, 3085.
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"sesungguhnya telah kafirlah orangorang yang berhata,

'sesungguhnyaAllah itu adalah Al Masih pufia Maryam'.

Katakanlah r' Maha siapakah (gerangan) yan g dapat menghalan g-

halangi kehendak Allah, jika Dia hendah membinasakan Al Masih

putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang4rrang yang

berada di bumi semuanya?' Kepunyaan Allahlah heraiaan langit

dan bumi don apa yang di antara keduanya; Dia menciptakan apa

yang dikendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atos segala sesuatu.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakanr'Kami ini adalah

anah-anak Allah dan hekasih-kekasih-Nya'. Katakanlah,' Maka

mengapa Allah menyihsa kamu karena dosa4osamu?' (Kamu

bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya), tetapi hamu

adalah manusia (biasa) di antara orang-orang yang diciptakan-Nya,

Dia mengampuni bagi siapa yang dihehendaki-Nya dan menyiksa

siapa yang dikehenfuki-Nya. Dan kepunyaan Allahlah keraiaan

tangit dan bumi serta apa yang ada di antaia keduanya. Dan kepada

Allahlah kembali (segala sesuatu)," (Qs. Al Maa'idah [5]: 17-18)

Dhamir fashl (kataganti yang berdiri sendiri) pada qedaksi: ;i
&;:t (Itu adalah Al Masih) menunjukkan pembatasan. Ada yang

berkata; "sebagian goloirgan kaum Nasrani mengatakan begitu." Ada

juga yang berkata, "Yang mengatakan demikian hanyalah salah

seorang dari mereka." Namun ungkapan mereka memastikan: ir"A\'3y

L,-li (Sesungguhnya Allah itu adalah Al Masih), bukan selainnya.

Pada akhir suratr An-Nisaa' telah dipaparkan keterangannya secara

gamblang, sehingga tidak perlu diulang di sini.

Firman-Nya: \#" itt 'a. 3# # :S (Katatranlaho uMaka

siopalcah [geranganJ yang dapat menghalang'halangi kehendak

Allah') adalah bentuk kalimat tanya yang bernada mencela dan

merendahkan. Al milk adalahketepatan, pemeliharaan, dan kekuasaan,
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yaitu dari ungkapan malahu 'alaa fulaan amrahu (aktr memegang

urusan Fulan), maksudnya adalah, Aku menguasainya. Arti ayat ini
yaitu, siapakah gerangan yagg dapat mencegah. Ati" 6 i6 JL
\4 ,?-fA A -;3 ,i41" €J AI A*Xi (iitra Dia hendak

membinasakan Al Masih putra Maryam itu beserta ibunya dan

seluruh orang-orang yong berada di bumi semuanya), karena tidak

ada seorang pun yang dapat mencegah itu, maka berarti tidak ada ilah

selain Allah, tidak Rabb selain-Nyq dan tidak ada sesembahan yang

haq selain-Nya. Seandainya Al Masih adalatr ttrhan, sebagaimana

diklaim oleh kaum Nasrani, tentulah ia mempunyai peran dalam

urusan ini, dan tentunya paling tidak ia dapat melindungi dirinya,

namun kenyataannya ia tidak dapat mencegah kematian terhadap

ibunya saat kematian itu datang mer{emputnya. Dikhususkannya

penyebutan ini walaupun sudah tercakup oleh keumumanredaksi"dan

seluruh orang-orang yang berada di bumi", karena (bila memang

mempunyai kemampuan yang mencegah), maka itu lebih utama ia

lakukan terhadap ibunya daripada terhadap yang lain. Namun karena

ia memang tidak mampu mencegah kematian itu dari ibunya, maka ia

lebih tidak mampu lagi mencegatr kematian dari selain ibunya.

Disebutkarurya redaksi: orang-orang yang berada di bumti,

untuk menunjukkan cakupan kekuasaan Allah, dan apabila Allah

menghendaki sesuatu, maka tidak ada yang 'dapat menghalangi

perintah-Nya dan tidak ada yang turut serta dalam keputusan-Nya.

14i16 *.!Ji't ertilli -Aif isj (xepunyaan Altahlah

lrerajaan langit dan bumi dan apa yang di antara kcduanya),

maksudnya adalah maktrluk-makhluk di antara kedua macamnya itu.

Firman-Nya: {'6 ( '$l lOio menciptakon apa yang

dilcendaW-Nya), adalatr redaksi kalimat permulaan yang menjelaskan

bahwa Allah SWT adalatr pencipta seluruh makhlttk sesuai dengan
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kehendak-Nya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak ada

sesruttu yang sulit bagi-NYa.

Firman-Ny u, i!t!,J3 i'l rtq li a?'#tt x4\ 46s (orang'

orang Yohudi dan Nasrani berlcata, "Kdrni ini adalah anak-anak

Altah dan lrelrasih-kekasih-Nya.") Kaum Yahudi menetapkan bagi diri

mereka sebagaimana yang mereka tetapkan terhadap Uzait, mereka

berkata, " ,fi'6 $jL (Uzatr itu putra Allah) (Qs. At-Taubatr [9]: 30)'

Kaum Nasrani juga menetapkan untuk diri mereka sebagaimana yang

mereka tetapkan terhadap Al Masih, mereka berkata, "Ayat: &r-r3l
,11 1# (Al Masih itu putra Allah) (Qs. At-Taubatr [9]: 30) Ada juga

yang mengatakan batrwa redaksi ini adalatr dengan pembuangan

mudhaf ftata sandang), yakni (ika tidak dibuang): Nahnu atbaa'u

abnaa'illla& ftami adalah para pengikut anak-anak Allah)'

Demikianlah mereka menetapkan untuk diri merekq bahwa

mereka adalatr kekasih-kekasih Allatr, hanya dengan berdasarkan

klaim yang batil dan angan-angan kosong. Oleh karena itu, Allah

swT memerintahkan Rasul-Nya SAW untuk menyanggah mereka,

maka beliau pun berkata (sebagaimana diperintahkan Allah),
,.Ayat: f-,$&i:r'q (Maka ruengapa Allah menyiksa kamu karena

dosa-dosamu?), maksudnya adalah, jika kalian memang benar

sebagaimana yang kalian klaimkan, maka mengapa Allah menyiksa

kalian atas apa-apa yang kalian ada-adakan, yaitu berupa dosa-dosa,

pembinasaan, perubahan wujud, dan neraka padg Hari Kiamat,

padatral kalian telah menyatakan: i;tL-9 Yl4\ $ SAi (3 J
(Kami sekali-trati tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama

bebiei:rapa hari saja) (Qs. Al Baqarah [2]: 80). Sebab, anak adala]r

bagian dari bapaknya, sehingga tidak layak terlontar terhadapnya

sesuatu yang tidak layak terlontar terhadap bapaknya. Namun pada

kenyataannya kalian berdosa, padahal kekasih tidak akan menyiksa

kekasihnya, sedangkan kalian disiksa. Ini menunjukkan bahwa kalian
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berdusta dalam klaim ini. Bukti ini dikenal sebagai bukti kebalikan

oleh para diskusan.

Firman-Ny at ',;L *fi A S. ([Kamu bukantah anak-anak

Allah dan lrelrasih-kekasih-NyaJ, tetapi lwmu adalah manusia [biasaJ

di antara orang-orang yang diciptalan'Nya), adalatr 'athf pada

kalimat muqaddar (kalimat yang diperkirakan), yang diisyaratkan oleh

redaksinya, yakni: fa lastum hiina'idzin kndzaalik (maka sebenarnya

saat itu kalian tidaklah demikian), [(i || f4 i1 $. gxamu

bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-keknsih'Nyo|, tetapi kamu

adalah manusia [biasal di antara orang-orang yang diciptalmn-Nya),

maksudnya adalah, di antara jenis yang diciptakan Allah, yang Allah

memperhitungkan kebaikan dan keburukan pada mereka, serta

membalas masing-masing sesuai aqral perbuatannyu. {4 A #-
t4$.t1i '"3V +gA\ AV ;r;W ; +{13 (Dia mengampuni

bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang

dilrBhendaki-Nya. Dan lcepunyaan Allahlah keraiaan langit dan bumi

serta apa yang ada di antara ftcduanya), yaitu semua makhluk

ciptaaq. t;J\ $ls @o" lzpada Allohlah kembali [segala sesuatuJ),

maksudnya adalah, kepadanyalah kalian akan kembali saat kalian

pindatr dari negeri dunia ke negeri akhirat.

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan

Al Baihaqi dalam Ad-Datail meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia

menuturkan: Nu'man bin Adha, Bahra bin Amr, dan Syas bin Adi

menemui Rasulullah SAW, lalu mereka berbicara dengan beliau dan

beliau pun berbicara dengan mereka. Rasulullah SAW lalu menyeru

mereka kepada Allah dan memperingatkan mereka tentang adzab-

Nya, namun mereka justnr berkat4 "Engkau tidak usah mengancam

kami, watrai Muhammad fEV $11i4'i5 (Kami ini adalah anak-

anak Allah dan kekasih-keftasih-Nya)." Ucapan ini seperti yang biasa

diucapkan oleh kaum Nasrani. Jadi, berkenaan dengan mereka Allah
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menurunkan ayat: alfili't !i;1 4'6; (orang-orang Yahudi dan

Nasrani mengatakan) hingga akhir ayat.lo5

Ahmad meriwayatkan dari Anas dalam Musnad'nya, ia

menufigkan, "Nabi SAW berjalan beisama sejumlatr sahabatrya,

sementara di jalanan ada seorang anak. Tatkala ibu si anak melihat

rombongan beliau, ia mengkhawatirkan anaknya itu, ia khawatir

anaknya akan tersenggol oleh rombongan beliau, maka ia segera

mengambil anaknya sambil berkata, 'Anakku, anakku'. Orang-orang

(yang bersama Rasulullah SA\ID lalu berkata, 'Wahai Rasulullah,

tampaknya wanita ini tidak ingin mencampalJcan anaknya ke neraka'.

Nabi SAW bersabda, :16' d 'q ,ttf tr, ,7 1Mr*ong tidak Dan

Altah tidak aftnn melemparftan yang dilasihi-Nya l@ dalam

neralra)."r06 Sanad-nya dalam Al Musnad adalah: Ibnu Abu Adi

menceritakan dari Humaid, dari Anas....Lalu disebutkan haditsnya.

Makna ayat tersebut menunjukkan kepada makna hadits ini.

Oleh karena itu, seorang tokoh sufi berkata kepada seorang ahli fikih,
..Di dalam Al Qur'an, ayat manakah yang engkau temukan batrwa

seorang kekasih tidak akan mengadzab kekasihnya?" Ahli fikih ini

tidak memberikan jawaban, lalu tokoh sufi itu membacakan ayat ini.

Ahmad meriwayatkan dalam Az'Zuhd, dari Al H3s*, bahwa

Nabi SAW bersabda, .';13,r' d a?i- n ',4,t ,ry h' liuU r irri ,r

t6 Sanad-nya dha'if, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, 6/105. Dalam sanad-nya

terdapat Muhammad bin Abu Mtrhammad, maulaZudbin Tsabit, yang menurut Al
Hafizh, "Ia tidak dikenal, ia meriwayatkan sendirian dari Ibnu Ishaq."

rd5 biriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-ny\3D35, dan dicantumkan oleh

Al Haitsami dalarn Al Majma" 10t213,383, dan ia berkata, "Diriwayatkan oleh

Ahmad dan oleh Al Bazzar menyerupai itu, serta Abu Ya'la. Para perawinya

shahih;'
Saya(pen+ahqiq)katak,an: lni memang seperti yang dikatakan oleh Al Haitsami,

kecuaii bahwa H-umaid Ath-Thawil [salah seorang perawrnya] termasuk perawi

Muslim saja. Al Hafiztr berkata dalarn At-Taqrib, "ld orang yang tsiqah, namun

mudallis. Mayoritas haditsnya yang didengarnya dari Anas ia terima dari Tsabit."'
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(Memang tidah dan Allah tidak akan mengadzab lcekasih-Nyo, akan

tetapi adalwlanya Dia mengujinyo sewahu di dunia).ro7

Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-Suddi, mengenai firman-Nya:

lii| 6 4{13 $4 ,X. i; (Dia mengampuni bagi siapa vang
dikehendaH-Nya dan menyiksa siapa yang dikchendaki-Nya), ia

berkata, "Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang

dikehendaki-Nya di antara kalian di dunia, lalu mengampuninya, dan

Allah mematikan siapa saja yang dikehendaki-Nya di.antara kalian

dalam keadaan kufur, lalu menyiksanya."

6,yli'6 iit if"'F vtlA'€rq"i' ;SfiJ"A-
i* x;6 \s;l; {:,\1- fr )j { i #,a.6,& c l$i

i$ ri,f
"Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul

Kami, menjelaskan (syariat Kami) kepadamu ketika terputus

(pengiriman) ras ul-ras ul, agar kamu tidak men gatakan r' Tidak

datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun

seorang pemberi peringatan'. Sesungguhnya telah datang

kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah

Maha Kuasa atas segala sesuatu.D (Qs. At Maa'idah tsl: 19)

Maksud Ahti Kitab di sini adalah kaum Yatrudi dan Nasrani,

dan yang dimaksud dengan rasul di sini adalah Muhammad SAW. qj-
'{J (Ue"irlaslwn [syariat Kamd kcpadamu) adalatr hal (keterungan

kondisi). Hal yang dijelaskan itu adalatr apa-apa yang disyariatkan

Allah bagi para hamba-Nya, dibuang (tidak ditampakkan) kata ini

t0 Silakan lihat yang sebelumnya.
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adalah karena sudatr diketatrui, sebab pengutusan rasul berfungsi

untuk itu.

Asal makna al fatrah adalah as-suhtun (diarn), dikatakan,

'fatara asy-syai'u" yang artinya sakana asy-syai'u (sesuatu itu diam).

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah terputus,

demikian yang dikatakan oleh Abu Ali Al Farisi dan yang lain. Dari

pengertian ini muncul wrykaparfatara al moa'u (air terputus) apabila

suasana dingin telatr berlalu dan beralih ke suasana panas. Fatara ar-

rajul 'an 'amalihi (laki-laki itu terputus dari pekerjaannya) apabila ia

telatr berhenti dari usatra yang biasa dilakukannya. Imra'ah faatirah
ath+had adalah wanita yang terfokus sorot matanya. Makna redaksi

ayat ini yaitu, telatr terputus pengutusan para rasul selama beberapa

zaman sebelum diutusnya Nabi SAW.

Ada perbedaan pendapat tentang lamanya masa tersebut (masa

terputusnya pengutusan para rasul), dan keterangan mengenai ini akan

dikemukakan nanti.

Firman-Nya, S-${i # lr1iq C $;n i (Agar tramu tidak

berlata, "Tidak datang lcepada kami baik seorang pembavta berita

gembira maupun seorang pemberi peringatan."), adalah alasan

datangnya rasul yang membawa keterangan karena telah terjadinya

masa vakum, yakni, agar kalian tidak mengatakan perkataan ini
sebagai alasan tindak kesenangan kalian.

Kata t62 pada redaksi: # 
t;r2 {storrng pembawa berita

gembira) adalah tambahan untuk menunjtrkkan "sangat" dalam

menafikan kedatangan. Sedangkan htnf faa' pada kalimat: '{'t XS

{sesungguhnya telah datang lcepadamu) menunjukkan kefasihan,

seperti ungkapan penyair berikut ini:

Se sungguhnyo lcami telah mendat angi orang-or ang Khuras an.

tlvt;*do '"r-
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Artinya, janganlah kalian beralasan, karena sesungguhnya

telah datang kepada kalian seorang pembawa berita gembira dan

pemberi peringatan, yaitu Muhammad SAW.

3'-$ ;it g iP K(21,luan Maha Ktasa atas segala sesuatu).

Di antara bentuk kekuasaan Allah adalah mengutus Rasul-Nya pada

masa vakumny a paru rasul tersebut.

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan

Al Baihaqi dalam Ad-Dala'il meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia

menuturkan, "Rasulullah SAW mengajak kaum Yahudi kepada Islam,

membujuk dan memperingatkan mereka, namun mereka menolak'

Lalu berkatalah Mu'adzbin Jabal, Sa'd bin Ubadatr, dan Uqbah bin

Wahb, kepada mereka, 'Wahai sekalian kaum Yafuudi, bertakwalah

kalian kepada Allah. Demi Allah, sesungguhnya kalian telah

mengetahui bahwa beliau adalah utusan Allah SAW. Kalian pernah

menyebutkannya kepada kami sebelum beliau diutus, dan kalian telah

menyebutkan ciri-cirinya kepada kami'. RaJi bin Harmalah dan Wahb

bin Yahudza menjawab, 'Kami tidak pernah mengatakan itu kepada

kalian, dan Allah tidak pernah menurunkan kitab setelah Musa, serta

tidak pemah mengutus pembawa berita gembira dan pemberi

peringatan setelahnya'. Allah lalu menurunkan ayat: il ;$iili-
,illt A iil {P'Fl '*6;' $; (Hai Ahti Kitab, sesungguhnva

telah datang kepada kamu rasul Kami, menielaskan [syariat KamiJ

kepadamu ketitra terputus [pengirimanJ rasul-r asul)."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Qatadah, mengenai ayat ini, ia be*ata,

"Maksudnya adalah Muhammad SAW, beliau datang dengan

membawa kebenaran yang dengannya Allatr membedakan antara yang

haq dengan yang batil. Di dalamnya terdapat penjelasan, nasihat,

cahaya, petunjuk, dan perlindtrngan bagi yang menjalankannya'"
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Lebih jauh ia berkata, "Masa fatrah (erputusnya pengiriman

para rasul) antara Isa dengan Muhammad adalatr enam ratus sekian

tahun, sebagaimana kehendak Allah."

Ab&xraz.zaq, Abd bin Humaid, dan Ibnu Jarir meriwayatkan

dariny4 ia berkata, "Maksudnya adalah selama 560 tahrur."

Al Kalbi berkata, "Maksudnya adalah 540 tahun.'

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata,

"Maksudnya adalah 500 tahun."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, ia berkat4

"Maksudnya adalah empat ratus tiga puluh sekian tahun.'

Ibnu Sa'd meriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam Ath-Thabaqat,

ia berkata, "Antara masa Musa dengan Isa adalah 1900 tatrun, dan di

antara m:rsa itu tidak pernah terjadi masa fattah (terputusnya

pengiriman para rasul), karena selama masa itu Allah telah mengutus

seribu nabi dari kalangan bani Israil, disamping mengutus para utusan

dari selain kalangan mereka. Jarak masa antara latrirnya Isa dengan

Muhammad SAW adalah 569 tahun. Pada masa awalnya Allah telah

mengutus tiga orang nabi, sebagaimana difirmankan-Nya, i$f-Ulf it
#9, $;t (^!K {-'il 17vaitu1 trcttla Kami *rrguiit tepada

merelm dua orang utus.an, lalu mereka mendustalran keduanya;

lremudian Kami htatkan dengan [utusanJ ketiga) (Qs. Yaasiin [36]:

l4). Utusan yang menguatkan itu adalah syam'un, dan ia termasuk

hawariyyun Masa fatrah, yaitu saat Allah tidak mengutus seorang

rasul pun, adalatr 443 tahun." Ada juga yang mengatakan selain yang

telatr kami sebutkan tadi.

'#.'J:* tl,# ifi '*,-W'd .r'fr .u 3l.og;1 36 l5

;4t-@ aEii'i(iJ df { (, $:,Gj $i FC, {6f

TAFSIR FATHUL QADIR316



tAi:S f,,(5 t*'tja g,$l x i;K,li rastx 6-ii Wx

& t#:-i j Cfi io.96q+!,t *;-U r3 @ {,{,*
A afiJtt @ cLc 6V qVP- o$ Qat #
t*g, 6$ 4crr ;* W;i v.* xfr '€fr oltl'c$t
6AU 6 @'u..*, iK4rl?'p ;'i g',bAF FS
WC$# 3;5 t\,5i6r1"i;r"(fii-QLi J6y

$rt$,# Jyirylr 4L-';i6 @ 5:U
'& "eS ?* L9 q'9 i6, @ a+a i ;;tt
@ <;1li i rA iF,;V 53'*.i'ii

"Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnyar'Hai

kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia mengangkat

nabi-nabi diantaramu, dan iadikan-Nya kamu orang-orang

merdeka, dan diberikan-Nya kepadamu apa yang belum pernah

diberikan-Nya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain.

Hai kaumku, masuklah ke tanah suciyang telah ditentukan Allah

bagimu, dan janganlah kamu lari he belakang (karena kamu takut

kepada musuh), maka kamu meniadi orang-orang yang merugi',

Mereka berkatar'Hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada

orang-orang yang gagah perhasa, ses.ungguhnjta kami sekali-kali

tidak akan memasukinya sebelum mereka ke luar daripadanya. Jika

mereka keluar daripadanya, pasti hami akan memosukinya'.

Berkatalah dua*orang di antara orang-orang yflng takut (kepada

Atlah) yang Atlah telah memberi nikmat atas keduanyar'serbulah

mereka dengan melaluipintu gerbang (kota) itu, moka bila kamu

,/ o// t/ /t/\*-, U.+

o.54-
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mernasukinya niscaya kamu ahan menang. Dan hanya kepada

Atlah hendaknya kamu bertawakal,iika homu benar-benar orang

yang beriman'. Mereha berkatar'Hai Musa, hami sekali-kali tidak

akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di

dalamnya, karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan

berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk

menanti di sini saja', Berkata Musar'Ya Tuhanku, aku tidak

tnenguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku Sebab itu

pisahkanlah antara kami dengan orang4rrang yangfasik itu'. Allah

bedirmanr'(Jika demikian), maha sesungguhnya negeri itu

dihuromkan atas mereka selarna empat puluh tahun, (selama itu)

mereka akan berpatar-putar kebingungan di bumi (padang Tiih)

itu Maka janganlah kamu bersedih hafi (memikirkan nasQ orang-

g yangfasik itu'." (Qs. Al Maa'idah [5]: 20'26)

Ayat-ayat ini mengandung penjelasan dari Allah, batrwa kaum

Yahudi yang ada pada masa Mutrammad SAW ini, para pendahulu

mereka dahulu telah membangkang terhadap Musa dan bermaksiat

terhadapnya, sebagaimana kini mereka membangkang terhadap

Mutrammad SAW dan bermaksiat terhadapnya. Khabar ini merupakan

pelipur lara bagi beliau SAW.

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Katsir, bahwa ia

membacanya: r1f\t ?i ti-, dengan dhammah pada huruf miim.

Demikian juga qira'ah-nya pada kalimat-kalimat serupa ini.

Perkilaannya adalatr, yaa ayythal qaum udzlatruu ni'matallaahi

'alqiLwm idz ja'ala fiihtm anbiyaa (watrai sekalin kaum [Yahudi],

ingatlah kamu akan nikmat Allah atasmu ketika Dia mengangkat nabi-

nabi diantarafnu). Maksudnya adalatr saat waktu pengangkatan itu,

sementara mengingat wa}tu terjadinya adalah mengingat peristiwa-

peristiwa berharga yang terjadi saat itu, karena perintah mengingat
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waktu berarti perintah untuk mengingat apa yang terjaai pada waktu

itu dengan cara yang lebih utama. Allah SWT menganugerahkan

nikmat kepada mereka dengan mengangkat para nabi dari kalangan

mereka, padahal disamping itu Allatr juga mengangkat para nabi dari

selain kalangan mereka. Disebutkannya hal ini karena banyaknya para

nabi dari kalangan mereka.

Firman-Ny u, (ji Fgt (Dan iadikan-Nya kamu para raia),

maksudnya adalah, Allah menjadikan para.ruja di antara kamu.

Dibuangnya harf jar (partikel penyebab kasroh) adalah karena makna

redaksi ini tampak dari perkir&mnya. Bisa juga dikatakan bahwa

manshub-nya kata "nabi" adalah karena keagungan perkaranya,

karena kata ini tidak layak disandangkan kepada orang selain orang

yang dikatakan Allah, '-(# F*.'S;iylxetitra Dia mengangkat nabi-

nab i di ant ar amu), sedangkan m ans ub -ny a kata mulk (kerujaan) karena

bisa disandangkan kepada selain yang mengatakan ini, sebagaimana

kerabat raj a berkat a, " Nahnu al muluult' (kamilah paru ruia).

Suatu pendapat menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan a/

mulk di sini adalah, mereka menguasai urusan mereka sendiri setelah

sebelumnya mereka dikuasai oleh Fir'aun, sehingga dengan demikian

berarti mereka semua adalah muluuk (orang-orang merdeka).

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah, Allah

menjadikan mereka memiliki tempat tinggal (rumah) yang tidak boleh

dimasuki oleh orang lain tanpa seizin mereka.

Ada juga yang mengatakan selain itu. Yang jelas, maksud ayat

ini adalatr kerajaan yang sebenamya, karena jika bermakna selain itu,

maka tidak banyak gunanya makna penyebutan anugerah ini.

Jika Anda katakan batrwa Allah juga telah menjadikan para

raja dari kalangan selain mereka, maka saya katakan bahwa banyak

para ruja dari katangan mereka sebagaimana banyaknya para nabi

(dari kalangan mereka). Inilah inti penganugerahan tersebut.

TAFSIR FATHUL QADIR 319



Firman-Nya: 'uli{t 'i61 *t p € $S;'t (Dan diberiknn'

Nya lrcpadamu apa yang belum pernoh diberikan-Nya lcepada seorong

pun di antara umat-umat yang lain)' maksudnya adalah, berupa

rnanna, salwa, sutra, naungan awan, banyaknya para nabi, banyaknya

para ruja, dan sebagainya. sedangkan yang dimaksud di sini adalah

umat-umat lainnya pada zaman mereka.

Ada juga yang mengatakan bahwa khithabdi sini adalah untuk

umat Muhammad SAW. Ini makna yang jauh dari konteksnya. Yang

benar adalah makna yang dikemukakan oleh jumhur mufassir, bahwa

ini dari perkataan Musa kepada kaumnya Beliau berbicara dengan

ungkapan ini sebagai permulaan dan pendahuluan ungkapan redaksi

yang setelaturyd, YME memerintahkan mereka untuk memasuki tanah

suci.

Ada perbedaan pendapat tentang kepastian tanah suci tersebut.

Qatadah berkata, 'Maksudnya adalah Syam."

Mujahid berkata, *Maksudnya adalah Thur dan sekitamya."

Ibnu Abbas, As-Suddi, dan yang lain berkata, "Maksudnya

adalah Areha."

Az-Zaiif berkata, "Dimasyq, Palestina, dan sebagian wilayatr

Yordania."

Pendapat Qatadah memadukan semua pendapat setelatrnya.

'iS,3iiJiaaabhatmuthahharah(yangdisucikan).

Ada juga yang berkata,"Al mubaarakah (yarrgdiberkahi)."

Firman-Nya: '$S N :,K ,il (Yang telah ditentulwn Allah

bagimu), maksudnya adalah, yang telah dibagikan serta ditetapkan

Allah untuk mereka dalam ilmu-Nya yang terdahulu, dan Allah

menjadikannya sebagai tempat tinggal bagimu.
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ft(:i e b-:;# 1i (Dan janganlah kamu lari ke betakang

flrnrena lramu tahtt lcepada musuhJ), maksudnya adalatr, janganlatt

kamu kembali dari perintah-Ku dan meninggalkan kepatuhan

terhadap-Ku, serta meninggalkan apa-apa yang Aku wajibkan atasmu,

yaitu memerangi kaum yang gagatr perkasa karena kamu kecut dan

takut kalah,lA]{t (Maka) disebabkan hal itu (Kamu menjadi) t{*
(Orang-orang yang merufi, yang luput dari kebaikan dunia dan

akhirat.

io.* 6 q* !,t g; ij1 g'te'eka berlmta, "Hai Musa,

sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah

perkasa/"). Az-Zajjaj berkata, *Al Jabbar dari kalangan manusia

adalah manusia yang perkasa, yaitu yang dapat memaksa orang lain

sesuai kehendaknya. Asalnya dari kata al ijbaitr yang artinya al ilqaah

(paksaan), karena ia memaksa orang lain untuk melakukan apa yang

dikehendakinya. Dikat akan uj biruhu apabilaaku memaksanya."

Ada juga yang mengatakan bahwa kata ini diambil dari

ungkapanT'aburo al 'azhm (bertulang besar), jadi asal kata al iabbar
menurut makna ini adalah yang memperbaiki untuk urusan dirinya.

Ungkapan ini kemudian digunakan untuk setiap orang yang menarik

manfaat untuk dirinya, baik secara haq maupun batil.

Ada juga yang mengatakan bahwa makna jabura al 'azhm

kembali kepada makna ilraah (paksaan). '

Al Farra berkata, *Aku belum pemah mendengar benfiikfa'aal

dan afala kecuali pada dua kata,yaifiaiabbar dari aibara, dan darrak

dari adraka."

Adapun maksud ayat ini adalah, mereka adalatr suatu kaum

yang berttrbuh besar dan tinggi.

Ada yang mengatakan bahwa mereka adalatr sisa-sisa kaum

Ad.
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Ada yang mengatakan bahwa mereka keturunan Ish bin Ishaq.

Ada yang mengatakan bahwa mereka ketunrnan bangsa

Romawi.

Dikatakan batrwa di antara mereka terdapat Auj bin Unq yang

dikenal bertubuh tinggi besar. Unq adalatr anak perempuan Adam.

Dikatakan bahwa tingginya 3333 hasta dan sepertiga hasta.

Ibnu Katsir berkata, "Ini sesuatu yang malu untuk disebutkan.

Lagipula, ini menyelisihi riwayat yang valid dalam Ash-Shahihain,

yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, i'ri iib tnr L1

.:e',*Jt Ji I j ,Oti) 'oh fj,t (Sesunsguhnya Attah telai
menciptakan Adam, dan tingginya adalah enarn puluh hasta,

kcmudian [tubuhJ marutsia terus berhrang [tingginyaD.lOs Me"eka

juga menyebutkan bahwa orang tersebut adalatr orang kafir, dan ia

terlahir dari hasil perzinaan. Ia enggan menaiki perahu, dan angin

topan pun tidak sampai kepada lututrya. Ini adalatr kedustaan dan

cerita yang diada-adakan, karena Allah telah menyebutkan bahwa Nuh

telah mendoakan pendudtrk bumi yang kafir dengan doanya: 3ii .!r,

6t3.; iig , ,6.1i ti go Tuhanht, janganlah Engkau biarkan

seorang pun di ontara orang-orang kn/ir rtu finggal di atas bumi) (Q*
Nuuh l7 t): 26)Allatr juga Um*,*' @ p;;if +1Ei( O fX dtfi:fi
6$i'r{, gr*? (Maka Kami selamatkon Nuh dan orang-orang yang

besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu

Kami tenggelamlcon orang-orang yang tingga[) (Qs. Asy-Syu'araa'

[26]: r ts-tzo) ,4 i I g it U ifi, 'i6 7 (riao* ada yang

melindungi hari ini dari adzab Allah selain Allah baial Yang Maha

Penyayang) (Qs. Huud [ 1]: a3). Jika anaknya Nuh yang kafir itu
telah tenggelam, maka bagaimana mungkin Auj bin Unq masih ada,

padahal ia (sebagaimana klaim mereka) adalah orang kafir yang

tw Muttafaq 'alaih: Al Bukhari, 6227 dan Muslim, 412183, dari hadits Abu
Hurairah.
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terlahir dari hasil perzinaan, Ini tidak masuk akal dan tidak dapat

dinalar. Tentang keberadaan laki-laki yang bemama Auj bin Unq,

perlu ditinjau lebih javh. Wallahu a'lam." Sampai di sini perkataan

Ibnu Katsir.

Saya (Asy-syaukani) katakan: Tentang perkara laki-laki

tersebut, tidak ada ruang untuk memperpanjang pembahasan

mengenainya, dan ini bukanlah kedustaan pertama yang populer di

kalangan manusia. Kami bukanlah orang-orang yang harus

menyangkal kedustaan-kedustaan yang dikemukakan oleh para

penutur cerita yang tidak membedakan antara yang shahih dengan

yang tidak shahih. Berapa banyak lembaranJembaran tafsir yang

dihiasi oleh kedustaan-kedustaan dan kisah-kisah yang semuanya

hanya cerita khurafat. Bagi yang tidak dapat membedakan seni

periwayatan dan tidak mengetahui riwayat, lebih tepat untuk

meninggalkan kajian mengenai penafsiran Kitabullatr yang seperti

demikian, dan mencantumkan kepandiran-kepandiran dan lelucon-

lelucon ini di tempat-tempat yang lebih sesuai, yaitu pada kitab-kitab

cerita.

Firman-Nya: 5J+;6y qGY- bg Qika meretri ketuar

daripadanya, pasti kami almn memasukinya), adalah penegasan yang

dipahami dari redaksi sebelumnya yang menunjukkan keengganan

mereka memasuki negeri tersebut. Jadi, semata-mata karena sebab ini

saja.

Firman-Nyu, gfult 36 @ertatalah dua orang),yaitu Yusya

dan Kaleb bin Yufana, atau Ibnu Faniya. Keduanya adalah dua orang

dari dua belas orang pemimpin, sebagaimana telah dijelaskan

sebelumnya.

Firman-Ny u, 636. 65t ',, (Di antara orang-orang yang

tahtt),maksudnya adalah, takut kepada Allah.

323TAFSIR FATHUL QADIR



Ada yang berkata, "Takut kepada kaum yang gagah itu."

Maksudnya, kedua orang ini termasuk golongan yang takut terhadap

kaum yang gagah perkasa itu.

Ada yang mengatakan bahwa ayat: $jg A$i A@i antara

orang-orang yang tahtr) maksudnya adalah golongan lemah dan

golongan pengecut bani Israil.

Ada juga yang mengatakan bahwa huruf welwu pada kata:

6;t6.(Yang talrut) maksudnya adalatr bani Israil, yakni, di antara

orang-orang yang ditakuti oleh bani Israil.

Mujahid dan Sa'id bin Jubair membacany u, 'oie1, 
dengan

dhainmah pada huruf yo', yang artinyq yang ditakuti oleh selain

mereka.

Firman-Nya: l7{E {Ifr';il (Yang Allah telah memberi nihnat

atas .lceduanya), berada pada posisi rafa' sebagai sifat kedua untuk

kata: g$l-i (Dua orang), yaitu keimanan dan keyakinan untuk meraih

apa yang dijanjikan kepada mereka, yaitu berupa pertolongan dan

kemenangan.

-1$i i# ti:L:; (Serbulah merelca dengan melalui pintu

gerbang (l@ta) itu), dari melalui pintu gerbang negeri kaum yang

sasah perkasa itu. 'bi+F Fg i;il{, ti$ {uatra bita kamu

memasukinya niscaya kamu akan menang). Kedua orang itu
mengatakan perkataan ini kepada bani Israil. Konteksnya

menunjukkan bahwa kedua orang itu telah mengetatrui hal itu dari

berita Musa, atau keduanya mengatakan itu karena yakin dengan janji

Allah, atau keduanya telatr mengetahui bahwa hati kaum yang gagah

perkasa itu telah diliputi oleh rasa takut dan kecut.

lJG lUereko berkata), maksudnya adalah, bani Israil berkata

kepada Musa: ti4-ilti e 6-Qt'i, S SylXami setrali-kali tidak akan

memasukinya selamaJamanya, selagi mereka ada di dalannya). lni
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ungkapan keengganan, kekecutan, dan pembangkangan dari merek4
serta penentangan terhadap Allah dan Rasul-Nya 3;; 6 ,5t:6-*rfi (Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan
berperanglah kamu berdua). Mereka mengatakan ini karena tidak
mengenal sifat-sifat Allah, dan karena mengingkari apa ymg
diwajibkan bagi Allah. Atau karena meremehkan Allah dan Rasul-
Nya.

Ada juga yang mengatakan batrwa yang mereka maksud
dengan adz-dzahaa, (pergr atau berangkat) di sini adalah berkehendak
dan bermaksud.

Ada juga yang mengatakan bahwa yang mereka maksud
dengan rabb dr sini adalah Harun. Hartur lebih tua daripada Musa,
namrm Hannr mematuhinya. 4:!# €if Gy(sesungguhnya kami
hanya duduk menanti di sini saja),'maksudnya adalah, kami tidak
akan beranjak dari sini, tidak akan turut serta bersamamu, dan tidak
akan mundw dari tempat ini.

Ada yang mengatakan, bahwa maksud mereka adalah tidak
maju dan tidak pula mundur.

36 @ut n) Musa: ,6t ,;Jf al.1 1 eL;,, (ya ruhanht,
sesungguhnya aku tidok menguasai kccuali diriht sendiri dan
saudaraku). Kemungkinan kata: ,ell': (Dan saudmala) di-'athaf-kan
kepada o.$ {Ot i*"). Bisa juga &-:qtholkan kepada dhamir pada
kata: 4l(sesunggtthraa ah), yang makzudnya" sesungguhnya aku
tidak menguasai kecuali diriku, sedangkan saudaraku hanya dikuasai
oleh dirinya sendiri. Musa mengucapkan ini karena kecewa, sedih, dan

mengharapkan pertolongan dari Allah. 't+#Ji ,31 q3 U{. {it
(Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik
irz). Maksudnya adalah, pisahkanlatr kami 

-yakni antara dirinya
dengan saudara-saudaranya yang fasik itu-, bedakanlatr kami dari
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kelompok mereka, dan janganlah Engkau timpakan kepada kami

hulcuman yang Engkau timpakan kepada merelca.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalatr, maka

puhrskanlah kaetapan antara kami dengan merelca.

Ada yang mengatakan bahwa m*suaqya adalah, di akhfuat'

Ubaid bin Umair membacanyar Ui0, dengan tcasrah pada

hunrf raa'.

qtg'irt (Allah berfirman, "Piko demiHanJ, ryaka

sesungguhrrya negeri itu.'),maksudnya adalab.tanah suci itg. 'd9
;* (Diharamkan atas mereka), yakni atas orang-orang yang

Uermatcsiat ituo akibat keengganan mereka memerangi kaum yang

gagah perkasa ifi. 13 '{;5 $a"^a empat puluh tahun). W zhaf
pengharaman, yakni, negeri itg diharamkan atas mereka selama masa

tersebut, tidak lebih dari ittr. Pengharaman ini tidak menyelisihi

pemyataan Altah sebeltrmnya, '$s x i;K,11(Yang telah ditentukan

Atlah bagimu), karena negeri ittr ditetapkan bagi mereka yang masih

tersisa setelah berlalunya masa 40 tahun itu.

Ada yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang

memasukinya di antara mereka yang telah mengatakan, Tili J Gl,

(Sesungguhnya kami sekati-trali tidak akan memasukfurya), sehingga

masa pengharaman ittr berdasarkan peran mereka.

Ada juga yang mengatakan batrwa 'q--$1 (Selama emPat

puluh tahun),adalah zhaf w*ttkkalimd: 'i".ff 4 5$-(tsa17a
ituJ mereka akan berptttor-ptttar kcbingungan di bumi fudang Tfihl

,ru). Maksudnya adalatr berpufiar-putar selama masa tersebut, sehingga

pengharauran itu bersifat mutlak (tidak ditentukan wakhurya),

sedangkan yang ditetapkan waktunr adalah at-tiih (hputaf-putarnya

mereka), yang s€cara bahasa b€rarti kebingrrngan. Dikatakan taalw -
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yatiihu - tiihan atau taulwn, yang artinya bingung. Jadi, maknanya

adalatr, mereka kebingrrngan di tanatr itu.

Ada yang mengatakan bahwa tanah yang mereka berputar-
putar (kebingugan) di dalamnya adalah suatu wilayah kecil, sekitar

enam farasakh. Di sandah mereka hidup dari sore sarnpai pagi dan

dari pag sampai sore, dan mereka tenrs-menerus berjalan di sana

tanpa menetap.

Para ulama berbeda pendapat, apakatr Musa dan Hanrn
bersamamereka?

Suatu pendapat menyebutkan bahwa Musa dan Hanrn tidak
bersama mereka, karena negeri fiih adalah negeri hukuman.

Ada yang mengatakan batrwa Musa dan Hartur bersama

mereka, namun Allah memudahkan bagi keduanya, sebagaimana

Allah menjadikan api menjadi dingln dan keselamatan bagi Ibrahim.

Ada yang berkata, "Bagaimana bisa peristiwa ini terjadi pada

orang-orang yang berakal di wilayatr yang sesempit itu selama masa

yang lama itu?" Abu Ali berlota, "Hal itu terjadi karena Allatl
merubah tanah mereka, yaitu ketilo mereka tidur, Allatr
mengembalikan mereka ke tempat mereka memulai. Bisa juga dengan

sebab-sebab lainnya yang mencegah mereka keluar dari wilayah itu
secara mukjizat, diluar kebiasaan."

ltbdwrazzaq Abd bin Humaid,'Ibnu Jarir, danltbdwrazzaq, Abd bin Humaid,'Ibnu Jarir, dan Ibnu AI
Mundzir meriwayatkan dari Qatadatr, mengenai firman-Nya, $i1:.t
$i p* jadikan-Nya kamu orang-orang merdeka), ia berkata,

Mundzir meriwayatkan dari Qatadatr, mengenai firman-Nya:

"(Maksudnya adalah) menjadikan mereka memiliki para pelayan, dan

merekalah orang-orang yang pertama kali memiliki pelayan."'

' Mereka disebut demikian karena selama ini statusnya sebagai budak yang
ditindas, sehingga dengan adanya kepemilikan dan kemerdekaan itu mereka
menyebutnya "maliV' (raja atau orang berpunya). Jadi, yang dimalcsud nalik (raja)
di sini bukan seperti Thah$ Daud, dan Sulaiman. [Penj].
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Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai ayat ini, ia

berkata, "Bila seorang laki-laki dari kalangan bani Israil telalt

memiliki isri, pelayan, dan rumah, maka disebut malik (orang yang

berpunya)."

Abdunazzaq, Abd bin Humaid, dan Ibnu Jarir meriwayatkan

darinya, mengenai ayat 
'ini, ia berkata" *(Maksudnya adalah) isti,

pelayan, dan rumah." j

Diriwayatkan oleh Al Firyabi, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Al

Hakim dan ia men-shahih-kailrya, serta Al Baihaqi dalam Syt'ab Al

Imandarinya juga, mengenai finnan-Nya, $3 FiCt (Daniadikan-

Nya lramu orang-orang merdeka), ia berkata, "(Maksudnya adalah)

istri dan pelayan." Tentang firman-Nya : 'A{iii'gKi *ii { f $S;i
(Dan diberilran-Nya kepafumu apa yang belum pernah diberikan-Nya

kepada seorang pun di antara unat'umat yang lain), ia berkata,

"Maksudnya adalah, orang-orang yang ada di tengatr mereka saat itu."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id Al I(hudri, dari

Rasulutlah SAW, beliau bersa6a, \,:;5 iy efl.0r3 ri1 #:"\ fi 'og

ry + i?15 6aauh bani Israil, ipaoita iru*ong di antara

merelra memiliki pelayan, binatang tunggangan, dan istri, maka ia

disebut raja))@

Ibnu Jarir Qan Az-Znbair bin Bakler dalam Al Mauqifiyyat

meriwayatkan dari Zard bin Aslam, ia berkata, "Rasulullah SAW

rw Sana&nya dha'rf, disebutkan oleh Ib,nu Katsir dalam Tafsir-ny4 U3'1, dn
disandarkan kepada Ibnu Abu Hatim, ia berkda, *Disebutkan dari Ibnu Lahi'ah, dari

Darraj, dari Abu sa'id Al Klrudri, dari Rasulullah sAw....' Lalu disebutkan

haditsnya.
Saya (pen-rafuiq) katakan: Dalam sana&nya terdapat Ibnu Lahi'ah, seorang

mudilts dan meriwayatkan socara 'an'anah, sementara Darraj perawi yang ilha'if
hanya saja ia sha&tq pada haditsnya yang berasal dari Abu Lahi'ah. Demikian yang

dikatalon oleh Al Hafiztr dniam At-Taqrib.
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bersabdq ry'# tEi ",* li otg u $iapa (di antara mereka) yang

memiliki ru*rh dan'pelayan, maka ia raia).'rr0

' Abu Daud dalam Marasil-nya meriwayatkan dari Zud bin

Aslarn mengenai ayat ini, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, Li:
.tli|#;i (YaituJ istri, tempat tinggal dan pelayan).ttl

Sa"id bin Manshtr dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abdullah

bin Amr bin Al Ashr, bahwa ia pernah ditanya oleh seorang laki-laki,

"Bukankatr kami temrasnk golongan miskin kaum Muhajirin?" Ia

menjawab, *Apakah engkau memptrnyai istri yang bisa merasa

tenteram bersamanya?'Laki-laki itu menjawab, "Ya." Amr bertanya

lagi, "Apakah engkau mempunyai tempat tinggal?" Laki-laki itu

menjawab, "Ya." Amr prm berkat4 "I(alau begifu, engkau termastrk

orang kaya." Laki-taki itu berkata lagi, "Aku juga punya pelayan."

Amr berkata "I(alau begitu engkau termasnk muluuk (golongan raja

atau yang berpunya)."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibtl1. {l Mundzir

meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firman-Ny 
", 

($ F|Z:. (O*
jaditran-Nya kamu orang-orong merdeka), ia berkata" "Menjadikan

mereka merniliki isni, pelayan dan rumah." Kemudian tentang firman-

Nya: ffi( 'ifil *i-{(, $57j(dan diberikan-Nya kcpadamu apa

yang belum pernah diberikan-Nya kcpda seorang ptn di antara

umat-umat yang tain), ia berkata' *(Yaitu) nranna, salwa, batu [mata

airl dan (naungan) awan."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Mujahid dari Ibnu Ibnu

Abbas mengenai ayat ini, ia berkata, *(Maksudnya adalah) manna,

salwa,batu [mara air], dan (narmgan) awao."

rro twrsal,para perawinya tsiqah. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, 6/108.
rrr Mtrsal, diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Mrasil-ny4 hd. 181, dan para

perawinya tsiqah.
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Telah diriwayatkan secara pasti dalam hadits shahih: '&t'i
.uL,ta.$tur ii '-,q ei ii';,itJr, yrt e q :fr C.i6'e
(Barangsiapa di antara kalian yang pada pagi hari dalam keadaan

sehat jasmani, sementara istri, ftcluarga, dan ialannnya aman, serta

memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia beserta

s e gal a un s ur ny a t e t ah di himnunkan unt ukny a).r 12

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, mengenai firman-Nya: W:J
'i335t &fii(Masuklah kc tanoh suci), ia berkata, "(Bukit) Thursina

dan sekitarnya."

Ia juga meriwayatkan darinya, "(Maksudnya adalah) Ariha."

Ibnu ASakir meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata,

"Maksudnya adalatr wilayatr yang ada di antara Arisy hingga Eufrat."

Abdurrazzaq dan Abd Ibnu Humaid meriwayakan dari

Qatadatr, ia berkata, *Yaitu Syarn."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-Suddi, mengenai firman-Nya:

'$l 'x :;K ,ii (Yang telah ditentukan Allah bagimu), ia berkata,
..Maksudnya adalah, yang tetah Allah perintahkan kepada mereka

unttrk pergl ke sana."

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Qatadalq mengenai ayat

ini, ia berkat4 *Allah'memerintahkan kagm tersebut dengan itu,

sebagaimana Allah memerintahkan kita shalat, znkprr- haji, dan

umrah."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

bahwa Allatl memerintahkan Musa rmtuk memasuki kota kaum

gagah perkas4 maka beliau prm berjalan bersama orang-orang

bersamanya, hingga akhirnya singgah di suahr tempat yang

"' Hasan, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 2346,Ibnu Majatr, 414, Al Bukhari

dalam,{I Adab At M$rad,l/hal. 400. Al-Atbani berkata dalan Shahih Al Jami',

6042,"Hasan, dari hadits ubaidullah bin Muhshin.'

yang

yang

dekat

330 TAFSIR FATHUL QADIR



dengan kota tersebut, yai-tu Ariha. Kemudian Musa mengirim dua

belas orang mata-mata (penyelidik), yaitu masing-masing satu orang

dari setiap suku, rurtuk menyelidiki keadaan kaum tersebut. Kedua

belas penyelidik itu pun memasuki kota" dan ternyata para penyelidik

itu melihat perkara besar dari kondisi kaum tersebut, yaitu besar dan

tingginya postur tubuh mereka. Mereka lalu memasuki sebuah kebun

milik salatr seorang kaum tersebut, lalu sang pemilik kebun datang

unhrk memetik buah-buahan dari kebunnya. Ketika ia tengah memetik

buah, ia mendapati jejak para penyelidik itu, maka ia menelusurinya,

dan setiap kali ia mendapatkan salah seorang dari mereka, ia
memasul*annya ke dalam lengan bajrurya bersama buah-buahan,

sarnpai aktrimya ia dapat menemukan kedua belas orang tersebut,

semuanya ia masukkan ke dalam lengan bajunya bersama buah-

buahan, kemudian membawanya kepada rajanya. Sang raja berkata,

'Kalian telatr melihat kondisi kami, maka pergilah dan sanrpaikan

kepada teman kalian'.

Mereka pun kembali kepada Musa dan memberitahunya

tentang apa yang mereka saksikan mengenai kaum tersebut. Mtrsa pun

berkata, "Tutupilah hal ini dari (kaum) kita.' Namun (di antara

mereka) ada yang memberitahu ayabnya dan temannya dengan

berpesan, "Rahasiakan ini.' Lalu menyebarlah berita itu di kalangan

laskar mereka. Orang yang merahasiakan ini hanya dua omg, yaitu

Yusya bin Nur dan Kaleb bin Yefana Kedua orang inilah yang

disinggrrng Allah dalam firman-Nya, 636 6-5i 'u Ai\ Jr;
(Berkatalah &ta orang di uttara orang-orang yang tahtt tkcpodt
Allah)."

Ada riwayat-riwayat lain yang menyerupai ini, yang

menceritakan secara berlebihan tentang laiteria kaum tersebut dan

besarnya tubuh mereka, narnun tidak ada manfaatnya dipaparkan di
sini karena mayoritasnya merupakan cerita-cerita bohong,

sebagaimana telatr karni jelaskan.
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Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nya: Offt (Sebab itu pisahkanlah), ia berkata,

"Putuskanlah."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya, ia

berkata, "Pisahkanlatr antara kami dengan mereka."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah, mengenai finnan-Nya:

;* 'dP Q'Y <tlit- demikianJ, malw sesungguhnya negeri itu

diharamkan atas mereka), ia berkata, "Selamanya." Kemudian

mengenai firman-Nyu, q!'il e $t$-([Selama ituJ mereka akan

berputar-putar kebingungan di bumi [padang TiihJ itu), ia berkata,

"(Selama) 40 tahun."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

ia berkata, "Mereka menganxrgi padang Tiih selama 40 tahun. Lalu

Mtrsa dan Harun meninggal di padang Tiih, demikian juga semua

orang yang berusia di. atas 40 tahun. Setelah habisnya orang-orang

yang berusia di atas 40 tahun, mereka dipimpin oleh Yusya bin Nun,

dialah yang menjalankan perintah setelah meninggalnya Musa. Dia

pula yang menaklukkan kota tersebut, dan dialah yang dikisahkan,

bahwa pada suatu hari Jum'at, mereka hendak menaklulkan kota

tersebut, dan ketika matahari hampir tenggelam, ia khawatir bila

memasuki malam Sabtu, maka mereka (bani Israil) akan terkena

larangan hari Sabat, maka ia berseru kepada matahari, 'Sesunggubnya

aku diperintah, dan engkau pun diperintah'. Matahari pun diam hingga

Yusya dapat menaklukkan kota tersebut. Di sana ia mendapati hana

yang tidak pernatr ia lihat seperti itu sebelumnyq lalu mereka (bani

Israil) mengorbankannya unhrk dimakan api, namtrn api itu tidak

kunjung datang, maka Yusya berkatao 'Pasti di antara kalian ada yang

mencuri harta rampasan'. Ia pun memanggil para pemimpin suku yang

berjumlah dua belas orang, lalu membait mereka" tangan salah

seorang di antara mereka menempel dengan tangafiIya, dan ia berkata,
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'Harta itu ada padamu'. Orang itu pun mengeluarkan kepala sapi yang

terbuat dari emas, kepala sapi itu bermata dua yang terbuat dari

permata, dan gigi-giginya terbuat dari mutiara. Ia lalu meletakkannya

bersama harta Kurban lainnya, kemudian datanglah api dan memakan

harta-harta tersebut. "

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkat4 "Di
padang Tiih itu diciptakan pakaian untuk mereka yang tidak koyak

dan rusak."

'+#\"(ir; e:'Y; AIL fitl *
{$i$'n'ii'Jfi-$y3'6 ?itlll 16 rgi'e :fi- iJ 1

ierg:VatrLa$b6"6u6:4n:i4e'q![J4;6ii,:V4ya$b6"
,fi6iley i*li{r 3.3':tfr

fi- }.,e.fu ,t t;;-6$ lfi g'i:r 6-"5'n&t
ri-6 3r'ogi'6 Lfr; $i-36 \"$'oifr -s*,i- 6

6*Aig'et$i;FAfui v{fi
uCeritahonlah kepada mereka kisah kedaa putra Adam (Habil dan

Qabil) menwut yang sebenarnya, ketika keduonya

mempersembahhan Kurbanr rfiaka diterima dart sabh seorang dari

mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dariyang lain (Qabil). Ia
berhata (Qabil) r'Aku pasti membunuhmu!' Berkata Habil,

'sesungguhnya Allah honya menerinu (Kurban) dari orang-orang

yang bertahwa. Sungguh halau hama menggerakhtn tanganmu

iu|wff.3{'}
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kepadahu untuk membunuhku, aku sckali-kali tidak okan

menggerakkan tanganku kepadamu untuh memb un uhmu
Sesungguhnya ahu takut kepada Allah, Tuhan semesta alom.

Sesungguhnya ahu insk agar hamu kembali dengan (membawa)

dosa (membunah)ku dan dosamu sendiri, maha kamu akan menjadi

penghuni 4eraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi

orang-orang yang zhalim'. Maka hawa nafsu Qabil meniadikannya

,nenganggap mudah metnbunuh saudaranya, sebab itu
dibunuhnyalah, maka jodilah ia seorang di antaru orang-otang

yang merugi. Kemudian Allah menyuruh seehor burung gagah

nenggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil)

bagaimana dia seharusnya menguburhan mayat saudaranya.

Berhan QabilrsAdahai celaka aku, mengapa ahu tidoh mampa

berbuat seperti burung gagah ini, blu ahu dapat menguburkan

mayat saudaraku ini?' Korena itu jadil.ah dia seorong di antara

orangorong yong menyesal," (Qs. Al Maa'idah [5]: 27-31)

Inti yang menyambungkan ini dengan yang sebelumnya adalah

peringatan dari Allah bahwa kedraliman kanm Yahudi dan

pelanggaran sumpatr mereka adalatr seperti kezhaliman anak Adam

terhadap saudaranya. Jadi, ini penyakit dan keburutan lama.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kedua anak Adam

tersebut, apakah keduanya itu dari keturunannya tangsung? Ataukah

bukan?

Jumhur berpendapat dengan yang pertama (kettrunan

langsuug Adanr), sementara Al Hasan dan Adh-Dhatthak berpendapat

dengan yang kedua (bukan ketunrnan langsung). Keduanya

mengatakan bahwa kedua orang itu dari kalangan bani Israil, lalu

dijadikan perumparnaan tetang abadinya kedengkian kaum Yahudi.

Dikatakan batrwa di antara dua orang terjadi persengketaan" lalu

334 TAFSTR FATHUT QADIn



keduanya mempersembahkan kwban dengan dua jenis Kurban, dan

saat itu belum ada pengurban kecuali di kalangan bani Israil.

Ibnu Athiyah berkat4 "Ihr hanyalatr prediksi (dugaan ringan).

Bagaimana bisa seseorang dari kalangan bani Israil tidak mengetahui

cara menguburkan, sampai-sampai harus ditturtun oleh br.rnmg gagak."

Sejumlatr besar satrabat dan generasi setelah mereka berkat4

"}{aina kedua orang itu adalah Qabil dan Habil. Kurban yang

dipersembahkan oleh Qabil adalah sekeranjang tanaman, karena ia

seoftmg petani. Ia memilih hasil tanamannya yang buruk, sampai-

sampai bila ia mendapat bulir yang bagus, ia mematahkannya dan

memakannya. Sementara itu, kurban dari Habil berupa seekor domba

bagus, karena ia penggembala domba. Ia memilihnya dari antara

kambing-kanrbingrya. Lalu kurbannya Habil diterima, yaitu diangkat

ke surga, dan kambing itu masih terus digembalakan di surga sampai

menjadi tebusan (sma'il) AS yang hendak disembelih (oleh

bapaknya, Ibratrim). Demikian yang dikatakan oleh segolongan salaf.

Sementara itu, hurbannya Qabil tidak diterima. Ia pun mendengki

saudaranya, Habil, dan ia berkata' "Sungguh, aku akan

membruruhmu."

Ada yang mengatakan bahwa sebab hrban ini adalah karena

Hawa biasa melahirkan dari sattr kali mengandung berupa seorang

bayi laki-laki dan seorang bayi perempgan, kecgali ketika melahirkan

Syits AS, ia melahirkannya sendirian (tidak ada kembarannya),

sementara Adam AS menikahkan yang laki-laki dari kandungan yang

ini dengan peremp-uan yang terlatrir dari kandungan lainnya (bukan

dengan kembarannya), dan memang saudara kembamya yang terlahir

dari kandungan yang sama tidak dihalalkan baginya. Saat ihr, terlatrir

bersama Qabil seorang perempuan yang cantik jelita bernama Iqlima"

sedangkan bersama Habil terlatrir saudara perempuannya yang tidak

demikian yang bernama Leodza. Ketika Adam hendak menikatrkan
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mereka, Qabil berkata, rer{ku lebih berhak terhadap saudaraku." Adam

memerintahkannya, namun ia tidak melaksanakannya. Adam lalu
memperingatkannya, narnrm tidak berguna peringatannya itu. Mereka

akhirnya sepakat urtuk memberikan Kurban, dan Adam akan

menikatrkan siapa yang diterima Kurbannya.

Firman-Nya, F\(Menurut yang sebenmnya), terkait dengan

kata yang mahdzuf yang berperan sebagai sifat unhrk mashdar'ff(2
(Ceritalranlah), yaktri, ceritakanlah menurut yang sebenarnya. Atau

sebagai sifat untuk 
-E 

(krrut), yalani, kisah yang sebenamrya. Maksud
qii (salah seorang dari mereka berdua) adalah Habil, sedangkan

maksud |9i riyarylain) adalah Qabil.

6)3l{'{ 36 <n berkata [Qabiu, "Aht pasti membunuhmul")

adalah redaksi kalimat pennulaan yang menjelaskan, seolatr-olatr

sebelumnya dikatakan: Lalu apa yang dikatakan oleh yang tidak

diterima Kurbannya?

Firman-Nya: '4iJl 'u ':"1 [i{i_ fiy 3'6 (Berkata Hobit,
*Sesungguhnya Atlah hanya menerima [KurbanJ dori orang-orang

yang bertakwa.'), juga merupakan redaksi kalimat permulaan seperti

yang tadi, seolatr-olatr sebelumnya dikatakan, "Lalu apa yang

dikatakan oleh yang diterima Kurbannya?" Kata t31Urn-gsi untuk

membatasi, yakni, sesrmgguhnya Allah hanya menerima (Kurban) dari

orang-orang yang bertalona" tidak dari selain mereka. Seolah-olatr ia
berkata kepada saudaranya, "Sesungguhnya engkau

mempersembahkan hanya dari sisi dirimu, bukan dari sisiku, maka

tidak diterima Kurbanmu itu disebabkan tidak adanya ketakwaanmu."

Firman-Nya: iFl 3:i 6t LL:4 tul $""ss,rn kabu kamu

menggerakkan tanganmu kcpadafu untuk membunuhku), maksudnya

adalah, jika engkau bennaksud memhmuhku. Huruf /az di sini

mennnjr*kan keterangan. b6" 6 \i @m sekati-kali tidak akan

menggerakkan tanganht kcpadamu), adalah sebagai jawab al qasam
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(penimpal sumpah) yang memerankan jau,ab osy-syarth (penimpal

syarat; penimpal "jika'). Ini merupakan bentuk lrpufrttt*pari Habil,

sebagaimana dianjurkan dalam hadits: ',".t ;tS # q, yV i;t
.?:tI Qika terjadi .ftnah maka jqdibh i'eperti anak 2dim yang

terbaik).Nabi SAW lalu membacakan ayat ini.lt3

Mujahid berkata, "Hal yang diwajibkan atas mereka saat itu
adalah, seseorang tidak boleh menghunus pedarlg dan tidak mencegatr

orang yang hendak membunuhnya."

Al Qurthubi berkata, "Para ulama kami berkata" 'Itu di antara

yang dibolehkan beribadatr dengannyq hanya saja dalam syariat kita
disepakati bolehnya membela diri'. Tentang wajibnya membela diri,
ada perbedaan pendapat. Pendapat yang benar adalah wajib, karena itu
berarti melaksanakan nahi munkar (mencegatr kemungkaran). Di
antara orang-orang ada yang tidak memboletrkan orang yang hendak

dibunuh untuk membela diri, mereka berdalih dengan hadits Abu
Dzar, namun para ulama mengartikan hadits itu sebagai menghindari

peperangan (perkelahian) saat terjadinya fitnah, dan menatran diri saat

terjadinya syubhat, sebagairnana kami paparkai dalam kitab kami,lt-
Tadzkirah. Sampai di sini perlotaan Al Qrthubi.rra

Hadits Abu Darda yang dimakzud adalah yang diriwayatkan

oleh Muslim dan para penyusun kitab Sunan selain An-Nasa'i. Di
dalamnya disebutkan bahwaNabi SAW bersabdakepadanya, ,j'i tif U

?'g W ,tbii.lffi ,$, tg'ttt UJtt (Wahai Abu Dzar, bagaimana

menunttmu bila orang-orang saling mcmbunuh, apa yang akan

engkau lahiwn?) Aktr menjawab, "Allatr dan Rasul-Nya yang lebih

tahu." Beliau lalu bersabda: eli( ,& '*b q e'thi louauruon
englau di rumahmu, dan tutuplah pintumu). Abu Dzar berkat4

tt3 Shahih: Abu Daud 4259 dan Ibnu Majall 3961, dari hadits Abu Musa.
Dicantumkan oleh Al-Atbani dalam ^9frallih lbn Majah.

"n Lihat Tafsir At Qttrthubi,6ll36.
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"Bagaimana jika aku tidak dibiarkan?" Beliau bersabdq Ul 7 :ll'e',;5'fi {Oatanstlah orang-orang yang engkau termasuk *rril*,
dan jadilah engkau di antara mereka). Abu Dzar berkata lagi, "Apa
boleh aku membawa senjata?" Beliau bersabda, ,+i ii qi #'rt:S bif
;'.#-:.f wt * *.,t1'Jt lb..iIJr Ur|'$bii-lt'c+ $i #t
*! f\ (Xatau begitu, engkau turut serta dengan mereka dalam

uritir'iireka. Tapi bita engkau khawatir ditragetkan oleh Hlapan

pedang, malca selendangkan ujung serbanrnu pada wajahmu, agar ia

menanggung do s anya dan do s a [membunuhJ mu).r rs

Masih ada hadits-hadits lain yang semakn4 yang diriwayatkan

dari sejumlah sahabat, seperti Sa'd bin Abu Waqqash, Abu Hurairah,

Khabbab bin Al Aratt, Abu Bakar, Ibnu Mas'ud, Abu Waqid, dan Abu

Musa.

Firman-Nyu' 26f #5 b';'Ki aq;;j ,;bl.A S 6 el
(Sesungguhnya aht ingifi agar kamu kembali dengan [membm,aJ
dosa [membunuhJfu dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi

penghuni neraka). Ini adalatr alasan tidak mencegah pembunuhan

setelah alasan yang pertama, yaitu: '$iJi 3j 'if i61 eL
(Sesungguhnya alat tahtt kcpada Allah, Tuhan semesta alam).

Para mufassir berbeda pendapat mengenai maknanya. Suatu

pendapat menyebutkan bhawa yang dimaksud Habil adalah,

sesnngguhnya aku ingin agar engkau menanggung dosa yang

menimpaku seandainya aku ingrn membunuhunr, dan juga

menanggung dosamu sendiri karena membunuhku.

Pendapat lainnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan

.A!,u.aAun dosa yang khusus padalar karena sebab yang akan terjadi,

lalu dibebankan kepadarnu karena kezhalimanmu terhadapku, dan

engkau menanggung dosamu karena membrmuhku. Ini sesuai dengan

'tt Shahihz Ahmad, 5ll49,l63,Ibnu Majalu 3958, serta Abu Daud 4261, dan di-
s hahibl<an oleh Al-Albani
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maloa yang terdapat dalam Shahih luluslim dari sabda Rasulullatt

SAW: erL|, Jir{;rlitr c.,rl; 'u'qf ,r'itw$2d,fut, ziglt?!- rf!-
*'# friii' o& i yt'c,tLt 'i'r<;- i bl',i'-'ii & fili;j'
(Pada Hari Kiorut nqti, akan didatangkan orang yang berbuat

zhalim dan yang dizlulimi[nyaJ, lalu dianibillah kebaikan-kcbaikan

dui orang yang berbuat zlalim itu, lalu ditambohlcon kepoda orang

ymg dizlalim(rya) hingga impas. Jika ia [orang yang zhalimJ in
tidak mempwryai kcbailan, moka diambillah keburukan-kcburukan

dari orang yang dizholimi[nyaJ, talu dilimpahkan kcpadanya).rr6 hri

seperti firman Allah ra'ata: efi J $tiV V{it 1$X3
sesungguhnya mereka akan memihi beban [dosal mereka,

beban-beban [dosa yang larn| disamping beban'beban mereka

sendiri)(Qs. Al'Ankabuut [29]: l3)

tr6 Saya (muhaqqrq) katakan: Tidalc ada hadits dengan lafa"h ini dalam riwayat

Muslfutr, sedangkan yang ada adalah dari hadits Abu Hurairah secara mtfu' dengan

lafazh yang redaksi awalnya adalah: t pl t,'o\:id Qakt@h kalian, apa itu
bmslnfl...) Diriwayatkan oleh Muslim, 4llW, dm pada bagian akhirnya

oseiutran: 'Jrt ,tb ti ;ii-!l lf.lta{'ty 3tli t trt y i tib tf
,6' d ei 'j :* *j; p,iri* 1 (... tit"'iors ini ait6i doi'keboika*
lcebaikannya dot yotg ini jugo doi kebai*mrlcebaihqwya Jika keboika*

kcbaikouya telah habis sebelam selesoirya aPa yerg httts ditotgungnya, maka

dionbilkorlah doi kesalahurkcsalalwr mqeka, lalu dibebotlean kepadarya,

kemudian ia dilempmkzn lce dalam neralca).

Adapun yang terdapat dalam riwayat Al Bt*fiari, 6514 {ari ha{iq Abu Hurairah

secara mafu, adalah dengm lafad: {';J'rtf d1, ';iAi ,.*ts"',;tg, i:rie U'& 'i

f-J y*.q i*t us; I '#-'t'oy ,y' C y.t, rr'l- tl ,y i el t5 "t;';'.*'* j;' @oanglupa memprnyat ii"aowi irinofi.* teinaaip t*dor*yi,
mah,a hendaklah meminta dihalalkan drinya, koena sesunggunnya di sana (di

alihirat kelak) tidak ada dinu dan tidak pia dirham, kectali (dibayar) dengot

mengmrbil kebaikawkebaikotnya untuk saudararya Jika ia tidak mempunyai

kebailran, maka dibebankanlah kepadanya dari kebwukorkeburukan saudarnrya

itu."
Ibnu Hajr dalam Al Fath,lll405. Ar-Ra1ryan, menyebutkan suatu hadits yang

diriwayatkan oleh Ibnu Abu Ad-Dunya yang lafazhnya mendekati lafazh-lafazh
p€ngarang. Wall alru a' lam.

(Dan

dan
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Pendapat lainnya menyatakan bahwa maknanya adalatr,
sesungguhnya aku ingin supaya engkau tidak menanggung dosaku dan
dosamu, sebagaimana makna redaksi firman-Nya, 45 *-*t A AV
H,'+; J (Dan Dia menancapkan gunung-gur;; d, bumi supaya
bumi in fidak goncang bersama kamu) (es. An-Natrl [16]: l5),

'maksudnya 
adalatr, an laa tamiida bihtm (supaya bumi itu tidak

goncang bersama kamu) $-i 6 H ,il 
't;$. {euan menerangkan

[hufum iniJ kepadamu, supaya kamu tidak sesat) (es. An-Nisaa. [4]:
176),yakai, an laa tadhilluu (supaya kamu tidak sesat).

- Mayoritas ulama mengatakan bahwa makna: ?A 6 6 ey
,iy, (Sesungguhnya aku ingin agar lamu kembati dingan
[membawal dosa [membunuhJh) adala]r bi itsmi qatlika /ii (dengan
membawa dosa karena engkau membunuhku), q5 (Dan dosamu
sendiri) yang ada padamu sebelum engkau membunuhku.

Ats-Tsa'labi berkata, "[ni pendapat umumnya mufassir.,'

Ada juga yang mengatakan batrwa maknanya adalatr, sebagai
pengingkaran, yakni, atau inginkah aku, sebagai benhrk pengingkaran,
yaitn seperti redalcsi finnan-Ny a: ;,b qd 4 Ag @"ai yang kamu
limpahlran kepadaht itu....) (Qs. Asy-Syu'araa' 126): 22), yatni: aw
tiHa ni'matun (ataukah budi yang...). Demikian yang dikatakan oleh
Al Qusyairi. Alasannya yaitu, kehendak untuk membunuh adalah
suafu kemaksiatan

Abu Al Hasan bin Kaisan pernah ditanya ..Bagaimana bisa
seorang mukmin menginginkan agar saudaranya berdosa dan masuk
neraka?" Ia menjawab, "Tedadinya kehendak setelah mengururkan
tangan kepadanya untuk membunuh.' Ini sangat jauh dari mengena,
demikian juga sebelumnya. AsaI makna baa'a adalah kembali, a/
mubiaa'ah adalah al manzil (rumatr atau tempat kembal). #, ,XJ
;\l'd(Dan mereka kcmbati mendapat kcmurkaan dari Ailah)(es. Al
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Baqarah I2l: 6l; Aali 'Imraan [3]: 112), yakni raia'mt (mereka

kembali).

Firman-Nya: )*1 $fr ,:rJ,f"i, ii:;f' (Maka hawa nafsu Qabil

menjadikannya menganggap mudah membunah saudaranya),

maksudnya adalah, hawa nafsu Qabil menganggap remeh perkara ittt

dan mendorongnya untuk melahrkannya serta membayangkan batrwa

membunuh saudaranya itu adalah mudatr bagi tangannya. Dikatakan

"Tatluwwa'a asy-syai'tl' yngartinya sesgatu itu mudatr dan tunduk,

"Thawwa' ahu fulaan lakl' artinya fulan memudalrkannya.

Al Harawi berkate "Thawfi'a'at daro= thaauto'at attinya sama.

Dikatakao thaa'a lahu ladzaa apabila ia mendatangnya dalam

keadaan tunduk."

Disebutkannya anggapan mudatl pada hawa nafsrmya adalatl

setelatr tarnpak dari perkataan Qabil: 6tgiil @bu pasti

membunuhmu), sedangkan perkataan Habil: ,# (Untuk

membunuhht) menunjukkan bahwa anggapan mudah itu tidak terjadi

saat mengucapkan perkataan tersebut.

Firman-Nya: iiiii (Sebab iu dibwutmvalah). Ibnu Jarir,

Mujatrid, dan yang lain b€rkata, "Diriwayatkan bahwa ia tidak tahu

cara membunutr saudarany4 lalu datanglah iblis merrbawakan seekor

binatang atau yang lainnya lalu menjepitkan kepalanya di antara dua

buah batu agar ditiru oleh Qabil, dan ia prm melakukannya."

Ada jtrga yang mengatakan selain itu, namun perlu diselidiki

ke-slahih-anriwayatnya

- Firman-Nya: 1isqi6#A-.fit a.i;;.(.fi'nl (4
$ (Kemudian Attah menyttruh seekor bttrung gagak menggali-gali

di bunti untuk memperlilatkan fupadotya [Qabil] bagaimaru dia

seh 'usttyo mengubwfun mayat saudmanya). Suatu pendapat

meiryeburtkaq *sstelah ia membgnuh saudarmya, ia tidalc tahu cara
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mengubuxkannya" karena mayat saudaranya itu adalatr mayat manusia

yang pertama. Allah lalu mengirim dua ekor burung gagak yang

bersaudar4 lalu saling membunuh. Burung itu lalu membuat lubang,

kemudian menguburkan - bangkai yang terbunuh. Saat Qabil
merihatnya, ,6 ;;F 4* ,fft tai.i" ji't51 '6 LFA {*1JE
(Berlrata Qabil, "Aduhai celalca aht, mengapa aht ttdak mampu

berbuat seperti burung gagak ini, lalu aht dapat menguburkan mayat

saudaraht ini?") Ia pun menguburkan jasad saudaranya.

Dhamir pada kalimat: i3-1. (Jntuk memperlihatkan

kepadanya [Qabil) kembali kepada bunurg gagak. Ada juga yang

berkata, *Kembali kepada Allah SWT.'

Kata ii{(Bagaimana) berada pada posisi nashab sebagu hal

fteterangan) dari dhamt -sli (Mengubwkan), dan redaksi kalimat

ini merupakan maful rsani (objek kedua) dari kalimat, i3-;!-((tntuk
memperlihatkan trcpadanya). Maksud i;7 A sini adatatr semua

dzatrrya, karena sudatr menjadi mayat.

JE lnerruta Qabil) adalah kalimat permulaan dari penimpal

kalimat tanya yang diperkirakan, ymg tersirat dari koateks kalimat.

Jadi, seolatr-olatr dikatakarU o'Lalu apa yang dikatakannya ketika

menyaksikan bunmg gagak melakukan hal yang demikian?" {{5-
(Aduhai celaka aht), adalatr rurgkapan kekecewaan dan kesedihan,

huruf alif-nya sebagai badal dari ya' mutakallim, seolatr-olah ia

menyerukan, *Duhai celaka karena kejadian waktu ittt." Al wailah

adalatr al halakah (kebinasaan), yang merupakan ungkapan takjub

darinya karena tidak .mengetatrui cara menguburkan rsaudaranya
sebagaimana yang ditun-jukkan oteh bunurg gagak ifi. ',e*t(Lalu aht
dapat menguburknn), dengan nashab, sebagai penimpal kalimat tanya.

Ini juga dibaca dengan suhtn, dengan perkiraan, fa ona uwaarii (lala
aku dapat menguburkan) . 'W$li,'* '# Qturena itu iadilah dia
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seorang di antara orcmg-orang yang menyesal), karena telah

membunuhnya.

Ada juga yang berkata, "Penyesalannya itu bukan penyesalan

toba! tapi penyesalan karena kehilangan, bukan karena telah

membuntrhnya." Namun ada juga yang mengatakan selain itu.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu

Hatim, dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkat4
*(Pada masa awal kehidupan Adam AS), Allah melarang (anak-anak

Adam) yang wanita untuk dinikahi oleh saudara laki-laki

kembarannya, tapi harus dinikahkan dengan saudara laki-lakinyayffig
lain (yang bukan kembarannya), dan memang setiap kali melahirkan

selalu kembar, yaitu satu laki-laki dan satu perempuan. Suatu ketika,

terlatrir seorang perempuan yang cantik rupawan (dengan laki-laki

kembarannya), sementara pada waktu lain terlatrir pula seorang

perempuan yang buruk rupa (dengan laki-laki kembaramya).

Kemudian (setelatr tiba masa nikah), saudara kembar perempuan yang

buruk rupa berkata ftepada saudara lainnya yang kembar dengan

perempuan yang cantik), 'Nikatlkanlalt aku dengan saudarimu itu, dan

aku akan menikahkanmu dengan saudariku'. Namun saudaranya yang

kembar dengan perempuan cantik itu berkata, 'Tidak, aku lebih

berhak terhadap saudaraku'. Kemudian pada lain waktu kedua laki-

laki ini mempersembahkan kurban; seorang di antara keduanya

mempersembahkan domba yang gemuk, bertanduk, dan berbulu putih,

seri.rentara yang safu lagi mempersembahkan hasil tanaman yang

buruk. Lalu persembatran ktrban dari pemilik domba diterima,

sedangkan persembatran kurban dari pemilik tanaman tidak diterima."

Ibnu Katsir berkata dalam Tafsir'nya, "Isnad'nya bagus."

Demikian juga yang dil€takan oleh,As-Suyuthi dalarn Ad-Dun Al
Mantsur.
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Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, ia berkata, "Di antara kondisi

anak-anak Adam (pada masa itu) adalah tidak ada orang miskin yang

layak diberi sedekatr. Adapun Kgrban yang dipersembahkan hanya

unttrk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika ada dua orang anak

Adam tengatr dudgk, kedganya berkata, 'Mari kia berkqrban'.'Lalu

dikemukakan kisatr pengorbanan keduanya.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dao Ib'nu Al Mundzir

meriwayatkan dari Mujatrid, mengenai firman-Nya, 3:i {lL LLli W
(Sungguh kalau ftamu menggerafthan tanganmu kerydahD, ia berkatat

"Ditetapkan atas mereka bahwa bila ada seseorang hendak membrmuh

orang lain, maka dibiarkannya dan tidak dicegah." Ib'nu Al Mundzir

juga meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Juraij.

AM bin Humaid, Ibnu Jadr, dao Ibnu Al Mrmdzir

meriwayatkan dari Mujahid, me,ngenai firman-Nya, ey!$ i'+jAy
-)i]j (Sesunggtthnya aht ingin agar knnu kcmbali dengan

[membawal dosa [membunuhJht dan dosamu sendirf), ia beikata,

"-Maksudnya adalah-, sesrmgguhnya atcu ingin agar engkau

menanggung dosasru dan darabktr (dosa membrmtrh dirilu), sehingga

engkau menanggullg semuanya."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, ia be*ata, *Kalimat i[
maksudnya adalah, dengan mernbawa dosa membunuh diriku. .rtif
yalari dosamu yang selain itu." Ia meriwaydkan juga s€perti itu dari

Qatadah dan Adh-Dhabhak.

AM bin Hunaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Mujahid, mengenai furran-Ny a, 'r$''^!-Er'i': l"Si
;$ 1U"t" hmta nafsu Qabil meniadikawrya mengonggqp mudah

membwruh saudaranya), ia b€rkata, "Hawa nafsnrya telah

memotivasinya rmtuk membrmuh saudaanya.'
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Abd bin Hurnaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Qatadah, mengenai ,ayat ini, ia berkata, "Hawa

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan sahabat

lainnya mengenai firman-Nyu, # 'f 
i5':it 'g# (Matra hnva

nafsu Qabit meniadikanrlya menganggaP mudah membunuh

saudaranya), ia berkata, ooMaksudnya adalatr, maka ia mencari

kelengahan saudaranya itu di puncak bukit untuk dibuntrhnya. Lalu

suatu hari orang yang hendak dibunuh itu tengatr menggembalakan

ternaknya, saat itu ia sedang tertidur, lalu orang yang hendak

membunutr itu mengangkat batu besar dan ditimpakan ke kepala

saudaranya yang tengah tertidur itu, maka seketika itu juga ia

meninggal. Orang yang membuntrhnya 'itu membiarkan jasad

saudaranya itu karena tidak tatru cara menguburkannya. Allah lalu

mengirim dua ekor burung gagak bersaudara yang berkelahi saling

membunuh hingga salah satunya mati terbunuh, lalu bgrung yang

membunuh itu menguburkan bangkai burung yang telah mati

dibuntrhnya. Tatkala ia melihat demikian, irtSi'6 Lfr;l {*$-JE
grti (xi lBerlcatalah ia,'Aduhai celapn aht, mengapa aht tidak

mampu berbuat seperti burung gagakini)."

Telah diriwayatkan secara pasti dalarn Ash-Shahihain datt

yang lainnya dari hadits Ibnu Mas'u4 ia berkata: Ras{ullah SAW

Lersauaa, 
i,;,iit'r1[ Vs'u ,ls.titi iii ,it & l,rs'rr {,;rlr1f^ #it r

,F y liaoaon'trotu it*i ilibunuh i"roro zholim kccuali anak

Adam yang pertama menanggung dosa pembunuhan itu, ftarena

dialah yang pertama lwli mencontohkan pembunuhan).rr7

rr7 Vuttdaq 'alaih, dniwayatl<an oleh Al Bukhari, 3335 dan Muslim, 311304,

dari hadits Ibnu Mas'ud.
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Kisah tentang bagaimana ia memb,nuh saudaranya, banyak
sekali riwayat yang menyebutkannyq hanya Allah yang mengetahui
mana yang benar.

,rS #,t% jG ; )S J,#L-i; iF G z,$ # e
t;6;5(*,j,uige4 ejli e td il

tl, *g;$,6U3 ;i3'.q i6;V,i6 6\ T;rU
r?;6y 6313,$ri( a Afs 36 Ai6$t
5 rjG- 6 r,ta gj*i O S;sj A_dr, -ii,l';,i.tZ'u,ii

3l,
&oiirStr#;E

<-,Vri_i:*it&fi ;**5'{"fu;'lz*.
It, $r:s-{;j ;fr-r"qlr O ei+ -fr 6+.,|i-l37ii

afiti#6#o+1i66,5i{r@
@#r3;e

"oleh horcno ita Kami tetaphon (sudu huhwtt) bogi boni rsrail,
bahwo barongsiapoyang membunuh seorang manusio, buhon
harena orang itu (membunuh) orung lain, dau buhan harena

membuat kerusakan di muha bumi, moha seakan-ahan dia tetah
membunuh selarahnyu Dan barongsiopa yang memelihara

hehidupan seoraig manusia, mahu seolahqlah dia telah
memelihara kehidupan mmusia semuanyo. Dan sesungguhnya

telah datang kepada mereha rasul-rasur Kami dengan (membawo)
keterangan-keterangan yang jelas, hemudian banyak di antara
mereha sesudah itu sungguh-sungguh melompaui botas dalam
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berbuat kerusakon di muka bumi. Sesungguhnya pembalasan

terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul'Nya dan

memhuat kerusakan di muka bami, hanyalah rmereka dibunuh atau

disalib, atau dipotong tangan dan kakimereka dengon bertimbal

balik, ataa dibaang dari negeri (tempat kediamannya). Yang

demihian itu (sebagai),suatupenghinaan untuk mereka di dunia,

dan di akhirat mereha beroleh sikaan yarrg besar, kecuali orang-

orung yang tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat

menguosai (menangkap) mereka; maha ketahuilah bahwasannya

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

(Qs, Al Maa'idah [5]: 32-34)

Firman-Nya' iU( *le(Oleh korena itu)' maksudnya adalah,

dikarenakan pembunuhan itu, penyesalannya serta kemaksiatannya.

Az-Zajjaj berkata, "Malsudnya adalatr, oleh karena

kejahatannya."

Lebih jauh ia berkata, "Dikatakan, "ajala ar'raiul 'ala ahlihi

syarran -yajul*- aialan:" apabila laki-laki itu berbuat jahat

terhadap keluarganya. Pola perubahanriya seperti kata aliladza -
ya'lchudzu- akhdzan."

Hanya Abu Ja'far yang membacanya: U: ,h, g1, dengan

lrasrah pada huruf hamzah dengan memindatrk*'ft*.f.utoya kepadq

hrtruf nuu n yang sebelunnya.

Suatu pendapat menyebutkan, "Bisa juga kalimat firman-Nya:

dy' # A (Ob h lcar e na i tu) terk'ait dengan fi rman-Ny a: ir ;!1i ; 1Oi

ontara orang-orang yang menyesal), sehingga waqaf-nya pada

kalimat Alt tfr a Qleh karena frn). Narnun yang tebih utama

adalah yang kami kemukakan
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Makna ayat ini adalatr, kisatr kedua anak Adam itu menjadi
sebab ketentuan tersebut bagr bani Israil. Demikian pendapat

mayoritas mufassir. Dikhususkannya penyebutan bani Israil karena

redalcsi ini dalam rangka membicarakan kejahatan mereka, dan karena

mereka adalah umat pertama yang dib€ri ancaman lantaran

pembunuhan jiwa. Diperberatrya sanlcsi pada mereka kar€na pada saat

itu mereka banyak menumpahkan darah dan membtrnuh para nabi.

Didahulukannya jar dan majrur terhadap fr'l yarnig terkait
dengannya, yaitu: q4, berfimgsi untuk membatasi, yakni, oleh
karena itu, bukan -karena yang lainnya. Kata j; dulrh sebagai

permulaan target.

l* i4 ; )31 lsot*ro bmangsiapa yang membunuh

seorang manusia), maksudnya adalah, satu jiwa di antara jiwa-jiwa
ini. ,"X fi",{ArUn lcarena orang itu [membunuhJ orang lain),

maksudnya adalah, bukan karena orang itu membunuh orang lain yang

mengharuskat qishash. Berarti, ini tidak mencakup pembunuhan

seseorang yang telah membunutr orang lain sebagai qishash.

Firman-Nyat ,-?.fit C )6 5 Qlto, bukan.karena membuat

lrcrusalran di mulca bumi). Jumhur membacanya dengan jarr sebagai

'athfpada u$.
Al Hasan membacanya dengan naslnb dengan perkiraan

adanyafi'l mahdnf Q,atakerja yang dibuang atau tidak ditampakkan)

yang ditunjukkan oleh awal redaksinyq yang perkiraannya [bila
ditampakkanl: Au ahdotsa fosaadon fi al ardh (atau bukan karena

membuat kerusakan di muka bumi). Jadi, seolah-olatr ia telah

membunutr semua manusia. Telah ditetapkan bahwa setiap hukum

yang disyaratkan dengan salah satu dari dua hal, maka pembatalnya

disyaratkan dengan ketiadaan kedua hal itu, dan setiap hukum yang

disyaratkan harus memenuhi kedua syarat itu, maka pembatalnya
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disyaratkan dengan ketiadaan salah satunya, karena pembatal segala

sesuatu disyaratkan dengan ketiadaan syaratnya.

Ada perbedaan pendapat mengenai kata "kerusakan" dalam

ayat ini, apa sebenamya yang dimaksud dengan itu? Suatu pendapat

menyebutkan, batrwa maksudnya adalah sytrik.

Ada juga yang berkata, batrwa maksudnya adalatr

perampokan."

Konteks ayat tersebut menunjukkan batrwa itu adalah setiap

yang bisa disebut sebagai pengerusakan di muka bumi, maka sylrik

merupakan kerusakan di muka bumi, merampok juga kerusakan di

muka bumi, demikian juga menumpahkan darah, merusak

kehomratan, dan merampas harta. Begitu juga bertindak sewenang-

wenang terhadap para hamba Altah dengan cila yang tidak hak,

merupakan tindak pengerusakan di muka bumi, juga menghancurkan

bangrrnan-bangunan, menebangi pepohonan, dan menghancurkan

sungai-sungai, merupakan tindak pengertrsakan di muka bumi.

Dengan begitu, Anda pun tahu bahyra ,semua ini bisa disebutkan

sebagai pengerusakan di muka bumi. Demikian juga kerusakan yang

akan disebutkan dalam firman-Nya: lll7ii ,f:fi C $i,53 loan
membuat kBrusakan di mutra bumi),yaitu semua yang disebutkan tadi.

Sebentar lagi akan dibahas secara lebih gamblang mengenai makna

kenrsakan ini.

Tentang firman-Nya: (na 6$i Si Gl"4 (Moka seakan-

akan dia telah membunuh sehtruhnya), ptra atrli tafsir berbeda

pendapat tentang kepasian penyerupaan ini, yaitu batrwa htrkuman

bagi orang yang membunuh semua riranusia lebih berat daripada

membunutr salatr sahr dari mereka

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata 'Maknanya adalah,

barangsiapa membunuh seorang nabi atau seorang'Imam yang adil,

maka seakan-akan ia membunuh scmua manusi4 dan barangsiapa

TAFSIR FATHUT QADIR 349



membiarkannya hidup dengan mendukung kekuatannya dan

menolongny4 maka seakan-akan ia membiarkan hidup semua

manusia." Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir darinya.

Diriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, "Malananya adalalu

orang yang membnnuh jiwa beriman secara sengaja, maka Allatl

menetapkan Neraka Jahanam sebagai balasannya, dan Allah murka

terhadapnya serta melaknatrya dan menyediakan untuknya siksa yang

besar. Jika ia membunuh semua manusia, maka balasannya tidak lebih

dari itu."

Lebih jauh ia berkata, "Barangsiapa menyelamatkan diri dari

membunuh, sehingga tidak membrmuh seorang pun, maka seakan-

akan ia telah memelihara kehidupan semua manusi&"

Diriwayatkan serupa itu drinya oleh Abd bin Humai4 Ibnu

Jarir, dan Ibnu Al Mudzir.
' Diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga, bahwa ia mengatakan saat

menafsirkan ayat ini, "(Makzudnya adalatl) menahan dirinya,

sebagaimana bila ia membunuh semua manusia." Demikian yang

diriwayatkan darinya oleh Ibnu Jarir,Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu

Hatim.

Diriwayatkan dari Al Hasan, ia berkata, *Jadi dosanya seakan-

akan ia membtmuh semua manusia" dan patralanya seakan-akan ia

memelihara kehidupan semua manusia."

Ibnu Zaid berkata, 'Maknanya adalah, barangsiapa membunuh

seorang manusia" maka ia hanrs dihukum qishash, dan qishash itu bisa

menghentikan pembunuhan semua manusia."

6Fj;1 $j lOan barangsiapa yang memelihara kehidupan

seorang manusia), maksudnya adalah, memaafkan orang yang

semestinya dibunuh. Demikian yang diceritakan darinya oleh Al

Qurthubi. Ia juga menceritakan dari Al Hasan, batrwa maksudnya
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adalah memaafkan dalam keadaan mampu membunuhny4 yakni

membiarkannya hiduP.

Diriwayatkan dan Mujahid, batrwa makna memelihara

kehidupan seseorang adalatr'menyelamatkannya dari tenggelam,

kebakaran, reruntnhan, atau yang lainnya. Demikian yang diceritakan

darinya oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir.

Adajugayangberkata"'Maknanyaadalah,barangsiapa
mem.bungh seorang manusia" maka semua kaum mukmin adalafu

lawaonya. Itu karena terkadang benttrk jamak diungkapkan dengan

bentt* ganj il (tunggal)."

tG 31]i 6TitU;6CA $j (Dan barangsiapa vons

memelihara lechidupan seorang manusia, malra seolah-olah dia telah

menelihara kchidupan manusia semuanya), maksudnya adalah, hants

dirsyukuri oleh semtranYa.

Adajugayangmengatakanbatrwamakrranyaadalah,
barangsiapa menghalalkan membunuh seseorang, berani ia telatr

menglalalkan membunuh semuanya' karena dengan begitu ia telatr

syariat. Namnq yang pasti maksud, 'memelihara

kohidupan' di sini adalah ungfupan tentang meninggalkan

pembunutran dan menyelamatkan dafi kebinasaan. Ini merupakan

ungkapan kiasan, karena makna yang sebenarnya [yakni:

menghidupkaol dikhususkan bagi Allah 'Azzo wa Jalla. Penyerupaan

di tini dalam hal membunuh maksudnya adatah unttrk menakut-

nnlosi, tentang perkara pembunutran, dan menonjolkan besarnya

peClcra jiwa, agar pelakg kejahatan merasa khawatir. Adapun

pemSrunrpaan dalam hal memelihara kehidupan, merupakan anfuran

urtrik memaafkan pelaktr kejatratan dan menyelamatkan orang-orang

lrmg Eryah berada di rcPi kebinasaan

Firman-Nya, q,-i!\ U3 ;iiiE $: <oa" sesunsguhnva

telah Mang kepoda mereka rasul-rasul Kani dengan [membmtaJ
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keterangan-kete)angan yang jelas). Ini redaksi kalimat tersendiri yang

ditegaskan oleh hrxuf lam, yang berfungsi sebagai sumpatr yang

mengahdung berit4 yaitu, bahwa para rasul AS telatr mendatangi para

hamba dengan membawakan apa-apa yang disyariatkan Allah bagi
meroka, yaitu hukum-huhm yang diantaranya tentang pembunuhan.

Fiqan-Ny a: .4J- bS: '"ot I (Kemudian banyak di antara merelca)

berfirngsi untuk mengendurkan dan melapangkan penalaran.

Kata penunjuk: clyt (/ra) menunjul&an kepada apa yang

ditetapkan Allah atas bani Israil, yakni, banyak di antara mereka

setelatr adanya ketetapan itu 63;3 &3i $ gunggah-sungguh

rnelampaui batas dalam berbuat kcrusakan di muka bumi), yuAt
melakukan pembmuhan.

Firman-Nya, Sirj 6t \i;r.lA ,_51 ty; (3y (sesunszfiwa
pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-

Nya). Ada perbedaan pendapat tentang sebab turunnya ayat ini.

Jtrmhur ulama berpendapat bahwa ayat ini ditunurkan

berkenaan dengan orang-orang Urani.

Mahk, Asy-Syafi'I, dan para ulama madzhab Hanafi

mengatakan batrwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan beberapa

orang Islam yang keluat, lalu melakukan perampokan dan kerusakan

di muka buni.

Ibnu Al Mrurdzir berkata, "Pendapat Malik benar."

Abu Tsaur berdalih dalam mengemukakan pendapat ini,
"Firman-Nya, #ti;l 6 +i e1i6 OSi$y lxecroti orang-orang
yang tobat [di antara merekal sebelum kamu dapat .menguasai

[menongkapJ mereka) menunjtrkkan batrwa ayat ini diturunkan

berkenaan dengan golongan non-musyrik, karena mereka (para ulama)

telah sepakat bahwa bila para pelaku syirik telatr berada di tangan kita
(telah ditangkap), lalu mereka memeluk Islam, maka darah mereka
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haram (hararn dibunuh). Jadi, ini menunjukkan batrwa ayat ini

diturunkan berkenaan dengan orang-orang Islam."

Demikian juga yang ditunjukkan oleh firman Allah: '*-5i,i
Sfi 3111' A3 iSrlt$-olYijA (Katakanlah kepada orans-orans

yang lrafir itu, "Jika mereka berhenti fdari kckafirannyaJ, niscrya

Allah akan mengampuni mereka tentmtg dosa-dosa tnereka yang

sudah lalu.') (Qs. Al Anfaal [8]: 38) Serta sabda Rasulullah SAW:

u$ r'r,q;i)sli (Islam in menghanctrkan [menghapuskanJ apa yang

sebelumnya).tlt Diri*uyatkan oleh Muslim dan yang lain.

Ibnu Jarir dalart Tafsir-nya menceritakan dari sebagian ularna,

balrwa ayat ini, yakni ayat muhaarabah Qtembelotan), telah dihapus

hukumnya oleh tindakan Nabi SAW terhadap orang-orang Urani, dan

perkaranya ditetapkan dengan hudud (hukuman yang telah ditetapkan

ketentuannya).

Diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, ia berkata "Ayat ini

turun sebelum turunnya ayat-ayathudud." Maksudnya adalah tindakan

Rasulullah SAW terhadap orang-orang Urani. Demikian juga yang

dikatakan oleh segolongan ulama.

Segolongan ulama lainnya berpendapat bahwa tindakan

Rasulullah SAW terhadap orang-orang Urani telah dihapus hukumnya

oleh larangan beliau SAW tentang menrsak kondisi fisik. Mereka

yang melontarkan pendapat ini semestinya mengemukakan penjelasan

tentang tertangguhnya hukum yang menghapusnya. Nanti akan

dikemukakan riwayat-riwayat yang menyebtrtkan tentang sebab

turunnya ayat ini.

Pendapat yang benar adalatr, ayat ini mencakup orang musyrik

dan yang lain, yang melakukan tindakan-tindakan yang tercakup oleh

ayat ini. Tentang kekhususan sebabnya tidak mempenganrhi

"8 Shahih: Dari hadits pariang yang diriwayatkan oleh Muslim, llll2, dari
hadiB Amrbin Al 'Ash.
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efektivitas hulnrmnya, bahwa yang berlaku didasarkan pada

keumuman lafazlnya.

Al Qr:rthubi berkata dalam Tafsir-ny4 "Tidak ada perbedaan

pendapat di kalangan ulama bahwa hukum pada ayat ini berlaku pula

bagi orang-orang yang membelot (memerangi Allah dan Rasul-Nya)

dari kalangan muslim, walaupun ayat ini dittrunkan berkenaan

dengan orang-orang mtrrtad atau orang-orang Yahudi.'tle

Ada juga yang mengatakan batrwa yang dimaksud dengan

'memerangi Allah' di dalam ayat ini adalatr, memerangi Rasulullatl

SAW dan memerangi kaum mgstn pada zaman beliau dan setelatr

zatnarLbeliau. Demikian, berdasarkan makna ungkapan, bukan makna

konotasi dan kiasan. Dikarenakan adanya nash bukan dengan cara

pembicaraan secaf,a langsung, maka hnktrmnya dikhususkan bagi

mereka yang ada saat dihrunkannya nash. Adapun untuk

menggeneralkannya kepada selain mereka, perlu didukung oleh dalil

lainnya.

Ada juga yang mengatakan batrwa ayat ini adalah tentang

memerangi kaum muslim serta memerangi Allah dan Rasul-Nya

lantaran besamya pemerangan mereka, karena Allah SWT tidak dapat

diperangr dan tidak akan dikalahkan. Pemaknaan yang lebih tepat

adalah, memerangi Allah SWT adalatr dengan cara bermaksiat

terhadap-Nya dan menyelisihi syariat-syariat-Nya, sedangkan

memerangi Rasutullah dintikan secara hakiki. Adapun hukum bagi

umatnya adalah seperti hulom bagi beliau, karena beliau adalah

teladan mereka

Melalarkan kerusakan di muka bumi diartikan dengan berbagai

macam tindak kejatratan, sebagaimana yang banr kasri kemukakan.

rre Lihat Al Qurthubi dalam f4f,iir-nya" 6/150.
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Ibnu Katsir berkata dalam Tafsir-nya, "Banyak para salaf,

diantaranya adalah sa'id bin Al Musayyab, ia berkata, 'sesungguhnya

meminjamkan dirham dan dinar termasuk tindak pengerusakan di

muka bumi'. Allah Ta'alaberfirman: q+.l-i). 
"fi:.i.t A # ti t:tV

',t4!\ 4f Xft'$-6tt3 S;ilAlfij (Dan apabita ia berpating [dari
kamuJ, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kBrusakan padanya,

dan merusak tanam-tanamon dan binatong ternah dan Altah tidak

menyirai lceb inas aan) (Qs. Al Baqarah l2l: 20 5) J'r20

Setelah jelas bagi Anda apa yang telah kami nyatakan tentang

keumuman ayat ini serta makna memerangi dan membuat kcrusakan

di muka bumi, maka perlu Anda ketahui batrwa ketentuan ini berlaku

bagi setiap orang yang bisa disebut melakukan demikian, baik ia

seorang muslim maupun kafir, baik di perkotaan maupun di selain

perkotaan, baik dalam jumlah sedikit maupn banyalq baik dari

kalangan terhormat maupun tidak. Hulom Atlah dalam hal ini adalatl

sebagaimana dicantumkan dalam ayat ini, yaitu dibtrnutr atau disalib,

atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, atau dibuang dari

negerinya. Tapi perlu diketatrui bahwa hukuman ini bukanlatl

hukuman bagi setiap orang yang melakukan dosa ftesalatran), tapi

bagi orang yang kesalahannya berupa melanggar darah manusia dan

harta mereka, selain yang telah ditetapkan hukumnya oleh selain

hulerm ini dalarn Kitabullah atau Sunnah Rasul-Nya, seperti mencuri

dan ketentuan qishash.Kita tahu batrwa pada zaman Rasulullah SAW

pemah ada orang yang melakukan dosadosa dan kemaksiatan selain

itu, dan beliau SAW tidak memberlakukan hukuman yang disebutkan

dalam ayat ini terhadapnya. Dengan begittr dapat diketahui lemahnya

apa yang diriwayatkan dari Mujahid dalam menafsirkan

"pemerangan" yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu dinyatakan

sebagai zina dan pencurian. Alasannya yaitu, kedua jenis pelanggaran

r2o Ibnu Katsir dalasr Tafsir-nya,2148.
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ini telatr disebutkan di dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya SAW

dengan hukuman tersendiri selain hukuman ini.

Setelah Anda mengetahui mana yang benar tentang makna

ayat ini berdasarkan bahasa orang Arab, yang kita diperintahkan untuk

menafsirkan Kitabullatr dan Sunnatr Rasul-Nya dengan itu, maka

nenaacnya Anda juga tidak terpalingkan oleh riwayat-riwayat yang

tidak benar dan pandangan-pandangan yang sekadar menutur cerit4

kecuali ada dalilnya yang memang mengkhususkan keumuman ayat

ini, atau membatasi makna yang dipahapi dari bahasa Arab. Jika

memang ada yang demikian, maka silakan Anda lalokan dan

tempatkan pada tempat yang semestinya. Tapi bila selain itu,

,Ft,lr\*Yt-* c,G)
aaa

Mola tinggalkanlah olehmu teriakan di kamar-kamarnya,

dan berikanlah cerita yang selain cerita para periltur kisah.

Kami akan mengemukakan pandangan dari berbagai madztrab

yang bisa Anda dengar. Perlu Anda ketahui, para ulama berbeda

pendapat mengenai siapa yang bisa menyandang sebutan

"memetrangi".

Ibnu Abbas, Sa'idbin At Musayyab, Mujahid, Athq Al Hasan

Al Bashri, Ibratrim Ah-Nakha'i, Adh-Dhahhal(" dan Abu Tsaur

berkata *Orang yang menghrmus pedang di wilayah Islam dan

menakut-nakuti orang di perjalanan, kemudian ia bisa dilumpuhkan

dan ditangkap, maka Imam kaum muslim boleh memilih dalarq

menjattrtrkan htrkuman terhadapnya, yaitu, bila mau ia boleh

membunuhnya, bila mau ia boleh menyalibnya, dan bila mau ia boleh

memotong tangan dan kakinya secara bersilang."

" Demikian juga yang dikatakan oleh Malilq dan ia menyatakan

batrwa menurutrya orang-orang yang memerangi adalatr orang yang

menyerang manusia di perkotaan atau daratan lainnyq atau yang

9# €q':i'ceLi
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mengancam jiwa dan hrta manusia tanpa adarrya permusuhan di

antara mereka sebelumnya.

Ibnu Al Mundzir berkata" "Ada perbedaan riwayat dari Malik
mengenai masalatr ini. Ada yang menyatakan di perkotaan dan ada

juga yang menafikannya."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas selain yang tadi, tentang

penyamun (perampok di perjalanan), "Bila mereka menrbunuh dan

mengambil harta maka mereka dibunuh dan disalib. Bila hanya

membunuh dan tidak mengambil harta, maka mereka dibunutr dan

tidak disalib. Bila mereka hanya mengambil harta dan tidak

membunuh, maka mereka dipotong tangan dan kaki mereka secara

bersilang. Bila hanya menakut-nakuti orang lain di perjalanan tanpa

mengambil hart& maka mereka dibuang dari negeri itu."

Diriwayatkan juga dari Abu Majlaz, Sa'id bin Jubair, Ibrahim

An-Naktra'i, Al Hasan, Qatadah, As-Suddi, dan Atha, yang berbeda

dengan riwayat dari sebagian mereka, dan juga diceritakan oleh Ibnu

Katsir dari jumhur, ia berkat& "Demikian pula diriwayatkan dari lebih

seorang salaf dan Imam."

Abu Hanifah berkata, "Bila ia membunuh maka ia dibuuh,

bila menganrbil trarta tanpa membunuh, maka dipotong tangan dan

kakinya secara bersilang, dan bila mengambil harta dan membunuh

gaka Suttan boleh memilih hukumannya: bila mau ia boleh

tangan dan kakinya" dan bila mau ia tidak memotong

(tangan dan kakinya) tapi membunuhnya dan menyalibnya."

Abu Yusuf berkata, "Hukuman mati bisa diterapkan pada

pelanggaran apa saja." Seperti ini juga pendapat Al Atrza'i.

Asy-Syaf i berkata" "Bila ia mengambil hartq maka tangan

kanannya dipotong dan diolesi minyak (unttrk menghentikan damhnya

setelah dipotong), kemudian dipotong kaki kirinya dan diolesi minyak,
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lalu dibiarkan pergi, karena tindak kejahatan lebih berat daripada

pencurian dengan pemerangan. Bila ia membunuh maka ia dibunuh

(dihukum mati). Bila ia mengarnbil harta dan membffifr, maka ia

dibunuh dan disalib.?'

Diriwayatkan juga darinya" ia berkatq "Disalib selama tiga

hari.'

Ahmad berkata "Bila ia membunuh maka ia pun dibunnh. Bila

ia mengambil harta maka tangan dan kakinya dipotong." Seperti

pendapat Asy-Syafi'i.

Saya tidak tatru dalilnya, baik dari Kitabullah maupun Sunnah

mengenai rincian hukuman tersebut, kecuali yang diriwayatkan oleh

Ibnu Jarir dalanr Tafsir-nya yang ia riwayatkan sendirian, ia berkata:

Ali bin SahI menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim

menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abu Habib, bahwa Abdul

Malik bin Marwan mengirim srnat kepada Anas bin Malik untuk

menanyakan tentang ayat ini, dan Anas pun membalas suratnya,

memberitahukan bahwa ayat ini ditunrnkan berkenaan dengan

beberapa orang Urani dari Bajilatr. Anas berkata" "Mereka mwtad,

keluar dari Islam, membunuh penggembala [yang menggembalakan

unta Rasulullah SAW], mengambil rmtanya" menakut-nakuti orang di

perjalanan, dan melakukan hubungan seks secara haram." Anas

menuturkan" t'Rasulullah SAW lalu bertanya kepada Jibril tentang

hukuman bagr yang memeraogi, maka Jibril melrjawab, 'Barangsiapa

mencuri dan membuat ketakutan di pedalanan" maka potonglah

tangannya karena pencuriannya, dao potonglah kakinya karena

kedatangannya (mengganggu orang di jalanan). Barangsiapa

membunuh maka buntrhlatr ia. Barangsiapa membuntrh dan menakut-

natruti di perjalanan serta menghalalkan kemaluan yang haram, maka
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saliblah ia'."121 Riwayat ini mengandrrng kemungkaran yang berat,

entah bagaimana kebenarannya.

trbnu Katsir dalam Tafsir-nya, setelah mengemukakan sedikit

dari kisah yang kami kerrukakan ini, bertata: Perincian ini dihntkan

oleh hadits yang diriwayatkan olch Ibnu Jarir dalam Tafsir'nya iik'a
s anad-nyas}ahi&." Kemudian ia menyeb,utlcannya.

Firmm-Nya: r'rE3.riif OSfr| (tun membuat kcrusokan di
muka bumi). Ini bisa jadi nanslruD krsna sebagai mashdar, ataiu

sebagai maf ul lah, ata.u tul *bagutalsrrilanny4 yakni mufsidiin.

Firman-Nya, 1fr4 31 (atau disalib), konteksnya

menunjukkan bahwa mereka disalib dalanr keadaan hidup sampai

mati, karena ini merupal€n salah satu jenis hukuman yang Allah

berikan pilihan untuk memilihnya

Ada yang mengatakan bahwa penyaliban itu dilakukan setelah

dibunnh, dan tidak boleh disalib sebelum dibuntfi, karena akan

menghalanginya dari shalat, makan, dan minum. Tapi pendapat ini

disanggah, bahwa hukunan ini adalah hukuman yang ditetapkan

Allah SWT dalam Kitab-Nya bagi para hamba-Nya.

Firman-Nya: -1t i; i#3 ;**1 '{" J 1.ttou

dipotong tangan dan kaH mereka dengan bertimbal balik),

konteksnya menunjtrkkan dipotongnya sebelatr tangan dan sebelatr

kaki, baik tangan yang dipotong itu yang kanan maupun yang kiri,

begrtu pula kaki. Landasan untuk ini adatah "Bersilangan", yaitu bisa

tangan kanan dengan kaki kiri, atau tangan kiri dengan kaki kanan.

r" Dha'i| Diriwayatlon oleh lbmu Jah, 6/140. Ia berkata: Ali bin Sahl
menccritakan kepadaku, ia mcmgatakan: Al Walid bin Muslfun mengeritakan
ke,padalcu, ia mengatakan: Abdullah bin Lalii'ah mengabarkan kepadakq dari Yazid
bin Abu llabib: "Bahwa Abdul Malik bin Mrwan .. ." lalu discbutkaa riwayatnya.

Saya (pentahqiq) katakm: Dalam sou&nya t€rdapat Al Walid bin Mulim Al.
Qarasyi, ia buryalc men-rad}s dan mcnpuraratakan riwayat, semontara Ibnu Irhi'ah
seonng madallis dan meriwayatkan sccara 'an'&rah.
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Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ini
adalah tangan kanan dengan kaki kiri saja.

Firman-Nya: ,-;".$ <-" \fr J Qetou dibuang dari negeri

[tenpat lcediamannya). Para mufassir berbeda pendapat mengenai
maknanya.

As-Suddi berkata, "Maksudnya adalah disiapkan kuda dan

orang tersebut (si terhulcum), lalu dilaksanakan hukuman. Atau
diperintatrkan keluar melarikan diri dari negeri Islam.' Pendapat ini
diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, Anas, Malik, Al Hasan Al Bashri,
As-Suddi, Adh-Dhahhalq Qatadah, Sa'id bin Jubair, Ar-Rabi bin
Anas, dan Az-Ztfri. Ar-Ramani menceritakannya dal"T kitabnya dari
mereka.

Diceritakan dari Asy-Syd'i, bahwa mereka tpa* t rfr,*,rrnl
dikeluarkan dari suatu negeri ke negeri lairurya dan diminta untuk
ditegakkan hukunran atas mereka. Demikian yang dikatakan oleh Al-
Laits bin Sa'd.

Diriwayatkan eiri Malik, bahwa si pelaku dibuang dari negeri

tempat ia melakukan tindak kejahatannya itu ke negeri lairurya, dan di
sana ia ditahan sepeni pezina (pezina ghairu mululwn). Pendapat ini
diunggulkan oleh Ibnu Jarir dan Al Qtrthubi

Ulama Kufah mengatakan bahwa pembuangan mereka (para

pelaku) adalatr mengunrng mereka (memeqjarakan mereka), sehingga

mereka dibuang dari luasnya dunia kepada sempitnya dunia.

Konteks ayat menunjukkan batrwa si pelaku diusir dari negeri
tempat ia melakukan tindak kejahatannyq bukan dipenjara atau

lainnya. Kadang an-nafuu juga bermakna al ihlaak (pembinasaan),

tapihukan ini yang dimaksud dalam ayat ini.

rii:i Firman-Nya: Q11( A. tsi+ ;1 6f; (yang demikian itu

[sebagaiJ suatu penghinaan untuk mereka di dunia), ini

360 TAFSIR FATHUT QADIR



mengisyaratkan hukum-hukum yang telah disebutkan. l/ khizyu

adalatr kehinaan dan dipermalukan.

Firman-Nya: ,.if 6tr;,fr"&lilr; 6 +i u.t:;l Aiily
#) 3!'A $ecuali orang-orang yang tobat [di antara merekaJ

sebelum lramu dapat menguasat [menangkapJ mereka; maka

lretahuilah balrwasannya AUah Maha Pengampun lagr Maha

Penyayang), maksudnya adalah, Allah mengecualikan orang-orang

yang bertobat sebelum dilumpuhkan (ditangkap). Ini berlaku umum

bagi orang-orang yang hanrs dihtrkum dengan hukuman-hukuman

tersebut. Konteksnya tidak membedakan antara pelanggaran daratr

(pembunuhan) dan harta (pengambilan harta) dengan pelanggaran-

pelanggaran lainnya yang semestinya dikenai hukuman tertentu. Jadi,

orang yang telatr bertobat tidak harus ditangkap bila sudah bertobat,

demikian yang dilalrukan olehpara satrabat.

Sebagian ulama berpendapat bahwa hukuman qishash dan

hak-hak manusia tidak gugur karena pertobatan sebelum

penangkapan.

Pendapat yang benar adalah yang pertama. Adapun bertobat

setelah diungkap, tidak menggugurkan hukuman yang disebutkan

dalam ayat ini, sebagaimana ditunjukkan oleh redaksi ayatnya: 6 +5
#V#(Sebelum kamu dapat menguasai [menangkapJ mereka).

Al Qtrthubi berkata, "Para ulama telah sependapat, bahwa

sultan (penguasa) adalah wali muharib (orang yang memerangi atau

memberontak). Bila muharib itu telah mernbunuh saudara seseorang,

dan itu dilakukan saat memberontak, maka penuntut daratr tidak
mempunyai hak apa-apa terhadap perkara pemberontakan, sementara

wali darah tidak boleh memaafkan."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, mengenai firman-
Nya: $fiL:,b'- i9(i2- :ryt ,b1r(oleh karena itu Kami tetapkan

361TAFSIR FATHUT QADIR



[suatu huhmJ bagi bani Israi[), ia berkata, "(Maksudnya adala]r),

oleh karena anak Adam yang membunutr saudaranya secara zhalim."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al Hasan, batrwa ada- yang

bertanya kepadanya mengenai firman-Nya: (*i 6€li ii 943
(Malra seakan-akan dia tetah membunuh seluruhnya). "Apakah ini

juga berlaktr bagi kita, sebagaimana berlaktr bagi bani Israil?" Al

Hasan pgn menjawab, "Tentu, demi Dzat yang tidak ada tghan selain-

Nya."

Abu Daud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nya, Ar73o '31 SitG Ajii W; 6y
(Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang metnerangi

Allah dan Rasul-Nya), ia berkata, "Ayat ini diturunkan berkenaan

dengan orang-orang musyrik, yaitu bagi siapa di antala mereka yang

bertobat sebelum ia ditangkap, dan tidak lagi mempunyai jalan untuk

menyelamatkan diri. Jadi, ayat ini, tidak memaksudkan tentang

hukuman (hadd) seorang muslim bila ia melakukan pembrurutran atau

kerusakan di muka burni, atau memerangi Allah dan Rasul-Nya"

Ibnu Jarir dan Ath-Thabari datam Al Kabir meriwayatkan

darinya mengenai ayat ini, ia berkata, "Ada suatu kaum dari kalangan

Ahli Kitab yang telah mengadakan perjanjian dengan Rasulullatt

SAW, namun mereka'melanggar perjanjian itu dan melakukan

kerusakan.di muka bumi, maka Allah memberikan pilihan kepada

Nabi-Nya bila mau beliau boleh membrmtrh, menyalib, memotong

tangan dan kaki mereka secaxa bersilang, atau mengusir mereka dari

tempat tersebut. Tapi jika ada yang datang untuk bertobat lalu

memeluk Islam, maka diterima dan tidak dihukum atas kesalahannya

yang telah lalu itu."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Sa'd bin Abu Waqqash,

bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan golongan Haruriyah.
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Al Bukhari, Muslim, dan yang lain meriwayatkan dari Anas,

bahwa sejumlah orang dari suku Ukkal datang kepada Rasulullah

SAW lalu memeluk Islam, namun mereka tidak betah tinggal di

Madinatr tyakni mereka sakit akibat tidak cocok dengan cuaca

Madinatr], maka Nabi SAW memerintahkan agar mereka mendatangi

unta-unta zakat untuk minum susu dan air kencing unta-unta tersebut

[sebagai pengobatan], namun mereka justru membunuh

penggembalanya dan merampas untanya. Nabi SAW pun rnengirim

pencari jejak (serta brigade) untuk mengejar'mereka, dan mereka pun

berhasil ditemukan dan ditangkap. Tangan dan kaki mereka lalu

dipotong, mata mereka dibutakan (dengan didekatkan kepada besi

panas sampai buta), lalu mereka dibiarkan begitu saja (yakni tidak

diolesi minyak panas untuk menghentikan pendarahan, sebagaimana

biasanya dalam penghukuman potong tangan atau kaki), sampai

mereka mati. Allah lalu mentrunkan ayat: ';tir.Q ,-51 Wt 6L
(Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang

memerangi)."'

Dalam riwayat Muslim dari Anas, ia berkata, "Nabi SAW

membutakan mata mereka karena mereka juga membutakan mata para

penggembal arrya.ur23

Asy-Syaf i dalam Al Unm, Abdunazzaq, Al Firyabi, Ibnu

Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu

Abu Hatim, dan Al Baihaqi, meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

ayat ini, ia berkata, "Apabila pemberontak beraksi dan merampas

harta tanpa membunuh, maka hukumannya dipotong (tarigan dan

kakinya) secara timbal balik. Bila aksinya itu berupa pembunuhan

namun tidak mengambil harta, maka hukumannya dibunuh (dihukum

mati). Bila aksinya itu merampas hana dan membunuh, maka

'22 Muttafaq 'alaih, diiwayatkan oleh Al Bukhari, 6802 dan Muslim, 3/1296,
dari hadits Anas.

LB Shahih, diriwayatkan oleh Muslim,3ll298, dari hadits Anas.
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hukumannya dibunuh dan disalib. Bila aksinya hanya berupa

menakut-nakuti tanpa merampas harta dan membunuh, maka

hukumannya diusir."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dariny4 mengenai ayat ini, ia berkata, "Barangsiapa

menghunuskan pedang di wilayah Islam dan menrsak jalanan, lalu ia
berhasil dilumpuhkan dan ditangkap, maka Imam kaum muslim

berhak memilih yaitu bila mau ia boleh membunuhnya,

menyalibnya, atau memotong tangan dan lokinya. Allah berfrman: j1

&-:Ji <-D\fr(Atau dibuang dari negeri [tempat kediamannyaJ),

yakni diusir dan dikeluarkan dari negeri Islam menuju wilayah

perang."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya" ia berkata" "Setelah

pengusirannia harus dikejar." Ia juga meriwayatkan serupa itu dari

Anas.

Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Abu Ad-Dunyq

Ibnu Jarir, dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, ia

menuturkan, "Haritsah bin Badr At-Taimi dari warga Bashrah pernah

melakukan tindakan kerusakan di muka bumi dan memberontak, lalu

ia meminta jaminan keamanan (suaka) dari beberapa orang Quraisy
agar melindunginya dari Ali, namun mereka menolak. Kemudian ia

menemui Sa'id bin Qais Al Hamdani, lalu Sa'id pun menemui Ali dan

berkata" 'Wahai Amirul Mukminin, dpd balasan bagi orang-orang

yang mdmerangi Allah dan Rasul-Nya serta melakukan kerusakan di

mnka bumi?' Ali berkata (membacakan ayat): 5 Vi/;,. 5|,dG- 6
,i:Ji <if i- i * e s$ .!rt5 ;-#5'# (Mer etca dibunuh

atau disalib, atau dipotong tangan dan lcaki mereka dengan bertimbal

balilc, atau dibuang dari negeri [tempat kcdiamannyaJ). Ali
mengatakan (lanjutan ayat tadi), '#li;r; 6 $ u.$6 Oii $y
(Kecuali orang-orqng yang tobat [di antara merekal sebelum lamu
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dapat mengpasai [menangkap] mereka). Sa'id lalu berkata,

'Walaupun itu Haritsatr bin Badr?' Ali menjawab, 'WalauptHr itu

Haritsah bin Badr'. Sa'id lalu berkata, 'Ini Haritsah bin Badr, ia

datang untuk bertobat, maka dia aman'. Ali berkata, 'Ya'. Haritsalt

prxx muncul kepadanya, lalu Ali membai'atnya dan menerimanya,

serta menuliskan jaminan keamanan baginya."

Ob.r1f.''i;;1Ayttr;.6'if i;JiW(.<r-$iq,H

,te -1€,iiwalSiiy G;fiHe.rg

@# 4li;,1'r\3<o*,
"Hai orang-orang yang beriman, bertahwolah kepadaAAah dan

carilah jalan yang mendekathan diri kepoda-Nya, don beriihodtah

pada jalan-Nya, supaya komu mendapat heberantungan.

Sesungguhnya orung4rung yang kalir, sehiranya mereka

mempunyai apa yang di bumi ini selurahnya dan mempunyai yang

sebanyak itu (pula) untuk menebru ditimereha dengan itu dari

adzab Hmi Kiamat, niscayo (tebusan itu) fitlok akan diterima dari

mereka, dan mereka berokh adub yang pedih. Mereha ingtn keluor

dafi nerska padahal mercha sekali'sekali tidak dapot heluar

""n"*"'(#:;;;:;:;::f:t':#d"tkekat'"

ffir maksudnya adalatr, carilatr. AL 6epaaa-Nya), btrkan

kepada rrfuirr-Nyu. ";1.;;1 (Jalan yang mendekqtl@n diri). Ini

i 6i rfri ;iglJ sr'*i-@ 5 !tltL'{3 ";t,
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mengikuti polafa'iilah, dari kata tasmrywaltu ilaihi, yang artinya, aku

mendekatkan diri kepadanya.

Antarah berkata:

,#3,#!':;tsi?'ot \tc;;t4,se.7r'01
Sesungguhnya para lelaki itu mempunyai jalan kcpadamu.

Bila mereka mengambilmu maka bercelaHah dan berhiaslah.

Adapula yang berkata:

,j.;;?t, t#. 4t:.1t;c)
Jilra para provokator lengah, kita lun kcmbali dan kita pasti lcan

sampai, dan pasti *" **Ur*r:rO;#:*, antara kita denganialan

tadi, "i. ;;l adalah pendekatan yang diupayakan. Demikian

yang dikatakan oleh Abu Wail, Al Hasan, Mujahid, Qatadah, As-

Suddi, dan Ibnu Zaid, serta diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Atha dan

AMullah bin Katsir.

Ibnu Katsir berkata dalam Tafsir-nya, "Inilah yang dikatakan

oleh para Imam itu, tidak ada perbedaan di kalangan mufassir

mengenai ini."

";1.;;l juga bermalara derajat di surga yang khusus bagi

Rasulullatr SAW. Telatr diriwayatkan secara pasti dalam Shahih Al
Bukharidari hadits Jabir, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, f6',i'l;j, $1;i ,1i.,y.y, a1jJ6 ifi6r rie:tt :y 'et iiirr 'irlr * g
.l,rgo, ?i etfr; 

'{ lt), .the2 '\tft $iit t ti, &;1,i ,ai-alib
(Barangsiapa yang lccttka [selesaiJ mendengbr adzan mengucapkan,

"Alloahumma rabba haadzid da'watit taammah, wash shalaatil
qa.ehnah, aati muhammadanil wasiilata wal fadhiilah, wab'atshu

n aqaamam mahmudanil ladzii wa'attah" [Ya Allah pemilik seruan

W:j ri-r' orbtst [i 61
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yang sempurna dan shalat yang akan drtegal:kan ini, berilah

Muhammad wasilah dan kputamaan, dan bangkitlrunlah ia di tempat

yang terpuji yang telah Englwu janjikan kepadanyal, maka ia pantas

mendapat syafaatht pada Hari Kiamat ttanti).r2{

Dalam Shahih Muslim disebutkan riwayat dari hadits Abdullah

bin Amr, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: ts; ri1
t I a ,.

W ,lb 1o' & ty:" & * V ltf ,:r); ,b'j ,:JF-v',b ti;d'o\:fii
,iu,r'rr;, il-{l ir.#t i &j' j'{7 rd'i ,rair,1 ilr ii j u;u
.:^b6ui 'n1*'qi' d ,ft. 'iJ' i $l o';l l;l ;itj (Apabita katian

mendengar *rodrin l*rngr ordangkan adzanJ, maka ucapkanlah

seperti apa yang diucapkannya, lcemudian bershalawotlah untukht,

lrarena orang yang bershalawat untukht satu kali, maka dengan

[shalmtatnyal itu Allah berslnlawat untuknya sepuluh kali.

Kemudian mohonkanlah wasiloh lcepada Allah untukhtt, karena

washilai itu adalah suatu tredudukan di surga yang tidok pantas

dimiliki oleh siapa pun kccuali seorang hamba di antaro para hamba

Allah, dan alru berharap hamba itu adalah alat. Jadi, siapa saia yang

memohonkan wasilah kepada Allah untukht, pantaslah ia

mendapatlran syafaat [pembelaanfl.l25 Mengenai ini, masih banyak

hadits-hadits lainnya.

Di-'athf-yal tu ,yut "+J) At,ffrtt (Dan carilah iqkn
yang mendetratlran diri tcepada-Nya)tepaAa ayat: lfi(. <r-$i $1f-
'nti'r#i (Hai orang-orang yang beriman, bertolcwalah lepada Allah),

mengindikasikan batrwa wasilah adalah selain ketakwaan.

Ada juga yang mengatakan batrwa itu adalah ketalouaan,

karena wasilatr adalatr penguasaan perkara dan semua kebaikan.

Berdasarkan makna ini, maka redaksi kedua merupakan penafsiran

yang pertama. Kpnteksnya menunjukkan batrwa wasilah adalah jalan

tA Shahih: Al Bukhari, 614, darihadits Jabir.
tE Shahih: Muslim, l/288, dari hadits Abdullah bin Amr.
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mendekatkan diri, maka bisa benrpa ketalcruaan dan kebaikan-

kebaikan lainnya yang dengannya para hamba bisa mendekatkan diri

kepada Tuhan mereka.

4y);" A lt3<{. t (Dan beriihadlah pada iatan-Nyq) terhadap

mereka yang tidak rienerima agama-Nya 5;,# U17 (Supcya

kamu mendapat lceb eruntungan).

Firman-Nya: l#'a-, '"51 'Ly (sesungghnya orang-orang

yang kaJir), adalatr redaksi kalimat permulaan yang memperingatkan

orang-orang kafir dan memotivasi kaum muslim unttrk melaksanakan

perintah-perintah Altah SwT. ";jii OC-{6i i (Sekiranya mereka

mempunyai apa yang di bumi ini) yang berupa harta kekayaan dan

kemanfaatannya.

Ada juga yang berkat4 'Maksudnya adatah masing-masing

mereka. Hal ini agar terasa lebih'tegang, walaupun konteksnya

ditunjukkan dengan dhomir jamak."

I(ata: t1$ lSeUruhnya) adalah sebagai p€negas.

Kalimat i;t4't (D an s eb anyak iu [ptl aJ), dr-' athf-ltar. kepada

kalimat 6g Ag (Apa yang di bumi).Y\ata: 'alli (Mempunyaf pada

posisi nashab sebagai hal. .s,, \ie. (Untuk menebus diri meteka

dengan fir.r), maksudnya adalah, untuk dijadikan tebusan bagi diri

meroka. Dikemukakannya dhamir dalam bentuk tunggal adalah karena

kembali kepada yang telah disebutkan, atau karena statusnya sebagai

ism isyarah (kata penunjuk), yakni li yartaduu bi dzaatika (unhrk

menebus diri mereka dengan itq. i$5 ti-u(i u,(Oart adzab Hari
Kiamat),terkait dengan fi 'ltersebut. ;i, # (, {Niscay.a tidak atran

diterima dari merela)tebusan itu. Ini adalah penimpal j(Sektranya).

Firman-Ny a: 2t3i 'u\F. j4 o1 <-rAi(Meryka ingin keluar

dari neraka), adalah redaksi permulaarr yang mengandung penjelasan.

Seakan-akan sebelumnya dikatakan, "Bagaimana kondisi mereka di
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dala6 adulb yang pedih itu?' Lalu dikatakan, "Mereka ingin keluar

dari nereka. Ini juga dibaca: t?. ;ri bf Cngin dikelgarkan), dari kata

akhraj a (mengeluarkan), namun qira'ah int dha'if,

Q <*-4i63@adalnl merelw sekali'sekali tidak dapat

kcluar doripadanya), brada pada posisi naslab sebagai hol

(keterangan kondisi).

Ada juga yang mengatakan batrwa redaksi ini adalah iumlah
mu'taridhah.

Abd bin Humaidi Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu

Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya: ffSij
'-;\;;1 sflL(Oo" cuilahialan yang mendekatkan diri kcpada'Nva),

ia berkata, "Kalimat ";l,y;;\ adalah a! qwbah (cara untuk

mendekatkan diri kepada Allah).'

Diriwayatkan juga seperti itu darinya oleh Al Haldm dan di-

slwhih-kunya.

Abd bin Humai4 Ibnu Jarir, dan Ib.nu Al Mundzir

meriwayatkan dari Qatadatr, mengenai firman-Nya, AL WS
'{g;1(Dan carilah ialan yang mendekatkan diri kopada'Nyo), ia

berkata, ..(Maksudnya adalah), dekatkanlah diri kalian kepada Allah

dengan menaati-Nya dan melakr*an amalan yang diridhai-Nya."

Muslim, Ibnu Al Mtmdzir, Ibnu Abu Hatim, dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Jabir bin Abdullab bahwa Rasulullatl

sAw bersabda: tAJ bibtg i/ 9' 4'C.7 ffNanti -akan 
adal lcoun

wng blum doi neraha lafi nirsu* swgo).tx Jabir b€rkata,

"Malcsudnya adalah orang fakir." Lalu aku lotakan kepada Jabu'

'o Shahih, diriwayatkan oleh Muslim, l/l?8, dari hadits Jabir secara marfu'
dc'nganlafazh: 

xrtr'g.6 )6rurLs'glr-bt'o1
,,sesungguhnya Ailah akm mengeluarkan seiumlah manusia dri neralca, lalu
mem asaklcqt mer eka kc dalam sur ga."
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*(Lalu, apa maksud) firman Allatr: i 6i )gi lrl#I- 6 6i*i
q 6--# (Mereka ingin keluar dari neraka padahal rnereka

selrali-selrali tidak dapat keluar daripadanyo)?" Jabir menjawab,

"Bacalah pennulaan ayat ini, yaitu: A.efi €J i'lig- t516,
.r'"bq i17 Xli') G ';jii (sesungguhnya orang-orang yang

ka/ir, sekiranya merelu mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya

dan mempunyai yang sebanyak itu'[pulal untuk menebus diri merelca

dengan rra). Ketahrdlah, mereka adalah orang-orang kafu."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ilaimalu bahwa Nafi bin Al
Anaq berkata kepada Ibnu Abbas, "Engkau menyatakan batrwa ada

kaum yang akan keluar dari neraka, padatral Allah telah berfirman, tii
q A-* $ {foaonot mereka sekali-sekali tidak dapat lceluar

dmipadanya).'ibnu Abbas lalu berkata, "Celaka kamu, bacalatr (ayat)

yang di atasnya, adapun ayat ini berisi tentang orang-orang kafir."

Az-Zamaktrsyari dalam Al Kosysyaf, setelah menyebutkan

riwayat ini, berkata, 'Ini srmgguh rajutan kalangan Jabbariyah.

Sungguh mengherankan ada seseorang yang tidak dapat membedakan

riwayat yang sangat shahih dengan kedustaan yang sangat jelas

terhadap Rasulullah SAW, sehingga ia membantatr ungkapan dengan

sesuatu yang tidak diketatrui dan tidak dipahaminya. Padahal,

sesungguhnya telah diriwayatkan oleh banyak sekali hadits secara

mutowatir yang tidak akan luput dari pengetahuan orang yang sangat

minim ilmu riwayatnya sekali pun, yaitu bahwa orang-orang maksiat

dari kalangan muwahhidin nafitnya akan dikeluarkan dari neraka.

Orang yang tidak mengakui ini tidak layak untt* didebat, karena itu

berarti ia mengingkari pokok syariat. Ya Allah, semoga Engkau

melimpahkan ampunan." 127

t27 Lthd, Al Kasysyal, I / 630.
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r$isi;iKr*Kqrr;L#-iv&$fri66'6166
* +fi:at 6b'dfi' ^* #. b eE i @ r* jr,
n:'{G +ga\ Ji) !i',$'"6'fi lfr @'€rs;b';fr iy

*$ xi iL &'si\i; A'Ft r;7:l s: 4 ii
"Laki-lahi yang mencuri dan perempaan yang tnencari, potonglah

tangan kedaanya (sebagai) pembalason dari apayang mereka

kerjahan dan sebagoi siksaan dariAllah. Dan Allah Maha Perkosa

lagi Maha Bljaksana. Maha barangsiapa bertobat (di antara
pencuri-pencuri ita) sesudah melohakan kejahatan itu dan

mempefiaiki dirt, moho sesungguhnyo Allah menertma bbatnyo"
Sesangguhnya Allah Moha Pengampun lagt Maho Penyayang.

Tidahkah hamu tahu, sesunggahnya Allahlah yang mempunyai
herajaon langit dan brnd, disihsa-Nyo siapo yang dihehendaki-Nyo

dan diampuni-Nya bagi siapa yang dihehendaki-Nya Don Allah
Moha Kuasa atos segala sesnatu.D (Qs. Al Maa'idah [5]: 3840)

Setelah Allah SWT menyebutkan hukum tentang orang yang

mengambil harta secara terang-terangan, yakni peranrpok, selar{utrya
Allatr menyebutkan hulcum tentang orang yang mengambil harta

secara sembunyi-sembunyi, yaitu pencuri. Disebutkannya wanita
pencuri bersamaan dengan laki-laki pmcuri adalah untuk menambah

kejelasan, karena biasanya Al Qur'an hanya menyebutkan dengan

redalcsi laki-laki dalam pensyariatan hukum

Para pakar nahwu berbeda pendapat mengenai lrtabar dari
';6r.Elt 3)J6li6 didahulukan ataukatr kata liJ-JS$ (Potongtoh)?

Sibawaih berpendapat dengan pendapat yang pertama, dan ia

mengatakan batrwa perkiraannya yaitu, fii maa faradha 'ataikum (di
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antara yang diwajibkan atas kamu). AtauJii maa yutlaa 'alaihtm as-

saariq wa as-saariqah (di antara yang dibacakan kepadamu adalatr

perkara laki-laki dan perempuan pencuri), yakni tentang hukum

keduanya.

Al Mubarrad dan Az-Zajjaj berpendapat dengan pendapat yang

kedua. Masuknya partikel faa' adalah karena mubtada' mencakup

makna syarth, sebab maknanya adalah, laki-laki yang mencuri dan

perempwm yang mencuri.

Kalimat ini juga dibaca: t6t3q i!.1t3t, dengan nashab karena

perkiraan kaur: lii C:&, (Potongiah). Qira'ah ini diunggulkan oleh

Sibawaih, ia berkata, "Alasannya adalatr karena dalam perkataan

orang Arab yang demikian itu adalah nashab, sebagaimana ungkapan

zaidan adhribuhu (aktr mernukul Zatd)."

Namrur, umumnya qari'menolak qira'ah ini kecuali dengan

rafa'. As-sariqah, dengan kasmh pada hunrf ra'adalah sebutan unhrk

sesuatu yang dicuri. Adapun bentuk mashdar dan saraqa-yasriqu

adalatr saraqan. Demikian yang dikatakan oleh Al Jauhari, yang

artinya mengambil sesuatu secara tersembunyi dari pandangan orang

lain. Contoh kalimat adalah: istaraqa as-som'a (mencuri dengar),

saariqah an-nazhar (mencuri pandang).

Fiiman-Nya: liJ-f,jll (Potonglah). Makna al qath' adalah

menampakkan dan menghilangkan. Dikemtrkakannya kata al aidii
dalam benttrk Jarnak berfungsi untuk menghindari bentuk jamak dari

tatsniyah (kata berbilang dua). Sunnah yang suci telatr menjelaskan

bahwa bagian yang dipotong adalatr pergelangan. Ada juga yang

mengatakan bahwa pemotonghn itu dari sikirt. Golongan ktrawarij

berkata, "Dari bahu."

Pencurian itu sendiri [unhrk bisa diterapkannya hukuman]

mencapai nilai seperempat dinar atau lebih, dan itu dilalarkan dari

tempat penyimpanan, sebagaimana ditunjukkan oleh hadits-hadits
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shahih. Standar minimal seperempat dinar dinyatakan oleh jumhur,

sementara ada juga yang berpendapat bahwa standarnya adalah

sepuluh dirham. Jumhur juga mensyaratkan batrwa barang yang dicuri

datam keadaan tersimpan (di tempat penyimpanan)

Al Hasan Al Bashri berkata, "Jika pakaian dikumpulkan di

rumatr Qalu dicuri), maka penctrinya dipotong (tangannya)."

Para pakar fikih telah membahas panjang lebar tentang

pencurian. Begitu juga para pensyaratr hadits, namun tidak banyak

faedahnya bila dikemukakan di sini.

Firman-Nyu, (JK q.'T; {SebagaiJ pembalasan dari apa

yang mereka trerjakan), adalah maful lah, yakni, maka potonglatr

sebagai pembalasan. Atau sebagai mashdar yang menegasl<rrra lill
mahdzttf, yakni, maka balaslah keduanya dengan pembalasan. Huruf

baa' disini adalatr baa' sababryaft (merunjukkan setab), dao 6 di sini

adalah mashdariyah, yakni bi sababi kasbihimaa (disebabkan oleh

perbuatan mereka). Atau sebagai maushulah, yakni sebagai balasan

karena pencurian yang mereka perbuat.

Firman-Nyu, K (Dan sebagai siksaan), adalah badat dari

kata: T(f (P emb al as an).

Ada juga yang nrcngatakan batrwa ini adalah alasan

pernbalasan" sedangkan pembalasan adalatt alasan pe6otongan.

Dikatakan nakaln bihi apabila aku melahrkan terhadapnya sesuatu

yang hanrs diterapkan karenapefuatan itu.

Firnan-Ny 
^, 

'{53 +$ X tr2 4G $ gara barangsiapa

bertobat tdi antfra pencttri-penatri itul sesudah melahtkan

kcjahatan itu dan memperbaiki dir), mengindikasikan bafuwa yang

dimaksud dengan kejahatan di sini adalatr pencgrian, yakni,

barangsiapa bertobat setelah melakukan pencurian dan memperbaiki

diri. *# 3. fr" .itl 6b <Urf" sesungguhnya Allah menerima
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tobatnya). Namun lafaztnya umum, mencakup pencuri serta pendosa

lainnya, dan hukumnya berlaku berdasarkan keumuman lafazhnya,

bukan kelfiususan sebabnya. Atha dan jama'ah berdalih dengan ini,

bahwa hukuman potong tangan menjadi gugur karena pertobatan.

Nanrun pendalihan ini tidak benar, sebab iwnlah syarthiyah (redaksi

yang mengandung unsur'Jikd' - "maka") tidak mengindikasikan hal

lain selain diterimanya tobat. Pernah terjadi pada masa Nabi SAW,

seseofturg yang semestinya dikenai hukuman, datang kepada Nabi

SAW untuk menyatakan tobat dari dosa yang telah dilalnrkannya. Ia

minta agao dibersihkan dengan hukuman, maka Nabi SAW

menghukumnya. Diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa setelah beliau

memotong tangannya, beliau bersabda kepada sang penctri, .lt.JlLJ
(Bertobai=tah eigt@u trepada Atlarr,). Kemudian beliau bersabda, hr i+g

"ly 
6Uot alcan menerirna tobatmu).r28' Diriwayatkan oleh Ad-

Daraquth4i dari hadits Abu Hurairatr.

Ahmad dan yang lain meriwayatkan bahwa ayat ini dittrunkan

berkenaan dengan seorang wanita.yang mencuri perkakas, yaitu

setelah wanita itu tangannya dipotong, ia bertanya kepada Nabi SAW,
l

"Apakah tobatku bisa diterim a,c|ntze

r2E Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni, 3tl12, Al Hakim, 41381 dan di-shahih-

kannya" namun Adz-Dzatrabi tidak mengomentaririya. Abu Driud dalam Marasil'
nya, hal. 244, t+bd]g[:(az-zaq dalam Al Mush,annaf,'18923,' secdra mursal, dan

dicantumkan oleh Az-Zaila'i dalam Nashb Ar'Rayah, 31371, ia berkata,

"Diriwayatkan oleh Abu Ubaid Al Qasim bin Salam dalan Gharib Al Hadits:

Isma'il bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Yazid bin Khashifah, secara

mursal, Lalu ia berkata,,'Ia tidak mendengar dari Nabi SAW tentang pengolesan

minyak pada tangan pencuri (untuk menghentikan pendarahan setelah dipotong),

kecuali dalam hadits ini'."
Saya (pen+aft qiq) katakan: Tampalarla hadits ni shahih, kecuali redaksi:

"kemudian mereka mengolesinya dengan minyak". Redaksi ini janggal.' Wallahu
a'lam.

rzt Sanad-nya hasan: Ahmad dalam Musnad-ny421177, dari hadits Abdullah bin
Amr.
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Telalr disebutkan dalam As-Sunnah riwayat yang menunjukkan

batrwa bila hudud telah sampai kepada Imam (pemimpin

berwenang mengekselnrsi terhukum), maka hukuman

dilaksanakan dan tidak boleh digugurkan.

Firman-Nya | ,?;W +93t1 3& li'if '6';fi 1'1 (ridakkah

lramu tahu, sesungguhnya Allahlah yang memPtlnyai keraiaan langit

dan bumi).Ini redaksi tanya untt* pengingkaran yang disertai dengan

pengakuan akan pengetatruan tentang hd itu. Jadi, ini sebagai penanda

untuk reda*si: 4$ ;t #t *:4 6 $yi (Disitua-Nya siapa yans

dilrchendaW-Nya dan diampuni-Nya bagi siapa yang dikehendaW-

Nya), maksudnya adalatr, yang memiliki kerajaan langrt dan bumi,

maka Dia berkuasa untuk menyiksa sesuai kehendak-Nya, dan

berkuasa untuk mengampuni sesuai kehendak-Nya.

Abd bin Humaid dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari

Qatadalr, mengenai firman-Nya, il'i {K (:S qf(f USebagaiJ

pembalasan dari opa yang mreka horiakon dan sebagai siksaan dari

Allah),ia berkata, "Janganlah kalian berbelas kasihan terhadap mercka

berkenaan dengan pemberlakuan huktrman itu, karena itu adalatl

perintah Allah yang telatr diperintatrkan-Nya."

Ia juga berkata *Telatr diceritakan pula kepada kami bahwa

Umar bin Ktraththab pemah berkata, 'Bersikap tegaslatr kalian

terhadap orang-orang fasik, dan t€raPkanlah hukuman terhadap

m€rek& tangan demi tangEn dan kaki derri lald'."

Abd bin Humaid dan bnu Al Mitndzir meriwayatkm dari

Mujatrid, mengenai firman-Nya, 'iil j|9&1; .+$ X |rz 4G fi
,$ 4fi-(Maka barangsiapa bertobat [di antara pencuri-pencuri

ituJ sesudah melahtkon keiahatan itu dan memperbaiki diri, maka

sesungguhnya Allah menerima tobatnya), ia berkata, "Hadd

(pelaksanaan htrkuman sesuai yang ditentukan) adalatr kaffarahnya

(tebusannya)."

yang

hanrs
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' Tentang hadits-hadits yang menyebutkan nishab barang curian
dan semua rincian yang terkait dengan hukumannya (haddnya), telah
disebutkan dalam kitab-kitab hadits, maka kami tidak memperpanjang

pengruaiannya di sini.

'* ;Kfr o r,&F- o$t al*{ 3 fr}t t#r, *
U:,1 t-$i <n ;iJt;6ii 4;\t3i(rJ6A5i
5;;*-4U l i;r,,,A -1,i$t rrL)L -<,iK.
1 u$ i'33,3 t:r6 ;*J |y'oJS- !*--aG .+3. :y'ES

W ii (, ii A# *,ffii,ir r; ;sV:x :59
"tL q|nf A ? ;fifi 4- 6';{; ;i i'uji ql

sJLl s;ffit Gjts @ f,U; $r'i -;tS 
c ;4i

AL,r;i oV'e ,r;S j'fr$ #SrWolt l*J.u

#-ii i,lw\, tr t'6 (K. lfiw iiL_ J6

tlrtrL €*g\ali%Ws.baj';a
B 6'u-i;lrff'u-ii 64i V,&\fi o:.,5, q+i{rgi

fr i'| & W';;itf i*; 6SK 33 @'l.^)z;51
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\;S t*af1li;,Y' 7',)?;i 6\41 tF,S i3"f';1
@ si;Sr,'i,A{,irt,;rt'{i:Y-,",K1 I ;s

(Hai Rost$JongonW fumu disedihhan oleh orong-orong yong
bersegeru @temperlihothan) hehafhannya, yaitu dl ontara otong-

orang yang mengatohan dengan malut merehar 'Karrrl teloh
beriman'rpadahal hafrmercha belwt berinon; don (jaga) di antora

orongerong Yohudl (Orungorang Yahudiitu) amat suha
mcndengar (berito-beritQ bohong dan amat suhantcndengor
perhataan-perhataon orung lain yang belumpernoh datong

kepadamu; mereka merubah perkataan-perhataan (Taura) dori
tempahtempatnya. Mereka mengdohonr' lika diberihan lni fitang

sudah dirubah-rtrtoh oleh rurcha) hqmdamu, maha terfinahh, dan

Jtka hanu dtbcrt yotg buhon W ,naha hatt-hattloh'. Barangsbpm

Alloh menghenduW haaffinya,nuha seholl*oll koma tldoh
ohan nwnpu menoloh wudu pan (yng donng) dodAttah.

Mereho tn odolah orungerongyongAlhh frdok hendoh

mcnyucihon hotl nercha Mereho beroleh hchingan di dr\nia don di
ahhitol rrurcho beroteh slhsaan yang besat Mereho ita adoloh

orungerung yang suka nundengu befito bohong, bonyah

mcmahan yang haratn Jifu mqeha (orung Yahadi) datang
hepadamu (untuh meminto keputusan), maho putushanlah (perhora

itu) di antora nureha, otau berpalkgldt dari mereha; jiha homu

berpaling dorimereharmaha nureho tidok afun tmemberi mudharat
kdpadanu sedihit pun Dan jiha hanu mcmutushon perhoro tnereha,

moho patashanloh (per*oro ila) di ontoro nureho dengon adil,

sesangguhnyaAtlah menyuhol orongerong yong adil. Dan
bagaimanakah mereho mengonghottttu mcnJadi hohim mcreha,

padahot mereka mempanyai Toarat yong dl dahmayo (oda) hahum
Attah, kemudian mereha berpaling sesadoh tta (dori putasonmu)?
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Dan'rnereka s ungguh-s ungg uh bukan otang4rrang yan g beriman.

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat, di dalamnya

(ada) petunjuk dan cahaya (ydng menerangi),laqg dengan kitab ita

diputuskan perhara orangorung Yahudi oleh nabi-nabi yang

menyerahkan dlri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan

pendeta-pendeta mcreha, disebabkon mereha diperintahkan

memeliharu kitab-kitab Allah dan mereho mcnidi sahsi

terhadapnya Karena itu janganlah kamu tahat kepoda manusia,

(tetapt) takutlah kepada-Ka. Dan janganlah hamu menukar ayot-

ayat-Ku dengan horga yang sedihit. Barongsiapo yang tidak

mcmutuskan menurut opa yang diturunkan Allah, mtka mcreko itu

adaloh yang kafir.'(Qs. Al Maa'idah [5]: a14a)

F,irman-Nya, 6A* S lJorgortoh turya disedihkqr). Nafi

m€mbacanya dengan dlwmmoh pada hunrf yoa' den kasrah'pada

hwfimoy.

Ulama lainnya membacanya dengan fatluh pada hunrf yaa'

dan dhammah pdahrxuf zaay

At Hom dan al hum adalahlawan kata as'suruur (gerbita).

Hazina ar-rajul flaki-laki itu bersedih), dengan kasrah (pada huruf

zarry) fa htma hazon dar- haziin [ini benttrk fa'it-nyal. Alaanahu

ghairuhu(ia disedihkan oleh yang lain) dan hazanahu(artinya sama).

Al Yazidi berkata "Hazanahu adalah logat (dialek) Qtraisy,
sedangkan ahzanahu adalah logat Tamim. Ayat ini dibaca deng-an

kedua macarn dialek ini. Ayat ini mengandung larangan bagi beliau

SAW agar tidak terlalu berduka karena kesegeraan mereka pada

kekufiran, sebab Allah SWT telatr menjanjikan kemenangan atas

mereka kepada beliau. Al Musaara'ah ila ds!-slai'artinya bersegera

masuk ke,dalam sesuatu. Maksudnya di sini adalah masuknya mereka

ke dalam kekufiran dengan segera ketika adanya kesempatan."
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Penggunaan latazh e yaryberarti , (kenada) menunjullcan
kesinambungannya mereka di dalamnya. Kata: u. pada kalimat !1
66 A$t (Yaitu di antara orang-orang yang mengatatwn) adalah

sebagai penjelasan. Redaksi kalimat ini adalah redaksi penjelasan
tentang orang-orang yang bersegera menunjukkan kekufuran. Huruf
ba' pada kalimat fuij\ (Dengan mulut mereka) terkait dengan
tata:$6 (Mengatatrail, bukan terkait dengm kalimar t3ltl liami
telah beriman). oratg-oralg yang berkata, "Kami telatr beriman,"
dengan mulut mereka" padahal hati mereka belum beriman, adalatr

orang-orang munafik.

L:6 ir$i <n (Dan fiugal di antara orang-orang yahud),

di-'athf-h,at kepada kalimar Ea; fj'6 O_51 'a (yaitu di antara
orang-orang yqng mengatakan dengan nulut mereka, *I<arrri telah
beriman.') dan itu menrpakan penyempurna kalimat. Malaranya
adalah, orang-orang yang bersegera menunjukkan kelcufiran itu
adalatr segolongan orang murufik dan Yahtdi.

Firman-Nya: yi!=r\ 6& ([Orang-orang yalrudi iuJ
amat suka mendengar [berita-berital bohong), adalah lhabar untuk
mubtada' yang mahdnrf(yang dibuang atau tidak ditampaklen), yakni

[bila ditampakkan]: hum sammaa'un lil kadzibi (mereka atau orang-
orang Yahudi itq sangat srrka mendengar berita-berita boho-ng). Ini
kembali kepada kedua golongan tadi, atau kepada "Orang-orang yang

bersegera" . Hwuf tampada kalimat r;;Z-lU"rnnrgsi menguatkan,
atau mencakupkan pendengaran pada makna menerima. Ada juga
yang mengatakan bahwa kalimat 6& (Amat suka mendengar)

adalatr rnubtado',sedangkan Htabm-nyaadalah li6'urfii A; <Or"
[iuga| di antara orang-orang Yahud), yakni, di antara orang-orang

Yalrudi itu ada kaum yang V+L)L ,<:,ffi (Anat , safu
mendengar [berita-berital bohoig) dari pala pemuka mereka yang
merubah-rubah Taurat.
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Firman-Nya, 'u-;E f'A ,1,i''(' (Dan amat suka

mendengo perkataan-pZrkataan orang tain), afualah fthabar kedua.

Huruf laan disini sama seperti htrruf taam padakalimat ,''db\,
Ada juga yang mengatakan bahwa huruf laam di kedua tempat tadi

berfigrgsi merrujukkan alasan, yalari, mereka sangat suka mendengar

perkataan Rasulullah SAW untuk mendustakannyq dan mereka sangat

suka hrendengar untuk orang lain, sehingga mereka menyaksikannya

langsung, agar dapat menyampaikan kepada orang lain apa yang

mereka dengar dari Rasulullah SAW.

Firman-Nya, '$'U i lrang belum pernah datang kcpadomu),

adalah sifat untqk ,rA Vaiford., mereka tidak pernatr datang ke

majelismu. Mereka adalah segolongan Yatrudi yang tidak pernatl

menghadiri majelis Rasulullah sAw lcar€na sombong dan

mernbmgkang.

Adaiuga yang menlatakan bahwa mereka orang'orang

munafik yang menjauhi majelis-majelis Rasulullah SAW'

Al Farra berkata, ..Boleh juga !;,t13, sebagaimana firman-

Nya: fij 6$ ?"t;^Y (Dalam kcad;n terlabta, di mana saia

mereko dijumpai);'(Qs.Al Ahzaab [33]: 6l).

Finnm-Nyat +4V 5i b'81 63*-(Merelu merubah

perkataan-perkatoan [TauratJ dari tempat-tempotnya), ini termasuk

sifat orang-orang yang disebut itu, yalni mengalibkan dari tempat-

tempat yang telah ditetapkan Allah padanya. Mereka menalouilkannya

dengan selain penakwilannya Orang-orang yang merubatr itu adalatt

kaum Yahudi.

Ada yang mengatakan batrwa redaksi kalimat ini adalalt

Htabu nntuk mub tada' y ang mahdnf,
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Ada yang mengatakan bahwa redaksi ini berada pada posisi

nashab sebagai hal getamngan) dari kalimat 33U i (Yang belum

pernah datang kepadamu).

Ada juga yang mengatakan batrwa redaksi ini sebagai kalimat

permulaan yang tidak ada statusnya di dalam i'rab k*uali sekadar

menambalr celaan terhadap mereka. Makna ayat: .),+t*,1:; +3. ly
(Dari tempat-tempanya) adalah, setelah ditempatkan pada tempat-

tempatnya. Atau, setelatr ditempatkan pada tempat-tempat yang

ditetapkan Allah padanya, yaitu lafaztr dan maknanya.

Firman-Ny a:'o e*b t:ir r*j ey irJfi (Me r e ka m e n gat akan,

"Jika diberitran ini [yang sudah dirubah-rubah oleh merelcaJ

lcepadamu, makn terimalsh,'), adalatr redaksi kalimat keterangan dari

dhamir kalimat 63* (Mereka mentbah), atau sebagai redalsi

kalimat permulaan. Atau sebagai gifat pil, atau sebagu klabar dari

mubtada' mahdzuf. Ikta penunjuk l,j6 (/nf) menunjukkan, kepada

perkataan yang dirubah, yakni, jika, kamu diberi dari Muhamfnad

perkataan yang telatr kami rubah ini, maka terim4ah dan

laksanakanlah, tapi bila kamu tidak diberi itu dan diberikan yang

lainnya, maka berhati-hatilatr untnk menerima dan melaksanakannya.

Firman-Nya: ,!iJ.. ':n1 :i {j (Bamngsiapa yang Allah

menghendaH lccsesatannya), ntaksudnya adalatr dhalaalqtahu

ftesesatanny a), Gli 51 C ll 4* ;S' (Mata selcali-kati' kamu

tidak alran mampu menolak sesuatu ptn [yqng datangJ dari Alloh),

dan tidak pula dapat memberi manfaat serta pefunjuk kepadanya. Ini

adalatr redaksi kalimat permulaan yang berfungsi sebagai penegasan

atas apa yang sebelumnya. Konteksnya menunjukkan keumunian,

terlebih lagi mencakup orang-orang yang disinggung dalam redaksi

ayat ini. Kata pentrnj* 6\41 (Meretw itz) menunjukkan kepada

orang-orang yang telatr disebutkan, yang berkata, "Karni lelah

beriman," dengan mulut mereka, dan dari antara orang-orang Yahudi.

381TAFSIR FATHUL QADIR



Kata pennnjuk ini adalah mubtada" sedangkan Htabar-tya adalah

;ii;f ;{E01 61 ,; i 'u.$i qaoun orans-orans vang Attah tidak

hendak menyucilwn hati merela) maksudnya adalatr, Allah tidak

hendak menyucikannya dari kotoran kekufiran dan kemunafikan,

AUah sebagaimana menyucikan hati orang-orang beriman.

bi qfuI 4'# (Mereka beroleh pchinaan di dunia), dengan

tampaknya kemunafikan orang-orang mrmafik, diterapkannya upeti

atas orang-orang kafir, serta tampaknya perubahan-perubatran yang

mereka lakukan dan apa-apa yang mereka sembunyikan terhadap apa-

apa yang telah diturunkan Allah di dalam Taurat.

Firman-Nya: VrLiY -<;.9'(Meretra itu adaloh orang-

orang yang suka mendengar berita bohong). Allah mengulangnya

unttrk menegaskan betapa bunrknya ini, serta sebagai pendahuluan

rurtuk redaksi setelaturya, yaitu q;4 6j'U (Banyak memakan

yang laram). Kedtranya tetmasuk Lhabar-hhabar tmtuk mubtada'

muqaddar terdatrulu. As-suht, dengan dhammah pada hunrf sln dan

suhn pada hunrf haa' adalah harta yang haram. Asal maknanya

adalah al lntaak wa asy-ryiMah (kebinasaan dan kekerasm), YmB

berasal dari. kata sahattuhu, yang artinya, aku,feg}inasakannya.

Contoh kalimatnya ada dalam firman aiuU' ?\ 
T 

*;, (Maka

Dia membinasalsn kamu dengan sitsa) (Qs. Thaahaa [20J 6l) Juga

ungkapan Al farzadaq berikut ini:

"61* jf'*.;J.Jh;t:ir cr L* t ott'rj;u !u: e::
Waha ptttro Marnan, cbngkerimion zomaniidak ada yang

meninggalkan hmta keqtali engkm birusakan atau dihanctrkan.

Dikatakan kepada ttrkang culur, ushut artinya pangkaslah

(grnrdulilah). Hal yang haram juga disebut suht, karena

menghancurkan ketaatan, yakni menghilangkan dan mencabutnya.

Al Farra berkata, "Asal maknanya adalah, anjing kelaparan."
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Ada yang mengatakan bahwa itu adalatr suap (sogokan).

Pendapat yang pertama lebih tepat, sedangkan suap termasuk

hal yang haram.

Jamaah menafsirkannya sebagai salah satu jenis yang haram

secara kfiusus, seperti memberikan hadiatr kepada orang yang akan

memutuskan perkara yang dibutuhkannya, upah dukun, dan

sebagainya. Namun pemaknaan secara umunc lebih tepat

Firman-Ny a: ifiL ,r,F i '# # 3-{.t1 o$ {tttra meretra

[orang YahudiJ datang kepadamu [untuk meminta keputusonJ, malca

putuslmnlah [pertwra itu| di antara mereka, atau berpalinglah dari
mereka). Di sini terkandung pilihan bagi Rasulullah SAW, yaitu

antara memberikan putusan bagi mereka atau berpaling dari mereka.

Ayat ini dijadikan dalil untuk menyatakan bahwa para hakirn

kaum muslim boleh memilih antara dua hal itu. .Fara ulama telatr

sepakat bahwa para hakim kaum muslim wajib memberikan keputusan

antara orang Islam dengan orang dzimrni bila keduanya mengadukan

perkara kepada mereka. Namun pat'a ulanra berbeda pendapat

mengenai orang dzimmi yang mengadukan perkara di antara sesama

mereka. Segolongan ulama berpendapat,bahrra para hakim kaum

muslim boleh memilih (antara dua hal tadi), sementara qegqlongan

lairurya berpendapat batrwa" para hakitn kaum musfim wajib

memberikan putusan. Mereka mengatakan -bahwa ,ayat ini telah

dihapus hukumnya oleh ayat: 'Sl di-6-.#. F 6; (Dan hendaffiah

lcamu memutuskan perkara di qntara mereka menurut apa yang

dinrunkan Atlah) (Qs. Al Maa'idatr tfl: 49). Demikian ,'I*t
dikatakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Az-Zuhi, Umar bin

Abdul Aziz, dan As-Suddi, dan ini merupakan pendapat yang shahih

dari perkataan Asy-Syafi'i. Demikian juga yang diceritakan oleh Al
Qurthubi dari mayoritas ulama.
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Firman-Ny a: tiJ,jt, ii$ ti3 }iL j,j oLt (Jitra tramu

berpaling dari merelm, malu mereka tidak alwn memberi mudharat

lrepadamu sedikit pun), maksudnya adalah, jika engkau memilih

berpaling dari memberikan putusan di antara mereka, maka tidak ada

jalan bagi mereka terhadapmu, karena Allah memeliharamu dan

menolongmu atas mereka. Sedangkan jika engkau memilih untuk

. memberikan putusan bagi mereka, +:i\ # 1336 (Maka

putuskanlah [perlara ituJ di antara mereka dengan adi[), yakai bil
'adl (detgatadil) yang telah diperintatrkan dan telah diturunkan Allah

kepadamu.

Firman-Nyat 6l & W.';;Al tt.t 3V{4 3K1 (Dan

bagaimanalrah mereka mengangkatmu meniadi hakim mereka,

padahal mereka mernpunyai Taurat yang di dalamnya tadal huhtm

Attah), adalah bentuk ungkapan keheranan Nabi SAW bila mereka

riiengangkat beliau sebagai hakim mereka" padatral mereka tidak

beriman kepada beliau dan apa yang beliau ajarkan, sementara perkara

yang mereka ajukan itu sudah ada di dalam Taurat yang ada pada

mereka, seperti hukum rajam. Mereka mendatangi Rasulullah SAW

dan mengangkatrya sebagai hakh mereka adalatr lrarena mereka

berharap beliau menyetitjui perubatran-penrbatran yang mereka

lakukan padaTaurat.

Firman-Nya, 5#- 'i (Kemudion mereka berpaling), di'
'athf-l<Ankepada kalimat 4$ # b $esuaon ilu), yakni, sesudah

mereka mengangkaUnu sebagai hakim pada mereka. Redaksi kalimat:

€*g\ A{i Y3 (oan mereka sungguh'stmgtfi bukan orang-

orang yang beriman) berfirngsi untrrk menyatakan kandungan redaksi

sebelumnya.

Firman-Nya,333,nLq't91trit-t3t(sesungguhnval{ami
telah menurunlan Krtab Taurat, di dalamnya [adal petuniuk dan

cahaya fyang menerangiJ), adalah redaksi permulaan yang mencakup
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pengagungan Taurat, dan di dalamnya terdapat petunjuk serta cahaya,

yaitu penjelasan syariat-syariat, berita gembira tentang Muhammad

SAW, dan kewajiban mengikutinya.

Firman-Nya, 6#i V '$/ g*g dengan hitab itu
diputuslran perkara oleh nabi-naDi), maksudnya adalah para nabi bani

Israil. Ini bisa sebagai redaksi permulaan, atau sebagai redaksi

keterangan, sedangkan kalimat ltll-JJ 'fr.$l <f*S menyerahkan diri
lrepada Allah) adalah sifat pujian bagi para nabi, yang di dalamnya

mengandung hasutan bagi orang-orang Yahudi yang semasa dengan

Rasulullah SAW, yaitu bahwa para nabi mereka sendiri menganut

agama Islam yang dianut oleh Muhammad SAW.

Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan para

nabi adalah Mtrhammad SAW, yang diungkapkan dongan bentuk
jarnak, sebagai bentuk pengagungan bagr beliau.

Firman-Nya: !.ir6'u-iy @ uf"* or an g- or an g Yahud), terkait

dengan kata: $?2. Yang maknany4 para nabi memutuskan dengan

kitab itu untuk orang-orang Yatrudi. Ar-rabbaniyytun adalatr orang-

orang alim dan kaum brjak. Penafsirannya telatr dikemukakan. Al
ahbaar adalah orang-orang alim (pendeta), diambil dari kata at-tahbiir
yang artinya at-tahsiin (perbaikan), mereka iu ythbiruun al 'ilm

(ilmunya mendalam), yakni ilmunya bagus.

Al Jatrhari berkata, "Al hibr merupakan bentuk tunggal dari

ahbar al yahuud (para pendeta Yatrudi), dengan fathah atau kasrah,

namun yang dengan kasrah lebih fasih." Al Fara berkata, "Bacaan

yang benar adalatr dengan kasrah,." Abu Ubaidah berkata "Dengan

fothah."

Firman-Nya: itt S A: $.# Q (DtseOablwn mereka

diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah). Huruf baa' di sini

berfungsi menunjukkan sebab. Kalimat: $hh$maksudnya adalah,

diperintahkan untuk memelihara, ptra nabi memerintatrkan mereka
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unhrk memelihara Tatuat dari perubatran dan penggantian. Jar daa

mairur terkait dengan kata: '&, yalari, mereka memutuskan

dengannya disebabkan perintatr untuk memelihara.

Firman-Nyu, d1*$ ,4, l3l4 (Dan mereka meniadi satrsi

terlndapnya), maksudnya adalatr terhadap Kitabullafu . Asy-syuhadaa'

adalah para pemelihara" jadi mereka memeliharanya dari perubahan

dan peaggantian dengan pemetiharaan i$. Khitt ab 6t411F,593
(Karena itu janganlah kamu takut kcpada manusia) ditujukan kepada

para pemuka kaum Yahudi. Demikian juga ayat: Ut ,y6,liLir 73

5$ (Danianganlah kamu menukar dyat-ayabKu dengan harga yang

iedikit). At istiraa' artinya bertukar -penjabarannya 
telah

dikemukakan-.

Firman-Nya: 'ti+Kt ? Ai& ';rt d; U-! :<1 i ;i
(Bwangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkon

Allah, malra merela in adalah orang-orang yang kafir). Kata: 0,
(siapa) adalah redaksi umum yang mengindikasikan batrwa ayat ini

tidak dikhususkan bagi suatu golongan tertentu, tapi bagi setiap orang

atau golongan yang memegang keputusan.

Ada yang mengatakan batrwa ini ditfiususkan bagi Attli Kitab.

Ada yang berkata" "I(husus bagi orang-orang kafir secara mutlak,

karena orang Islam tidak menjadi kafir lantaran melalarkan dosa

besar." Ada yang berkata, "Ini diartikan batrwa memutrxkan dengan

selain apa yang diturunkan Allah, berarti meremehkan" atau

menghalalkarS atau menentang."

Kata penrmjuk 4r4t (Mereka irz) memrnjukkan kepada df
(siapa). Adapun ungkapannya dalam bcntuk jamak, berdasarkan

maknanya. Demikian iuga dhamir iama'ah pada kalimat: i,ii$li'$
(Adalah or an g- or ang yang lwfir).

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Ny u, j{'.51 4 $}# <r,$\ Ai* 7
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(Janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera

[memperlihatkanJ kelafirannya), ia berkata, "Maksudnya adalah

kaum Yalrudi." Tentang firman-Nya, )i 4]\,&( 66 <:.51 'u

;#3 ir$ Vaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan

mulut mereka, 'I1ami telah beriman', padahal hati merelca belum

beriman), ia berkata" "Maksudnya adalah orang-orang munafik."

Ahmad, Abu Daud, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrmdzir, Attl-
Thabrani, Abu Asy-Syaikh, dan lbnu Mardawaih meriwayatkan

darinya, ia berkata: Sesungguhnya Allah telah mentrrunkan ayat 6',
i'i+K$ '& ig.J;tl ':f' {$ -L, K1 f (Barangsiapa yang tidak

memutuslmn tnenurut apq yang diturunkan Allah, maka merelu itu
adatah orang-orong yang kafir). €$4ni (Orang-orang yang fosik)
dan 'Jttfii (Orang-orang yang zhalim). Allah menunmkpqnya

berkenaan dengan dua golongan Yatrudi, yang salah satunya menindas

yang lain,pada masa Jatriliyab sampai akhirnya mereka berdamai

dengan kesepakatan batrwa setiap korban dari golongan rendah yang

dibunuh oleh golongan terhormat, diyat-aya adalah lima puluh wasaq,

dan setiap korban dari golongan terhormat yang dibunuh oleh

golongan rendah, diyat-nya adalatr seratus w as aq.

Ketentuan tersebut terus berlaku sampai Rasulullah SAW

datang ke Madinah. Sejak saat itu kedua golongan itu tidak lagi

memberlakukan ketentuan itu karena kedatangan Rasulullah SAW,

sementara Rasulullah SAW sendiri belum menundukkan mereka. Lalu
pada suahr ketika terjadi pembunuhan terhadap seseorang dari

golongan terhormat mereka, dan golongan itr.r mengirim ufusan

kepada golongan rendah agar menyeratrkan diyat-nya sebanyak

seratus wasaq, namun golongan rendatr menjawab, "Apakah dapat

terjadi di dua kampung yang agama, tunman, dan negerinya sama,

membayar tebusan yang berbeda (setengah dari yang lainnya)?'IGmi
berikan sekarang ini dengan rasa dongkol, tertekan, serta takut terjadi
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perpecahan. Tapi setelatr Mtrhammad sanrpai kemari, kami tidak akan

memberikan itu kepadamu."

Hampir saja terjadi peperangan di ar-rtara kedua golongan itu.

Mereka lalu mengrsulkan untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai

penentu keputtuan di antara mereka, maka golongan terhormat

berpikir lalu b€rkata, "Derni Allab Muhammad tidak akan

memutuskan untuk kita agar menyerahkan kepada mereka (golongan

rendatr) setengatr dari apa yang mereka serahkan kepada kita. Mereka

(golongan rendah) mernang benar, batrwa selama ini mereka

menyeratrkan itu dengan rasa dongkol dan merasa ditindas. Oleh

karena itu, kirim orang kepada Rasulultah SAW yang dapat mengorek

pendapafirya Jika ia menetapkan bag kalian apa yang kalian

inginkan, malla eunakanlah ketAapannya itq tapi jile tidak demikian

maka hati-hatilah dan janganlah kalian gtm*an ketctapannya itu."

Mereka 
-sejumlatr 

orang munafik- prn mengirim utusan

kepada Rasulullah SAW rmtuk mencari tahu pcndapatbeliau.

Tatkala meneka datang kepada Rssulullah SAW, Allah telatr

memberitatru Rasul-Nya tentang semua pedcara mereka dan apa yang

mereka inginkan: AiE S \fi)f tiiit-.@oi Rasul, iangantah komu

disedihkan). Hingga:- iffii 'i tfS,ft 'ifi $ q KZ I ;'t
(Barangsiapa yang tidok memutuskan merurut aW yang diturunkan

Allah, maka mereka itu adatah orqng'orang yang kafir). Beliau lalu

bersabda mengenai mereka: ,p'i€P '+-Jil !|!tu^, Attah, avat

ini ditwunkan bekcnoon denian rurio fun'afr).l30

Abdunazzaq, Ahrnad, Abd bin Humaid, Abu Daud, Ibnu Jarir,

Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi dalam Ad-Dalail meriwayatkan dari

Abu Htgairah, ia berkatq "Orang yang pertama kali dirajam oleh

Rasulullah SAW dari kalangan Yahudi adalah seorang lakiJaki dan

r30 sanad-nya shahih, diriwayatkan oleh Ahmad dalan Musnad-nyq lD46 dan

di-s h ahi h-l<an oleh Ahmad Syakir, no. 2212.
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seorang perempuan dari kalangan mereka yang berana, yang pada

saat itu sebagian orang Yatrudi berkata kepada sebagian lainnya, 'Maxi
kita temui sang Nabi, karena sesungguhnya beliau seorang nabi yang

diutus untuk memberikan keringanan. Jika beliau memberi fatwa

kepada kita dengan hukuman selain rajam, maka kita terima, dan itu
akan menjadi hujjatr kita di hadapan Allatr kelak. Nanti kita akan

berkata, 'Ini adalah fatwa dari salatr seorang nabi-Mu'.

Mereka pun menemui Nabi SAW yang saat itu sedang duduk

di masjid bersama para satrabatnya. Mereka berkata, 'Wahai Abu Al
Qasim, bagaimana menurutmu tentang seorang laki-laki dan seorang

perempuan dari kalangan kami yang berzina'. Beliau belum berbicara

kepada mereka hingga mendatangi tempat para penghulu mereka, lalu
beliau berdiri di depan pintu dan bersabdq iri$ S$ k, I '€'J:ll
{dbrl $ ,{: u ,b iV'lt O.'it'tf 6 ,,A:i * <et* persiipahkan
lcalian lcepada Allah yang telah merutrtmknn Taurat kepada Mtna,

[hufumanJ apa yang kalian temukan di dalam Taurat bagi orang

muhshah [yang tetah menikahJ yang berzr'za?) Mereka menjawab,

'iDijemur, diarak, dan dicarnbtrk."

Maksud diarak adalah, kedua pezfundinaikkan ke atas seekor

keledai dengan posisi saling berpunggungan, lalu dibawa berkeliling
kampung. Dalam dialog ini ada seorang pemuda dari kalangan mereka

yang diam saja, dan tatkala beliau melihatnya diam, beliau kembali

menegaskan persumpatran tersebut ia pun berkatq 'Ya Allatr, karena

engkau telatr mempersumpahkan karni kepada Allah, maka kami
jawab, bahwa kami temukan hukuman rajam di dalam Taurat'. Nabi
pnn bersaban tl' 7l'r;*et1 6 J3l 6l (Lalu, bagaimana pertama kali
katian meringankan hulwman itu yang telah sebenarnya

diperintahkon AllaW?) Ia menjawab, 'Ada seorang laki-laki yang

berzina dengan kerabat salatr seorang raja karni, lalu hukuman

rajamnya ditangguhkan. Lalu ada lagi seorang laki-laki yang berzina

dengan keluarga seseorang, lalu mereka hendak merajamnya, namun
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kaumnya mencegatr dan berkata, "Demi Allah, janganlah kamu

merajam teman kami sampai kamu membawakan teman kami itu,

barulah kamu merajamnya". Mereka lalu mengadakan kesepakatan di

Nabi SAw lalu bersabda" i,i$ d \. '6rl dy (Maka

sesungguhnya alat menetaplan huhtman yang ditetopkan di dolam

Taurat).Lalu kedua peanaitu pun diperintahkan untuk dirajam.l3l

Az-Zuhi berkata" "Telah sampai pula kepada kami bahwa ayat

ini diturunkan berkenaan dengan mereka, yaitu ayat: 'o{t$i ffi\-t3t
t 5;t'u51 j,jfJi V&\3; o:.,ArQ1(sesungsuhiya Kami tetah

menurunlrnn Kitab Taurat, di dalamnya [ada] petuniuk dan cahaya

fyang menerangiJ, yang dengan kitob itu diputuskan perkara oleh

nabi-nabi yang menyerahkan diri lcepada Allah). Nabi SAW termasuk

di antara para nabi tersebut. Riwayat ini dikeluarkan juga oleh Ibnu

Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Al Baihaqi dalam Sunon'nya

dari jalur lain, dari Abu Hurairatr, ymg dalam riwayat itu disebutkan

bahwa pemuda tersebut adalah Atdullah bin Shuriya

Telah diriwayatkan pula yang serupa dengan hadits Abu

Hurairatr ini oleh Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan An-Nasa'i dari

hadits Al Bana bin Azib.

Al Bukfiari, Muslim, dan yang lain meriwayatkan dari hadits

Abdullatr bin Umar, bahwa beberapa orang Yahudi datang menemui

Rasulullah SAW, lalu menceritakan kepada beliau bahwa ada seorang

laki-laki dan seorang perempuan dari kalangan mereka yang berzina.

Rasulullah SAW lalu bertanya kepada merek4 tarlpr e t\aq 6
([HulatmanJ apo yang kalian temukan di dalam Taurafl) Mereka

menjawab, "(Hukumannya adalatr) kami mempermalukannya dan

rtt Sanad-nya shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud, 4450 dari hadits Abu
Hurairah, dan diriwayatkan juga menyerupai itu oleh Ahmad, 215, dari hadits Ibnu

Umar.
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mencambuknya." Abdullatl bin Salam lalu berkata, "Kalian berdusta,

sesungguhnya di dalam Taruat terdapat ayat rajam." Mereka lalu

membawakan Taurat, kemudian membukakannya, dan salatr seorang

di antara mereka meletakkan tangannya tepat pada ayat rujam [untuk
menutupinya], lalu ia membacakan ayat yang sebelumnya dan yang

setelahnya. Abdullah bin Salam lalu berkata" *Angkat tanganmu." Ia

pun mengangkat tangannya Mereka pun' berkata, "la benar."

Rasulullah SAW kemudian memerintahkan agar kedua orang (yang

beruina itu dirajam), maka keduanya pun dirajam.l32

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-

Syaikh meriwayatkan.dari Jabir bin Abdullah, mengenai firman-Nya:

rtl$ atlgi;u. irrfli <n (Di antara orang-orang'Yahudi

ada yang amat suka mendengar [berita-berital bohong), ia berkate

"(Maksudnya adalah) kaum Yahudi Madinah. ib;t; r'7<'&!'d
33U (Dan amat suka mendengar perkataan-pti*ot*" orang lain

yang belum pernah datang kcpadamu), yaitu kaum Yahudi Fadak.

'E! 33* (Mereka merubah perkataan-perkataan [Tauratf
maksudnya adalah, kaum Yahudi Fadak berkata kepada kaum Yatrudi

Madinatr, 'lai6 ;*J ity{li*o diberikan ini [yang.sudah dirubah-

rubah oleh merekaj), yuk ri hukuman cambtrk. t;i t o6 i:lii
lir:fi (Maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka

hatt -hat il ah), yakni raj am."

Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan darinya, ia berkata, "seorang laki.laki dari

warga Fadak berzina, lalu orang-orang Fadak mengirim surat kepada

orang-orang Yahudi Madinatr untuk menanyakan hal itu kepada

Muhamamd SAW. Lalu dikemukakan kisahnya.

r32 Muttafaq 'alaih, diriwayatkan oleh Al Buktrari, 7543 dan Muslim, 3/1326,
dari hadis Ibnu Umar.
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Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nya: # V 'bj'a| (Banyak memalwn yang haram), ia berkata,

"Mereka melakukan penyuapan (sogokan) dalam pengadilan dan

menetapkan keputusan dengan kebohongan.'1

Abdunazzaq, Al Firyabi; Abd bin Humaid,Ibnu Jarir,Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari

Ibm,,Mas'ud ia berkata, "As-suht adalatr penyuapan dalam perkara

agama."

Su&an berkaa, 'Maksudnya adalah dalam penetapan

keputusan.

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi dalam Syt'ab Al
Iman meiwayatkan dari Ibnu Mas'ud juga, ia berkata, "Barangsiapa

memberikan pembelaan bagi seseorang untuk mencegahnya dari

tindakan dlalim, atau mengembalikan suatu hak kepadanya" lalu ia
diberi hadiah, kernudian hadiah itu ia terima,.maka itulah as-suht."

Lalu dikatakan kepadanya *Watrai Abu AHurratrman, sesungguhnya

yang kami anggap as-suht adalah penyuapan (sogokan) dalam perkara

agama." Ia pun berkata, 'oltu adalatr kekufuran, (Allatt telah

berrirman) , 'oiL3i ? AiX, fi\ |iL" Kl i ;i (Barangsiapa

yang tidak memutuslcan menurut apa yang diturunkan Allah, maka

merelra itu adalah orang-orangyang kafir)."

Telatr diriwayatkan juga darinya yang menyerupai ini dari

berbagai j alur periwayatan.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata,

"Menyuap para hakim adalah haram, dan itu adalah as-suht yang telah

disebutkan Allah dalam Kitab-Nya."

AM bin Humaid meriwayatkan dart Zatd bin Tsabit, ia

berkata, " As-suht adalah penyuapan (penyogokan)."
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Abd bin Humaid meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib,

batrwa ia ditanya tentang as-suht, Ali pun menjawab, '!(Maksudnya

adalah) suap menyuap." Lalu ditanyakan kepadanya tentang

penyuapan yang terkait dengan keputusan hukuman, Ali pun

menjawab, "Itu adalah kekufuran.

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Umar, ia

berkata "Dua pintu as-suht yang dimakan oleh manusia, yaitu

penyuapan dalam pengadilan (penetapan keputusan) dan upah

perzinaan."

Telah diriwayatkan secara pasti dari Rasulullah SAW tentang

haramnya suap-menywry, dan itu cukup populer.l33

Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Nasiffirnya, Ibnu Abu

Hatim, Al Hakim dar. dr-shahih-l<amyar lbnu Mardawaih, serta Al
Baihaqi dalam Sunan-nyadari Ibnu Abbas, ia betkata" "Dua ayat yang

dihapuskan dari suratr Al Maa'idatr adalah ayad, qalaaid dan ayat: oF

'# ,,,F f ff$. #i i{.G (Jika mereka [orang YahudiJ datang

kepadamu [untuk meminta kcputusanJ, maka ptuskanlah [perlwra
ituJ di antaro mereka, atau berpalinglah dari mereka). Rasulullatt

SAW diberi pilihan; menetapkan keputusan bagi mereka atau

berpaling dari mereka. Beliau lalu mengembalikan mereka kepada

hukum-hukum mereka sendiri. Lalu turunlatr ayat: '[fq,i{r tg,J;
'i{;1 '& {'t 'if loan hendaklah komu memutuslran perkara di

antaro mereka menurut apa yong diturunkan Allah, dan ianganlah
lramu mengihfii hau,a nafsu mereka) (Qs. Al Maa'idah [5]: a9).

Rasulullatr SAW kemudian memerintahkan untuk menetapkan

htrkuman bagi mereka berdasarkan apa yang terdapat dalam kitab

kita."

"' Saya $nn+ahqiq) katakan: Rasululah SAW telah melaknat penyuap dan yang

disuap. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 1327, Abu Daud, 3580, dan

Ahm;d, 2ll64.Hadits ini dicantumkan oleh Al-Albani dalan Shahih Al Jami',5114,
dari hadits Abdullah bin Umar.
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Telah diriwayatkan pula menyerupai itu darinya mengenai ayat

yang terakhir ini oleh Abu Ubaidah, Ibnu A1 Mundzir, dan Ibnu

Mardawaih

Abdwrazzaq juga meriwayatkan serupa itu dari Ikrimah.

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ath-Thabrani, Abu

Asy-Syaikh, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai .ayat-ayat dalam surah Al Maa'idah, yaitu: '; '# {at
'i;3 ,?,F (Maka putuskanlah [perkara ituJ di antara mereka, atau

berpaliiglah dari mereka) Hingga: 'qb+l,Iit (Orang-orang yang .

adil), iaberkata, "Diturunkan berkenaan dengan diyat bamNadhir dan

bani Quraizhah. Yaitu, dulunya berlaku ketentuan bahwa korban

pembunuhan dari kalangan bani Nadhir yang dipandang terhormat

harus ditunaikan sectua sempurna, sedangkan bagi korban bani

Quraizhah hanya setengah diyat. Mereka lalu meminta keputusan

kepada Rasulullah SAW, dan Allalr menurunkan ayat itu berkenaan

dengan mereka. Rasulullatr SAW kemudian menetapkan mereka pada

yang haq mengenai perkara ini dengan menetapkan diyat yang sama di

antara mereka."l34

Diriwayatkan pula menyerupai ini darinya oleh Ibnu Abi

Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-

Syaikh, Ibnu Mardawaih, Al Hakim dan di-shahih'kannya, serta Al
Baihaqi dalam Sunan-nya.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkandarinya,mengenaifi rman-Nya:itl&q*';;Ai'i*.t
(Padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya fada] huhtm

Allah), ia berkata, "Maksudnya adalah batasan-batasan Allah, Allah

r3a Sanad-nya shahih, dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir'nya,2160, dan

disandarkan kepadp Ath-Thabari, Ahmad, Abu Daud, serta An-Nasa'i.
Riwayat ini dikeluarkan oleh Ahmad, l/363 dan Abu Daud, 4494. Ahmad

Syaknir rahimahulllahberkata tentang riwayat yang terdapat dalam Musnad Ahmad,

no. 3 43 4, " 5 anad-ny a s h ahi h."
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mengabarkan tentang hukum-Nya di dalam Taurat: \i) i* K,
(Dan Kami telah tetapkan terhadap merelca di dalamnya [At-TauratJ)
(Qs. Al Maa'idatr [5]: aD Hingga: &\3. 'eHfi3 (Dan lutra [punJ

ada qishash-nya).'

Abd bin Htrmaid, Ibnu Jarir, dan Abu Asy-syaildh

meriwayatkan dari Al Hasan, mengenai firman-Nya, 6#1q&
\M 1r-5l1fang dengan kitab itu diputuskan perkara oleh nabi-nabi

yang menyerohkan diri kepada Altah),ia berkata, "Maksudnya adalatr

Nabi SAW. lirU 3J[ vrf.oi perkara orang-orang Yahudi."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ikrimatr, ia berkata: Ayat: 'Uii
ItMl (Yang menyerahkan diri kcpada Atlah), maksudnya adalatr

Nabi SAW dan para nabi sebelum beliau menetapkan keprrtusan

dengan kebenaran yang terdapat di dalamnya.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al Hasan, ia berkata: Ayat:

':+\i) oil,ttl, (orang-orang alim mereka dan pendeta'pendeta

mereka),maksudnya adalah para ahli fikih dan para ulama mereka.

Ia juga meriwayatkan Qn Mujatrid, ia berkata: Ayat: t:*,$t
maksudnya adalah para ulama dan para ahli fikihnya. Mereka

tingkatannya di atas ]+ti (para pendeta).

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan, ia berkata:

Kalimat 'otittlt 
maksudnya adalah para ahli ibadatr dan para pendeta,

yaitu para ulama.

Ibnu Abu Hatim meriwiyatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata:

t:$;f.l adalah para ahli fikih dan paraulama.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya, ia

berkata: Oti;llradalah mereka yang beriman, sedangkan ]9!i adalah

paruqari'-nya.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-Suddi, ia berkata: lHfr
6"\4i (Karena itu janganlah kamu tahtt lcepada manusia) sehingga
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kamu menyembunyikan apa yang telah diturunkan. 6 ggliii<J',
$-51O*i*g*lah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang

sedikit) dengan menyembunyikan apa yang telah diturunkan itu.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Zud,mengenai firman-Nya:

LS 6 e|lii$ *: @an ianganlah kamu menukar ayat-ayat'Ktt

dengan horga yang sedikif), ia berkata, "Janganlatr kamu memakan

yang haram dengan alasan Kitab-Ku."

Ibnu Jarir, Ibnu AI Mundzir, dan Ibnu Atu Hatim

meriwayatkan d# Ibnu Abbas, mengenai firman-Ny u, f,<i i ;i
(Barangsiapa. yang tidak memutuskan ...), ia berkata: Barangsiapa

mengingkari hukum yang telatr diturunkan Allah, maka ia telatr kafir.

Barangsiapa mengakuinya namun tidak menerapkannya, maka ia

ztralim dan fasik.

Diriwayatkan oleh Al Firyabi, Sa'id bin Manshur, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Al Hakitn dan di-sftafti,'kamya, serta Al
Baihaqi dalam Sunan-nya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman'Nya:

lri+{Ji'n 4*,';'1 dlq :# i ;i (Barangsiapa yans tidak

memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, malu merelu itu

adalah orang-orang yang kafir), ia berkata, "Maksudnya adalatr,

bukan seperti kekufiran orang-orang yang tidak mempercayainya, dan

bnkan seperti kekufuran orang yang berpindatr agqma,lapi dibawatr

kekufuran itu."

Abd bin Humaid dan Ibnu'Al Mundzir meriwayatkan dari

Atha bin Abu Rabah, mengenai firman-Nyu, 11( 'l;\U-L :<1 I ;i
'ttilf$'i A4& (Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa

yang dirurunkan Allah, maka merelca itu adalah orang-orang yang

trafir). 5t\61f,L (Uereka itu adalah orang-orang yang zhalim) dan

6:',riji'i (irlereka itu adalah orang-orang yangfasik), ia berkata,

"Kafir di sini bukanlah mencapai kafir, zhalim di sini bukanlah

mencapai zhalim, dan fasik di sini bukanlah mencapai fasik."
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Sa'id bin Manshur, Abu Asy-Syaikh, dan Ibnu Mardawaih
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata; gesr.nggulmla Allatt
mennnrnkan ayat: i'$KS '{, 4S\ 'fi d;\ q:<1 t 6.,
(Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut aw yang diturunkan
Allah, malra mereka itu adalah orang-orang yang kafir), irl,iei p,
(Mereka itu adalah orang-orang yang zhalim) daa 63;ni ,i
(Merelca itu adalah orang-orangyangfastk) khusus berkenaan dengan
orang-orang Yahudi.

Telatr diriwayatkan pula menyerupai ini dari segolongan salaf.

Diriwayatkan oleh AMurrazzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim,
serta Al Hakim dan dr-shohfi-kannya dari Hudzaifalu batrwa ayat: -

'oi6)i'n Ai& tii d;\ q ,K1' f sij (Barangsiapa yang tidak
memutuskan menurut apa yang dinrunkan Allah, maka mereka itu
adatah orang-orang yang kafir) dan i:.jfiri'nL erlereka itu adalah
orang-orang yang zhalim) dan A2fif p (Meretra itu adalah
orang-orang yang fasik), dibicarakan di hadapannya, lalu seorang
laki-laki berkata, "Ini berkenaan dengan bani Israil.' Hudzaifah
kemudian berkata" "Persaudaraan adalah bagi kalian, watrai bani
Israil, jika segala yang manis hanya untuk kalian, sementara segala
yang pahit untuk bani Israil, maka sungguh, demi Allah (ika memang
demikian), kalian pasti akan menempuh jalan mereka menurut jejak
langkah mereka."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Abbas.

Giiiy-Cfy -i 6ii,;1\ 
"5!i'"b1 

T#.f-*W

;i'&r:4'enfS#\|,Afr.rii!d$iti.#V!
{ii'[f-q. 14- f $'rt YrG t'# .*, 4'J6
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'6. q6 $'i i.i &, e;t:. tf r;Jt'@ Srlfit P A{X,
'u, ;ii t{. (i6 ;A; 3}'; ii ;*,U{ i'it,i, ?;Ai G ;4
ril [i-a,++'ij ifi -k;;@ af$'zu.;;; e!.,{r r;;;ri

tii1, @ siit i ?,14 .trrxt St14 rLr- i ii'ra
"*qf >{?iiir Ai,<J.(LGi? $fu,lgrit ,ttly
"6;\; iiVtS F,^;1 giS*S"rtl'iiq-iS. fL:$
',LS'fi'H)A,;,iit71i"(ririieA'{-WY"-

u*ibL*;it i*ffiit}ji6kr;vgr€HS;',;'?L; it flf*ffii 13 t-i6'€,:r;V g r€H

i

-.J .'ar\L, r
. --Va 1

'&si 13i d;t -q # g# @ siti *iKYr W
i^tfri oghfi dilu,# L; rV q t it'i3.r:13'ii61

@'o# n6t'u L{35'b!,,.#,#_ 6',fi 35.$i

'blsi;Af9i'f'uiAA"*M'dcJ
"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-

Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) denganiiwa, mata dengan

mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan

gigi, dan luka (pun) oda qishashnyo. Barangsiapa yang melepaskan

(hak qishash)nya, maka melepaskan hak itu (mmiodi) penebus dosa

baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perhara menurut apayang

diturunhan Allah, maka tmereka ita odolah orong4rrang yang

zhalim. Dan Kami iringkan jeiak mereha (nabi-nabi bani Israil)

dengan Isa putra Maryam, yang membenarkan kitab yang
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sebelunuya, yaitu Taurat Dan Kmd ulah memberikan hepadanya

hitab Injil sedang di tulonuya (ada) pawiuh don cahaya (yang

nuneraigi), dut membenarhan hitab yang sebelunnya, yaitu hitab

Taurat, dan menjodi petuniuk serta pengaiaran untuk ora.ng4rung

yang bertahpa. Dan henda*loh orangorung pengikut Iniil'
memutushan lnrkara mcnurut apa yang diturunhan Allah di

dolannyo. Barangsiopa tidak memutushan perhara menurut apa

yang diturrmhon AAah, maka mereka in adalah orang4rrang yang

Iasilh. Don Kanitelah twunhan kepadamuAl Qur'an dengan

mertawa hebenaran, yang mcrnbenarkon apa yang sebelumnya,

yoitu tcitabkitab (yang diturunkan sebelumnyo) dan sahsi terhadap

tcitob-kitab yang hin ita; nukaputuskanlah perkara mereha

nunurut apa yang Allah twunhan dan ianganlah lcamu mengihuti

hawa nafsu mereka dengan meninggalhan kebenaran yang telah

datang kepadamu lJntuk tiaptitp untat di antara kamu, Kami

berikan aturan danialan yang terong. Sekiranya Allah

nenghendaki, niscaya hamu diiadikan-Nya satu umat (saia), tetapi

Allah hendak menguii kamu terhadap pemberian'Nya kepadamu,

mtka berlomba-lombalah berbuat kebaiikan. Hanya kepada Allah-

tah kembati kamu sernuanya,lalu diberitohukan-Nya kepadamu apa

yang telah kamu perselisihkon itu, d.an hendaklah komu

memutuskan perkara di antaramereka menurut apayang

diturunkan Allah, daniangonlah kamu mengikuti hawa nalsu

mereku Dan berhati-hotilah kamuterhadap mereka, suPaya mereka

tidah menalinghan hamu dari sebagian apa yang telah diturunhan

Atlatt hepadanu lika nereha betpaling (dari hahumyong telah

diturunhan Allah)r rruka hetahuilah bohwo sesungguhnya Allah

menghendahi ahan nunimpahan musibah kepado meteka

disebabkan sebagian dosa4osa mereha Dan sesunggahnya

kebuyahan manusia adalah otangarang yang fasih. Apakah

httktott Jahiliyah yang mereha kehendaki, dan (hukam) siapahah
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yang lebih baih daripada ftukam) Allah bagi orang-orong yang
yakin?" (Qs. Al Mea'idah [5]: 45-50)

Firman-Nya: W (Dan Kami telah tetapkan) di-'athf-11a1

kepada 'u{t$i 6j 6o i telah menurunkon Kitab Taurat)1, yang

maknanya adalah faradhnaa (Kami tetapkan). Pada ayat ini Allah
SWT menjelaskan apa yang ditetapkan-Nya atas bani. Israil, yaitu

berupa qishashpadajiwa, mata, hidung, telinga, gigi, dan luka-luka.

Abu Hanifah dan segolongan ulama berdalih dengan ayat ini
lalu berkata, "Seorang muslim dihukum mati karena membr.rnuh kafir
dzimmi, karena kafir dzimmi juga sebagai jiwa (manusia bernyawa)."

Asy-Syaf i dan segolongan ulama lainnya berkata,

"Sesungguhnya ayat ini adalah berita tentang syariat sebelum kita,

bukan sebagai syariat kita."

Karni telah mengemtrkakannya secara gamblang dalam swatr

Al Baqaratr saat membahas ayat: $f"t, A i*!,# a$(Oiwaiibtran
qishash atas lamu berkcnaan dengan orang-orang yang dibunuh)

(Qs. Al Baqarah l2l:178).

Para ulama berbeda pendapat mengenai syariat sebelum kita,

berlaku bagi kita atau tidak?

Jumhur ulama berpendapat batrwa syariat itu berlaku bagi kita
jikatidak dihapus. Inilah pendapat yang benar.

Ibnu Ash-Shabagh menyebutkan terjadinya ijma' dama -
dalam Asy-Syamil-yang berdalih dengan ayat ini mengenai apa yang

ditunjukkanrtya

Ibnu Katsir berkata dalam Tafsir-nyq "Semua Imam berdalih,

bahwa seorang laki-laki harus dihukum mati bila ia membunuh

seorang wanita, berdasarkan keumuman ayat yang mulia ini."
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IGmi telah menjelaskan mana yang benar dalam syarh kar.i
terhadap Al Mmtaqa [yaluri di dalam Nail Al Authar].

Ayat ini mengandung tegtran dan peringatan terhadap kaum

Yahudi, karena mereka menyelisihi ketetapan Allah atas mereka di

dalam Tauat, sebagaimana dituturkan Allah di sini, dan mereka justnr

membeda-bedakan antara satu nyawa dengan laimrya, sebagaimana

yang telah dipaparkan. Bahkan, mereka menetapkan tebusan bqgi bani

Nadhir dari bani Quaizhaltb namun tidak menetapkan tebusan bagi

bani Quraiztmh dari bani Nadhir.

Fimran-Ny", ifi\ o-- *t:t (Mata dengan mata)- Nafi, Al
A'masy, dan Harnzah membacanya dengan naslwb pada semua

kalimatrya, karena dianggap'athf,

Ibnu Katsir, Ibnu Amir, Abu Amr, dan Abu Ja'far juga

membacanya dengan nashab, kecuali pada kalimat, U;*jl, dengan

rafa'.

Al Kisa'i dan Abu Utaid membacanya dengan rafa' padz.

semua kalimatnya, karena dianggap sebagai 'athfpadamahal, karena

kata r;ir sebelum mastrknya partikel rushabadalah pada posisi ra/a'

sebagai mubtada'.

Az-Z-anai berkat4 "sebagai 'athf pada dhamir ,.i3t, ppou

perkiraannya adalah: gldjurii:pV 1;'$t'ett (sesungguhnya jiwa

itu dihukum karena membunuh jiwa lairurya). Jadi, semua isn di sini

di-' athf-kanpada kata:,4r."

Ibnu Al Mundzir berkata" "Orang yang membacanya dengan

rafo' berarti menetapkan itu sebagai permulaan kalimat yang

mengandung penjelasan hulom bagi katrm muslim.' '

Susunan redaksi Qtr'ani ini jelas menunjukkan bahwa bila

mata dibutakan sehingga tidak lagi berfirngsi untnk mengetatrui

(melihat), maka mata orang yang membutakannya juga hanrs
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dibutakan. Bila hidung seseorang dipotong semuanya, maka hidung

orang yang memotongnya pun harus dipotong juga. Bila telinga

seseorang dipotong semuanya, maka telinga orang yang memotongnya

pun hanrs dipotong pula. Demikian juga gigi. Adapun bila tindak

kejahatan itu hanya menghilangkan sebagian fungsi mata, atau

sebagian hidung, atau sebagian telinga, atau sebagian gigi, maka ayat

ini tidak menunjukkan keharusan qishash (pembalasan serupa).

Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini bila

kadarnya diketahui yang memungkinkan untuk ditirukan. Pembahasan

pendapat mereka tercantum dalarn kitab-kitab furu'. Hal yang tampak

dari firman-Nya: #\ 
-Lllj 

lcigi dengan gigi) adalah, tidak ada

berbedaan antara gigi depan, gigi taring, gigi geraham, dan gugusan

gigi depan, bahwa sebagiannya bisa dibalas dengan sebagian lainnya,

serta tidak ada lebihan sebagiannya pada sebagian lainnya. Demikian

pendapat mayoritas ulama, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Al
Mundzir.

Umar bin Khaththab RA dan yang mengikutinya menyelisihi

pendapat tersebut, dan pembatrasan mereka tercantum dalam

bidangnya. Namun demikian, yang harus diterapkan dalam qishash

terhadap pelaku tindak kejahatan adalah penyerupam gigi yang

diambil dari orang yang dijahatinya, dan bila ternyata gigi yang serupa

itu sudah tidak ada, maka yang diambil adalah gigi yang setelahnya.

Firman-Nya: $(i.'CHf| (Dan lutra [pun| ada qishashnya),

maksudnya adalatr dzaat qishaash (ada qishashnya). Para ulama

menyebutkan bahwa tidak ada qishash pada luka yang dikhawatirkan

menyebabkan kematian. Juga pada luka yang tidak diketahui kadar

kedalamannya atau panjangnya atau lebarnya.

' Para Imam fikih telalt menetapkan qrsyr3s Ganti rugi) untuk

t" Arty luka adalah ganti rugi yang tidak diketahui kadamya. Ada juga yang

mengatakan bahwa arsy adalah diyat hl/rca. (A.l-Lisan,6n$).
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setiap luka dengan lodar-kadar tertentg namun di sini bulcan

tempatnya untuk memaparkan pembahasan mereka, dan juga tidak
cukup lapang tmtuk memaparkan penjelasan riwayat yang berkaitan

dengan arsy yfrgditetapkan.

Firman-Nya, 5 r;€'.- '# * 4'i6 if3 (Barangsiapa
yang melepaskan fink qishoshJnya, mako melepaskan hak itu
[menjadiJ penebus dosa baghya), maksudnya adalalU barangsiapa di
antara mereka yang berhak terhadap qishash, melepaskan hak
qishash-nya, yaitu dengan memaafkan si pelaku, maka itu menjadi
futrarah (pelebur dosa) bag yang melepaskan haknya itq sehingga

dengan begltu Allah mengampuni dosa-dosanya.

Ada juga yang mengatAkan bahwa maknanya adalah,

pelepasan hak ini merupakan kaffarah (tebusan) bagi yang melukai
(pelaku), sehingga ia tidak dihukum atas tindak kejahatannya di
akhirat, karena pemberian maaf setara dengan mengambil hak darinya.

Pendapat pertama lebih tepat, kareru berdasarkan pemaknaan

yang terakhir, dhamir di sini kembali kepada sesuahr yang tidak

disebutkan

Firnan-Nyt irls6fi ,j er{sll'itl'JJT4 r11 7 gi
(Barangsiapa tidak memutuskan perkora menurut apa yang

diturunlran Allah, maka mereka itu adalah orqng-orang yang zhalim).

Dhamir fash, (leta ganti yang berdiri sendiri, yaitu: fi) fu"S disertai

kata pennnjnk [yaitu: $fi dan definitihya frrhabar fyaitu tata
'Jt!fii dengan alrf lam ta'rif yarg menunjtrkkan definitifl
mengindikasikan bahwa kezhaliman yang mereka lakukan mertrpakan

kefialiman yang sangat besar, yang mencapai puncaknya.

Firman-Nya: il $ A, e*( & $i; (Dan lkmi iringkan
jejak mereka [nabi-nabi bani IsrailJ dengan Isa para Maryam),
memasuki penjelasan tentang hukum Injil setelah penjelasan tentang

hukum Taurat, yakni, Kami jadikan Isa puta Maryaur mengiringi
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jejak merekq yaitu jejak para nabi yang berserah diri dari kalangan

bani Israil. Dikatakan qoffaituhu, yakni seperti membututrinya, yaitu

mengikutinya. Kemudian dikatakan qaffiithuhu fi fulaan wa

'aqqobtuhu bihi (aku mengiringkannya dengan fulan dan

menyusulkannya padanya). Objek yang kedua memerlukan partikel

baa'. Jadi, maful pertama Gada redaksi ayat ini) mahdzuf (drbuang)

karena cnkup tersirat Mi zhaf, yutl e$( S, karena ketika ia

mengiringkan jejaknya, berarti telatr mengiringkannya.

Manshub-nya kata 6j,3 (yrns membenarkan) adalatr karena

sebagai hal (keterungan kondisi) mengenai Isa.

Kalimat: ,f{ &(t (Dan Kami telah memberikan

lrcpadanya AtaO niffi, 'athf padakalimat: ($; prn Kami iringkan),

sementara posisi kalimat: ,ii **. (Sedang di dalamnya [adaJ
petunjuk) adalatr nashab karena sebagai hol Seterungan) dari ;41t.
Kata: jj,j (Dan cahaya [yang menerangi), 'athfpada ii (Petuniukl,

sedangkan €ja) (Ur*benarkan) 'athf padaposisi ii X(Sedang di

dalamnya [adal petunjuk), yang maksudnya, Injil yang diberikan

kepada Isa kondisinya mencakup petunjuk dan cahaya, serta

membenarkan Taurat yang datang sebelumnya.

Ada juga yang mengatakan batrwa ka,rr: 6i3 (Membenarkan)

'athf pada l,crta: 6j3 yang pertam4 sehingga statusnya sebagu hat

(keterangan kondisi) mengenai Is4 yang menegaskan kondisi yang

pertam4 dan sebagai pernyataan mengenainya

Pendapat pertama lebih tepat, karena pelandasan lebih utama

daripada penegasan.

Firman-Nya, ittil$'-&.r3 (Dan meniadi petuniuk serta

pengajaran untuk orang-orang yang bertalcu,a) 'athf padatcata: 6a3
(Membenarkan), ymB termasuk rangkaian hukumnya dan

cakupannya, yakni membenarkan serta petunjuk dan pengajaran bagi

orang-orang yang bertakwa.
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Firman-Nya: )a'ifr ttq.;d$ fi KA; (Dan hendawah

orang-orang pengihtt Injil, memufiukan perkora menurut aW yang

diturunkan Allah di dalamnya), adalah perintah bagi para pengikut

Injil agar memutuskan perkara menurut apa yang ditrlnmkan Allah di

datamnya, karena sebelum diutusnya Mtrhammad SAW, Injil adalah

benar, sedangkan setelah diutusnya beliau, mereka diperintatrkan di

lebih dari satu tempat agar mengamalkan apa yang diturunkan Allatt

kepada Muhammad SAW di dalam Al Qur'an, yang menghapuskan

kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya

Al A'masy dan Hamzah membacanya dengan naslub (fathah)

pfufr't €4 dengan anggapatr huruf lam'rrya adatah lam kay (lam

yang bermakna "supaya')

Ulama lainnya membacanya dengan jazm (sufun), dengan

enggapan huruf lam-nya adalah lam al anr (Iam yang menrmjul:kan

perintah).

. Berdasarkan qira'ah yang pertam4 maka hurtrf /arz-nya terkait

dengan kalimat: ',f{ fq6 (Dan Kami telah memberikan

kcpadanya kitab Injit) supaya para pengikutnya memutuskan perkara

menunrt apa yang Allah turunlon di dalamnya. Sedangkan

berdasarkan qira'ahyang kedu4 maka ini sebagai kalimat pennulaan.

Makki berkata, "Pendapat yang dipilih adalah yang dengan

jann, karena jamaah berpendapat demikian. Selain itu, redaksi yang

setelahnya merupakan ancaman yang menunjukkan bahwa itu adalah

kewajiban dari Allah bagi para pengilut Injil."

An-Nuhas berkata, "Menunrthq yang benar adalah keduanya

merupakan qira'ah yang baik, karena Allah SWT tidak menurunkan

kitab kecuali untuk diamalkan."

Firman-Nya: 6611 4L uii?, (Dan ltumi telah turunktn

lcepadamu Al Qur'an), adalah hhithab untuk Muhammad SAW. {j$il
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di sini maksudnya adalatr Al Qur'an, dan ungkapan dalam bentuk

ta'rif (definitiQ adalatr karena sudatr ma'lum.

Kalimat: ,fi\(OroS"n membauta kebenaran) terkait dengan

kalimat yalrtg mahdzuf (dibuang atau tidak ditampakkan) yang

statusnya sebagai hal Seterungan kondisi), yakni [bila ditampakkan]:

mutalabbisan bil haq (dengan membawa kebenaran).

Ada yang mengatakan bahwa kalimat ini [yalari: ;;iiiuS aaaUn

sebagai hal dari fa'il El jl.
Adayang menyebutkan, *Dari dhamir Muhammad SAW."

Redaksi kalimat i$6.1:i6i3. (Yang rnembenarkan apa

yang sebelumnya) adalahsebagai hal $eterungan kondisi) dari 51fi1,
sementara bentuk ta'rif (definitif; yakni dengan olif laam ta'rifl pada

kata: --L*!i oau* redaksi: v{?i\ i i6 <;.(jcj3, (Yang

membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kttab-kitab [yang
diturunlran sebelumnya), karena menwrjukkan jenis, yakni, Kami

menr.runkan Al Qur'an kepadamu, watrai Muhammad, dengan kondisi

membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab Allah yang

diturqnkan sebelumnya karena ia mencakup seruan kepada Allah,

memerintahkan kebajikan, dan mencegah kemungkaran, sebagaimana

tercakup dalam firman-Nya: ;:17 l*fr (Dan satrsi terhadap kitab-

kitab yang lain itu),yang statusnya sebagai 'athfpadakata: (sa4,.

Dhamir pada kata: ;z!, kembali kepada Al Kitab yang

dibenarkan, dipersaksikan oleh Al Qur'an. Al muhaimin adalah ar-

raqiib (pemelihara). Ada yang berkatq "Maksudnya adalah yang

dominan dan lutlrr." Ada yang berkata, "Maksudnya adalah asy-

syaahid (saksi)." Ada yang berkata, "Maksudnya adalatr al haafizh

(penjaga)." Ada juga yang berkata, "Maksrdnya adalatr al mu'tamin
(yang menjamin)."

Al Mubarrad berkata, "Asalnya mu'aimin,lalu huruf hamzah-
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nya diganti dengan huruf fta', sebagaimana ungkapan qraqat al maa'

yang diganti dengan lwraqat." Demikian juga yang dikatakan oleh

Az-7ayaj dan Abu Ali Al Farisi.

Al Jauhari berkatq *Itu dari anina ghairahu min al hhauf

(membuat atnan yang lain dari rasa taku!. Asalnya ,yfi yugbentuk

fa'il-nya q?i,, dengan dua huruf honmh,lalu hruuf hamzah kedua

dirubah rnenjadi huruf ya' Icarena keduanya berpafu, sehingga

menjadi i*i,,laluhrnrf hanz,ah yang pertama dirubah menjadi huruf

fta' [sehingga menjadi'g+iy'j, sebagaimana ungkapan haraqa al maa'

dan araaqa al moa'. Dikatakan lnimou 'ola ary-syaii - yluiminiu

apabila menjaga sesuatu" bentuk/a'il-nya muhaimin."

Demikian jugapendapdt aari Abu Ubaid.

Mujahid dan Ibnu Muhaishin membacanya (7:#, dengan

harakat fathah pada huruf mim, yakni lnimana 'alaihillaah

sublwanahu (disaksikan oleh Allah SWT). Maknanya menunrt

qira'ah jumhrn adalah, Al Qur'an menjadi saksi tentang kebenaran

kitab-kitab yang ditnrunkan sebelumnya dan mengalorinyq karena di

dalamnya terdapat hal-hal yang tidak dihapus. Al Qur'an juga

menghapus darinya hal-hal yang menyelisihinya, menjadi pemelihara

dan penjaga atasnya, karena kitab-kitab juga merupakan pokok-pokok

syariat. Al Qur'an juga menjadi dominan atas kitab-kitab itq karena

Al Qur'an menjadi rujukan dalam menetapkari hukum darinya dan

hukun-hukum yang dihapus, se,rta menjadi salsi atas kitab-kitab itu,

karena Al Qur'an mencakup apa-apa yang diamalkan dari kitab-kitab

itu dan apa-ap4 yang ditinggalkan.

Firman-Nyaz '3i dS q -$ r4tr (Maka ptttuskanlah

perkara mereka merurut aW yang Allah htrunkon), maksudnya

adalalu menunrt apa yang ditunrnkan kepadamu di dalam Al Qur an,

karena Al Qnr'an mencakup semua yang disyariatkan Allah bagi para

tramba-Nya dalam semua kitab yang terdahulu.
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;ff;1 * {S (Dan ianganlah kamu mengihtti hawa nafsu

mereka), maksudnya adalah hawa nafsu para pemeluk agama-agama

terdahulu.

Firman-Nya, A1 'o, iiv (5 lDengan meninggallcan

kebenaran yang telah datang kepadanu)terkait dengan 6$7't {Oo"
janganlah kamu mengihtti) kar.ena mencakup maknq jangan condong,

atau jangan berpaling ,Y-JI 'b, niv (5 (Dengan meninggalknn

lrebenaran yang telah datang kcpadamu) karena mengikuti hawa

nafsu mereka.

Ada juga yang mengatakan bahwa redaksi ini terkait dengan

kalimat yang mahdzuf (yang dibuang), yakni [jika tidak dibuang]:
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan condong atau

berpaling dari kebenaran. Di sini terkandung larangan bagi Rasulullah

SAW untuk mengikuti kecenderungan Ahli Kitab dan berpaling dari

kebenaran yang telah diturunkan Allah kepadanya, karena setiap

agmna akan cenderung kepada apa yang mereka anut dan apa yang

diketatrui dari para pendahulu mereka, sekalipun itu batil, atau telah

dihapus hukumnya atau telatr dirubatr dari hukum yang diturunkan

Allatr kepada para nabi, sebagaimana yang terjadi pada kasus rajam

dan sebagainya, mereka merubatrrya dari kitab-kitab AUah.

Firman-Ny a: t{t(aa5'^;A'&W #.(untuk tiap-tiap utmat

di antara lramu, Kami berilan aturan dan jalan yang terang). Makna

asal asy-syir'ah dan asyarii'ah adalah jalan yang terang, yang

mengantarkan kepada air, kemudian digunakan untuk mengungkapkan

ketetapan Allah bagi para hamba-Nya dari perkara agama. Al ninhaaj
adalah jalan yang terang dan jelas.

Abu Al Abbas Muhammad bin Yazid Al Mubarad berkat4

"Asy-syarii'ah adalah permulaan jalan, sedangkan al minhaaj adalatr

jalan yang berlaqiut."

Makna ayat ini adalah, Allah menetapkan Taurat untuk para
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pengikutrya" Injil untuk para pengikutnya" dan Al Qur'an unttrk para

pengikutrya. Ketenhran ini adalah sebelum dihapuskannya syariat-

syariat terdahulu dengan Al Qur'an. Adapun setelah itu, tidak ada lagi

attuan dan jalan kecuali yang diajarkan oleh Muhammad SAW.

Firman-Nya: a,L.i '':ft 'HtA $ i7 $ 6ektranya Altah

mcnghendaki, niscaya kamu diiadilun-Nya satu umat fsaiaD dengan

satu syaria! satu kitab, dan satu rasul. {A4. ;;$i getapi Attah

hendak menguji kamu), maksudnya adalah, namun Allah tidak

menghendaki demikian, akan tetapi Allah menghendaki ujian bagimu

a""g* beragamnya syariat. Jadi, Allah {H. (Hendak menguii

kamu) terkait dengan sesuatu yang terpeliharq yang ditunjukkan oleh

konteks redaksi, yaitu yang telatr kami sebutkan.

Makna '5+j;ti. U g (Tertadap pemberian-Nya kepadomu)

adalalL terhadap syariat-syariat beragam yang dihuunkan-Nya

kepadamu karena berbedaan wakttr dan para rasul. Apakah kamu

mengetatrui itu dan mengakuinya? Ataulcatr kamu meninggalkannya

dan menyelisihi apa yang ditetapkan dengan kehendak dan

kebijaksanaan Allah, lalu kamu condong kepada hawa nafsu dan

menukar kesesatan dengan pehrnjuk? Ini mentrnjtrkkan bahwa

perbedaan syariat itg karena alasan ini, yakni sebagai ujian dan

cobaan, bukan karena beragarnnya kemaslatratan umat yang

disebabkan oleh perbedaan waktu dan pribadi

Firman-Nya: qffi| 1#6 Walw berlomba-lombalah

berbuat kebajikan), maksudnya adalah, karena kehendak Allalt

menetapkan terjadinya perbedaan syariat, maka berlomba-lombalatr

kamu dalarn melaksanakan apa-apa yang kamu diperintatrkan untuk

melaksanakannya dan meninggalkan apa-apa yang kamu

diperintalrkan trntuk meninggalkannya.

Firman-Ny a: t(oi 'P\i il \y(Hanya kcpada Allahlah

lrembati kamu slemuanya), bukan kepada selain-Nya. Redaksi kalimat
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ini seperti alasan yang sebelunnya.

Firman-Nya, 'i.ffLl '& 1'r Xf dj fr A {eI 6; <o*
hendaklah kamu memutuskan perlrara di antara mereka menurut apa
yang diturunkan Allah, dan janganlah lcamu mengilaii hav,a nafsu

merelra), adalah 'athf pada kata: .=e ?3\, yang maksudnya, kami
menurunkan Al Kitab dan hukurr di dalamnya. Ayat ini merupakan

dalil dihapusnya pilihan terdatrulu dalam firman-Nya: 'rl;7 ,;,;1 t
(Atau berpalinglah dari mereka). Penafsiran firman-Nya: {1. 7i
#{r;1 (Dan janganlah kamu mengihtti ha,wa nafsu merekaj sudatr

dipaparkan

Firman-Nya, $1frrt :ii U el li r$$-,1 $J1::ti 1o*
berhati-hatilah kamu terhadap merelca, supcrya merela tidak
memalinglran kamu dari sebagian apa yang telah diturunknn Allah
kepadamu), maksudnya adalah, menyesatkanmu dan memalingkanmu
dari itu yang disebabkan oleh hawa nafsu mereka yang

menginginkanmu berbuat seperti harapan mereka.

*it ,*,r#;2i'1"135-6 dLi rfi oy (Jiko mereka berpaling

[dari huhtm yang telah diturunkan AllahJ, maka lcctahuilah bahwa

sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpalcan musibiah kcpada

mereka disebabkan sebagian dosa-dosa merelca), maksudnya adalah,

jika mereka enggan menerima keputusanmu menurut apa yang

diturunkan Allah kepadamu, maka itulah yang Allah kehendaki untuk

mengadzab mereka lantaran sebagian dosa merek4 yaitu dosa

berpaling darimu dan berpaling daxi apa yang engkau bawa.

$tr':, ,,16t G 6 '16 (Dan sesungguhnya kebanyakan

manusia adalah orang-orang yang fastk), ymg enggan menerima

kebenaran dan menyimpang dari keadilan.

Firman-Nyu, ';tlS-'A#'${it (Apakah huhtm Jahiliyah yang

merelra kchendaki), adalah kalimat tanya yang bernada pengingkaran

dan celaan. Hunrf fa' di sini sebagai 'athf pada sesuatu yang
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diperkirakan seperti kalimat-kalimat serupa lairurya. Maknanya
adalab apakah mereka berpaling dari keputusanmu yang memutuskan
mentrut apa yang diturunkan Allah kepadamg dan berpaling darinya
serta menginginkan hukurn Jahiliyatr? Redaksi tanya padakalitnt: {3
iH- ,$t(k i't 'u iS loan ftuhtmJ siapakah yans lebih baik
daripado [huhtmJ Allah bagi orang-orang yang yakin?) adalatr

sebagai pengingkaran juga" yakni, tidak ada yang lebih bilk dari
hukum Allah bagi orang-orang yang yakin, bukan juga bagr orang-
orang jahil dan para penurut hawa nafsu.

Ibnu Al Mrurdzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai
firman-Nya, Li1ffiCi(t (Don Kami telah tetapkan terhadap mereka
di dalamnya), ia berkata, 'Ma}sudnya adalatr di dalarn Taurat."

Abdurrazzaq dan Ibnu Al Mundzir rireriwayatkan darinya, ia
berkat4 "Ini ditetapkan terhadap mereka di dalam Taurat. Dulunya
mereka menetapkan tebusan orang merdeka dengan budak, lalu
beralasan, 'Telah ditetapkan atas kami bahwa nyawa dibalas dengan

nyawa'."

Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Abi
Hatim, Abu Asy-Syaik*r, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi dalam

Sunan-nya, mengenai firman-Nya, fr r:r(','.- 'j6 + 4'Ja; o11
(Barangsiapa yang melepaskan ftak qishashJnya, malu melepaskan

hok itu [me.njadiJ penebus dosa baginya), ia berkat4 "Kadar dosa

yang digugurkan darinya adalah sekadar dengan apa yzrrrg

disedekahkannya."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Jabir bin Abdullalt
mengenai firman-Nya: 5 Z(i'- 'i$ Wat- melepaskan hak in
[menjadiJ penebus doso bagirrya), ia berkatq "Bagi yang dilukai."

Ahmad, At-Timidzi, dan Ibnu Majatr meriwayatkan dari Abu
Dardq ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersaMa: 'U ti

ry ?re rbtz+;' y.b,'utt\q.auj:fr q,j".+q*
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(TidaHah seorang muslim terkena sesuatu pada tubuhnya lalu ia
melepaslran hak qishashnya, kccuali lwrenanya Allah mengangkatnya

satu derajat dan karenarrya Allah menghapuskan darinya satu

kcsalahan).

Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Nya: ;!. l*)3 (Dan batu ujian terhadap

kitab-kitab yang lain itu), ia berkata, "Maksudnya adalatr menjadi

penjamin."

Ibnu jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Al Baihaqi, darinya, ia berkata

"Al muhaimin adalah penjamin, dan Al Qur'an adalatr penjamin bagi

kitab-kitab sebelumnya."

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

Hatim, Asy-Asy-Syail*r, dan Ibnu Mardawaih darinya, mengenai

firman-Nya: (tQi$ "i:i, iuberkata, *Maksudnya adalah aturan dan

jalan."

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi dalam

Ad-Dalail, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Ka'b bin Asad, Abdullah bin

Shuriya, dan Syas bin Qais berkata, "Maxi kita temui Mtrhammad

untuk mencoba agamanya." Mereka pun menemui beliau, lalu berkata,
*Wahai Muhammad, engkau sudlh tatru bahwa kami adalatr para

rahib, para pemuka, dan para pemimpin kaum Yahudi, maka jika kami

mengikutimu maka orang-orang Yatrudi akan mengikutimu. Namun

antara kami dengan kaum kami ada persengketaan, maka kami akan

mengajukan perkara itu kepadamu, lalu engkau putuskan kemenangan

bagi kami, niscaya kami akan beriman kepadamu dan

membenarkanmu.l' Namrur beliau menolak, maka Allatt menurunkan

ayat: 'it1 d$ q, # # ,j; (Dan hendaWah kamu memutuslcon

perkara di antma mereka menurut apa yang diturunlan Allah)

Hingga: itj.ifi afl 1n agi or ang-or ong yang yakin).
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Abd bin Humai4 Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu

Hatim dari Mujahid, mengenai firman-Nyat itj$-M'#\ (Apakoh

truhm Jahiliyqh yang mereka lcchendaki), ia berkata" "(Maksudnya

adalah) kaum Yahudi."

AM bin Humaid meriwayatkan dari Qatadah" ia berkata, "Ini
berkenaan dengan korban pembunuhan di kalangan Yahudi." .

;;;V'&;1 #?Aj {;:t:b ;A1 b'i# { tii('"-5i W- *
oirii,# ,@ Arfii'r$ ofr{ x\';ir+ frg * i;
aI- 6 xt ;sW q';' 6 t# ilir ;s.5ifi Fi e,fi

4$ # O\'%-u {F \}#3 .e)),2 t i x d$t,

Zt; rF+ tr;# ii; &1 5'u_5i ;ft'f"l Yg('"-ii 3:;i

-t * ti'l-'S; ; t$r; i$i ffi @3*1#,'&G
i,#t & ii'**t & $'i ;ig' # rh'et * s;

fis M ; #_ li 3.rt afi 7s'tE'"36{; ;'t,#,r 5,#
'"3fi igrti,4-651wci5r,fi {irK'&;r:
,; 

;,1 s. ri| tltr; i$t, fi r; N 3;_r;@ e;g {,'rfii
{,,itit$

L@+'et

"Hai orang-orang yang beriman,ianganloh kamu mengambil

orangorang Yahudi dan Nasrani meniadi pemimpin-

pemimpk(mu); sebagian mereka adalah pemitnpin bagi sebagian

yang lain Barangsiapa di antara hamu mengambil mereka meniadi
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pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan
mereha, Sesungguhnya Allah tidah memberi petunjuk hepada

orang-orang yang zhalim. Maha kamu akan melihat orang-orang
yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera

mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berhata, (Kami

tahut akan mendapat bencana,, Mudah-mudahanAllah akan
mendatangkan kemenmgan (kepada Rasut-Nya), atou suatu
keputusan dari sisi-Nya. Maka karena itu, mereka menjadi

menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.
Dan orong-orang yang beriman akan mcngatakanr rlnikoh orailg-

orang yang bersunrpah sungguh-sungguh dengan nana Allah,
bahwasannya mereka benar-benar beserta kamuT Rusak binasarah

segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang4rrang yang
merugi. Hai orang-orang yong beriman, barongsiapa di antara

kamu yang mutad dari agamanya, maka kelak Alloh okan
mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan

mereka pun mencintai-Nya, yang bersihop lemah-lembut terhadop
orang-orang makmin, yang bersikap keras terhadap orang-orung
*atbt yang beriihad di jolon Allah, dan yang tidak takut kepada

celaan orang yang suka mencela. Itulah karuniaAllah, diberihon-
Nya kepoda siapa yang dihendaki-Nya, dan Allah Maha Luas

(pemberian-Nya) lagi Mah a Men getah ui. S es ungg uhuyo proriou g
kamu honyalah Allah, Rosul-Nya, dan orang-orang yang beriman,

yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka
tunduk (kepada Allah). D an bdran gsiapa mengambil Allah, Ras ul-
Nya dan orang-otong yang beriman menjadi penolongnya, maka
sesungguh*'*"r;;:*Iff!,:f 

Li::f :{'pastimenang:'

Firman-Nya: b'i;3 * Wf. i-ii (=V- goi orang-orang yang
beriman, janganlah lwmu mengambi[). Konteksnya menunjukkan
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batrwa ini benar-benar khithab bagi orang-orahg beriman. Pendapat

lain menyebutkan bahwa yang maksudnya adalatr orang-orang

munafik, adapun disematkannya keimanan pada mereka adalah

berdasarkan latririyatr mereka yang memang menampakkan keimanan.

Mereka itu mengangkat orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai

pemimpin, maka mereka dilarang. Berdasarkan pendapat pertama

berarti ini adatah khithab bagi setiap orang yang beriman, dan ini
mencaktrp yang tampak secara latrir dan batin, atau secara lahir saja,

sehingga mencakup yang muslim dan yang munafik. Ini ditegaskan

oleh firman-Nya: f,j e.,$ ,t rjii ;ii (Mala knmu akon melihat

orang-orang yang ada penyaHt dalam hatinya forang-orang
munafik).

Kesimpulannya berdasarkan keumuman lafazhnya insya Allah

akan dijelaskan nanti, tentang sebab turuffrya ayat ini yang akan

memperjelas maksudnya. Adapun yang dimaksud dengan larangan

menjadikan mereka sebagai pemimpin adalah memperlakukan mereka

dengan perlakuan sebagai pemimpin dalam pergaulan dan dalam hal

tolong-menolong.

Firman-Ny u, #':qj ffi $ebagtan mereka adalah pemimpin

bagi sebagian yang lain), adalah alasan larangan tersebut. Maknanya

adalah, sebagian kaum Yatrudi adalah pemimpin bagi sebagian lain di

kalangan mereka, dan sebagian kaum Nasrani pemimpin bagi

sebagian lain di kalangan mereka. Jadi, yang dimaksud dengan

"sebagian" ini bukan berarti salah satu golongan Yahudi dan Nasrani

menjadi pemimpin bagi golongan lairurya, karena di antara mereka

terja.di pemrusutran dan perpecahan, sebagaimana digambarkan Allatr
dalam firman-Nya: +7d {jiti,j'6i i3 & v;5,3t94 3A eI63

,iA & !;l)i loan orang'orqng Yahudi berkata, "orang'orang
Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan," dan orang-orang

Nasrani berkata, "Orang-orang Yahudi tidak mempnyai sesuatu

pegangan.') (Qs.Al Baqarah [2]: ll3).
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Pendapat lain menyebutkan bahwa **ru 4alah, setiap

golongan dari kedua golongan itu memimpin (mengajak atau

memprovokasi), mendukung, dan membela golongan lain dalam

memusuhi Nabi SAW dan memusuhi apa-apa yang beliau bawakarq

walaupun di antara mereka sendiri terjadi konfilik dan gesekan.

Alasan larangan dengan menggrmakan redaksi ini adalah karena

ungkapan ini mengindikasikan bahwa kerjasama itu merupakan sikap

orang-orang kafir, bukan sikap kalian. Oleh karena rtu, janganlah

kalian melakukan perbuatan mereka sehingga kalian mer{adi seperti

mereka. Itulah mengapa setelah rmgkapan alasan ini, disusul ungkapan

yang merupakan akibatnya, yaitu Allah berfirman: 'efiF.& lgA
(Barangsiapa di antara kamu mengambil mereha menjodi pemimpin,

malrn sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka), bahwa

sesunggtrhnya orang itu termasuk kelompok dan golongan mereka. Ini
sungguh merupakan ancatnan keras, karena kemalsiatan yang

menyebabkan kekufiran adalah puncak dari segalanya yang tidak ada

puncak setelahnya.

Firman-Nya, i+rt6t 'r$ e*1{ ':n it;(Sesungguhnya Altah
tidak memberi petunjuk kcpada orang-orang yang zhalim), merupakan

alasan untuk yang sebelumnya" yakni terjenunusnya mereka ke dalam

kekufuran disebabkan oleh tidak adanya pettraiuk Allah SWT bagi

orang yang zhalim terhadap dirioyq seperti halnya orang yang

menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin.

Firman-Nya: G.6i$- Fi e..$ oi-$i ii @aro kamu

alcan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam lwtinya [orang-
orang munafikJ bersegera mendekati mereka [Yahudi dan Nasrani).

fa' dr sini adalah fa' sababiyah (menunjtrkkan sebab-akibat) . Khithab
ini bisa jadi untuk Rasul SAW, atau bagi siapa saja yang cocok

dengan kfiitab ini, yakni pengangkatan pemimpin yang mereka

lalnrkan, dan kekufuran yang mereka alami itu disebabkan oleh
penyakit kemunafikan dalam hati mereka
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Firman-Nyu, 6i&(Bersegera) berada pada posisi nashab

karena sebagai maful tsani (objek kedua) bila diartikan dengan

'?englihatan hati", atau sebagai hal (keterangan kondisi) bila
diartikan dengan'epenglihatan mata". Kesegeraan dalam mengangkat

mereka sebagai para pemimpin (atau penolong) diungkapkan dengan

redaksi "Bersegera terhadap mereka" bertujuan menunjukkan sangat

mendalamnya penjelasan tentang kehendak mereka dalam hal ini,
seolatr-olah mereka (yang bersegera itu) berada di kalangan mereka

(Yahudi-Nasrani) dan termasuk golongan mereka. Kalimat ini juga

dibaca: ,ijt, dengan huruf ya' bertitik dua di bawah. Lalu terjadi
perbedaan pendapat tertang fa' il-nya (pelakunya), siapa itu?

Ada yang berkat4 "Maksudnya adalah Allah 'Azzawa Jalla."

Ada yang berkata "Maksudnya adalatr setiap yang bisa

melihat."

Pendapat lain menyebutkan bahwa inr maushrzl, sedangkan

maf ul -ny a adalatr: G.6iS- (B er s e ger a mendekati mer e ka [Yahudi
dan Nasram) dengan anggapan dibuangnya isl mashdar, yakni [bila
tidak dibuang menjadil: fa yaraa alladziina fii quluubihim maradhun

an Wsaari'uu fiihim (maka orang-orang yang ada penyakit dalam

hatinya melihat untuk bersegera mendekati mereka). Dikarenakan Of

dibuang, maka/i'il-nyamenjadi marfu', seperti ungkapan berikut ini:

u;t';lli)^J' t:ifiti
Ingatlah, siapa pun pencelaht, berarti telah memunculkan

pertentangan.

Penyakit di dalam hati adalah kemunafikan dan keraguan

terhadap agama.

Firman-Nya: Ti;1 qi S {il ',tJi,- (serrya berkata, uKami

tahtt alcan mendapat bencona,") adalah redaksi kalimat yang

mencakup alasan kesegeraan mengangkat mereka sebagai pemimpin
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(penolong), yakni, rasa takut inilah yang mendorong mereka bersegera

melakukan itu.

Pendapat lain menyebutkan batrwa redalsi kalimat ini adalah

lwt $etaangan kondisi) dari dlwmir 6&# (Bersegera) W
adalah sesuatu yang dibenci dari peredaran masa Artinya, l€mi takut

bila orang-orang kafir itu mengalahkan Muhammad SAW, sehingga

kekuasaan berada di tangan mereka dan membumihanguskan

kekuasaan beliau, lalu kami terkena bencana dari mereka. Contoh

pemaknaan ini adalah ucapan penyair berilut ini:

bfiLl s!;t Lr;r;j

Dielokkan dmimu takdir yang telah ditetapkan,

padahal petalca-petaka masa kan terus berputor.

Maksudnya adalah, peristiwa-peristiwa z:rmdr itu terus

berulang dari suatu kaum ke kaum laimrya.

Firman-Nya, #\,*- t Xt ,j.13 (lludah-mudahan Allah akon

mendatangkan kcmenangan [kepada Rasul-NyaJ), merupakan

sanggahan terhadap mereka atas kelfiawatirkan yang mereka

kemukakan. Kata: ufr @udah-mudahan) dalam kalam Allah berarti
j.anji yang benar dan tidak akan diingkari. Al fath adalah menangnya

Nabi SAW atas orang-orang kafir, diantaranya hukuman mati atas

pemerangan bani Qiraizhah, pena\ilanan kaum wanita dan anak-anak

merek4 serta penundu*kan bani Nadhir.

Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al fath
ini adalah penaklukan negeri-negeri kaum muslim di tangan kaum

muslim.

Ada yang berkata, "Maksudnya adalah penaklukan kota

Makkah."

Maksud kalimat: +*zi/(Keputusan dari sisi Allah)adalatt

frlkit'):rrltlcb a'}
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setiap yang menampakkan rekaperdaya Yatrudi dan antek-antek

mereka, serta memporak-porandakan provokasi mereka.

Ada yang berkata" "Maksudnya adalah, ditampakkannya

perkpra orang-orang munafik, diberitahtrkannya Nabi SAW tentang

hal-hal yang mereka sembunyikan, serta diperintalrkannya beliau

untuk membunuh mereka."

Ada yang berkata, "Maksudnya adalah pungutan upeti yang

ditetapkan Allah atas mereka."

Ada yang berkata, 'Maksudnya adalah kemakmuran dan

kelapangan bagi kaum muslim, sehingga menyesallah orang-orang

munafik #tl ',r\l$'Y {rt (rerhadap apa yang mereka rahasialan

dalam diri merelca) yang berupa kemunafikan, yang mendorong

mereka bersatu-padu dengan golongan musuh."

Mereka menyesali itu karena gugumya faktor-faktor yang

mereka tampakkan dan terbongkarnya apa yang sebaliknya.

Firman-Ny a: Yj,3t7 t -ii $;-; (Orang-orang yang beriman akan

mengatalrnn). Abu Amr, Ibnu Abu Ishaq, dan pdra qulrq' Kufah

membacanya dengan menetapkan hw,fi w awu.

Ulama lainnya membacanya dengan membuang htxaf wawu.

Berdasarkan qira'ah pertama, dengan me-rafa''kan kalimat

JSj, m&a redaksi ini sebagai mubtada'yang dikemukakan sebagai

penjelasan mengenai kejadian yang dialami oleh golongan tersebut.

Sedangkan menurut qira'ah nashab, maka sebagai 'athfpadakalimat:

1;#j' (Me r e la menj adi). Ada juga berkata, "sebagai' athf pada'$]
Pendapat pertama lebih tepat, karena redaksi ini terlontar dari orang-

orang beriman, saat tampaknya penyesalan dari orang-orang kafir,

bukan saat datangnya kemenang||. Ada juga yang mengatakan bahwa

itu sebagai 'athf pada kata: glilt (kemenangan), sepeili ungkapan

penyair berikut ini:
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,*V3iiv,fl.
Karena mengenakan 'aba'ah, sehingga senanglah latifu.

Adapun berdasarkan qira'ah yang mernbuang huruf watryu,

maka redaksi ini adalatr redaksi kalimat permulaan sebagai jawaban

(penimpal) atas pertanyaan yang diperkirakan. IGta penuqiuk ;$.1
(Inilrah orang-orang) menunjtrl*an kepada orang-orang munafih
yakni, orang-orang beriman berkata kepada orang-orang Yahudi

dengan menunjuk kepada orong;s161rg munafilg &l;.:r1 'u-$i ;{'g1
-t^ ;;t'#1 it| Qnikah orang-orang yang bersumpah sungguh-

sungguh dengan nama Allah, bahu,asawrya meraka benar-benar

beserta lamu) dengan memberikan pertolongan dan dukuhgan dalam

peperangan?" Atau, sebagran orang beriman berkata kepada sebagian

lain sambil menunjtrk kepada orang-orang munafik. Redaksi kalimat

ini merupakan penafsiran al qaul (perkataan; yakni penafsiran dari

J$ Juhd al aimaan tyalari dari kalimat: iitJ6.I uaArn sumpatr

yang kuat. Kalimat ini berada pada posisi nashab sebagai mashdar

atau sebagu hat (menerangkan kondisi), yakni, mereka blrsumpah

srurgguh-sungguh dengan nama Allah.

Firman-Nya: &6 4 (Rusak binasalah segala amal

mereka), maksudnya adalah bathalat (rusak). Redaksi ini termasuk

kelanjutan dari perkataan orang-orang beriman, atau sebagai kalimat

permulaan [yang terpisah dari perkataan orang-orang beriman], dan

yang mengatakannya adalah Allah SWT. Adapun amal yang

dimaksud tyakni pada kalimat ;lirlLtt adalah amal yang mereka

perbuat dalanr bekerjasama dengan golongan musuh, atau setiap amal

yang mereka lakukan.
t,l

Firman-Nya, '&4i1i; riit; i$i (#4 @oi orans-orans yans

beriman, barangsiapa di antara lumu yang mutad dari agomanya).

Pera qurra'Madinah dan Syam membacanya: i.tfi dengan dua huruf

daal, detgan membuka idglum-rya. Ini logat (aksen atau dialek) bani
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Tamim. Ulama lairurya membacanya dengan idgham.

Di sini memasuki penjelasan tentang hukum-hukum orang

murtad setelah menjelaskan bahwa bila orang Islam mengangkat

orang kafir sebagai pemimpfumya (penolongrya), maka itu adalah

tindak kekufuran dan merupakan salatr satu bentuk kemurtadan.

Maksud darj luum yang dijanjikan Allah SW dengan kemenangan

adalah Abu Bakar RA dan pasukannya dari kalangan sahabat dan

tabi'in yang memerangi orang-orang murtad, kemudian orang-orang

setelah mereka yang memerangi golongan murtad pada setiap zatnarl.

Selanjutnya Allul, SWT menyandangkan sifat-sifat agung yang luhur
ini kepada mereka, yaitu mereka mencintai Allah dan Allah mencintai

mereka. Mereka juga orang-oran e 6try-ir-fi S ifi '**li e it
;;{ 'd5 '036- {; ji ,E g(Yang bersikap lemah-lembut terhadap

orang-orang mukrnin, yang bersilap keras terhadap orang-orang

lrafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak tahtt frepada

celaan orangyang suka mencela).

' Kata: jJ adalah bentuk jarnak dari dzaliil (lematr-lembut).

f.ata ;iJ adalah bentuk jamak dari 'aziiz $erus), yakni, mereka

menampakkan kelembutan, kesantunan, dan kerendahan hati terhadap

orang-orang beriman, sementara pada sisi lain mereka bersikap keras

dan tegas terhadap orang-orang kafu, serta senantiasa memadukan

antara berjihad di jalan A.llah dengan tidak takut celaan dalam

membela agama. Bahkan rnereka sangat teguh dan tidak peduli

dengan apa pun yang dilalcukan oleh para musuh kebenaran dan bala

tentara syetan yang hendak menghancurkan agama. Mereka juga tidak
peduli jika kebaikan yang mereka lakukan dianggap sebagai

keburukan, dan nama baik mereka dicemarkan karena kedengkian,

kemarahan" dan kebencian para musuh terhadap kebenaran serta para

pembelanya.

Kata penunjuk ,rrlt (hulah) menunjukkan sifat-sifat,
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keutamaan, kelembutan, dan kebaikan yang telah disebutkan itu, yang

dikhsuskan Allah untuk mereka.

Firman-Nya: '.1f &; tSt (Sesunggutmya penolong hamu

Itanyalah Allah). Setelah Allah SWT me,r$elaskan orang yang tidak
layak diangkat menjadi penolong setekah itu Allah menjelaskan siapa

penolong yang memang hanrs dijadikan sebagai penolong.

Kalimat /.t 51 i,i4't$1 gang m e ndir ikan s hal u)berada pada

posisi rafa' sebagai sifat dari katimat: lfiti i-$1 lorang-orang yang
beriman); atau sebagai badol (pengganti) darinya. Ataq berada pada

posisi nashab sebagai pujian. Sementara itu" firman-Ny", 6iSj 'd,
(Seraya merelca tm&* fkepada AAahfi adalah jumtah tatiyah

ftalimat yang menerangkan kondisi) tentang/a'il (subjek) ke&nfi't
sebelumnya. Maksud rulal di sini adalah khuqru dan tunduh yakni

mendirikan shalat dan menunaikan zakat dalam kondisi khyusu dan

tunduk serta tidak sombong.

Ada yang berpendapat bahwa kalimat ini adalah hal (yang
menerangkan kondisi) fa'il zakat (orang yang menunaikan zakat).

Ruku di sini sarna dengan makna tadi, yakni mereka menyalurkan

zakattanpa menyombongkan diri membanggakan diri terhadap orang-

orang miskin.

Ada juga yang tierpendapat bahwa yang dimaksud dengan

ruku ini berdasarkan makna kedua adalah ruku shalat, ymg dalam

keadaan ruku tidak boleh mengeluarkan zakat.

Firman-Nya : lililj 6l $z'39lllr;i5frtii6,ili jfri:; <o*
barongsiapa mengambil Allah, Rasul-I,Iyo dan orang-orang yang

beriruan menjodi penolongnya, moka sesungguhnyo pengihtt [agamaJ
Alloh itulah yang psti menang). Allah SIVT menjanjikan kepada

orang-orang yang menjadikan Allab Rasul-Nya, dan orang-orang

beriman iebagai penolong, bahwa mereka adalah golongan yang

menang terhadap mrsuh-mtsuh mereka. Ini menrpakan penempatan
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yang nyata pada posisi tersembunyi dan menempatkan para pengikut

Allah pada posisi dhamir dari orang-orang yang menjadikan Allah,

Rasul-Nya, dan orang-orang beriman sebagai penolong. 4i adalah

golongan dari manusia. Ini berasal dari ungkapan hazabahu kadzaa,

yakni mewakilinya demikian. Seakan-akan orang-orang yang saling

bergabrurg itu berkumpul, seperti berkumpulnya anggota perwakilan

yang diwakili.

Hizb ar-rajul artinya para sekutu seseorang. Hizb juga berani

wirid, sebagaimana disebutkan dalarn hadits: . #ilr f if U'6'#
(Barangsiapa yang terlewatkan wiridnya di' malim fiart...).r36

Tahazzabuu artinya ijtama'uu (berkumpul). Ahzaab artinya thawaaif
(golongan-golongan). Alhamdulillah, apa yang dijanjikan Allalt
kepada para wali-Nya, para wali Rasul-Nya, dan para wali hanrba-

harnba-Nya yang beriman, telah terjadi, yaitu kemenangan terhadap

musuh merek4 karena mereka bisa mengalatrkan orang-orang Yahudi

dengan menawan, membuntrh, dan menundukkan mereka, serta

memungut upeti dari mereka, sampai mereka (orang-orang Yahudi)

dilaknat Allah sebagai golongan kafir yang hina dan sangat lemah,

batrkan masih terus'dalam hrngkunganl3T kaum mukmin yang

menekan mereka sesuai kemauan kaum mukmin. Mereka dihinakan

sebagaimana yang dikehendaki semenjak diutusnya Mtrhammad SAW

hingga seperti itu.

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Abu

"5 Shahih: Diriwayatkan oleh Muslino, l/515, dari hadits Umar bin Khaththab,

dengan rafaztr: 'i'-s ilr, ioi i;ll,lo t;i qi'"i : iA r il yt c i$ ,y

,;)J, i';:j e (Barangsiapa terti&tr hingga terl*tatkan wiridrrya, atau sesuatu

darinya, lalu ia membacanya di antoa sMat Sukth dan shala Zhuhu, maka

ditulishan bagilrya seakurakan ia membacarya pada malam hari).
13' Al kalkal: Menutur pengarang Al-Lisan, *Al kalkal dan ol lcallual adalatr

permulaan segala sesuatu. Ada yang berlota" 'Malaudnya adalah yang ada di antara

dua posisi'. Ada juga yang berkat4 'Maksudnya adalah, batinnya kepalsuan'. l{/
kataakil adalatr kelompok-kelompok, seperti al lcaraafir." (Al-Lisan,l l/596).
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Asy-Syailrfi, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi dalam Ad-Dalail, sefia

Ibnu Asakir, dari Ubadah bin Al Walid bin Ubadah bin Ash-Shamit, ia
menuturkan, "Ketika bani Qainuqa me,lrgobarkan peperangan terhadap

Rasulullah SAW, Abdullah bin LJbay bin Salul berlepas diri dari
mereka dan tidak berpihak pada mereka, sementara Ubadah bin Ash-

Shamit pergi menemui Rasulullah SAW untuk membersiblcan diri
kepada Allah dan Rasul-Nya, serta menyatakan berlepas diri dari
persekutuan dengan mereka. Ia adalah salah seorang bani Auf bin
Khaaaj, yang mempunyai ikatan perjanjian dengan kaum Yahudi bani

Qainuqa, seperti halnya AMullah bin Ubay bin Salul. Ia lantas

membebaskan diri (dari ikatan perjanjian itu) dan bergabung dengan

Rasulullah SAW. Ia berkate 'Aku berlepas diri kepada Allah dan

Rasul-Nya dari persekutuan dengan orang-orang kaft itu dan

pengunsaan mereka'. Berkenaan dengannya dan AMullah bin Ubay

bin Salul inilah diturunkan ayat-ayat tersebut dalam surah Al
Maa'idatr: fi;\ t;Sf, ',iil b:b!, I W( tjt W- (Hai orans-orans
yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orqng Yahudi dan

Nasranimenjadipemimpin-pemimpin[mu)t{ingga:'oAiltittSrif
(Maka sesungguhrrya pengihtt [agamal Allah inlah yang pasti
menang)."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata:

Abdullah bin tlbay bin Salul menyatakan masuk Islam, kemudian ia
berkata, "Sesungguhnya antara aku dengan bani Qurai"hah dan bani

Nadhir pernah terjadi persekutuan" dan aku klrawatir terjadi

kehancuran.' Tapi kemudian ia kembali menjadi kafir. Sementara

Ubadah bin Ash-Shaurit berkata, "Ahr berlepas diri kepada Allah dari
persekutuan dengan bani Qurai"hatr dan bani Nadhir, serta bergabung

kepada Allah dan Rasul-Nya." Lalu turunlah ayat tersebut.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan serupa itu dari jalnr lJbadah

bin Al Walid bin Lrbadah bin Ash-Shamig dari ayahny4 dari

kakeknya.
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Ibnu Abu Syaibatr dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Athiyatr

bin Sa'd, ia menuturkan, "Ubadah bin Ash-Shamit datang...." Lalu

dikemukakan kisahnya menyerupai yang tadi.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Az-Znhi, ia berkata" "Ketika
pasukan kafir dalam perang Badar melarikan diri, kaum muslim

berkata kepada para sekutu mereka dari kalangan Yatrudi,

'Berimanlah kalian sebelum Allatt menimpakan kepada kalian suatu

peristiw4 sebagaimana Perang Badar ini'. Malik bin Ash-Shaif lalu

berkata, 'Kalian telah teperdaya, padahal kalian hanya mengalahkan

sejumlatr orang dari golongan Quraisy yang tidak pardai berperang.

Jika kami memang menghendaki untuk mengumpulkan kekuatan,

niscaya kalian tidak akan mampu memerangi kami'. Ubadah lalu

berkata...'." Lalu dikemukakan kisaturya sebagaimana yang telah

dikemukakan pada riwayat tadi mengenai dirinya dan'mengenai

Abdullah bin Ubay.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai ayat: W-
W('u-ii (Hai orang-orang yang beriman), ia berkata" "Ini berkenaan

dengan dukungan, barangsiapa mendukung agama suatu kaum, maka

ia termasuk mereka."

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Hudzaifah, ia berkata,
*Hendaklatr tiap-tiap orang dari kalian berhati-hati, bahwa ia telah

menjadi Yatrudi atau Nasrani, sedangkan ia tidak menyadarinya."

Hudzaifatr lalu membacakan ayat: 'fi ft| * i; A (Barangsiapa

di antara lcamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka

sesungguhrrya orang itu termasuk golongan mereka).

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Athiyatr, ia berkata: Ayat: trj e.,$ O n-$i ;i3
(Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyaHt dalam

hatinya [orang-orang muna/ikJ) seperti Abdullah bin Ubay, 6i$.
ft! (Bersegera mendekati mereka [Yahudi dan Nasranf) untuk
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berada di bawah kepemimpinan mereka"

AM bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu At Mrurdzir, Abu Asy-

Syaikb, Al Baihaqi dalam Sunan-nya. dan Ibnu Asakir, dari Qatadah,

ia berkata: Allatr menurunkan ,y*, '$a't;. ;. VJ(, 'uji (fi{ @ri
orong-orang yang beriman.bmangsiap di antta kamu yang mutad),

dan Allah telah mengetahui bahwa "kan ada manusia yang mtrtad.

Setelah Nabi SAW wafaL umurm)ra bangsa Arab murtad kecuali -jamaah di- tiga -asjid, yaitu warga Madimh, warga Makloh, dan

warga Jawatsi dari Abdul Qais. Orang-orang yang murtad berkatq

'I(ami mengerjakan shalat tapi tidak mau menunaikan zakil. Demi

Allah, janganlah kalian rampas harta kaqi'. Lalu da yang

membicarakannya dengan Abu Bakar, agar beliau membebaskan ?akat

dari mereka. IGmudian dikatakan tentang merek4 bahwa bila mereka

telatr mematrami, tentulah mereka alcan menrmaikan zakat Abu Bakar

lalu berkata, 'Demi Allab aku tidak akau memisahkan sesuatu yang

telah dipadukan oleh Allah. Seandainya mereka eNrggan meurbayarkan

zalralt tali kekang unta kepadaku yang telah diwajibkan Allah dan

Rasul-Nya, niscaya alu akan me,merangi mereka karena hal itu'. Allah
lalu mengirim pasukan hrsama Abu Bakar, dan mereka pun

berperang, hingga orang-orang itu mengakui kewajiban itu 
-zakat-.

Ke,mudian Qatadah berkata, *Lalu kami saling berbincang dan

menyatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Bakar

dan para sahabafirya, yaitu ayat: fi# #- e':"1 ij Si (uata
lrelak Allah akan mendotangkan suatu k&rn ymg Allah mencintai

mereka dan mereka pun mencintai-Nya) hingga akhir ayat."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu

Hatim, Abu Asy-Syaitfi, dan Al Baihaqi meriwayatkan serupa itu dari

AI Hasan.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Syuraih bin Utaid, ia
menuturkan: Ketika Allah menuruokan ayx:'$a"-q- ; Wt;, ir-$i W-
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.*-l & (Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu

yang mutad dari agamanya...), Umar berkata, "Apakatr itu aku dan

kaumku, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, .b'75 U $ I (Butcan,

tapi ini dan lcaumnya), yakni Abu Musa Al Asy'ari.

Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd, Ibnu Abu Syaibatr dalam

Musnad-nya, Abd bin Humaid, Al Hakim, At-Tirmidzi, Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani, Abu Asy-Syaikh,

Ibnu Mardawaih, Al Hakim dan di-shahih-l<awrya, serta Al Baihaqi

dalam Ad-Dalail, dari Iyadh Al Asy'ari, ia menufirkan: Ketika

diturunkan ayat: iij,/:, i#- ,fr.'6i aS- Sf (Maka ketak Atlah atran

mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merelca

pun mencintai-Nya), Rasulullah SAW bersabda: .,b ?:i i (Mere*a

adalah lraumnya ini). Serayamenunjuk Abu Musa Al Asy'ari.l38

Abu Asy-Syaikh, Ibnu Mardawaih, Al Hakim dalam himpunan

hadits Syu'bah, Al Baihaqi, dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Abu

Musa Al Asy'ari, ia berkata: Alor membacakan ayat: f itl 6;,i;.1,
(Malra lrelak Allah alan mendatangryn,suatu kaun) di hadapan Nabi

SAw, lalu Nabi SAw bersabda: .,>.)t ,yt ,eti tit ti$:j Qtu adalah

kaumtnu, wahai Abu Musa, warga Yaman).

Ibnu Abu Hatim dalam Al Kma, Ath-Thabrani dalam Al
Ausath, Abu Asy-Syaikh, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dengan

sanad hasan dari Jabir bin Abdullah, ia menuturkan: Rasulullah SAW

ditanya tentang firman-Nya: ,;,'iti * SP (Maka kctak Allah akan

mendatangkan suatu lwum),lalu beliau menjawab: ,Yt'U ?'j ,l:F

# i oi,-t,'j i,5 'i **t (Mereka adalah suetu taum iari *l*so
Yaman, kcmudian Kindah, kcmudian tinggal di sana, kpmudian

'38 Shahih, diriwayatkan oleh Al Hakim, 21313, dan ia berlota, *Shahih

berdasarkan syarat Muslim.' Telah disepakati oleh Adz-Dzahabi.
Hadits ini disebutkan juga oleh Al Haitsami dalam Maima' Az'Zqvvaid,Tll6,dan

ia berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, dan para perawinya shahih."
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menyombut).r3e

Al Bukhari dalanr Tarikh-nya, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-

Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai ayat ini, ia berkata:
*Mereka adalah suatu kaunr dari warga Yarnaru kemudian Kindah,

kemudian tinggal di sana."

Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan darinya" ia berkata "Mereka

adalah warga Qadisiyah.

Al Bukhari dalam Toil;h-tyameriwayatkau dari Al Qasim bin

Mukhaimarah, ia menuturkan" *Aku menghadap Umar, lalu ia
menyambutku, kemudian membacakan ay x: $-.'d'i .lr* G'ta g- ;
,3,'el (Barangsiapa di antara kamu yang mutad dmi agamanya,

maka tcclak Allah akan menfutangkan suatu kant). Kemudian ia

menepuk bahuku dan berkata 'Aku bersumpatr dengan nama Allah,

batrwa mereka berasal dari kalangan kaliaru warga Yaman'. Ia

mengucapkan ittr sebanyak tiga kali."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Athiyatr bin

Sa'd, tentang firman-Ny a, $i;i Xt #; (3y (Sesungguhnya penolong

lramu hanyalah Allah, Rasul-Nya), bahwa sesungguhnya ayat ini
diturunkan berkenaan dengan Ubadatr bin Ash-Shamit.

Al Khathib dalarrr Al Muttafaq wa Al Mufiaraq meriwayatkan

dari Ibnu Abbas, ia menuturkan" "Ali pernatr menyedekatrkan sebuah

cincin ketika sedang ruku, lalu Nabi SAW bertanya kepada si

peminta-minta: tfelr U ':lrlrif U 6iopo yang memberimu cincin

ini?) la menjawab, 'Orang yang sedang rulu ihr'. Berkenaan dengan

itu Allah menurunkan ayat rtiiXt &;fiy$esunggnnya penolong

lramu hanyalah Alloh, Rasul-Nya)."

Abdunazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Abu Asy-Syaikh,

'3e Shahih, dicantumlon oleh Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawaid,7116, dan
ia berkatq "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam lI Ausath, dn sanad-nya
hasan."
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dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkat4 'Ayat
ini ditururkan berkenaan dengan Ali bin Abu Thalib."

Abu Asy-Syaikh, Ibnu MardawailU dan Ibnu Asakir
meriwaya&an serupa itu dari Ali bin Abu Thalib.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan serupa itu dari Ammar.

Ath-Thabrani meriwayatkan serupa itu dalarn Al Ausath

dengan sanadyarrymengandrmg beberapa orang yang tidak dikenal.

;isifi 3365i'66;6lKr}fiirr,5li,gi7wci,jlrffi
'r$i 3t {:i,fii$@ e*f i{ o$;t,::rV"-gl SKV'K .
$,"rs &ji ,@'b#-S j3 ;5\Af" q, # G,;ii|

'l34'31s1lt fi uTjur rtyJjru; i'\t('6 -* 
t g t ;q

;13&'jlt@"Irqi'e;si'.i{ri;w":;fi '&.r:.,
r,t j+ii:;'i'{, 

F$UWI i3 g( 66 irfi;if @ ++xi

e5'ii6 i'*j e|i# & fi{,;i;@'bK
33#')i'#-{5 1J:4ij{Y-fi"€;ai\)-:v

@'oru- $fu s1"S;aq4';{!).i, e 
"vw$Hai orang-orang yang beriman, janganlah koma nungombil

menjadi pemimpinmu, orang4rrang yang membuat agarrrt rra

menjadi buah ejehan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang
yang.telah diberi hitab sebdummu, don orangorungyang kafv

r;,(Qi6

*; ${r':'i iIt l\(*'{i; Ay",; h# ji j
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(orangorong musyrih). Dan bertawahalhh kcpadaAllah jika kamu
betul-betul orarrg yang berimon. Don apabila fumu rnenyeta

(mereho) untuk (mengerjahor) shalat, mereka nenjadikannya buah
ejekan dan permainan. Yang demihian ita odalol korena mereha

benar-benar haum yang tidak nau rrwmlargwrahan akol.
Kotakanlahr'HaiAhli Kitab, apahah kamu mcnundang hani salah,

hanya lantaran homi berinan hepadoAllalt, kepado apayang
ditunmhan kepado kort dan hepada apo yang dituranhon

sebelamnya, sedang kebanyakan di antara homn benar-benar orang
yang fasik?' Katakanlahr'Apakah akan ahu beritahan fupadanu

tentang orangarang yang lebih baruh pembalasannya dad (orang-
orongfasik) itu di sisiAllah, yaitu orangetotg yang dikutuhi don
dimurhaiAllah, di antara mcreha (ado) yang dijadikan kera dan

babi (dan orong yang) nenyembah thaghutr. Mereha itu lebih buruh
tempofitya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Don apabila
orangetang (Yahudi anu munalih) datang kepadomu, mcreka

mengatakan, 'Kanti telah beriman, , padahal mereka datang kepada
kamu dengan kehafrannya dan mereka pergt @art kama) dengan
hekaftrannyo (pula)i dan Allah lebih mengetahui apa yang mereha

sembunyikan. Dan karna akan nclihat kebanyakan dari mereka
Yahudi) bersegera membuot dosa, permusahan dsn

memokan yang haram. Sesungguhnya onut buruk apayang mcreka
telah kerjahon itu. Mengapa orang4tang alim mereko don pendeta-

pendeta mereka Mak melarang mereha mengucapkan perhatoan
bohong dan memakan yang hararfl Seswgguhnya amat bwuh apa

yang telah nurelsa perbuatifir., (Qs. AI Maa'idah [5]: 57-63)

' Firman-Nya , b f-rl;ili',ritijfjl W;'6tW eangantah
kamu mengambil menjadi pemimpirutu, orang-orang yang membuat

agamamu menjadi buah ejekan) adalah larangan menjadikan orang-
orang yang mengolok-olok agama sebagai buah ejakaq sebagai
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penolong. Ini bersifat umum, mencakup setiap orang yang bisa disetut
demikian, baik dari kalangan musyrik, Ahli Kitab, maupun ahli bid'atr
yang mengaku Islam. Penjelasannya adalah berdasarkan firman-Nya:

;^itif l3J 6St'uffiaiul di antara orang-orang yang telah diberi
kitab....) Ini tidak menafikan cakupan larangan terhadap selain mereka

bila alasannya ada.

Firman-Nya: 3W (Dan orang-orang yang lcafir [orang-
orang muryrikfi. Abu Amr dan Al Kisa'i membacanya dengan jaar,
dengan perkiraan: min ayyi atalumin al latffmi. Dan, Al Kisa'i berkata"

"Dalam tulisan ayatrku dicantumkan: 163ir gr1." Selain keduanya

membacanya dengan nashab. An-Ntrhas berkata, *Itu lebih terang dan

lebih jelas."

Makki berkata, "Seandainya jamaah tidak sepakat terhadap

posisi nashab, tentu aku memilih qira'ah dengan khafadh lantaran

kekuatannya dalam i' rab dan malsla."

Orang-orang kafir di sini maksudnya adalatr orang-orang

musyrik. Ada juga yang mengatakan batrwa maksudnya adalah orang-

orang munafik.

'iti VfV (Dan bertawakallah kcpada Allah) dengan

meninggalkan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan berdasarkan

larangan ini dan yang lainnyu. 'WSiKoL(Jika kamu betul-betul orang
y ang b er iman), karcna keimanan menuntut demikian.

An-nidoa' tyakni dari redaksi: Q$ladalah menyeru dengan.

mengeraskan suara. Naadaa(hu) - munaadatan - nidaa'an artinya

berteriak kepadanya. Tanaadau artinya saling memanggil. Tanaadau

juga bermakna saling duduk di tempat perkumpulan.

Dhamir [yakni: 6] pada kalimat: 6;i8 (Meretra

menjadikannya) kembali kepada 'JiAi (Shalat), yalani, mereka

menjadikan shalatmu sebagai bahan olokan dan ejekan
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Ada juga yang me,ngatakan bahwa dhornir ini kembali kepada

munaadah lmashdor q*i Fiq yang ditunjukkan oleh makna seruan

kepada mereka.

Ada yang mengatakan bahwa dalam Kitabullah Ta'ala trdak
pernatr disebutkan adzan (senran shalat) kecuali di tempat ini. Adapun

firman-Nya: i32ii1 ,j- o; ,9- 3r3 6l(Apabila diseru untuk

menunaikan shalot Jwn'at) (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9), ]Ausus untuk

seruan Jum'at. Para ulama berbeda pendapat, apakah adrzarn ittr wajib
atau tidak? Mereka juga berbeda pendapat mengenai lafazhnya.

Semua itu dipaparkan pada bidangnya masing-masing.

Firman-Nya: irJ.;f,-J )j t\-ly' 1r*g demikian itu adatah

lrarena mereka beno-beno kmn yang tidak mau mempergunakan

akaD, maksudnya adalah, hal itu disebabkan mereka adalah kaum

yang tidak menggrrnakan akal, kare,na mengolok-olok dan

mempennainkan adalah perbuatan orang bodoh dan dungu.

Firman-Nya, -q i'tart i, ,SJ i& $ 1t<out*lon, 
*Hai Ahli

Krtab, apakah kamu'memandong komi salah') Dikatalen, naqimtu

'ala ar-rajul, dengan kasrah, fa ana noaqim, apabila aku mencela

orang itu.

Al Kisa'i berkata, *Naqimtu dengan kosrah, adalah suatu

bentuk logat atau aksen. Demikian ltga naqamn al onr. Naqamtuhu

artinya akn membencinya Intaqonailaarru minlw artinya Allah
:menyiksanya."

Benttrk ism-rya adalah naqbnah, bcotuk jamaknya noqbnaat,

seperti kalinal, da kolimqat Bisa juga dcngpn men-sutnn-kan huntf
qaatr, dat harakatnya dipindahkan kcpada huruf ntant, yakni niqmah,

dan bentuk janaknya niq on, seeerti ni'nah dan ni' on.

Ada yang bahwa mnknanya adalah yasklathuun

(murka). Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalatl
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ytnkiruun (mengingkari).

Abdullah bin Qais Ar-Ruqayyat berkata:

t*b oti{:.;'# 'yit- 
.i eit-#(,

Merelu tidak menginglwri boni Umayyah,

harrya saja mereka terbebani apabila marah.

Allah SWT berfirman: 'i* W V2 (Dan mereka tidak
menyilrsa orang-orang mubnin rrz) (Qs. Al Buruuj [85]: 8). Makna ini
[yang tengah dibatras]: Apakah kalian mencel4 atau murka, atau

mengingkari, atau membenci kami, hanya lantaran kami beriman
kepada Allah dan kitab-kitab-Nya yang diturunkan, padatral kalian
telatr mengetatrui bahwa kami di atas kebenaran? 'bi.S ljfi Lt;
(Sedang lrcbanyakan di antara kamu benar-benar orqng yqng fasik),
karena kalian meninggalkan keimanan dan tidak melaksanakan
perintah-perintah Allatl.

Redalcsi kalimat'bi$'Sjf,titl (S e dan g kc b any okan di ant ar a
lcamu benar-benar orang yang fastk), 'athf pada kalimat: GAl. 31

(Iantaran kani beriman), yakni, tidaklah kalian memandang kami
salah kecuali karni beriman, sementara kalian membangkang dan

keltrar dari keimanan. Ini menunjukkan batrwa orang-orang beriman
tidak memadtrkan kedua perkara tersebur, karena keimanan adalah

dari pihak merekq sedangkan pembangkangan dan keluar dari.

keimanan adalah dari pihak orang.orang munafik.

Ada juga yang mengatakan bahwa redalsi ini 'othaf pada

kalimat yang diperkirakan dibuang yaitu wa'taqadnaa anaa
aWsarahrm faasiquun (dan lcauri yakin bahwa kebanyakan di antara

kamu benar-benar orang yang fasik).

Ada juga yang berpendapat batrwa kalimat: g( '6 (Lantarart
kami beriman) baada pada posisi nashab, karena sebagai maful lah,
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dan mafut-nya dibuang, sehingga kalimat: 6i$ lXt "53 (Sedang

lrebanyalran di antara kamu benar-benar orang yang fasik) di-'athf-

kan kepadanya dengan bentuk 'athf illah terhadap 'illah.

Perkiraannya adalah, dan'tidaklah kamu memandang kami salatr

kecuali karena kami beriman, dan karena kebanyakan kamu adalah

orang-orang yang fasik.

Pendapat lain menyebutkan bahwa kalimat itu 'athf pada

kalimat yang dibuang, yaitu tiqiltati inshaafihtm wa li anna

akhtsarahtm faasiquun (karena minimnya kebenaran kamu, dan

karena kebanyakan di antara kamu adalah orang-orang yang fasik).

Ada yang mengatakan bahwa huruf wqwu pada kalimat: i1t
';t!r+ '3;31$rar"s kebanyakan di antara kamu benar-benar orang

yang fasik) bermakna ii, yakni: maa tanqimuuna minnaa illaa al

iimaan ma'a anaa aldsarahtm faasiquun (tldakJah kamu memandang

kami salatr kecuali karena keimanan, sementara kebanyakan di antara

kamu adalatr orang-orang yang fasik).
,

Ada yqng mengatakan bahwa kalimat itu berada pada posisi

nashab karena pengartrh Ji'l mahdzuf (kata kerja yang dibuang atau

tidak ditarnpakkan), yang ditunjukkan oleh kalimat, i,H,y (Apatrah

lramu memandang salah), yakni, dan tidatlah kamrr memandang salah

karena kebanyakan di antara kamu adalah orang-orang yang fasik.

Ada yang mengatakan batrwa kalimat itu berada pada posisl

r afa' sebagu mub t ada:, sedangkan Htab ar -ny a maMzuf (dibuang atau

tidak diernpakkan), yaitu pila ditarnpakkanl: wg fisguhttn tna'luum

(dan kefasikan kamu cukup diketatrui). Sehingga redaksi ini adalatt

jumtah hatiyah (re{aksi yang menerangkan kondisi)..Ini-juga dibaca

dengan lwsrah pada icata: bt aa*r kalimat ';ti$ 9i?1LV (Seflang

lrebanyalran di antara kamu benar-benm orang yang fasik), sehingga

dianggap sebagai redaksi kalimat permulaan.

Firman-Ny a: 3f, i h&$ S $ lXatatranlah, 
*Apalah akan
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aku beritakan kcpadamu tentang orang-orang yang lebih buruk

[pembalasamyal dari [orang-orang fasik]). Allah menjelaskan

kepada Rasul-Nya bahwa pada mereka terdapat aib yang lebih buruk

dari aib itu, yaitu kekufuran yang mendatangkan lalmat dan

kemurkaan Allah, serta perubatran wujud. Maknanya adalah, apakatr

akan aku beritakan kepadamu tentang tentang orang-orang yang lebih

buruk perlakuannya terhadap l<ami? Atau yang lebih buruk daripada

kebtrukan yang kamu inginkan terhadap kami? Atau yang lebih bunrk

daripada Ahli Kitab? Atau yang lebih buruk daripada agama mereka?

Firman-Nya: '{}; (Pembalasannya), maksudnya adalah

balasan yang pasti. Ini k*rusus untuk kebaikan, sebagaimana 'uquubah

(sant$i) yang dikhlsuskan untuk keburukan. Namun kata ini

ditempatkan pada redaksi ini untuk menerangkan 'uqutbah, seperti

pada firman-Nya, ,$ ,l(ii,, i# (Maka berilah kabar gembira

lcepada mereka dengan adzab yang pedih) (Qs. Aali 'Imraan [3]: 2l;
At-Taubah lgTz 34;Al Insyrqaaq $aJ:2$.Ikta ini berada pada posisi

naslab sebagai tamyizdari kaa: ${t Oinburuk).

Firman-Ny a: $l'il ;i (Yaiu orang4,rqng yang dihttuki Atlah)

adalah Htabar untuk mubtada' mahdnf (mubatada' yang dibuang

atau tidak ditampakkan) dengan perkiraan dr-idhafah-kannya

(disaudangkannya) yang mahdatf iu, yakni huwa la'nu man

la'anahullah (yaitu kutukan orang-orang yang di*utuk Allah). Atau

htma iliinu man la'anahullah (yaitu agamanya orang yang dikutuk

oleh Allatr). Bisa juga berada pada posisi iarr sebagu badal dari kata:

f;{trtit,buruk).
Firman-Nya, i;W ':iitl'& Jt:.t (Di antara mereka tadal

yang dijadikan lcera dan babi), maksudnya adalah, sebagian mereka

dirubah menjadi kera, dan sebagian lainnya dirubah menjadi babi.

Mereka adalah orang-orang Yatrudi, karena Allah telah merubalt

orang-orang yang melanggar pada hari Sabat menjadi kera dan orang-
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orang yang'mengingkari hidangan Isa dari mereka menjadi babi.

Firman-Nya: .:,i'fri '6: ([Dan orang yangy menyemboh

thaghut). Hamzah membacanya dengan harakat dhammah pada huruf
Da'pada kata 'abud, dan harakat kasrah pada huruf ta' padal<ata ath-

thoaguuti. Maksudnya adalah, Allah menjadikan dari mereka para

penyembatr thaghut, yaitu menyandangkan 'abud kepada ath-

thaaghuut. Maknanya adalalt" dan menjadikan di antara mereka

bersungguh-smgguh dalam menyembatr thaghut, karena perbuatannyb

diungkapkan dengan benttrk mubalaghah (menrmjukkan sangat),

seperti hadzdzara dan faththana urfiitk menunjukkan sangat dalam

kewaspadaan dan kecerdasan.

Ulama lainnya membacanya dengan harakatfathah pada huruf

b a' pada kata'-(p, dan harakat fathah pada huruf t a' padakaa: i'jJ3(,
yaitu sebagar li'l madhi yang di-'athf-kan kepada fi'l madhi, yaitu

L..;ec dan p. Seolatr-olatr dikatakan, "Dan siapa yang menfem!1lr

tlraghut?" Atau di-'athf-kankepada yang ma'thuf pada kalimat: 'r|ifi
i;fft Qrcra dan babi), yakni, di antara mereka ada yang dijadikan

kera dan babi. Di antara mereka juga ada yang dijadikan penyembah

thaghut, berdasarkan adanya kata: U.

Ubay dan Ibnu Mas'ud membacanya: teprirlr titae*1,

berdasarkan maknanya.

Ibnu Abbas membacanya:',tb), dengan harakat dhammahpada

huruf 'ain dan ba', seolah-olah jamak dari kata 'abd, seperti Y'ata

saqaf dan suquf. Dapat pula sebagai bentuk janrak dari 'abiid, seperti

roghiif dan rughuf, atau sebagai benttrk jamak dari 'aabid, seperti

baazil durbuzul.

Abu Waqid membac anya: ir$j, dalam benttrk jamak dari

'aabid dalam versi mubalaghah (menunjukkan sangat), seperti 'aarnil

dan'ummal
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Qurra'Bashratr membacanyat ibt, dalam benttrk jamak dari

'aabid juga, seperti qaaim daa qiyaam. Bisa juga sebagai bentuk

jarnak dari'abd.

Abu Ja'far Ar-Raqasyi membacanya: irirLrr '*i aahm

benttrk intansitif (kalimat negatif), perkiraannya yaitu wa iubida ath-

thaaghuutu fiihim (dan disembahnya thaghut di kalangan mereka).

Aun Al Uqaili dan Ibnu Btraidah membacanya, oitat't Ot,

dalam bentuk tunggal.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Ubay, bahwa mereka

membacanyat oiri.lr igl.
Utaid bin Umar membacanya, o/ti.ft rlfi, seperti kalb d.-l

afuob. Ini dibacanya juga: .ijlft I'iiiy 11oan or ang yangJ menyemb ah

thaghut) sebagai 'athf pada maushul berdasarkan perkiraan

disandangkan kepada kata yang dibuang. Im qira'ah yang sangat

lernah. .:G'fil adalah syetan, atau para dukun, atau lainnya,

sebagaimana telatr dipaparkan.

Finnan-Ny a: (* 7 343 (Mereka itu tebih bttruk tempatnya);

menunjukkan kepada orang-orang yang disifati dengan sifat-sifat tadi,

dan disandangkannya sifat "buruk" ke.pada 'tempat" maksudnya

adalah buruk bagr yang mendiaminya. Ini bentuk ungkapan

mubalaghah. Bisa juga penyandaran ini sebagai bentuk kiasan.

Firman-Ny a: Utli $fr ;; lJ;lt <o* lebih tersesat dari ialan
yang lurus) ,'athf pedra'jto yalstr, mereka lebih tersesat dari jalan yang

lurus daripada yang selain mereka

Bentuk fi'l,tafdhit (yakni: lebih) di kedua tempat ini untuk

mentrnjtrkkan kelebihan secara mutlak, atau karena mereka lebih

buruk dan lebih tersesat daripada selain mereka yang sama bunft dan

.kesesatannya.
Firman-Nya: (37( gG I$; 6$ (Dan apabila orang'orang
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(Yahudi atau munafik) datang kepadarnu, mereka mengatolcan,"Kami

telah beriman.'), maksudnya adalatr, apabila mereka datang

kepadamu, maka mereka men4mpakkan keislaman.

FirmanNya: 4!V:.; 'i 'fi FUW| i3 (paaanal merelca

datang lrepada kamu dengan kelafirannya dan mereka pergi fdari
lcamuJ dengan kelcafirannya [pulafi. Ini dua kalimat keterangan,

yakni, mereka datang kepadamu dalam keadaan kafir saat masuk ke

tempahu, dan mereka juga keluar dari sisimu dalam keadaan

demikian. Tidak ada penganrhnya pada mereka dari apa yang mereka

dengar darimrl bahkan ketika mereka keluar tetap seperti ketika
mereka mastrk.

6K fi,( 4. lz1 XfS (dan Allah lebih mengetahui apa yang

mereka sembunyih,an) darimu, yaitu kekufuran. Di sini terkandung

ancarnan keras. Mereka yang dimaksud di sini adalah orang-orang

munafik.

Ada yang mengatakan bahwa mereka adalatr orang-orang
yalrudi yang berkata: !{;(,Yiifi ;4Xl'4W11 6-$l &3i-,sfrlr6lt.
(Perlihattrantah [seolah-olahJ kamu beriman kcpada apa yang

diturunlan kepada orang-orang beriman [sahabat-sahabat Rasutj
pada permulaan siang dan ingkarilah ia pada aWtirnya) (Qs. Aali
'Imraan l3l:72)).

.Firman-Nya: ;*i 45i#'A66jt (Dan kamu akan melihat

lrebanyatan dari mereka [orang-s7ang YahudiJ bersegera membuat

dosa), Hrithab untuk Rasulullatr SAW, atau setiap orang yang layak

baginya.

Dhamir pada kalimat: fi. (Oori merelia) kembali kepada

orang-orang munafik, atau orang-orang Yahudi, atau kedua golongan

ini.

Firman-Nyu, ),5 Oi,i#(Bersegera membuat dosa), berada
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pada posisi nashab sebagai ftal ftalimat keterangan) dengan anggapan

batrwa penglihatan itu adalah penglihatan mata, atau sebagu maful

tsani (objek penderita kedua) dari kalinat: csJ (Kamu akan melihat),

dengan anggapan ini adalatr penglihatan hati.

Al musaara'ah ldai redaksi: 5i#) adalah al mubaadarah

(bersegera) jif (perbuatan dosa) ini adalatr pendustaan, atau syirik,

atau perbuatan hararn.

At 'udwoon adalah keztraliman terhadap

melewati batas dalam perbuatan dosa.

AiJi adalatr keharaman. Berdasarkan

menafsirkan j.if aerrgan perbuatan haram, maka

untnk mubalaglah

(rg)iadalah ulama kaum Nasrani, sedangkan iptr adalatr

ulama kaum Yahudi. Ada juga yang mengatakan batrwa kcduanya dari

kalangan Yahudi, karena ayat ini berkenaan dengan mereka" kemudian

ulama mereka dicela karena meninggalkan nabi mereka, yaitu Allatt

berfirman, ';taiA $(C J$(Sesungguhnya amat buruk apa yang

telah mereka perbuat iA.Di sini tergantung tambahan terhadap

firman-Nya, itfr tj( c j$ lsesungguhnya amat buruk apa yang

merelra telah kerjakan i/z), karena suatu amal tidak akan sampai ke

tingkat ash-shan' [sebagaimana di sini diungkapkan dengan redaksi:

Sjql kecuali pelakunya lihai. Oleh karena itu, orang Arab

mengatakan *saif shanii"' jikapembuatnya atrli dalam pekerjaannya.

ladi, ash-shan'u adalah perbuatan yang hasilnya bagus (perfect);

bylan sekadar perbuatan. Allah menjelekkan golongan khusus

mereka, yaifu ulama mereka, karena meninggalkan amar ma'ruf nahyi

munkar, dengan celaan yang lebih btrruk daripada .pembtrukan
terhadap pelaku kemaksiatan.

Oleh karena itu, para ulama hendaknya membuka pendengaran

dan melapangkan hati untuk ayat ini, karena ayat ini mengandung

orang lain, atau

pendapat yang

pengulangan ini
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penjelasan bagi mereka, batrwa tindakan mereka mencegah

kemaksiatan tanpa mengingkari para pelakunya adalah tidak cukup,

tidak membuat gemuk, dan tidak mengenyangkan yang lapar. Batrkan

mereka justru lebih buruk kondisinya daripada para pelaku maksiat itu
sgndiri, Semoga Allah meratrmati orang ertrlim yang melaksanakan apa

yang diwajibkan Allah atasnya, yaitu kewajibut amar ma'ruf nahyi
mtmkar. yang merupakan kewajiban terbesar dari Allah atasnya, dan

merunallan faktor utama untuk kelangkitannya.

Ya Allatr, jadikanlatr kanri tqrrasuk hamba-hamba-Mu yang

shalih, yang menegakkan amar ma'ruf nahyi munkar,yang tidak takut
celaan parapencela dalam menjalankan perintah-Mu. Tolonglah kami,
kuatkanlatr karni, serta mudatrkanlatr bagr kami dalam

melaksanakannya. Menangkanlah kami terhadap orang-orang yang

meianggar batasan-batasan-Mu dan menztralimi para hamba-Mu.
Sesungguhnya tidak ada penolong bagi kami selain Engkau, dan tidak
ada tempat meminta pertolongan selain Engkau, wahai Pemilik Hari
Pembalasan. Hanya kepada-Mu kami menyembah, dan hanya kepada-

Mu kami memohon pertolongan. ,

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rifa'ah
bin Zaid, bin At-Tabut dan Suwaid bin Al Harits telah menampakkan

keislaman, lalu keduanya mer{adi munafik [yakni menyatakan Islam
namun hatinya tidak], sementara ada sejumlah orang dari kaum
muslim yang menyukai mereka berdua. Allah lalu menurunkan ayat:

$t Gl -k, ffi'6jt t;6 { tjit;' A51W- (Hai orang-orans yans
beriman, janganlah kamu mengambil menjadi pemimpinmu, orang-
orang yang membuat agamamu menjadi buah ejekan dan permainan)

Hingga: 5$< lj,g q *A':t$ (Dan Attah tebih mengetahui apa yang
merekn sembunyikan).

AI Baihaqi dalam Ad-Datailmeriwayatkan dari jalur Al Kalbi,
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dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya: $ $jG fifp

E; $ 6;18 {iAi (Dan apabila lcamu menvera fmeretral untuk

[mengerjalranJ shalat, mereka meniadikannya buah eiekan dan

permainan), ia berkata, "Apabila jtrru adzan Rasulullah SAW telah

berseru untrk shalat, lalu kaum muslim melaksanakan shalat, maka

kaum Yafuudi dan Nasrani berkata, 'Mereka telah berdiri, padatral

sebenamya mereka tidak melaksanakan'. Ketika melihat kaum muslim

ruku dan sujud, mereka mengolok-olok dan menertawakan."

Ibnu Abbas melanjutkan, "Tersebutlah seorang laki-laki

Yahudi, seorang pedagang. Apabila ia mendengar muadzin

menyerukan adzan, ia berkat4 'semoga Allah membakar si pendusta

itu'. [Maksudnya adalah Rasulullah SAWI. Pada suatu ketika,

pelayannya masuk dengan membawa lampu, lalu dari aplnya ada yang

terpercik hingga membakar rumahnya, termasuk orang Yahudi

tersebut."

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-syaikh

meriwayatkan dari As-Suddi, ia menuturkan, "seorang laki-laki

Nasrani...." Lalu dikemukakan kisatrrya menyerupai kisah orang

Yahudi tadi.

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia menuturkan,

"sej.umlah orang Yatrudi datang menemui Nabi SAW, lalu mereka

bertanya kepada beliau tentang siapakatr para rasul yang beliau imani.

Beliau lalu menjawab , 'qfut|3vJrts#;lrli 
"*,tll Cilt $ bu. ;,ril

'# gt E "ii 
r .irii ci#,a.J "t 4; an"*l 6t y*$ij

.o,.ii:i 'n'i$ (Ahr beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan

rupaaa lbrahim, Isma'il, Ishaq, serta Ya'qub dan anak cucunya. Juga

dpa yang telah diberikan lrepada Musa dan Isa, serta apa yang

diberilran lcepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak

membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan lcami hanya
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tunduk patuh kepada-Nya). Ketika disebutkan Isa, mereka

mengingkari kenabiannya dan berkata, 'Kami tidak beriman kepada

Isa dan tidak mempercayai orang-orang yang beriman kepadanya'.

Berkenaan dengan mereka inilah Allah mennrunkan ayat, 'Jfr- S
f, 5rl+, S SJ (Katakanlah, 'Hai Ahli Kitab, apalwh lwmu

memandang kami salah) hingga:'b# (Orang yang fasik).'

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, trbnu Al Mundzir, Ibnu Abu

Hatim, dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Mujahid, mengenai

firman-Nya: 't;(Au 
";j)1 

'& :S;;$ (Di antara mereka [adal yang

dijadilran kera dan babi), ia berkata, "Telah berubah wujud sejtrmlah

orang dari kalangan Yahudi."

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Abu Malik, bahwa pernah

ditanyakan kepadanya, "Bukankah telah ada kera dan babi sebelum

mereka dirubatr wujudnya?" Ia menjawab, "Itu memang benar, dan

mereka termasuk umat-umat yang diciptakan."

Muslim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud,.

ia menuttrkan, "Rasulullah SAW pernatr tentang kera dan babi,

'Apakah keduanya termasuk makhluk yang dulurya Allatr merubah

wujud mereka?' Beliau menjawab, tli # p iur ir1 (Sesungguhnya

Allah tidak membinasakan suatu kaum). Atau beliau berkata: t1.! p
u: P ur '$t*t6 ii,a)t b;: ,go tt # '& W 6'ji lriaat
merubah wujud suatu kaum lalu meniadilcan kcturunan dan penerus

merelra. Dan sesungguhnya kcra-kera dan babi-babi [yang kini adai

adalah yang memang telah ada sebelum ifi."oo

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu

Hatim meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-Nya: ti:Vti6
6f, fJG (Dan apabila orang-orang [Yahudi atau muna/ikJ datang

lcepadamu, mereka berkata, "Kami telah beriman.") ia berkata,

"sejumlah orang dari kalangan Yahudi masuk menemui Nabi SAW,

ro0 Shahih, diriwayatkan oleh Muslim, 4l3OS I dan Ahmad, I I 413, 445 dan 466.
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lalu memberitatru beliau batrwa mereka beriman dan rela dengan apa

yang beliau bawq rurmun sebenarnya mereka tetap memegang teguh

kesesatan mereka dalam kekufuran. Jadi mereka masuk menemui

beliau dengan kondisi itu dan keluar dari hadapan Rasulullah SAW

dengan kondisi itu pula."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-Suddi mengen ai ayatini, ia

berkata, "Mereka adalah sejumlah orang munafik yang dulunya adalah

kaum Yahudi. Mereka masuk (menemui Rasulullah SA!V) dalam

keadaan kafir, dan keluar (dari tempat beliau) juga dalam keadaan

kafir."

Iblq Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari'Ibnu Zaid,

mengenai firman-Nya, g5fr6jS.l 5i#'&66i; (Dan kamu

akan melihat kcbanyakan furi mereka [orang-orang YahudiJ

bersegera membuat dosa, permusuhan), ia berkatq "Mereka adalatt

orang-orang Yahudi." Tentang firman-Nya, ';tfi. lj,( 6 ,fr)
(Sesunggahnya amat buruk aW yang merela telah keriakan itu)

hingga: $fr 5-13fu, J3; (sesunsgrrhnw amat buruk apa yang telah

mereka perbuat itu), ia berkata, "Mengerjakan dan memperbuatnya

adalah sama, ini dikatakan ketika mereka tidak berhenti dari pekerjaan

itu, sebagaimana ketika mereka melakukan perbuatan itu."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Nyar'.t$t A#;l '#-{t luengapa
orang-orong alim mereka dan pendeta-pendeta mereka tidak

melarang mereka), ia berkatg 'Mengapa orang-orang alim dan

pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka, padahal mereka para

ahli fikih dan para ulama mereka?"

Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syailtr meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, ia berkatq "Di dalam Al Qur an tidak ada ayat yang lebih

mencela mereka daripada ayat: ':CLTti 6#li W-{5 (Mengapa

orang-orang alim merelw dan pendeto-pendeta mereka tidak
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meltrang merels)."

Ibnu Al Mubarak dalam Az-Zuhd, Abd bin Humaid, Ibnu Jarit
dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan serupa itu dari Adh-Dhahhak bin
Muzahim. Banyak sekali hadits-hadits yang menyinggung tentang

amor ma'ruf nohyi munlcar, maka tidak perlu kami paparkan di sini.

C e€si i',,r:i S.i;tC q,il; efi it' W fi \;# 46t

Gfi; fi{3 @ 4 n,fiylj v, ri;6{6'+#'rw JT

"s 
iffi 

"a6c 
vkJt:g w: ; 6y#xiri i,r'r, #.

s-1111;@ i.*,::ii #$f$l6qt $fe. i,f"$
.*;ifir!*;au,s;;;61Uiti$w(,rd,afr

r" &,if i i.;.*U e 4.*1 .)i $ # *tl*{
@e,t:Iu

3' Orang-orang Yahudi berkator' Tongan Alloh terbelenggu',
sebenarnya tangan mereholah yang dibelenggu don merehalah yang

dilaknot disebobkan apoyang telah nureha hotahan itu. (Tidah

demihian), tetapi hedua tangan Alloh terbaka; Dia menathohkan

sebagoimono Dia hehendaki Dan Al Qufan yang diturunhan
kepadomu dari Tuhanma sungguh-sungguh ohan menamboh

kedurhahaan dan hekafiran bagi kebanyahan di antara mcreha
Dan Kami telah timbalkan permusuhon dan hebencion di antaro

mereka sampai Hari Kiamat. Setiap mereka menyalakan api
peperungan, Allah memadamkannya dan mereha berbuat

r,;; n dY|iu''Eir''d;:t
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kerusakan dl muha bwti dan Allah tidak menyukai orang-orung
yong membuat kerusahan. Dan sekiranya Ahli Kitab beriman dan

bertahwa, tentulah Kami tutup (hapus) kesalohan-kesalahan

mereka dan tentulah Kami masuhan mereka he dolom sutga-swga
yang penuh henihnatan. Dan sehhanyo mereha sunggah-sangguh

menjalonkan (hukum) Taurot,Injit dan (At Qur'on) yong

diturankan hepada mereho dori Tuhannya, niscaya mereha ohan

mendapot makanan darl otas mereka dan dari bawah kahi mercka.

Di antaru mcreka ado golingan yang pertengahan. Dan alonghah

buruknya apa yong diherjahan oleh kebanyokan mcreka."
(Qs. Al Maa'idah [5]: 5a-66)

Firman-Nya, 'iJb jfr |-gangan Altah terbetenggu). Menurut

pengertian orang Arab, kata: 3i digunakan untuk mengungkapkan:

l. Perbuatan, scperti pada firman Allatr: (* n*,$ (O*
ambillah dengan tangannu seikat [runp*D.(Qs. Shaad [38]: aa).

Juga nntnk mengungkapkan nikmat. Mereka mengatakan *kam yad lii
'indafulaan" (betapa banyak kebaikan bagiku dari fulan).

2. Kekuasaan, seperti pada firman Allah: il S'ffi Itt S
(Ifutakanlah,"Sesungguhnya lcarunia itu di tangan Allah.') (Qs. Aali

'Imraari [3]:73).

3. Dukungan, s€eerti sabdaRasulullah SAW:

4- (Tangan Allah bersana takim kotika

fuputusanl.rar

q ,*ut A ]n'{
ia menetapkan

4. Perumpamaan, seperti firman Allah: &'nb Xi. jli$j
'l$ 1O* janganlah lamu jadikan tanganmu terbelenggu pada

lehermu) (Qs. Al Israa' [7]: 29). Orang Arab mengucapkan

rar Sanad-nya dha'rf Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya, 5/141.
Dalam sanad-nya tedapat Ibnu Lahi'ah, seorang mudallis dan meriwayatkan secara
'an'anah.
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'terbelenggrurya tangan" sebagai ungkapan kikir (bakhil), sedangkan

"rnembuka tangan" sebagai ungkapan kedermawanan. Ini ungkapan

kiasan dan tidak dimaksudkan sebagai bentt* perbuatan, sebagaimana

menyandangkan sifat pada yang balfiil dengan sebutan "berjari kaku"
atau "bergenggam tangan". Contoh lainnya adalatr rmgkapan penyqir

berih ini:

tt!4 ?(At q76,Y': Qr.'*i\t$l'or;,7Uk
i .: .r.t t... . 7. o- .1drul l&* o-fa C,J.to:rtiLH;r,l |iL,rck

Dulunya Khurqsan adalah sebuah negeri yang berkembang mahnur,
yang setiap pintu kcbaikan senantiasa terbuka.

Namun setelah iu berubah mengepalkan jemminya,

s eolah-olah w aj ahnya telah berlumuran cuka.

Jadi, yang.dimaksud oleh kaum Yahudi di sini adalah, semoga

laknat Allah menimpa mereka, batrwa Allah itu pelit, maka Allah
menyanggatr mereka dengan firman-Nya, b*1 et'z $rbrnnrnya
tangan merekalah yang dibelenggD.Ini doa kekikiran atas mereka,

sehingga jawaban atas mereka sesuai maksud mereka" dengan

ungkapan: Xli ii 'i- lTangan Altah terbelenggu). Bisa juga yang

dimaksud adalatr, tangan mereka benar-benar terbelenggu karqra
menjadi tawanan sewaktu di dunia, dan kelak di akhirat dibelenggu
dengan adz-ab.

Makna pertama dikuatkan, batrwa kekikiran memang telah
mendaratr daging pada diri kaum Yahudi, sebagaimana kepastian

adanya bayangan karena sinar matahari, sehingga tidak ada seorang

Yatrudi pun, walaupun hartanya sangat banyak, kecuali merupakan'

makhlnk Allah yang paling pelit. Pemaknaan secara kiasan juga sesuai

dengan konteksnya, sebagaimana tadi telah dising$mg.

Firman-Nya: $6 q W (Dan merekalah yang dilatont
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disebablran apa yang telah mereka lwtakan itu), 'athafpada kalimat
sebelumnya. Huruf ba'di sini adalah sababiyah (menunjtrkkan sebab-

akibat), yakni, mereka dijatrhkan dari rahmat Allah yang disebabkan

oleh perkataan mereka: 'nfi; Sf i2lfangan Altah terbelenggu). Allatl
lalu menyangkal perlotaan mereka dengan firman-Nya: g$i'iit:i$.
([Tidak demikianJ, tetapi kcdua tangan Allah terbukn), yakni, batrkan

sesunggulurya Allah sangat dermawan. Disebutkannya "Dua tangan"

di sini, padahal mereka hanya menyebut "tangan" (secara tunggal),

untuk menyatakan sanggahan yang sangat mendalam (tuntas) terhadap

mereka dengan menetapkan apa yang menunjukkan kedermawanan

yang sangat, karena penyandangan kedermawanan kepada dua tangan

lebih mendalam daripada penyandangan kepada satu tangan.

R€daksi kalimat ini adalah dr-'att,lalf-l<amya kefda kalimat
yang dipe*irakan" yang diisyaratkan oleh konotasinyq yaitu, sekali-

kali tidalq scsnrngguhnya tidaklah dorrikian. g€S;i' ',(S S. (Tetapi

kedua t angan Allah terktka).

Suatu pendapat menyebutkan batrwa maksud lolimafi lt:S &
gW;! (Tetapi kcfua tangan Allah terbuka) adalah kenikmatan dunia
yang lahir dan yang batin. Ada yang berpendapat batrwa itu addatt
nikmat hujan dan tanaur-tanaman. Ada yang mengatakan bahwa itu
adalah pahala dan siksa

Al Akhfasy menceritakan dari Ibnu Mas'ud, ia membacakan

ayat: g61i$ ',q S. UTidak demikianJ, tetapi kedua tangan Allah
terbuka). (Ia lalu b€rlota), 'Maksudnya adalah, mengulurkan sesuai

kehendak-Nya."la2

rn2 Saya $nn-tahqiq) berkata: Orang yang menafsirkan atau menakrvilkan
"tangan' di sini dengan kekuasaan atau kenikmatan, telah keliru dan tcrjenrmus ke
dalam penakwilan yang dianut oleh golongan Asy'ari1ah, Jahimiyah, dan
Mu'aththilah. Sebenarnya tangan di sini adalatr dzat tangan Allatr SWT, tanpa
disertai unsur penyerupaan,.tanpa dit4pyakan bagaimana, tanpa ibarat maupun
talwilan. U)1'1,j,Jl1 ';t l.-j5 .r*5 ;S giaan ada sesudu wn yerg sentpa
dengan Dia. Dan-Dia Maha Mendengt lagi Maha Melihat.'(Qs. Asy-sylraa [42[:
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Firman-Nyat 'i!tSS U-(Dia menaJkahkan sebagaimana Dia
kchendak), adalah redaksi kalimat permulaan yang menegaskan

sempumanya kedermawanan Allah, yakni Allah menafkahkan sesuai

kehendak-Nya; bila berkehendak maka Allah melapangkan" dan bila
berkehendak maka Allah menyempitkan. Dialah Yang Maha
melapangkan rezeki dan Matra menyempitkan. Bila Allatl
menyempitkan,maka itu sesuai dengan hikfirah-Nya yang agung,

bukan karena hal lainnya, sebab perbendaharaan kepemilikan-Nya
tidak iremah habis dan materi kebaikan-Nya tidak pernah berhenti.

Firman-Nya: i4 i-i-{ 6'"r{t (Sungguh-sungguh akan

menambah bagi kebanyakan di antara mereka....). Huruf laz di sini
adalatr lam al qasam (partikel sumpah), yakni, Al Qrn'an yang

diturunkan Allah kepadamu, yang mencakuphulom-huhm yang baik
ini akm menjadikan kebanyakan kaum Yahudi dmNasrani ktambah
{i$ (Sjt qCeaurrufaan dan kckafirot), yakri kodurhakaan yang

mcnambahkan kedurhakaan merelo dan kekufinan yang

menambahkan kelafiran mereka.

Firrnan-Nya: ifii,.6V (Don ltuni telah timbulkan di antora

I l)). Jadi, kita mcnctapkan itu pada Allah sebagaimana yang Allatr tetapkan pada
Diri-Nya, dan sebagaimana )rang ditetapkan Rasul-Nya pada-Nya. Juga para
sahabat, tabi'in, serta para salaf shalih yang menempuh manhaj Nabi SAW.

Ibnu Qa1ryim 4l Jaqziyah (rahimahullah) telah mengkhususkan secara tersendiri
pembahasan ini dalam sebuah kitab png berjudul AsbShawa'iq Al lufirsalah, yang
terdiri dari empat jilid, Ialu diringkaa menjadi satu jilid yang terdiri dari dua jua
dengan fudul Muthtasho Ash-Shawa'iq Al llusalah 'ala Al Jahmiyyah wa Al
Mu'aththlilah

Ibnu Qalyim telatr menyanggah para penaloril itu dengan sanggihan png
sangat telak, menguraikan pendapat mereka dan menyangkal kebatilan-kebatilan
mereka.

Beliau juga membatras penakwilan 'qtangan" dengan makna nikmat atau
kekuas-aan, serta menyanggah mereka dengan enam belas poin dalam kitab ini.
Alhamdultllah tahqiq-rrya sudatr selesai dan telatr dicetak oleh Darul hadits dengan

""Jflff';erujuknya" karena kitab itu sangat penting berkenaan dengan masalah
ini.
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mereka),maksudnya adalah, di antara kaum Yatrudi ada lalit3 'i|!fi
(Permusuhan dan kcbencian), atau di antara kaum Yatrudi dan

Nasrani.

Firman-Nya: "it 61fr5 u;4 6( ViJ 1& (setiap meretra

menyalalwn api peperangan, Allah memadamkannya), maksudnya

adalah, setiap kali mereka menyiapkan kekuatan dan kesatuan untuk

berperang, Allah memecatr-belah kesatuan mereka dan sirnalah

semangat mereka, sehingga mereka tidak akan memperoleh

kemenangan dan tidak akan kembali dengan membawa manfaat,

bahkan tidak akan mendapatkan apa pun selain kekalatran. Namun

mereka terus saja mengobarkan peperangan dan mempersiapkan

kekuatan, kemudian Allah memporak-porandakannya. Ayat ini

mencakup kiasan yang sangat dalam dan trngkapan yang sangat indah.

$\A Ct'ii C$fr$ (Dan mereka berbuat kerusakan di muka

bumi), maksudnya. adalab mereka benar-benar mengupayakan

tindakan yang merusak. Di antara tujuan utama yang mereka inginkan

adalah menghancukan Islam dan memperc ayu paru pemeluknya.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan

"api" di sini adalatr kemarahan, yakni setiap kali membahana

kemarahan di dalam diri merekq Allah memadamkannya dengan

dirasukkannya rasa takut, rendah diri, dan hina ke dalam dada mereka.'

Firman-Nya: ';UrSiil 44{ 6ft (o* Attah tidak menykai

orang-orang yang membuat kcrusakan). Jika huruf laam di sitn

menunjukkan jenis, maka sudah pasti mereka teimasuk di dalamnya.

Tapi bila menunjukkan definiti[ berarti ini bentuk ungkapan nyata

untuk mengemukakan yang tersembunyi guna menjelaskan besarnya

pengerusakan mereka, dan karena mereka tidak memikirkannya

Firman-Nya, \i$ lfii'. ,r$ii '$ rt l; loan sekironya

Ahli Kitab beriman dan bertahata), maksudnya adalah, seandainya

orang-orang yang berpegang dengan Al Kitab, yakni kaum Yahudi
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dan Nasrani, dengan anggapan batrwa bentuk ta'rif (defrnitif di sini
menuqiuftkan jenis.

Kata: ljil'. lBeriman), maksudnya adalah keimanan yang

dituntut Allali dari mereka, dan di antara keimanan yang paling utama

adalah beriman kepada apa yang dibawakan oleh Mutrammad SAW,
sebagaimana diperintatrkan kepada mereka dalam kitab-kitab Altatr
yang ditunmkan kepada mereka. li6 <O* bertahta), maksudnya

adalah menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, dan di antara kemaksiatan

terbesar yang mereka lakukan adalatr mempersekutukan Allah dan
menentang apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW.

;CH i# r;'-'<t (Tentulah l{ami nup [hapusJ kcsatahan-

kcsalahan merelca), walaupun kesalatran-kesalahan itu banyak dan

bermacam-macam.

Ada juga yang berkata "(Maknanya adalatr), tentulah Kami
lapangkan rezeki mereka."

Firman-Nyu,fu,f6',,iir!1V,61'#1$(Donsefiranyamereka
sungguh-sungguh menjalantran [hufumJ Taurat, Inji|), maksudnya

adalatr, menjalankan hukum-hukum yang terdapat di dalamny4
diantaranya beriman kepada apa yang dibawa oleh Muhammad SAW.

6; 4 dy l$ 11': @an apa wng diturunkan kepada mereka dari
Tuhannya), yaitu kitab-'kitab Allah, diantaranya adalah Al eur'an,
karena semua itu, walaupun diturunkan kepada sglain mereka,

sesungguhnya masih termasuk kategori diturunkar.r kepada mereka,

karena mereka beribadah dengan tuntutan yang terdapat di dalamnya.

+1 ,23 iri ,r;, o. llL'{ (Niscaya mereka akan mendapat

mokanon dari atas merela dan dari bm,ah kaki mereka).

Disebutkannya kata "atas" dan "bawah" untuk mubalagah
(menunjukkan sangat) mudalrrya sebab-sebab rezeki bagi mereka dan

sangat banyak serta sangat beragam.
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Firman-Nya,lij;|'';f pr(Di antara merelm ada golo;ngan

yong pertengahan), adalah jawaban dari pertanyaan yang

diperkirakan. Seolatr-olah dikatakan, "Apakah mereka semua

menyandang sifat-sifat tadi, atau hanya sebagian saja, sementara

sebagian lairurya tidak? Yang pertengahan dari mereka adalatr orang-

orang beriman, seperti Abdullah bin Salam dan para pengikutnya,

serta segolongao dari Nasrani 6JAV il1 # gt (Dan atangtah
burulotya apa yang dikerjakan oleh kebanyalan mereka), yaitu
mereka yang tetap dalam kekufiran dan enggan menerima senran

Muhammad SAW, serta tidak mau mengimani apa yang beliau
u'**roru 

Ishaq, Ath-Thabrani dalam At xott , ;* Ibnu
Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "seorang
laki-laki dari kalangan Yatrudi yang biasa dipanggil An-Nabbasy bin

Qais berkata: Sesungguhnya Tuhaorru itu kikir, tidak mau memberi
rezeki. Allah lalu menunrnkan ayat:':tji ;l'ir!fi 46; (Orang-orang

Yahudi berlrata, "Tangon Atlah terbelenggu. ")

Abd bin Humaid meriwayatkan darinya, bahwa ayat ini
diturunkan berkenaan dengan Fanhash, seorang Yahudi.

Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari llaimah.

Abd bin Humaid dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Ny u, '{fi f i 
"fi 

46; (Orang-orang

Yahudi berlata, "Tangan Allah terbelenggu.') la berkata,'
*(Maksudnya adalah) kikir."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan serupa itu
darinya.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu
Hatim meriwayatkro dry Qatadah,_mengenai firman-Nya, 6+#r.
i;<t (#! 6 n &t itj c pir$1oo" At Qur'an yans dituruntwn
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lrepadamu dari Tuhanmu sungguh-sunggh akan menambah
lredurhalaan dan kekaJiran bagi kebanyakan di antara mereka), ia
berkata, "Kedengkian terhadap Muhammad dan bangsa Arab akan
mendorong mereka meninggalkan Al Qur'an serta mengingkari
Muhammad dan agamanya, padatral mereka telatr mendapatinya
tertulis di (dalam kitab) mereka."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu
Hatim, dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Mujahid, mengenai
firman-Nya, ;;it f( Viil -(( 6"ttrp mereka menyatatran api
peperangan), ia berkata, "(Maksudnya adalatr) peperangan terhadap
Muhammad SAW."

Ibnu Jarir dar-r Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi,
mengenai ayat ini, ia berkata, "setiap kali mereka menyepakati suatu

rencana, Allah memecah-belah mereka, meredupkan kesafuan mereka,
memadamkan api mereka, dan menimpakan rasa ta*ut di dalam hati
mereka."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu
Hatim, dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Qatadatr, mengenai

firman-Ny a, li*(r$( .a€ 14i '"1.111 1; (Dan sekiranya Ahti Kitab
berimon dan bertaloya), ia berkata, *(Maksudnya adalatr) beriman
kepada apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad dan menjauhi
apa-apa yang diharamkan oleh Allatr."

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-syaikh
meriwayatkan dari Mujatrid, mengenai fimran-Nya: 'd;31Y61 '#1 53
,;;,6il| (Dan sekiranya mereka sungguh-sungph menjaianlcan

[hufumJ Taurat, Injit), ia berkat4 "(Maksudnya adalatr) mengamalkan

keduanya. Sedangkan ayat: dy ij 6 (Yang diturunkan trcpada

merelca) maksudnya adalatr Muhammad SAW dan apa yang

ditunrnkan kepadanya ;rirj q l&:i Q,tiscaya mereka akan

mendapat makanan dari atas mereka), yaitu diturunkan hujan kepada
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mereka. -g.*J *3 Ut (Dan dari bawah traki me.relca) ditumbuhkan

dari bumi iizekiyang mencukupi mereka. ti63'iA pr(Di antma
merelra ada golongan yang pertengahan), yaitu umat muslim dan Ahli
Kitab."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

tentang ayat: $.i .r2 VU{ (Niscaya merelw akon mendapat

makanan dari atas mereka), ia berkata, 'Maksudnya adalah, nlscaya

akan ditrnunkan kepada mereka hujan yang lebat. 4J,;5 V3 (Dan

dari bm,ah kaki mereka), dikeluarkan keberkahan bumi;"

Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syail<h meriwaya&an dari Ar-Rabi bin
Anas, ia berkata, "Crolongan yang pertengahan adalah mereka yang

tidak fasik dalam menjalmkan agama dan tidak 'pula berlebih-

lebihm."

Ia juga b€rkata, *Al glwhnnr adahh berlebih-lebihan,

sgdangkan kefasikan adatah sangat lcurang.'

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari As-Suddi, tentang firman
Nya: li jtJ fr <A antara mereka ada golongan yang pertengahan),

ia berkata, "(Maksudnya ad4lah) yang beriman."

Ibnu Mardawaih berkata: AMullah bin Ja'far menceritakan

kepada kami, Ahmad bin Yunus Adh-Dhabbi menceritakan kepada

kami, Ashim bin Ali menceritakan kepada kami, Abu Ma'syar

menceritakan kepada kami dari Ya'qub bin Zaid bin Thalhah; dari

Zud bin Aslam, dari Anas bin Malik, ia menuturkan: Ketika kami

sedang bersama Rasulullatr SAW, disebutkan suatu cerita, kemudian

Rasulullah SAW menceritakan kepada mereka: crrE, ,P e:n'rfl U:ti
C !t'c,t:fr,l,3'-d V o1*t dlp{:A{iy,i ;y'r14

tl' 1.. .3. . ..:. '- : i.. .' . t ., -o l.fi ji',r9' d 9 o,Ft .a:tlls y:*1, V r,o:t .*'r;+t f, *
,,3'd 9 ofui l6)y, da:,iy,V f-F, jb (umat Musa

terpecah menjadi tujuh puluh dua golongan, salah satunya di surga

sedanglwn yang tujuh puluh satu lainnya di neraka. Umat.,Isa juga
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terpecah menjadi tujuh puluh dua golongan, salah satunya di surga
sedangkan yang tujuh puluh satu lainnya di neraka. sedangrran
umatht lebih satu golongan daripada kedua golongan tadi, satu
golongan di surga sedangkan yang tujuh puluh dua laimya di
nerala).

Para sahabat lalu bertanya, ..Siapakatr mereka, walrai
Rasulullah?" Beliau menjawab, .t2tb(rhfr ,'crtbtL;fi (yaituJ al
jama' ah, al j ana' ah),"ta3

Ya'qub bin Zrrid berkata: Ali bin Abu Thalib, bila ia
menceritakan hadits ini dari Rasulullah sAw, maka ia membacakan
ayat: ;cw # $4 ifi$ t#r. .rgG4i ,$ tt 1; @an
sekironya Ahli Kitab beriman don bertahwa, ten ulah Kami unp
thawsl ke s al ahon-kc s at arnn me r e ka) Hingga: i#gti 3;.i3A 6a'irJ6-Y fr (a antara mereka ada golongan ybrg pertergotu*. iii
atangkah burubrya apq yang dikcrjahan oteh kcbaqnkan mereka).
Ali juga membacakan ayat: 6jfi +j ,{J\W-IAEL :h,
(fui, di antara orang-orang yans'Ifumi ctpakm ada umat yang
memberi petunjuk dengan lwq, dan dengan yang haq itu [plaJ
mereka menjalankan kcadilan). (Qs. Al A'raaf [fl: I8l). Qa berkata),
'Maksudnya adalah umat Muhammad SAW."

Setelah menyebutkan hadits ini, Ibnu lktsir dalam Tafsir-nya
menyebutkan: Hadits tentang terpecahnya umat-umat menjadi tujuh
puluh sekian golongan diriwayatkan dari berbagai jalur periwayatan-

rB sanad'aya dha'if. Al-Albani menyebutlonnya ddarn Ash-slwhihah, 1fi6:
"Dikeluartan oleh Al Ajuri, 16. Ddqr sond-nyaterdapat Abu Ma,syar, namanla
adalatr Najih bin Abdurratrman As-sindi, pcrawi yglllg dha'if, Dari jalur inilah Ibnu
Mardawaih meriwayatkannya, sebagaimana dicantumlon dalarr. Tafsir lbnu Katsir,
2n6;',

.ssya (pgnlar?qiq) katakan: Namun hadits ini shahih berdasarkan jalur
ngriway.atan lainny4 yaitu diriwayatkan juga oleh Ahmad, zt3g2,3/145, Abu Daud;
4596, Ibrru Majatr, 3991, 3993, dan Al Hakim, l/128. Dicanhrmkan juga oleh Al-
Albani drJan Ash-Shahihah, 204 dN 1492.
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il
tlI
il
I I Kami telatr menyebutkannya di tempat lain.I
ll Saya (Asy-Syaukani) katakan: Tentang tambatran batrwa

ll g"longan-golongan itu di neraka, kecuali satu, dinilai dha'if oleh

ll r.golongan atrli hadits. Bahkan Ibnu Hazm berkatq "(Tambatran) itu
ll "aaahpalsu."re
il
il

ll "q;fr,$ 
w i otjSt; n$$ju'&J;iiM

ll @ n-;rJi'$id#;$'iti,yln6ri6u;i-';ri:,
li "ttai Rosul, sampaihan apayang diturunhon hepadamu dari

l1 funanmu Dan jiho tidah hamu herjakan (apa yang diperintahkan

ll ita, berorti) homa fidak menyampaihan amanat-Nya Ailah

ll *emelihara kamu dari (gangguon) manusiu SesungguhnyaAllah

ll tUa* memberi petunjuk hepada orang-orang yong kalir.r,

ll (Qs. Al Maa'idah [5]: 57)
il

il
il

ll Secara umum, wajib atas Rasulullah SAW untuk

ll *rnyampaikan semua yang Allah turunkan kepadanya, tidak
I

11 r4 Al-Albani menyanggatr pendapat Asy-syaukani dan Ibnu Hazm ini mengenai
ll tambahan redaksi:

I .i,,.r2\1tar 4&
| "Semuanya di neraka lrectali satu," yangdinilai lemah oleh segolongan ahli hadits,

I sementara Ibnu Hazm justru menyatakan bahwa taurbahan i"i palsu.

I Dalam Ash-Shahihah, 204, Al-Albani berlota, "Aku tidak tahu siapa yang dimaksud

I al iama'ah dalam sabda beliau, dan sungguh saya tidak mengetahui adanya seorang

J p* dari kalangan ahli hadits terdahulu yang menilai lemahnya tambahan ini.
I Sementara Ibnu Hazrn, saya tidak tahu di mana ia menyebutkan pempkannya itu.'

I Kalaupun itu benar dari Ibnu Haun, maka pendapat itu tertolak berdasarkan dua hal:

I Pertama: Metode laitik hadits ilmiatr menunjll*,an shahih-nya tambahan

I tersebut, maka pendapat yang menyatakannya lemah tidak dianggap

I K"dua:. 
-Orang-orang 

yang men-shahih-kanrrya lebih banyak dan lebih
I mengetahui hadits daripada Ibnu Hazrn.

I

I
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menyembunyikan sedikit pun darinya. Ini menunjukkan bahwa tidak
boleh ada orang yang menyembunyikan sedikit pun tentang apa yang

diturunkan Allah kepada Rasulullatr sA'ril/. oleh karena itu,
disebutkan secara pasti dalam Ash-Shahihain dari Aisyah RA, ia
berkata, "Barangsiapa menyatakan bahwa Muhammad SAW
menyembunyikan sesuatu dari *ahyt, berarti orang itu telatr
berdusta.'la5

' Disebutkan dalam Shahih Al Bukluri dari hadits Abu Juhaifatl
Wahb bin Abdullah As-Sawa'i, ia menuturkan, *Aku bertanya kepada
Ali bin Abu Thalib RA, 'Apakah kalian mempunyai sesuatu dari
wahyu yang tidak termasuk Al Qur'an?' Ia menjawab, .Tidak ada.

Demi Dzat yang menciptakan biji-bijian dan jiwa, kecuali berupa
pemahaman yang dianugerabkan Allah kepada seseordng mengenai Al
Qur'an, dan png terdapat dalam lembaran ini'. Ahl bertanya lagi,
'Memangnya apa yang terdapat dalanr lerrbaran itu?' Ia menjawab,

'Tebusan, pembebasan tawanan, dan kst€Nrtrun bahwa orang Islam
tidak boleh dibunuh (dihutom mati) karena membuuh orang

lr1irr.rl'16

Sfr i 
"6(Dan 

jika tidakkamu kcrjakan),maksudnya adalah,

apa yang kanru diperintatrkan untuk menyampaikan semuanya, batrkan

kamu menyembunyikannya" walaupun hanya sebagran dari itu. e{fg
fr6, ([BerotiJ kanu tidak menyompikon amonu-Nya).

Abu Amr dan quna'Kufah, kecuali Syu'balr, membacanya:

fr6, dalaur b€ntuk trmggal.

Qurra' Madinah dan Syam t .rtC; dalam bentuk
jarnak.

'nl Shahih: Diriwayatkan oleh Al Bukhari, 4855, namun dalam lafazturya tidak
terdapat redalcsi: sesuatu dari wahyq dan 7531 yang di dalamnya terdapat lafazh:
maka janganlah engkau mempercayainya. Muslim,lll59, dan di dalamnya terdapat
redaksi: maka berarti ia menyatakan kedustaan besar terhadap Allah.

'6 Shahih: Al Bukhari, 6903, dari hadits Abu Juhaifah.
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An-Nuhas berkatq 'oBentuk jarnak lebih jelas, karena watlyu

ditunmkan kepada Rasulullatr SAW sedikit demi sedikit, kemudian

beliau menjelaskanr-rya." Pendapat ini perlu ditinjau lebih jauh, karena

penafian penyampaikan satu ,amanah lebih jelas daripada penafian

beberapa amanah, sebagaimana disebutkan oleh para pakar Ilmu

Bayan, dengan sedikit pertedaan. Sesturgguhnya Rasulullah SAW

tetatr menyampaikan kepada umatnya apa yang ditrrrunlun kepada

mere}a, batrt53n lebih dari sekali . beliau mengatakm (merninA

pengaknan), riitii Jt (Bukankah aht tetah menyonpoikan?) Mereka

pun mempefsaksikan. Semoga Allah memberi beliau pahala kebaikan

karena telatr berjasa kepada tuuatnya" Selain itu, Allah SWT juga telatt

menjanjikan beliau dengan kAerpeliharaannya dari manusia, sebagai

pencegatran terhadap otulg yang menduga bahwa beliau mrurgkin

menyembrmyikan keterangan, l(arcns orang yang dernikian

dikhawatirkan akan menimbtrlkan pstaka dari manusia Kenyataannyq

alhamdutillah, beliau telatr merfelaskan kepada para hamba Allatr

apa-apa yang ditunrnlon kepada mq€ka secara sgmpurna. Kenlrdian

beliau membawa mereka yang cnggan masuk Islam dengan cara

mastrk secara sukarela dan terpaksq para pemuka

kesyirikan, serta memecah-hlah persattran dan kesatuan mereka,

sehingga kalimat Allah yang menang. Jadi, setiap orallg yang

menentangnya pun masuk Islam, walaupun pedang tidak mendafiului

keadilan.laT Batrkan pada saat penaklukan kota Makkatr beliau berkata

kepada para pemuka syrrik tE Jr,i ,i$fi 6 (Apo vang kalian

duga balrwa aht akan melakukannya terhadap kalian?) Mereka

menjawab, ..Saudara yqg mulia dan putra saudara yang mulia."

Beliau berkata lagi, )€[il, i36 rpir (BeraniaHah kalian, ktr-ena

katian adalah orang-orang yang merdeka).

to7 Ini penrmpamaan mengenai oralg-orang terdahulu. Asal mulanya )'aitu, A1

Harits bin Zhalim memulnrl ieseorang hingga menyebabkan kematiannyq lalu ia

mengemukakan alasannyq'?edang telah mendatrului keadilan'"
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Demikian pula sikap para ulama umat ini yang dipelihara

Allah dari manusia, bila telah menyampaikan hujjah-hujjah Allah dan

menjelaskan pehurjuk-pehrnjuk-Nya, berdirilah ia seperti begitu di

hadapan orang-orang yang menentang dan membangkang terhadap

Allah, serta tidak melaksanakan syariat-Nya seperti halnya golongan

ahli bid'ah. Kita telatr menyaksikan itu di antara kita" dan mendengar

itu I'dari selain kita, yang akan menambahkan keimanan dan

ketc'guhannya bagi setiap muknrin dalam memeluk agama Allah dan

menambah kelnrkuhannya dalam menyampaikan hujjatr Altah. Perlu

diketatrui batrwa setiap yang diduga oleh orang-orang yang bimbang

dan ragu hatinya akan ditimpakannya petaka kepada mereka dan

terjadinya bencana atas mereka, maka semua itu hanyalah khayalan

dan asumsi yang batil, karena setiap cobaan yang lahir adatah cobaan

yang sebenarnya, sebab sesungguhnya ihr hanya akan mendatangkan

kebaikarr, baik di dunia maupun di alfiirat ,li 6(#.d'14 itit 4'l'y

4 ?3 '€Ai ,fi t\ $ii (Sesungguhnya Pada yang demikian ini
benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yqng memPunyai

akal atau yang menggunakan pendengarawrya, sedang dia

menyaksikannya) (Qs. Qaaf [50J: 37)

Firman-Nya : $;KJI r$1 o*j '.61 
ooy$esunsuhraa Altah

tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang lufir), adalatr

kalimat yang mengandtrng alasan pemeliharaan tersebu! bahwa Allah

tidak akan memberikan jalan bagi mereka untuk memberikan

mudharat terhadap beliau SAW, maka janganlah engkau talot (wahai

Muhammad), dan sampaikanlah apa yang engkau diperintahkan untuk

menyampaikannya.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-

Syaikh meriwayatkan dari Mujatrid, ia berkata: Ketika diturunkan'

ayat: $3 u 41, Ljl U $. {so nrikan apa yang diturunkan

fcpiaamu dari Tuhan ri, Utiuu-berkata: f&f 'ri? ,titl sl 6\,lu:t U

.irtit' 'r;b '# (Wahai Tuhanht, sesungguhnya aht ini hanya
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sendirian, apa yang harus aht perbuat? Sementara orang-orang

berlamplot menghadapitcu). Lalu turunlah ayat e$r$ S:n i 
"\;:;;14 (Dan jitra tidak tramu kerjakan [apa yang diperintahkan itu,

berartiJ lramu tidak menyampailwn amanat-Nya).

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari AI Hasan, batrwa

Rasulullatr SAW bersabda,- bi c.t*i ,tb')i 9.'* ,itt.oybtbt
dr;$ \f 4. ,;-i ,;i?i V$t lsesungsuh"yo eiian'i"ig"ntt*

untuk mengemban risalah-Nya [tugas kerasulan dari-Nya]. Hal
tersebut menyesakkan dadaht, kareno aht tahu orang-orang akan

mendustalranku. Oleh karena itu, Allah memerintahlwn kepadaht

untuk menyampaikannya, atau firalau tidakJ Dia pasti akan

menyiksaht). Lalu t'rrunlah ayx: 6,j irr 4yJilV '{.351i($51uoi
Rasul, sampaikan apa yang dinrunkan kepadamu dari Tuhan u).r48

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nya: ',ill7r.Lifr$ J,ii i ;1$ loanii*a tidak kamu

lcerjalwn [apa yang diperintahlan itu, berartiJ kamu tidak

menyampaikan amanat-Nya), ia berkata, "Maksudnya adalatr, jika

engkau menyembunyikan suatu ayat yang diturunkan kepadamu,

berarti engkau tidak menjalankan tugas kerasulan dari-Nya."

Ibnu Abu Hatim, Ibnu Mardawaih, dan Ibnu Asakir

meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata: Ayat: 3;ili$G-
ej u giy$U * @oi Rasul, sampaikan apa yang diturunkan

lrepadamu dcni Tuhanzlz) diturunkan kepada Rasulullatr SAW pada

peristiwa Ghadfu Kham (suatu tempat antara Makkah dan Madinah)

yang dialami oleh Ali bin Abu Thalib RA.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia
menuturkan, "Dulu pada masa Rasutullah SAW, kami pernah

membacakan (ayat ini dengan redaksi): q $Ii Jlfu t. JyI! Ufi U

taB Mursal, diriwayatkan oleh Abu Asy-syailtr dari Al Hasan secara mursal, dan
Al Wahidi dalan Asbab An-Ntuul,ll5.
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f6lcr t!tuiib6 ,iaa, aU A W{ ols;i*it Ji $, i,t ,errl
(ffai nasuf, sampaikan ipuy*gaitrr*** kepaiamu a*i i*rin*u.
Sesungguhnya Ali adalah maula orang-orang yang beriman, dan jika
tidak kamu kerjakan [apa yang diperinta]rkan itu, berartil kamu tidak
menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari [gangguan].
manusia)."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Antarah, ia menuturkan,

"Ketika aku sedang di tempat Ibnu Abbas, tiba-tiba seorang laki-laki
menemuinya dan berkata, 'Sesungguhnya orang-orang datang kepada

kami lalu menyampaikan bahwa kalian mempunyai sesuatu yang tidak

disampaikan oleh Rasulullah SAV/ kepada orang lain'. Ibnu Abbas

lalu berkatq 'Apakatr engkau tidak tahu batrwa Allah telah berfirman:

43 u g$tJju '6 Silt (ik-1ttoi Rasut, sampaitran apa yans

dituntnkan kepadamu dari Tuhanmu)? Demi Allab Rasulullah SAW

tidak mewariskan kepada karri yang hitam di dalam yang putih'."

Ibnu Mardawaih dan Adh-Dhiya dalam Al Mukhtwah

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, batrwa Rasulullah SAW pernatr

ditanya, "Ayat manakah yang diturunkan dari langit, yang terasa

Mino pada musim haji, lwum musyrik Arab berlatmpul, dan itu
tnetnang tnomen berhtmpulnya manusia. Jibril lalu menurunkan

kepadaht dan menyampailcan, "Hai Rasul, sampaikan apa yang

diturunlran lcepadamu dari Tuhanmu." Aht pun berdiri di Aqabah,'

lalu berseru, "Wahai sekalian manusia, siapa yang membantula,t
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menyampaikon risalah Tuhanht, malw baginya surga. l{ahai

ttan^sia, ucapftanlah, 'Laa ilaaha illaallah [tidak ada tuhan yang

berhak disembah selain AllahJ dan bahwa afu adalah utusan Allah

trcpada lralian'. Niscaya ftalian alwn beruntung, selamat, dan

surgalah bagi kalian." Ternyata tidak ada seorang pun, bailc laki-laki,

perempuan, maupun anak-anak, kectnli semuanyo melemparkan

tanah dan bebatuon, serta meludah di waiahht sry?il berkala, "Si.

shabi' [si mttrtadf ini telah ber&tsta." Ialu ada yang metumpaklcan

diri tccpadaht sambil berkata, "Wahai Muhammad, iiko engkau

memang utusan Allah, maka sudah saatnya bagimu untuk mendoakan

kpbinasaan bagi merefta; sebagaimana Nuh memohonkan kcbinasaan

bagi traumnyq." Afu lalu berkata, "Ya Allah, beritah petuniuk kepada

lraumht, sesungguhnya merela tidak mengetahui.* Lalu dotanglah Al

Abbas, pamanht, yong menyelamatkanht dari mereka dan mengusir-

Al A'masy berkat4 *Oleh karena itu, bani Al Abbas merasa

bangga, dan berkenaan dengan merekalah turun ayat: i .s# { ifrt
{(+; ,$;6i !$; 4 (Sesunsguhnya kamu tidak atun dapat

memberi petunjuk lcepada orong yang kamu lcasihi, tetapi Allah

memberi petunjuk trepada orang yang ditrehendaW-Nya). (Qs. AI

Qashash [28]: 56). Maksudnya adala]r, Nabi SAW mengasihi Abu

Thalib, sementara Allatrmenghgndaki AbbT bn Abdul Muththalib."

Abd bin Humaid, At'Tirmidzi, Ibnu Jarirr,Ibnu Al Mundzir,

Ibnu Abu Hatim, A.bu Asy-Syailfi, Al Hakim,,Ibnu Mardawaih'' serta

Abu Nu'aim dan Al Baihaql, keduanya dalarn Ad'Dalail,

meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata,, "Rasulullah sAw selalu

' Maksud shabi adalah orang yang meninggalkan kepercayaan mereka (kaum

penyembah berhala) dan memelt* kepercayaan lainnya. Dalam istilah Islam dikenal
'','dengan murtad.

In Ibnu Hisyam dalam ls-Sirah,2/32, mengemukakan kisah menyerupai ini,

narnun tidak menyebutkan redaksi: Ya Allah, berilah petunjuk....
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mendapat pengawalan hingga turun ayat: ,2261a ali)itfj qlan
memelihara kamu dari [gangguanJ manusia). Lalu beliau
melongokkan kepalanya dari Kubah, dan bersaMa, ri,:.!'3' Q{
.br 'r1;* 'ui lWat ai orang.orang, pulanglah kalian. Sesungguhnya

Alt ah t e I ah me nj a gaht)"| so

Al Hakim berkata dalam Al Mustadrak, "sanad-nya shahih,
namun keduanya [yakni Al Bukhari dan Muslim] tidak
mert$iluarlcannya."

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ath-Thabrani dan Ibnu
Mardawaih dari hadits Abu Sa'id. Selain'itu, banyak hadits-hadits

lainnya yang semakna dengan ini.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Jabir bin AMullah, ia
menuturkan, "Ketika Rasulullah SAW bani Anmar, beliau
beristirahat diDzatAr-Raqi, di kebun kurrra yang paling tinggi. Saat

itu beliau duduk di tepi sebuah sumur sambil menjultrkan kakinya,

lalu Al Warits dari bani An-Najjar berkata" 'Aku akan membunuh

Muhammad'. Teman-temannya lalu bertanya"'Bagaimana caf,anya

engkau membunuhnya?' lamenjawab, 'Aku akan katakan kepadanya,

"Cobalah berikan pedangmu kepadaku". Jika ia memberikannya
kepadaku maka aku akan membunuhnya dengan pedangnya itu'. Lalu
ia pwr menghampiri beliau, dan berkata, 'Wahai Muhammad, berikan
pedangmu kepadaku agar aku dapat menciumnya'. Beliau pun

menyeralrkan pedangnya kepadanya. Namun tiba-tiba saja tangannya

gemetar, hingga pedang itu jatuh dari tangannya. Rasulullatr SAW lalu
bersabda: .'Jij ti ',fr:t '|!i; Xr Jg (Attah telah menghalangi
maksudmu). Allah SWT lalu menunurkan ayat: LjV -5. |i:li QV
3j, Alt(Hai Rasul, sampailcan apa yang diturunkan kepadamu

'50 Shahih, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 3/46, Al Hakim, 2/313, dan di-'
s h ahi h-l<an oleh Al-Albani.
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dari Tuhan nu).u'sr

Ibnu Katsir mengatakan batrwa hadits inr gharib dari jalur ini.
Ibnu Hibbatr dal+rn Shahih-nya dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan
dari Abu Hurairah, yang menyerupai kisah ini, namun tidak
menyebutkan nama laki-laki tersebut. Ibnu Jarir meriwayatkan serupa

itu dari hadits Mtrhammad bin Ka'b Al Qaraztri. Mengenai hal ini
masih banyak riwayat lainnya sementara kisah Ghatrats bin Al Harits
dicantumkan dalasr Ash-Shahih, dan kisah itu sangat populer.ls2

W ej n qylj-s &${6'+t3'1"; n #y
1i66.5ijrfivt$5t@ 3;$ii rjii l.f ;u$W

371iW V3 h$l,.AV $t"6tri iLti,fii3'bi*1tL

11753 :h,f,Lq. J46fii5 GD 5i;; ;1!t +
\;tU 6ri'# dr{{ q'Jrrr, l'1; 6Lfut'd,

.<.G i't *ri#U 6K *1 r#,@ 5Ji[- 6$
<,Jzz'-q'ii.';riw 3 ik i;i'J ;i* f i

J63 
"';t fr U;irix 6yt:J 6, <)-$i'iL Lfi

'$1n_ji

r5r Sanad-nya dha'if, Disebutkan oleh Ibnu Kats[ 2t79, dandisandarkan kepada.
Ibnu Abu Hatim, lalu ia bokatq "Gharib dari jalur periwayatan ini."

Saya Qnn+ahqig) katakan: Dalam sanad-nya terdapat Musa bin Ubaidah, yang
dinilai dha'if olehAl Hafidr.

's' T akhi ii -ny atelah dikemukakan.

$u;1*tv'";At :ra$ 6 r;j, {E I 6.J
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i1 4U r)A i fryfur; J;'i'('1t14'.y{;L-r,F. U
@ )'d L Artirryc;irgi i,:ryr'Li;jt r{" rfr, i;
'ljlfft $b,63'F* ist; x 6{JG ifii';U S
'i, ti w<rJt,t# <,Jfrg i;{r I ovLr,

Xtr;Eu:;l jY6i.i3-t('1 @IJ
,tSa&lisfr$;;j;.r &*;str:@ i ,{,
,b $ri?6i e%v- (u\3.+o -!t; J, li

@ 5Kr-:3;ir,#*3rr5J#
$Katahanlohr'Hoi Ahli Kitab, honu ttdoh dtpmdang berugamo

sedikit pan htngga kamu mcnegakhon ojaran-ajaran Taurot, Injil
donAl Qur'an yang diturunkan hepadomu dari Tuhonmut.

Sesunggahnya apo yong diturankan hepadonta (Muhammad) dari
Tuhanmu akan menambah hedurhahaan dan kekafran kepada
kebanyakan dari mereka; naha janganlah komu bercedih hati

terhadap orangerong yang kaJir itu. Sesungguhnya orungqrung
muhmin, orungorung Yahudi, shabirin dan orang-orang Nasrani,
siapa saja (di antaro nereha) yang benar-benar berbnan hepada

Allah, Hari Kemadion dan beromol shalih, noha tidah ada
kehhowotiran terhadap mcreho don tidsh (pula) mereho bersedih
hoti. Sesungguhnya Kami telah mengambil perjanjian dori bani

rsrail, dan telah Kami utw kepada mcreka rasul-rasul Tetapi setiap
datang seorang rasul kepada mereha dengan membawa apo yang

tidak diingini oleh hawa nafsu mereka, (maha) sebagian dari rasul-
rasul itu mereha dustahan dan sebagian yang lain mereka bunuh.
Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi suatu bencana pun
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(terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu), maha (harena
itu) mereka menjadi buta dan pekah, hemudian Atlah mcnerima
tobat mereha, kemudian kebanya*on dari mereka buta dan tuli

(lagi). Dan Allah Moha Melihat apa yong mereka herjakon, 
,

Sesungguhnya teloh haJirtah orarrgerang yang berhata,

'sesungguhnya Allah ialah At Mosih putra Maryam,, padahal Al
Masih (sendiri) berkatar'Hai bani Israil, sembahldh Allah Tuhanhu

dan Tahonmu'. Sesungguhnyo orung yang mempercekutukan
(sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkon

kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidahlah ada bagi
omng-orong zhalim itu seorang penolong pan. Sesungguhnya

kafirlah orangerang yang mcngotohanr. Bohwa Alloh solah sotu
dari yang tiga'rpadohal sehalt-hali tidah ada tuhan Oang berhak

disemboh) seloin Tahan Yang Esa- Jiha mereha tidah berhenti dari.
apa yahg merclia katahan itu, pasti orongarang yong hajir di

antora mereka ahan ditimpa siksaon yang pedih, Maka mengopa
mereka tidah bertobat hepada'Allah dan mcmohon ampun kepoda-

Nya? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Al Masih
putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah

berlalu sebelumnya beberapa rosul, dan ibunya seorang yang
sangat benar, hedua4uanya bioso memahon makanan. Perhatihan
bagaimana Kami menjelaskan hepada mereho (Ahli Kitab) tanda-

tanda kekuasaan (Kam), hemudion perhatikanlah baga;imana

mereka berpaling (dari memperhotihan ayat-ayat Kami itu).D

(Qs. Al Maa'idah [5]: 63-75)

Firman-Nya, ij {S gedikit pn), mengandung hinaan dan
pandangan remeh terhadap keyakinan yang mereka anut, yakni, kamu
tidak dianggap mempunyai pegangan sedikit pun hingga kamu
menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil, yaitu mengamalkan
perintah-perintah Allah di dalamnya dan menjauhi laranganJarangan-
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Nya, diantaranya adalah, Allah memerintahkanmu untuk mengikuti

Muhammad SAW dan melarangmu menyelisihinya.

Abu Ali Al Farisi berkata, "Bisa jadi ini sebelum penghapusan

keduanya."

Firman-Nyr, '&; r'#yi,jU;(Dan apa [Al Qur'anJ yans

diturunkan kcpadamu dari Tuhanmu). Ada yang mengatakan batrwa
', ,!:1

itu adalatr Al Qur'an, karena menegakkan ajaran kedua Kitab itu tidak

akd.sah tanpa menegakkan ajaran Al Qur'an. Bisa juga batrwa apa

yang ditunrnkan kepada mereka ittr ma}suduya adalah yang

ditruunkan kepada lisan para nabi dari selain kedua Kitab itu.

Firman-Nya, bK;W 43 n a41JV, e#${6'+13
(Sestmgguluya apa yang diturunkan kcpadanu [MuhammadJ dari

Tulnnmu akan menambah kc&trhakaan fun kclwfiran kepada

kebanyakan dari mereka), maksudnya adalab menambahkan

kelorfiran kepada kekufiran m€rekq dan kedurhalcaan kepada

kednrhakaan merelo. Mat$ud darl"Keban akon dmi merefu" adalah

yang tidak memeluk Islam dan terus-menerus membangkang.

Ada yang mengatakan batrwa maksud ayat di atas adalah para

ularna mereka. Pengungkapan redaksi ini, yang dalam bentuk'redaksi

sumpah, bertujuan menegaskan kandungan kalimatrya.

Firman-Nya: b$Jl ,.fi( & ;V * (Mako ianganlah kamu

bersedih lwti terhadap orang-orang yang kafir irn), maksudnya

adalah, tinggalkanlah kesedihanmu terhadap mereka, karena

mudharatnya akan kembali kepada mereka dan menimpa mereka.

Orang-orang yang mengilutimu dari kalangan kaum beriman juga

tidak memerlukan mereka.

Firman-Nya: tiit; 'u;$ Ll, (Sesungguhnya

mulonin....), adalah redaksi kalimat permulaan untuk

selain orang-orang beriman, dan yang dimaksud dengan orang-orang

orang-orang

memotivasi
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beriman di sini adatah orang-orang yang menyatakan beriman dengan

lisan mereka, yaitu orang-orang munafik.

li6 6,56 (O*ns-orang Yahudi),maksudnya adalah orang-

orang yang memeluk agama Yatrudi. 'o#t (Shabi'in), rnarfu'
karena sebagai mubatada', sedangkan khabar-nya mahdzuf (dibuang),

yang perkiraannya adalah, wash shaabi'uun wan nashitaraa kadzaalik

(demikian juga orang-orang shabi'in dan orang-orang Nasrani).

Al Khalil dan Sibawaih berkat4 "Rafalnya itu karena faktor
taqdim wa ta'khir (didahulukan dan dikemukakannya kalimat).

Perkiraannya adalah, sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-.

orang Yahudi yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, serta

mengerjakan amal shalih, maka tidak ada kekhawatiran terhadap

mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Demikian juga orang-

orang shabi'in dan orang-orang Nasrani." 
.

Sibawaih menyebutkan ungkapan penyair berikut ini:
tt

?Y et*i.11;u. $t rS rt:iau"tt:

Jika tidak, mala kctahuilah bahwa Immi dan lcalian

adal ah par a pemb er ont alc,

selarna masih add permusuhan di antara kita.

Maksudnya adalah, jika tidak, maka ketatruilah batrwa kami

adalatr para pemberontak, dan kalian juga demikian, seperti ungkapan

Dhabi Al Barjumi berikut ini:

;-iJ d)gj ;y Lro."t\ &lU,r.,
Borangsiapa kcndaraannya sudah berada di Madinah,

mala sesungguhrrya aht dan para pelancongnya sangatlah asing."

Maksudnya adalah, maka sesungguhnya aku sangat asing,

demikian jug a palra pelancong.
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Al Kisa'i dan Al Akhfasy berkata, "Kata:
mudhmir kalimat lj'6, 1Or ang-or ang Yalwd) )'

An-Nuhas berkata, "Ketika disebtrtkan pendapat Al Kisa'i dan

Al Akhfasy ini, aku mendengar Az-Zayai berkata, 'Ini salah,

berdasarkan dua hal: Pertama, mudhmir yang marfu'tidak di-'athaf-

kan padanya hingga ditegaskan (ebih dulu). Kedua, ma'thuf (yrang di-
'atlwfl<ari adalah sekutunya ma'thuf 'alaih (yang di-'athf-kan
padanya), sehingga maknanya adalah, orang-orang shabi'in telah

masuk ke dalam agama Yatrudi, dan ini mustahil'."

Al Farra berkata" "Bolehnya rafa'itu karena ll ai rioi lemah,

sehingga tidak mempenganrhi kecuali pada ism, tidak pada khabar-

nya." Berdasarkan ini, mak3 menurutnya itu di-'athf-kan pada status

ism Ol, atau pada rangkaian Old* ism-nya.

Ada juga yang mengatakan bahwa khobor-nya bt uaA"n

muqaddar (hanya berupa kalirnat yang diperkirakan), t"aurrgk*
kalimat yang setelaturya itu ad4ah hhobar irjU.lt dan 1ririall, sepefti

ungkapan penyair berikut ini:
t 1a t t k,..'AU rtutt jb\'!:r.e ,. . 11. ,2.o ,. l. aU+ cil: U.Ue L.+ '^;

Ko i' ,rb arns* apa yang ada pada ro i,
dan enskau pun rela dengan aW yang ada padamu,

w aloupun berbe da pandangan.

Ada juga yang berpendapat batua bt U"t uf."u iif (memang),

maka marfu'-ttyu iri&Jl karena sebagai 
^ibtrdo', 

seperti ungkapan

Qais bin Ar-Ruqayyai berikut ini:
o6 lf. - !.u-)tr*-C

'it'*i'*'3 :st'l

oiut 'athf pada

tut€,yrt4
)Li*'F"
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Pagi-pagi paro Wrav,an suht Awadzit mencelaht,

dan aht ptn mencelanya.

Mereka berkata,"Hai orangubanan fuu sdah diintai (kcmatian)
dan sudah W."

Lalu aht katakan, !' Memong )'
Al Akffasy mengatalcan bahwa ini b€rmakna iJ (memang),

sedangkan ha'-nyaunttrk sahah (diam sejenak). pembatrasan tentang
makna shabi'in dan nashara ini telah dikemukakan dalam suratr AI
Baqarah. Kata ini juga dib.aca: i2:.rJtr,dengan hurufya'menggantikan
hamzah. Dibaca jugaiibtr, tanpa huruf Ju', yaihr dari shabaa -
yashbuu, sebab condong mengikuti hawa nafsu Dapat juga dibaca
'ibfrJlt karena di-' athf-h,ankepada Xm'al.

Firman-Nya, fi\ -131; fi (SlaW saja [di antara merekaJ
yang benor-benar beriman fupada Atlah), adalah mubtada',
sedangkan khabar-nyaadalatr: 'oji;;l{t 4 3;*l (Matra tidak
ada lcelfiawatiran terhadap mereka dan tidak [wlal mereka bersedih
hat). Mubtada' dan Hrabar,-rrya im adalah sebagai Hrabar !f.
Masuknya htrruf /a' di sini untuk memasurrkan mubtada'ke dalanr
makna syarth,sedangkan'aid (yatgkembali) kepada ism'oldibuang
(tidak ditampakkan), yakni (bilatidak dibuang): *, *^ori minhum
(siapa saja di antara mereka). Bisa juga redaksi: -<3t; fi merupakan

ladal dari ismlt aun yang di- 'tlwf-kankepadanyq sementara khabar
ll uaaun, 'ri;i # {t # 37fi (Moka tidak ada kekhau,atiran
terhadap mereka dan tidak fwlal mereka bersedih hat). Jadi,
berdasarkan angapan batrwa yang dimaksud dengan "orang-orang
yang beirrran" adalah orang-orang munafilq sebagaimana karni
kemukakan, maka maksudnya adalab barangsiapa beriman di antara
golongan-golongan ini dengan keimanan yang tulus, sebagaimana
semestinya, serta mengerjakan amal shalih, maka dialah yang tidak
ada kekhawatiran terhadap dirinya, dan tidak pula ia benedih hati.
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Adapun be,rdasarkan nnggapsn bahwa yang dimaksud dengan

"orang-orang yang beiruran" adalah semua pemeluk Islam, baik yang

fulus maupun yang munafik, maka maksudnya adalah, yang

menyandang keimanan dengan hrlus dan konsisten padanya serta

memperbarui keimanannya s@ara tulus setelatr kemunafikannya.

Firman-Nya |',t{r-Lti J*-6fr i1l (Sesungguhnya Kami

telah mengambil perjanjian dui bani Israi[), adalah redaksi kalimat

perrrulaan untuk menjelaskan sebagian perbuatan buruk mereka.

Makna .-:if*teUn dipaparkan dalam strah Al Baqaratr 'r{yW:\i
5:"3 (O"" telah l{otni ltus fuWda mereka rasul-rasul) trntuk

mengenalkan syariat kepada merreka dan memberi mereka peringatan.

'#rfr 'dfr { q'JF' ?{; (1L lrrt pi setiap datang

seorang rasul keryda mereka dengan memba'na apa yang tidak

diingini oleh luu,a nafsu mereko), adalah jumlah syarthiyah ftalimat
yang mengandung trngkapan 'jika-maka') yang berperan sebagai

jawaban atas pertanyaan sejumlah pendeta mengenai diuhrsnya para

rasul. Seakan-akan dikataten, *Apa yang terjadi dengan para rasul?"

Adapun penimpalnya dibuang, yaitu, mereka berbuat durhaka.

Sementara redaksi finnan-Nya: 'oJ3fi- 6t-; ltL 6j Uaoru1
sebagian dari rasul-rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain

merelca bunuh), adalah redaksi kalimat permulaan, YmB juga

merupakan jawaban atas pertanyaan manusia mengenai jawaban

pertama, yaitu seakan-akan dikatakan, *Apa yang mereka lalflrkan

terhadap para rasul?" Lalu difawab, *Sebagian para rasul itu mereka

dustakan, namun tidak melakukan kejahatan terhadap mereka,

sementara sebagian lainnya mereka btmtrh." Allah berfirman: (rri)
6j!i;- (Dan sebagiwt Wrg tain mereka bunuh) untuk

menyeragamkan ujung ayaf.. Di antara para rasul yang mereka

dustakan adalah Isa, dan di antara yang dibunuh adalah Zakarn dan

Yahya.
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Firman-Nya, r.a 5K $t Y-r', (Dan mereka mengira
bahwa tidak akan terjadi suatu bencana ptn [terhodop merelw
dengan membunuh rubi-nabi rz/), makzudnya adalah, orang-orang
yang telah diambil perjanjian atas mereka mengira bahwa Allah 'Azza

wa Jalla tidak akan menimpakan ujian dan cobaan apa pun kepada

mereka. Hal ini dilandasi oleh anggapan yang mereka ungkapkan: ii
ti#t 6i ffi 1Xo*i ini adalah anak-anak Altah dan tretrasih-

kekasih-Nya) (Qs.Al Maa'idatr [5]: 18).

Abu Amr, Hamzatr, dan Al Kisa'i membaca: ifS, a"rrg*
rafa', dengan anggapan bahwa irf aAaaU kata yang diringankan dari
yang asalnya beuasydid. Hasiba di sini bemrakna 'alima
(mengetatrui), karena artinya adalah merasa pasti.

Ulama lainnya membacanya dengan nashab, dengan anggapan

balrwa Lf adatah partikel penyebab nashab-nya.fi'1, dar hasibadi sini
bermakna mengira.

An-Nuhas berkata, *Rafa'-aya hasiba dan kelompoknya,

menunrt para atrli natrwu adalah lebih baih scbagaimana ungkapan

berikut ini:

d.df *ut'W.y tfi '*'3 ,4;itrtu'*:;;'rl
Bukonkah engkau telah membuat pernyataan hari ini balwi aht

sudoh tua?

Padahol tidok boteh ada permainan yang mempersakikan terhadap

orang sepertiht."

Firman-Nya: ij,A6lj.1li lUereka buta dan tuli), maksudnya

adalah, mereka buta sehingga tidak dapat melihat petunjr* dan

tulisan, serta tidak dapat mendengar kebenaran. Ini mengisyaratkan

keadaan bani Israil sejak semula lantaran menyelisihi hukum-hukum

Taura! namun kemudian Altah menerima tobat mereka ketika mereka

bertobag dan dilenyapkannya kegersangau dari mereka.
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Firman-Nya : ;E i+ ikt lt5'P (Kemu di an ke b anyakan

dui mereka b*a dm hni pagiD, mengisyaratkan keadaan mereka

setelah bertobat dan membunrh Yahya sefiaTakariy4 dan berma}sud

mernbrmuh Isa

MwfultyaW i* (Kebanyakon) adalah karena sebagai

badal dai dlmnir ke&nf 7 tadi

Al Akhfasy befikat4 "sebagaimana ungkapan ra'aita qaumaka

ts al ats at dnnt (engkau melihat katrmmu ketiganya)."

Bisa juga kilcna rmtbtada' dianggap dibuanpya yalad

kebutaan dao k€tulim, dialami kebanyakan dari mereka Bisa juga

rnmfu ' -ny a l-"t* i+ Q<eb alryakor) lantaran dianggap sebagu fa' it
mennnrt logat atau akseNx yang biasa mengatakan ungkapan "akaluunit

al boaaghiifs", sqrerti'mgkapran pslyail berikut ini:

't)vl'4?, ilorrn '^1?t;J ;.v;'gijt
Akon tetapi arah do, ibttnya mengobati depresiht.rs3

' Sementoa 1wo kcrabanya memerahlan mentega.rsa

Dibqca fuZa: tpi rrl,i, aaam bentuk intransitif, yakni Allah

membutakan dan menulikan mereka

FirmaryNye t3;il Ui'i61 6yi16 <)-5i'7L ''6
(Sesugulryn telah Wah orumgerang yang berkata,

"sesungguhryn Allal ialah Al Masih putra Moryam'), adalah redaksi

permulaan yang mengandrrng penjelasan tentang sebagian aib Ahli
Kitab. Mereka yang mengucapkan perkataan ini adatatl segolongan

dari mereka yang disebrt golongan Ya'qubiyatr. Ada juga yang

mengatakan bahwa mereka adalah golongan Malkaniyah. Golongan

re Dalam lt-Lisor dicmrn&an d€ogan redaksi: {ti-r. Bait syair ini karya Al
Farzadaq.

rs Menunrt umutnnya camg Arab, as-sdiith adalah minyak, sedangkan menurut
orang-orang Yaman 

"aifrn -."trga
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ini mengatakan bahwa Allah merast* ke dalam dzat Isa. Allatr lalu
menyangkal mereka dengan firman-Nya: l:i!fi L L-i# &;ii 361

H.35 Aj Al lfaaomt Al Masih [sendiriJ berkata, *Hoi bani Israil,

sembahlah Allah Tuhonfu don Tuhonnw.') Maksudnya adalal1

padahal Al Masih sendiri berkata demikian, maka bagaimana bisa

mereka mengklaim ketuhanan terhadap orang yang menyatakan

bahwa dirinya adalah seorang hamba seperti halnya mereka?

Firman-Nya: '{tiil ,& 21i i; 3iL it, f'}- n iiy
(Se sungguhrya orang yang memprs ehttukan [s esuatu denganJ All ah,

maka pasti Allah menghoamkon kepadanya surga). Dlnmir fkata
ganti i- pada kalirnat ilg menujukkan perkara" dan redaksi ini
merupakan redaksi perrrulaan yang mengandung keterangan bahwa

kesyirikan menyebabkan halangan masuk surga. Ada juga yang

mengatakan bahwa ini adalah perkataan lsr.. 2t4.fi i2 <+,#ry 6at

(TidoHah ada bagi orang-orong zlulim itu seorang penolong pun)

yang dapat menolong mereka sehingga memasukkan mereka ke dalam

surga atau menyelamatkan mereka dari neraka.

Firman-Nya: 3"tii 46 61 5L $6 i$i 'LL 33
(Sesungguhnya kafirlah orcprgerong yang berkata, "Bahu,a Allah

salah sotu dori yong tiga.'), merupakan redaksi permulaan yang

menjelaskan tentang sebagian aib mereka

Maksud kalimat # AS adalatr salah satu dari yang tiga
karena itutah diungkapkan dalam bentuk idhafah

kepada kata setelahnya [yakni: i$; A-ianafat-tankepada kata ,ifri
(disandangkan atau dirangkaikm sehingga menjadi kata majemuk),

dan [kata: i,$t tiart boleh dikemukakan dengan tanwin,sebagaimana

dil@takan oleh Az-7ayaj dan yang lain. Adapun tarwin dan mawhub-

nya kata yang setelahnya adalah apabila setelatrnya itu lebih rendah,

sepeni: #' q,, atauiilrilri.

Mereka yang mengatakan bahwa Allatr SWT merupakan salatl
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satu dari yang tiga adalah orang-orang Nasrani, dan yang dimaksud

dengan yang tiga adalah: Allah SWT, Isq dan Maryam, sebagaimana

ditunjukkan oleh firman-Nya, i{.J;t,*9t:-6i nS,fi at; (Adatrah

lramu mengatakan kcpada rnonusia, "ladikmtlah aht dan ibuht dua
orang nhan.') (Qs. Al Maa'idah [5]: 116). Inilah yang dimaksud

dengan perkataan mereka, "tiga oknum", yaitu: oknum bapalc, oknum

anak, dan oknum roh kudus. Pembahasan tentang ini telah dipaparkan

dalam suratr An-Nisaa'.

Allah SWT lalu menyangkal ktaim batil mereka dengan

firman-Nya, '+i Uf {f $'U.6i eaaana sekali-tcati tidak ada

tuhan (yang berhak disembah) selain Tulun Yang Esa), maksudnya

adalah, tidak ada tuhan di alam ini selain Allah SWT. Ini merupakan
jumlah haliyah (kalimat keterangan) yang maknany4 mereka

mengatakan perkataan ifiL padahal sesungguhnya tidak ada tuhan

selain Allah.

Kata: if.puaukalimat {t bberfirngsi menekankan fungsi
yang diperankan oleh penafian.

<rJ;d- g i;r{ i oV (Jika mereko tidok berhenti dari apa

ydng mereka katakan irz), maksudnya adatah, mengatakan kekufuran

iJrr.. 4 -l(i ;irv;{<r-$|$g (Pasti orans-orans yang kafir
di antara mereka alcan ditimpa siksaan yang pedih). Ini penimpal

sumpatr yang dibuang (tidak ditampakkan), ymg
penimpal syarth.

Kata: b prA" kalimat ;i, (Di antwa merelw) berfungsi

sebagai penjelas, atau menrmjul*an sebagian.

f-1ih#j ifi JL}j.j3-iiit (uo*o mensapa meretra tidak

bertobat lrepada Allah dan memolnn ampun lcepada-Nya?). Huruf/a'
di sini berfungsi untuk merangkaikannya dengan kalimat yang

diperkirakan, dan hunrf hamzah ini berfimgsi mengingkari.

474 TAFSIR FATHUL QADIR

I



#Si # ug, i33f'SY';J 3! A$tv(At Masih

ptttra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhrrya telah

berlalu sebelumnya beberapa rosu[), maksudnya adalah, ia terbatas

pada kerasulan, tidak lebih dari itu, tidak seperti yang kalian klaim.

Redaksi kalimat LlSi # u iL i (y*,s sesungguhnva

telah berlalu sebelumnya beberapa rasu[), adalah sifat untuk kata:

3ij *ut roAoyu adalah, ia hanyalah seorang rasul yang termasuk

kalangan rasul yang ada sebelumnya Mtrkjizat-mgkjizat yatg ada

padanya tidak menyebabkannya meqiadi tuttao" karena para rasul

sebelumnya juga memitiki mukjizat-mukjizat seperti itu. Allah

menghidupkan tongkat di tangan Musa dan menciptakan Adam tanpa

bapak. Lalg" bagaimana bisa katian me,lretapkan Isa sebagai tu[an

hanya karena ia menghidupkari yang mati dan t€rlahir tanpa bapak?

Jika karena hal itu ia adalatr hrhan, sebagaimana kalian klaimkan,

berarti para rasul yang juga memiliki mukjizat seperti itu adalatr para.

tutran juga?

Firman-Ny a: L3r-i-. 'iA, @* ibunya seorang yang sangat

benar), il-,athf-l*an, kepada &;I\ yang maksudnya, dan tidaklatt

ibunya kecuali orang yang sangat benar perkataannyq atau

membenarkan kerasulan yang dibawa oleh anaknya. Ini tidak

menyebabkannya menjadi tuhaq bahkan ia seperti para wanita lainnya

yang mempunyai sifat sePe'rti itu

Firman-Ny a: l6$i ,1!:jY, 6L (Kedua-duanya biasa

memalwn makanan),merupakan redaksi permulaan yang mengandung

penegasan seperti yang ditunjukkannya yaitu bahwa keduanya [Isa

dan ibunya] sama seperti manusia lainnya, yakni memakan makanan

sebagaimana ma}trltrk lainnya, jadi bukan sebagai tuha& batrkan ia.

seorang hamba yang bertghaq yang dilahirkan oleh wanita. Jadi,

bagaimana bisa ia layak menjadi hfian? Adaprrn ucapan kalian, batrwa

ia memakan makanan dengan dzat kemanusiaannyao bukan dengan
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ketuhanannya, maka itu ucapan yang batil, sebab telah
mencampurkan tuhan dengan selain tuhan, dan memadukan
kemanusiaan dengan ketuhanan. seandainya bisa terjadi perbauran

antara Yang Maha Dahulu dengan yang baru (ciptaan), berarti yang

Maha Dahulu itu juga baru (ciptaan), dan jilo ini bisa terjadi pada Isa,

maka bisa juga terjadi pada hamba lainnya

eJjf l5 3;i Ji- $il gernanun bagaimana Kami
menjelaslran kcpado mereka [Ahli KitabJ tanda-tanda kehtasaan

[Kami|), maksudnya adalah ad-dalaalaat (tanda-tanda). Ini adala]r

ungkapan takjub perihal orang-orang yang menetapkan bahwa sifat-
sifat itu memastikan ketuhanan, dan mereka melupakan

batrwa sifat-sifat itu pexlmh ada pada ?,annan sebelum itu, namun

mereka tidak mengafakan tuhan (t€rhadap orang yang memiliki sifat-
sifat tersebut)

<ri{-1tj1 lii 73 (Kemudian perlatikanlah bagaimtano

merelra berpaling [fui memperhatikan ryat-ayat Kami ituJ),
maksudnya adalalL bagaimana mereka berpaling dari kebenaran

setelah adatya penjelasan ini? Dikatakan afakalhul - yafifulhul
apabila memalingkan[nya]. Dikonsenhasikannya perintah

memperhatikan menryakan bentuk mubalagah (ungkapan sangat)

mengenai ketakjuban itu Pengungkapan dengan menggunakan kata:
j,.3 (Kemudtan) berfirngsi menampakkan perbedaan yang sangat jatrh

antara kedua keta\luban itu

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan

Abu Asy-Syai*fi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia menuturkan: Nafi
bin Haritsah, Salam bin Musykam, Malik bin Ash-Shaif, dan RaJi bin
Harmalah [dari kalangan Yahudi] datang, lalu berkata, *Wahai

Muhammad, bukanlcah engkau menyatakan bahwa engkau mengikuti
agama Ibrahim dan beriman kepada Taurat yang ada pada kami, serta

mengakui bahwa itu benar-benar dari Allah?" Nabi SAW menjawab:
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9q.fgi.,gql' 4'fr.rt g tEti'prr;t:t ilai'nkrllt ,4
nkdl i 'tii ,lu-"r'#'ol 'frl igr;r*. Akan tetapi kalian tetah

mehyelewengkannya dan mengingkari apa yang telah diambilkan

sumpah atos kalian di dalowrya Kalion Wn h{ur terhadoprya
mengenai apa Wng semestin n kalian terangkan kepada manusia,

maka aht berleps dari apa yng teloh kalian rubah).

Mereka lalu berkata, "sesungguhnya kami telatr disumpatr

dorgan apa yang kini ada pada kami, de l<ami berada di atas petunjuk

serta kebenaran. Kami tidak akan beriman kepadamu dan tidak akan

mengikutimu."

Berkenaan dengan mereka itulah Allah menurrmkan ayat: .-ii
'J*r,lV i;;$,1# E; it {F'F ,rS-:t jlB_lKaakantoh,"Hot

Ahli Kitob, kamu tidok dipandotg beragamo sediHt ptn hingga kamu

menegakkan ajaran-ajman Tarat, Injit.') Hingga: 'a6$ ,.pii
(Or ang-or ang yan g kafir itul.tss

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mtdzir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-

Syaikh meriwayatkan dari Al llasan, mengenai firman-Nya, {tl?, ;,
U <rK (Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi suatu.

bencana ptm [terhadap mereka dengan memburruh nabi-nabi ituJ), ia

berkata, "Maksudnya adalah bola'(be,ncma)." AM Ibnu Humaid,

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan

seperti itu dari Qatadah. De,mikian juga Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim,

dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan scrupa itu dari As-Suddi.

AM bin Humai4 Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu.

Hatim meriwayatkan dariJvlujahid, me,ngenai finnan-Nya, 'jL 
"l

# AS 'ifr 6L$C 'u$ 
<sr*rrsgrrnnya kafirlah orang-orang yang

berlrata, "Bohwa Attah salah sotu dari yang tiga.') Ia berkata, "Kaum

l's Sanad-nya dha'tf, diriwa>atkm oleh Ibnu Jerfu, 6DOO. Dalam sanad-tya
terdapat Muhammad bin Abu Muhammad 

-maula 
Zaid bin Tsabit-, yang m€Nrunrt

Al Hafizh iatidak dik€Nrd, danhanyalb,nu Ishaq yang merirvaydkan ini &rinya
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Nasrani mengatakan batrwa Allah adalah yang ketiga dari yang tiga.

Mereka telatr berdusta."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya, ia berkata, "Bani Israil
terpecah menjadi tiga golongan pada masa Is4 yaitu satu golongan

menyatakan bahwa beliau Qsa AS) adalah Allah. Satu golongan

menyatakan batrwa beliau adatah anak Allah. Satu golongan lagi
menyatakan bahwa beliau adalah hamba Allah dan roh yang ditiupkan
dari-Nya. Inilah golongan pertengahan, yaitu golongan muslim dari

kalanganAhli kitab."

,:;(r11fi11 r, H A^:-{ c ;ut er! u 5r#,i
# H, A1#,$,"t +,fi g:u-"ii @ #f gt;
$tL ijwi; # uija fi $'rrfr W'$ #
-*t;i#Lt$i(; ,la-r;tlGik

1j,6;i# q,,+t 7- 1,i 6€r 
"iti 

$z) iF [u;,-y

@tXl iiv\::(J

t1 331il.5,# $ 6;G-1-{ t}\1@ Ai=-
e$G,la4r$*-a3 <rtr;-||'tL
e'' ;4;Xt 1 ; 6 # d 6:frv, fi,;"\'fu

uj-:;t;f^\5i+tifub'Ji
@ 53*6 #t& #i i15 ;;'i3i Y #y:J
$ Katakanlah r' Mengapa kama menyembah selain darip ada Allah,
sesuata yang tidak dapat memberi madharat kepadamu dan tidak
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(pula) mcmberi manfaat?, Dan Altahlah yang Maha Mendengar
lagi Maha Mengetahui. Katakanlahr rHai Ahti Kitab, jangantah

hamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar
dalam agamomu. Dan janganlah hamu mengikuti hawa nafsu
otang4rtang yong telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan

Muhammad) dan mereho telah menyesalhan hebanyakan
(manusia), don mereha tenesat dari jalan yang lurnsr. Telah

dilaknati orang-orung kalir dori bani rsrail dengan lisan Daud dan
rsa putra Maryam. Yang demikio, itu, disebabhan mereho dwhaka

dan selalu mclompaui botas. Mereha satu sarna lain selalu tidak
melarang tindakan mangkar yang mereka perbaat sesungguhnya
amat buruklah apa yang selda mereka perbutt itu. Kamu melihat
hebonyakan dori mereko tolong-menolong dengan orang4tang
yang kaJir (musyrih). Sesmgguhnya amot buruklah apayang

mcreha sediakan untuh diri m*eka, yaitu kemurhaan Attah kepada
mereka; dan mcreka akan he*al dalam sihsaan. seffiranya mereko .

beriman kepada Atlah, hepsda Nabi (Musa) dan kepada opa yang
dirurunkan kepadanyo (Nabi), niscaya mereka tidok ohan

mengambil orangerung musyrikin itu menjadi Tnnolong-penolong,
tapi kebanyakon dafi mereko adaloh orsng4rrang yangfasik.r,

(Qs.Al Mee'idah [5]: 76-El)

Allah SWT memerintabkan Rasul-Nya SAW untuk
mengatakan perkataan tersebut guna mematahkan syubhat mereka,
yakni, mengapa kamu melryembah selain Allah dan juga
menyembatr-Nya, sesuatu yang tidak dapat memberi mudharat dan
manfaat kepadarnu? Padatral yang karru sembah itu adalah hamba
yang diperintah Allatr, dan ia tidak kuasa mendatangkan manfaat dan
mencegatr mudharat. Bahkan ia menuruti ketentuan dan ketetapan
Allah, serta tidak dapat menguasai apa pun untuk dirinya, apalagi
untuk selain dirinya. Bagaimana bisa orang yang ddak dapat
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manfaat dan mudhara! kamu jadikan sebagai tuhan

yang kamu sembatr? Atas dasar apaiadiposisikan demikian?

Orang yang dimaksud adalah Al Masih AS. Didahulukannya

penyebutan mudharat daripada manfaat, karena mencegah kerusakan

lebih penting daripada mendatangkan kemaslatratan.

#f gl i':tt (Dan Attahlah Yang Maha Mendengar lagi
Maha Mengetahui), maksudnya adalah, bagaimana bisa kamu

menyembatr apa yang tidak dapat mencegah mudharat darimu, dan

tidak pula dapat memberikan manfaat kepadamq padahal Allah Maha

Mendengar lagi Maha Mengetahui, dan Dzat yang demikian Maha

Kuasa unhrk mencegah mudbarat dan mendatangkan manfaat, karena

meliputi pendengaran dan pengetahuan atas segala sesuatu.

Firman-Nya: i1:-'. A \{i (Kamu berlebih-tebittot

[melampaui batasJ dalon aganamu). Setelah Alla]t membatalkan'

semua yang mereka pegmg, berupa syubhat-syubhat yang batil, Allah
melarang mereka bersikap berlebih-lebihan dalam menjalankan

agama. yaitu melampaui batas yang dibolehkan, sebagarmana

menetapkan ketutranan terhadap Isa, seperti yang dilalarkan oleh kaum

Nasrani, atau menjatuhkannya dari martabatnya yang tinggi, seperti

yang dilalnrkan oleh kaum Yatrudi. Semua itu merupakan bentuk sikap

berlebihan yang tercela, yaitu menempuh cara yang berlebihan

sehingga glelampaui batas, atau kebalikannya, yaitu cara yang sangat

kurang. Jalan terbaik adalah menempuh jalan yang benar.

Kata:'i7 Wa&apada posis i nashab sebagai na' t dari mashdar

yang dibyang, yaitu ghuluwwan ghaira ghutuwwil haqq @rlebrh-
lebihan [melarnpaui batas] dengan cara berlebihan yang tidak benar)"

Adapun berlebihan dalanr kebenaran dengan mengerahkan upaya

ketika mencari kebenaran dan menyimpulkan hakikat-hakikatnya,

maka tidaklah tercela.

Ada yang mengatakan bahwa manshub-nya itu sebagai
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istitsna' muttashil (pengecualian bersambung).

Ada yang mengatakan batrwa manshub-nya itu istitsna'

munqathi' (pengecualian terputus).

fr viJd fi i .f;1 W'$ @an jangantah tramu

mengihtti howa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya

[sebelum kcdatangan Muhommad), maksudnya adalah para

pendahulu Ahli Kitab dari kedua golongan, Yatrudi dan Nasrani, yakni

sebelnm diutusnya Muhammad SAW. (,{rL |},a6 (Dan merepa

telah menyesatkan kebanyakan)*uo*iu. 
-.yZti 

;t3 w lk3 <o""
merelra tersesat dari jalan yang lurus), yakni, dari tujuan mereka

untrk menuju jalan Muhammad SAW setelatr kenabian. Maksudnya

adaFh, para pendatrulu mereka sesat sebelum diutusnya Muhammad

SAW dan menyesatkan mayoritas manusia saat itu, dan mereka juga

tersesat setelah diutusnya beliag baik karena diri mereka sendiri atau

karena kesasatan orang-orang yang telah menyesatkan itu menjadi

kesesatan bagi mereka, karena mereka (generasi ini) mengikuti jalan

dan cara pendatrulunya.

Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan

yang pertama adalatr kelcufurau rnereka terhadap apa yang dituntut

logika, sedangkan yang kedua adalah kekufuran mereka terhadap apa

yang dituntut oleh syariat

Firman-Ny at :b-#L- - ;tu\i1'a-i$i 5J (Tetah ditaknati

orang-orang kafir dari bani Israit), maksudnya adalah, Allah SWT

melaknat mereka. 73; yj ,#t 
"it1 

$11 S (Dtngo, lisan Daud

dan Isa putra Maryam), yakni pada masa Zabv dan Injil, melalui'

lisan Daud dan Isa berkenaan dengan kemaksiatan-kemalsiatan yang

mereka lalnrkan, seperti keyakinan mereka mengenai hari Sabat dan

kekufiran mereka terhadap Isa.

Firman-Nya: ie,Z, q ,A!t (Yang demikian itu, disebabkan

mereka &trholw), adalah redaksi kalimat permulaan sebagai jawaban
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atas pertanyaan yang diperkiraan.

Kata penunj* 4r, menunjgkkan kepada laknat, yakni laknat
itu disebabkan oleh kemaksiatan (kednrhakaan) dan pelanggffil,
bukan karena sebab lainnya.

Allah SWT lalu menjelaskan tentang kedurhakaan dan
kemaksiatan itu dengan firman-Nya, hI & <;;ti{-{ $lL
!$S lUeretra satu sama larin selalu tilak melarang tindakan mungkar

yang merela perbuar). Altah menyandarkan perbuatan itu kepada

mereka karena pelakunya dari kalangan merek4 walau tidak semua

dari mereka melakukannya. Maknanya adalalt mereka tidak melarang
orang yang berbuat durhaka unfuk terus-menerus melakukan
kedurhakaan yang dilakukannya, atau yang hendak dilakukannya.
Bisa juga penyandangan sifat ini kepada mereka karena mereka telah
melaknkan kemungkaran tersebut berdasarkan saat turunnya ayat iru,
bulon karena meninggalkan pengingkaran terhadap kedurhakaan, dan
juga sebagai penjelasan tentang kedurhakaan dan pelanggaran karena

meninggalkan nahyi munkar, karena orang yang tidak melalorkarl
kewajiban nahyi munkar berarti telah durhaka terhadap Allah SWT
dan melanggar batas-batas-Nya, .sebab amar ma'ruf nahyi munkar
ternasuk pondasi-pondasi utama Islam dan kewajiban-kewajiban
syariat yang pokok Oleh karena itu, meninggalkannya (amar ma'ruf
nahyt munlar) berarti telah menyertai pelaku kemaksiatan dan

menyebabkan kemtrkaan serta adzab Allah, sebagaimana terjadi pada

orang-orang yang melanggar hari Sabat, karena Allah SWT juga
merubatr orang-orang yang tidak turut serta dalam perbuatan itu tapi
tidak mencegah kemungkaran mereka seperti halnya mereka yang

secara langsung melaktrkannya, sehingga mereka semua [yang
melalarkan dan yang tidak melakukan tapi tidak mencegahl dirubah
menjadi kera dan b abi. jij '#i :fi 5 di,fi 'b(fl:ipii ;+; +iy
ry (Sesungguhnya padiyang demikian itu benar-benar terdapat

peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang
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menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya) (Qs.

Qaaf [50]:37).

Allah SWT kemudian mencela mereka karena tidak mencegah

kemmglraran : 6JCi-lllU U, I (Sesunggutrnla amat buruHah

apa yang selalu mereka perbtnt itz), karena mereka tidak melakukan

pengingkaran terhadap hal yang serrestinya mereka ingkari.

H16# AF $mumelihat kcbarynkon dwi mereka),

yaitu dari golongan Yahudi, seperti Ik'b bin Al Asyraf dan kawan-

kawannya lii'z- 'u- i 61A (Totong-metnlong dengan orang-

orqng yot g W), yakni orang-orang musyrilq bukan orang-orang

yaog seagarna dengan meneka #f lL .i|fr, Y j.irj(Sesunggtthnta

amat htruklah apo yarrg mereka sediakan untuk diri mereka), saat

akan kembali kepadanya pada Hari Kiamat. Yang dikhususkan dengan

celaan ini adalah: 4G $ L{- 6 gatn kemurkaan Altah kcpada

mereka), yakri menyebabkan murka Allah kepada mereka. Ini

berdasarkan dibuangnya mudtwf $ata yang dirangkaikan atau

disandangkan). Atau huwa sokhttruttah 'alaihim (yaitu kemurkaan

Allah kepada mereka), berdasarkan dibuangnya mubtada'.

Ada juga yang berkata, "Huwd', yakni bahwa kemurkaan

Allah atas mereka adalah sebagai badal dari 6.

$tS if. SjrS- 6'4 fi (sekiranyo mereko berimst.

kepada Allah, kcpada Nabi pufusafi, maksudnya adatah nabi mereka

*tJit -V31oan kepada aw yyg dinrunkan kcpadonya [Nabl),
malsudnya adalah Al Kitab. ItGt V, (Niscaya mereka tidak akan

mengambil orang-orang irz), yakni orang-orang musyrik ifi. iqj
(Menjadi perclong-penolong), karena Allah S\MT rasul-Nya yang

diutus kepada merekq serta KitabNya yang diturunkan kepada

mereka telalr melarang hal itu atas mereka. 6i ,f, Fi+ |yA "tS;
(Tapi kebanyahan dori mereka adalah orang-orqngyangfos*), yakni

keluar dari wilayatr Allah dan keluar dari keimanan terhadap-Nya,
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Rasul-Nya, dan Kitab.Nya

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-syaikh
meriurayatkan dari Qafadah, mengenai firman-Nya: i4A, A.\Ji,$
(Joryanlah karu berlebih-lebihan [melampaui batasJ dalam
agamamu), ia be*at4 "(Maksudnya adalah), janganlah kalian
mengada-ada-" [Yakni membuat bid' atr].

Ibnu Abu llatim meriwayatkan dari Ibnu Zud, iaberkata, ..Di

antara sikap berlebihan mereka adalah menyatakan bahwa Allah
me,mpmyai istri dm enak-"

AM bin Humai( Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-
Syailfi meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firman-Nya: ; iki
,g:;fi,tm, mereka tersesat dari jalan yang lurus), ia berkata,
*Mereka adalah kaum Yahudi."

Diriwayafkan oleh AMurrazzaq, Abd bin Humaid, Abu Daud,
At-Tirmidzi dan dr-hasan-l*amya Ibnu Majatr, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu llatim, Abu Asy-Syaikh, dan Al Baihaqi dari Ibnu

Israil adalah kctikt seseorong berjurnpa dengan orang lain, lalu ia
berkata keWdmW "Wahai ini, bertakwalah engkau kepada Allah,
dot tingalkan apa lwtg engkau perbuat itu, karena sesungguhnya itu
tidak lralal bagfunu" Kenudian kcesolcan harinya ia menjumpainya

runnun fidok menghalanginya untuk menjadi teman makan, rninum,

don temut fuAtbW Dikorenakan mereka bersikap demikian, maka
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Attah membaurkan hati sebagian merekn karena sebagian lainnya.)

Beliau lalu membacal<an: "Telalt dilabrati orang'orang kafir dori

bani Israil dengan lisan Daud" Hitggq "Orang-orang yang fasik."
Beliatr lalu bersabda: "Sungguh, demi Allah, hendaklah kama

memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah kcmungkaran, serta

tuntunlah tangan orang yang berbwt zhalim don benar'beno

mengembalikanrrya' kcpada kcbenaran'1.I55 Hadits ini diriwayatkan

dari banyak jahn. Hadits-hadits mengenai hal ini (yakni amor ma'rttf
nalryi munko) sangat banyalq jadi kami tidak berpanjang lebar dalam

mengemukakannya.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dai Ibnu Abbas,

me,ngenai firman-Nya: i$r3 Aq {f" &i;Lg3;t;rl;jL'u$i Cr;
(Telah dilahui orang-orang kafir doi bani Isroil dengan lisan

Daud), ia berkat4 "Maksudnya adalah di dalam Zabvr. gJ 6",;t
t3; (Dan Isa prfira Maryan),yakni di dalam Injil.'

Abu Ubaid, Abd bin Humai4 Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,

Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dri Abu Malik

Al Ghifari, mengenai ayat ini, ia berkata, "Mereka dilalmati dengan

lisan Daud, sehingga mereka menjadi kerq dan dilalmati dengan lisan

Isa sehingga mereka menjadi babi.'

Ibnu Jarir meriwayatkan seeerti ini dari Mujahid.

Abd bin Humaid dan Abu Asy-Syaikh mengeluarkan riwayat

ini dad Qatadah.

'Yakni mcnglitamkan hati ormg,Eog tid* bcrmalcsiat lrarcoa keburutan hati
orang yang bermaksiat. Matuu'ah Al Hadtts ltsfsy@il.

' Yakni mengembalikannya dari melakukan tindak kejahatan dao kezhaliman.
Mausu' ah Al Hadits AsySYoif.

t# Sanad-nya dha'if,diriwayatkan oleh Ahma4 ll3gl.Ahnad Syddr (no. 3713)

berkata, "Sana&nya dha'f karena terputus." At-Tirmidzi, 3047, dan ia berkata,

"Hasan ghuib," Ibnu Majab" 4006. Abu Dau4 3436 dan di-dha'if'&an oleh Al'
Albani.
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Ad-Dailami dalam Musnad Al Firdaus meriwayatkan dari Abu
Ubaidah bin Al Jarratr secara marfu': Bani Israil telah membunuh 43

nabi pada permulaan hari. Lalu bangkitlatr ll2 orang dari kalangan

ahli ibadah mereka yang menyerukan kepada mereka perbuatan yang

ma'ruf danmencegah mereka dari perbuatan mungkar, namun mereka
justru membunuh orang-orang itu semuanya pada akhir hari. Mereka

itulah yang disebutkan Allah dalam firman-Nya: |rlifu$$i <;
.hi;L<3; (Telah ditafuuti orang-orang kafir dari bani Israil).rs7

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu
Abbas, mengenai firman-Nya, #1 A C:S C j.ij (Sesung*hrva
amat buruWah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka), ia
berkata" "(Maksudnya adalah) apa yang diperintatrkan jiwa mereka."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, Al Kharaithi dalam

Masmyi' Al AWilaq,Ibnu Mardawaih, serta Al Baihaqi dalam Syu'ab

Al Iman dn dr-dha'if-tawrya,dari Hudzaifah, dari Nabi SAW, beliau

!:*!*'. U,l' C.t , ,le,? g'o$.,t1t:t f\,.,,re:.Jji,'4 y.
6li ,;Jit';ry ,fit frisi',or71t 5.a3i ,gltt12'y6t5.!3i ,$!n' d d' {,6 ,a.7ti d t)6,
..rrir ,J i:itiltl *

f: 4t ,iil ?(!{! er(Jt ip6jl 
'ti,Ir d d' fu ,i71,.J sxi',li,H,i iyg,';Ft ,!,Wi ,r.ti| e',lr gi,ittai iir*tion

kou* muslim, nlnaaruoft kaliin menjauhi zina, karena sesungguhnya

ado enam karakter padanya, yaitu tiga di dunia dan tiga di akhirat.

Adaptn yang di &tnia adalah: Hilangnya kewibawaan,

berkcsinambungannya kcmiskinan, dan pendefutya umur. Sedangkan

yang di akltirat adalah: Kemurkaan Allah, buruknya hisab, dort

lrekclral an di ner aka).

Rasulullatr SAW latu merrbacakan ayat: ii:!"31A A36 G}
';t;.^P i ,.;t1:iil 41t 4L2ii L;' $ (sesungguhnya amat buruHah

aW yang merelca sediakan untuk diri merelw, yaitu kemurkaan Allah

r57 Dha'if karena Ad-Dailami meriwayatkan sendirian. Saya tidak
mcocmukannya dalam Llusnad Al Firdaus.
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lrepada mereks; dan mereka akan tcekat dalam siksaan).rs9

Ibnu Katsir dalam Tafsir-nya berkata, "Hadits ini dha'if dari
segala segi."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu
Hatim, dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Mujahid, mengenai

r=nT-*r", p|r3ii v r"l,JiryS -i$ i$GhttAL-J-.,
;Q;l $ekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi [MusaJ
dan lrepada apa yang diturunkan kepadanya [NabiJ, niscaya merela
tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-
penolong), ia berkata, "(Maksudnya adalah) orang-orang munafik."

Ttrar O.$; lfii tgti iigi;c qlr(fi i, L,7 #
"a;./5 6yrj 6 o-$t I HE'u;$- i1'; -{5 5'*p;

'brL4J-{ ;,trir; il.;31 G. ;ir ",L Ali

"y\y; 
V4 eli 3, J",6 ;i";1 dj )fi)i JyJjr1:, \j-j, ri6

5:\ b?, * 6 c i @ t+Fr i'{L4s6 $r;uj'.}:; 6tt
i,eS:t rlgt eC: Wi 6 {9{ C OGi( 6',

-ayd qi49 x*i i q# 4 c; 
"g 

i36 L,{i'I ri.$11

d;l4tr*gli"Lurffit_$ts@i*r;Six;
@#ii

nt S*tad-nya dha'rf, dicantumkan oleh Al Baihaqi dalam l^gr^$z'ab, 41379,
380, dan ia berkata, "Dalam sanad-nya terdapat Masalamah bin Ali Al Khasyani,
perawi yang matruk (riwayatrrya ditinggalkan), dan Abdunahnran Al Kufi yang
,rroj lil $dak dikenal). "
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"sesungguhnya honu dapati orangorang yang paring heras
permusuhannyo terhodap orongetutg yorrg bedman ialah orang-
orang Yahadi don orangorang musyrih Dan sesungguhnya kama

dopoti yang pating defut persahabatannya dengan orong_orang
yang berimon ioloh orurrgerang yong berhola, sSesungguhnya

kami ini orang-orang Nosronf , yang dctttikion itu disebabhan
harena di ontara ntereha itu (orong.orang Nosroni) terdopat

pendeto'penden dan rcbib-robib, fiaga) karena sesangguhnya
mcreko tidoh nettyotnbonghon diri. Don opbita mercha

mendengarhan apayory &arunhon hcpcnc Rasar (Drahannad),
hama liha mata nuruha trencucurhan air tWo disebabhon

hebenaron (Al Qur'an) yangtclah nrteka hctohui (dori hitabkitab
nereka sendbi); setayo berkdarrya Tuhan korri, hami telah

beriman, maho caoilah komi bercuna oronge?arrgyang mcnjadi
saksi (atas kebenaron Al eur'on dsn hcnobian Muharunad sAW).

Mengopa hami tidak okon berinm kewda AW dan hepada
hebenaran yarrg daory r,cryda *ani, pdahol kud songd ingin
agar Tuhan kami menosuhlcen harri hc dsrer. golongan orung-

orong yang sholih'. Maho AUoh ntonbri nurc*a pahala terhadap
perhotaon yang mereka ucapka4 $nitu) stogsyorg mengalir

sungai*ungoi di dolonuya, scdong rcrckc heful di dalarutya. Dan
itulah balasan oasi otang,rsngwrg brbua kebaihan (yang
ikhlos keinonannya). Dsn k$v scrto menfustokan

aydqot Kam$ nercko itulah pcagh$d nerska.D
(Qt. Al M.r'iilrh ffi: e{6)

Firman-Nya, itq (esunggurna koril daWti....), adalah
redaksi kalirnat permulaan yang menyatalon sejumlah kebnnrkan
kanm Yahudi. Mastrknya lam al qosam (lan parfrkel sumpatr) pada
redaksi ini untuk menambahkan penegasan dan pernyataannya.
Khitlwb ini trntuk Rasulullah sAw atau setiap orang ymg layah
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baginya, sebagaimana khithab lainnya yang terdapat pada bagian

lainya dalam Kitab yang mulia ini.

Makna ayat ini adalah, orang-orang Yahudi dan orang-orang

musyrik adalah manusia yang paling keras dan paling ngotot

permustrhannya terhadap orang-orang beriman, sedangkan orang.

orang Nasrani adalatr orang-orang yang paling dekat persatrabatannya

dengan orang-orang beriman.

Huruf lam pada kalimat: lj.il7'u-j$. 1run"a"p orang-orang
yang beriman) terkait dengan kalimat yang dibuang (tidak

ditampakkan), yang statusnya sebagai sifat dari 'il7 a* i'rtl.

Ada yang berkata, "Terkait dengan i3G a* 1;.- frt;
penunjuk 6{s (Yang demidan r'ru) menunjukkan kepada kondisi

mereka yang lebih dekat persatrabatannya. Huruf boa'pada kalimat:

@. ;fr",L(Disebabkan larena di antara mereka itu forang-
orang NasraniJ terdapat pendeta-pendeta) adalah ba' sababiyah

(menunjukkan sebab), yakni, disebabkan batrwa di antara mereka

terdapat para pendeta. (A*#-adalah bentuk jamak dari qass atau

qasiis, demikian yang dikatakan oleh Quthrub. Qasiis artinya orang

alim, asalnya dari qassa yang artinya mengikuti sesuatu dan

mencarinya. Ar-Raj iz berkata:

\t?et\i'; *';;+1-
(Merelrn pun menjadi lengah untuk mencari titik masalahnya).

Taqassas ashwaatuhum bil-lail artinya mendengar-dengarkan

suara mereka pada malam hari.

Al qiss juga berarti an-namiimah (menghasut). Al giss juga

berarti pemuka kaum Nasrani dalam perkara agama dan ilmu. Bentuk
jamaknya yang lain adatatr qusuus, demikian juga qasiis, seperti

halnya kata asy-syarr dui asy-syarirr. Bentuk iamak taksir dan qasiis

adalah qasaat4)asah, yaitu dengan mengganti salah satu siin'nya
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medadi wctwu, yang asalnya qasaasah. Maksud #.Marn ayat

ini adalah orang-orang yang mengikuti para ulama dan para ahli
ibadatr. Kata ini boleh jadi kata .non-Arab yang telah diresapi

perkataan orang Arab. Boleh jadi memang ini adalah batrasa Arab. Ar-
ruhbaan adalah bentuk jamak dalir raahib, seperti rukbaan dan raakib.
Pola perubahannya adalah ralnba (Allaah) - yartabu[ft2], yakni,

takut kepada tAllahl. Rahbaaniyyah dan tarallrub artinya beribadah

di dalam biara.

Abu Ubaid berkata, *Kata nkbaan bisa sebagai kata tunggal
dan bisa juga sebagai kata jamalc."

Al Farra berkata, "Bila kataruhban sebagai kata hmggal, maka

bentuk jamaknya adalah rahaabiin, seperti qurbaan don qaraabiin."

Tentang bentuk jamaknya, Jarir berkata:

t;;'!\t:r'lJ Gi'6$)
Seandobrya para rahib Modryr nwlilatma, nereka akan merasa

khowair.

Seorang penyair berkata dengm l<ata ruhbaan

dalam bentuk tunggal:
tl

JTt,;u-i+!r ):tr ,F, e'; bq,)'dfr'j
Seordainya kau melihat rahib yang tinggal di buHt,

niscaya sang rahib kan naik firun.

Allah lalu menyandangkan sifat k€pada mereka, bahwa mereka

tidak menyombongkan diri terhadap perkataan yang haq, bahkan

mereka berendah hati, b€rbeda dengan omng-orang Yahudi yang

kebalikan dari itu. Redaksi kalimat ini di-'athfla kepada redaksi

kalimat sebelumnya

SfiSi Jt|$Cij; (ttl <o* apabita mereka mendengarkan
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apa yang diturunlmn kepada Rasul [Muhammad), di-'athf-kan
kepada kalimat: 'btij;$- { ;51; (Jugal karena sesungguhnya

mereka tidak menyombongkan dir).

e3( 3 jz$ lUencttcurkan air mata), maksudnya adalah

berkaca-kaca lalu mencucurkan, karena mencucurnya air mata hanya

terjadi setelah berkaca-kaca. Ja'ola al 'ain tafiidhu (matanya mulai

mencuctukan air mata). At faaidh adalah air mata Ini merupakan

benttrk ungkapan mubalaghah, seperti dama'at 'ainuhu (matanya

meneteskan air mata).

Imru Al Qais berkata:

,F dt,t; ,F It e're e,ftut*ut
Malra mencucurlah air mata ddriht dengan derasnya mengenai leher,

sampai-sampai air mataht membasahi dadaht.

Firman-Nya: ,yfit i" W U" (Disebabtran kcbenaran [Al
Qur'anJ yang telah mereka ketahui [fui kitab-kitob mereka sendiriJ).

t,yane pertama tyakni pada kalimat: q $ iry)J aOaan permulaan

target, sedangkan tey*rg kedua adalah penjelasan, yalari perrrulaan

cucuran air mata terlahir dari mengstahui kebenaran. Bisa juga t
yang kedua menunjukkan bqgian. Ayat ini dibaca: Ai+1 gj (Xanu

lihat mata mereka) dalam benhrknggatif.

Firman-Nya: t37t;q 63fr(Seraya berkata, *Ya Tuhan kami,

lrami telah beriman.:'), adalah redalsi kalimat permulaan sebagai

jawaban atas pertanyaan yang diperkirakan, yarlg seolatr-olatr

dikatakan, "LaIu bagaimana kondisi mereka ketika mendengar Ai
Qur'an?"Allahlaluberfi rmw:{*<Ft?iLfi?f frt;-t$6}5-(&raya
berlwta, "Ya Tuhan kami, lami telah beriman, maka catatlah lami

bersama orang-orang yang menjadi saksi [atas kebenaran Al Qur'an
dan lcenabian Muhammad SAWJ), malsudnya ?dalah, kami beriman

kepada Kitab yang diturunkan dari sisi-Mu kepada Muhammad SAW,
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dan kepada orang yang Engkau turunkan kitab itu kepadany4 maka

catatlah kami bersama orang-oraog yang menjadi saksi dari antara

umat Muhammad SAW terhadap manusia pada Hari Kiamat. Atau,
orang-orang yang menjadi saksi bahwa itu adalah kebenaran. Atau,
bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Mulrammad,

bahwa beliau adalah utusan-Mu kepada manusia.

Firman-Nya, ,fi\ b:j { 6 Y; (Mengapa kami tidak akan

beriman lcepada Allah), adalah redaksi kalimat permulaan, dan kata

tanya di sini untuk menjaulrkan. Kda: 6 terkait dengan kalimat yang

dibuang. Kalimat: Lt' { Q{ami fidok akan beriman) berada pada

posisi nashab sebagai hal $etsrangaa kondisi). Perkiraannya adalah,

ada apa pula dengan kami sehingga tidak beriman kepada Allah dan

kepada kebenaran yang datang kepada kami? Maknanya yaitu, mereka

menjauhkan penafian keimanan dari mereka karena adanya faktor-
fhktor yang menuntut keberadaannya, yaitu ambisi untuk

mendapatkan nihnat-nikmat Allat. Jadi, kata tanya dan penafian ini
diaratrkan kepada pembatasan dan sekaligus yang dibatasinya, seperti

firman Allah Ta'ala: 66;\$${ N1( (Mengopa kamu tidak prcrya
alran lcebesman Allah?) (Qs. Nuuh [71]: l3).

Wawu pada kalimatt |rs$f ,;fi i G: 6t 'i 6 t$t
(Padahol kami sangat ingin agw Tulun kani memasukJran kami kc

dalam golongon or(mg-orang yong slulih) adalah sebagai hal
(keterangan kondisi), juga dengan perkiraan mubtada', yakni, ada apa

pula dengan kami sehingga tidak beriman, padatral kami sangat

menginginkan temrastrk golongan orang-orang yang shalih? Jadi,

keterangan yang pertama dan kedua disertai oleh dhamir pada

katimat tX, seaangtcan 'amil-rrya adalatr fi't muqaddar (ft'l yurg
diperkirakan), yakni terjadi. Bisa juga keterangan yang kedua berasal

dari dhamir pada kalimat i3;, dai perkiraannya adalah, mengapa

pula kami memadtrkan aotara meninggalkan keimanan dengan'

keinghan untuk bersama orang-orang yang shalih.
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Firman-Nyut $6 q t1ll X$f' (Matra Attah memberi mereka

pahala terhadap perkataan yong merelca ucapkan...). Allatl memberi

mereka patrala atas perkataan ini, yang mereka ucapkan dengan tulus

kepada-Nya dan pentrh keyakinan akan kandungannya.

Firman-Nya : oilJ {;1 Ait16$:a,Vtut tt!{'r$6 1or"
orang-orang kafir serta mendustalant ayat-ayat l{ami, mereka itulah

p en ghuni ner aka). Mendustakan ay at-ay at Allah adalatr kekufirran. Ini

bentuk 'athf yatgkfiusus kepada yang umum. ;JJ adatah api yang

sangat menyala-nyala, dikatakan'liahama fulaan'an'naoF"' (fulan

mengobarkan api) apabila kobarannya sangat besar. Mata singa juga

disebut jahmah karena sangat tajam sorot matanya. Seorang penyair

berkata:

Ltlt t';fii Vu. .'.f t t+''tt :
Kobaran perang tak akan bertalwn dengan refta perdaya dan senda

gurau.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-

Syaikh meriwayatkan dari Mujatrid, mengenai firman-Nya:

i'r'; .{3 5"j13 (Dan sesungguhnya lcamu dapati yang paling

delrat persahabatannya dengan orang'orang yang beriman), 'ia

berkata "Mereka adalah para utusan yang datang bersama Ja'far dan

para sahabafirya dari negeri Habasyatr."

Abu Asy-Syaikh dan Ibnu Mardawaih dari Abu

Hnrairatr, ia berkata: Rasututlah SAW bersabdq ..tiy'.Ji..Ut;#"y, ti

yr'{ (Tidaklcih seorang Yahudi menyendiri dengan seorctng muslim

lrecuali ia berkeinginan untuk membunuhnya).rse Dalam lafazh

lainnya disebutkan, .nf*, tlk'Al; \l-(Kecuali hatinya membisiklan

,tt Dha'r7 lbnu Katsir mencantumkannya dalam Tafsir-nyar 2185, dn ia berkata,

"Hadits toigot ghoit'ta menyandarkannya kepada Ibnu Mardawaih' Hadits ini

dicanturnkan oleh Al-Albani dalam Dha'if Al Jami',5064.
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untuk metnbunuhnya). IbnuKatsir berkata" "Ini sangat gharib.*

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Atha', ia berkata, ,.Allah

tidak pernatr menyebutkan kebaikan pada kaum Nasrani, adapun yang
dimaksud di sini adalah An-Najasyi dan para sahabatrya.,,

Abu Asy-Syail& meriwayatkan darinya, ia berkata, ..Mereka

adalah orang-orang Habasyah, mereka beriman ketika kaum Muhajirin
mukmin datang kepada mereka. Jadi, penryataan Allah ini 4dalah
mengenai mereka."

An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ath-
Thabrani, Abu Asy-syaikh, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari
Abdullah bn Az-zubair, ia berkata, *Ayar ini ditunmkan berkenaan
dengan An-Najasyi dan para satrabahya, ti; )iij Jl,|jU\# $lj
eli A irrS ;i*1(Dan apabila mereka mendengarkan apa yang
diturunkan kepada Rasul [MuhommadJ, kamu lihat mata merekn
mencucurlran air mata)."

Ibnu Abu Syaibatr, Ibnu Abu Hatim, Abu Nu,aim dalam Al
Hilyoh, dan AI Wahidi meriwayatkan dari jalur Ibnu Syihab, ia
berkata: Sa'id bin Al Musayyab, Abu Bakar bin Abdunatrman bin Al
Harits bin Hisyarn, dan Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepadaku,.

mereka berkata, "Rasulullah sAw mengutus &r bin umayyah Adh-
Dhamari dan menuliskan surat kepada An-Najasyi. Amr pun
beranglrat menghadap An-Najasyi, lalu An-Najasyi membaca surat

Rasulullah sAw. Kemudian ia me,rnanggil Ja'far bin Abu Thalib dan

kaum Muhajirin lainnya yang b€rsamanf. An-Najasyi kemudian
memanggil para rahib dan pendeta, lalu ia menyunrh Ja'far bin Abu
Thalib agar membacakan srtrah Maryanr kepada mereka" dan mereka
pun beriman kepada AI Qur'an hingga air mata mereka menetes.

It{9reka itulah yang disebutkan Allah dalam firman-Nya: 6"-$i,
i'r|I .#.5 (Dan sesungguhnya komu dapati yang paling detrat

persahabatannya dengan orang-orwtg yang beriman) Hrngga: 'e
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i*j:lf lAersama orang-orang yang menjadi saksi [atas kebenaran Al

Qur'an dan kcnabian Muhammad SAWl.;ao

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu
Hatim, Abu Asy-Syaikh, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari

Sa'id bin Jubair, mengenai ayat ini, ia berkata, "Mereka adalatr para

utusan An-Najasyi yang menyatakan keislamannya dan keislaman

kaumnya. Mereka berjumlah tujuh puluh orang. Mereka dipilih dari

antara kaurnnya yang terbaik pemahaman dan usianya."

Dalam lafazh lain disebutkan" "Ia memilih tiga puluh orang

sahabatnya untuk menghadap Rasulullah SAW. Tatkala mereka

datang kepada Rasulullah SAW dan masuk ke tempatnya, beliau

membacakan surah Yaasiin kepada merekq maka mereka menangis

saat mendengarnya, dan mereka tatru bahwa itu adalah kebenaran.

Berkenaan dengan mereka itulah Allah menurunkan ayat: & A{t
ileS; <*#- i,l;2 gang demikian itu disebabkan karena di

antara mereka itu [orang-orong NasraniJ terdapat pendeta-pendeta

dan rabib-raDi6). Kemudian berkenaan dengan mereka juga turunlah

ayat: ';tjli q i .*r e, erY'ii$t; ;t'-fiI lorang-orang yang telah

Kami datangkan kepada merela Al Kitab sebelum Al Qur'an, mereka

beriman fpulal dengan Al Qur'an trz) (Qs. Al Qashash l28l: 52)

hingga: W 6",i{} iA '6j3- qJ (Mereka itu diberi pahala dua

lrali disebabkan kcsabaran mereka) (Qs.Al Qashash [28]: 54)."

Abd bin Humaid, Ath-Thabrani, Abu Asy-Syaikh, dan Ibnu.

Mardawaih meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Abbas, namun tanpa

menyebutkan jumlah.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, ia

berkata, "An-Najasyi mengirim utusan kepada Rasulullah SAW

sebanyak dua belas orang utusan yang terdiri dari tujuh pendeta dan

lima ratrib. Mereka berdialog dengan beliau. Setelatr mereka

rs Dikeluarkan oleh Al Wahidi ddam Asbab An-Nurul, hal. I16.
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berjunrpq beliau membacakan kepada mereka apa yang telatr

ditnnrnkan Altah mengenai mereka: )ift Jt Ji -( rjj, ti6 loan
apabila mereka mendengarkan aW yang diturunkan kcpada Rasul

[MuhammadJ)}'

Masih banyak riwayat-riwayat lainnya mengenai hal ini, dan

apa yang telatr dikemukakan itu sudah cukup, karena maksudnya

bukan menceritakan tentang sebab turunya.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasaru mengenai

firman-Nya: €#- (Perdeta-pendeta), ia berkata" "Maksudnya

adalah para ulanra m€treka."

Ibnu Jarir meriwayatkm dai Ibnu Z*tid, ia berkatq *Al

qississuun adalah para ahli ibadah mereka'

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ib,nu Al Mundzir, Ibnu Abu

Hatim, Al Hakim dan di-sftalihkannya, serta Al Mardawaih dari

berbagai jalur, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya: '{ 6;38
'u*&i (Maka catatlah kmni bersann orang-orong Wrg menjadi

saksi [atas lrcbenaran Al Qur'an dan kcnabian hluhamnad SAW), ia

berkata "IJmat Mtrhammad SAW.'

'$ 3,Lr;;*'{ i'#'ni'fiu 4 li i3 { r}:t;'uii W-
-6 5i 

-,:fi r#i;\ry Ss:,ri,,Ffi qW@ i-+g:ii 4*
./+., alj[Q)te)l->ttt

"Hai orang-orang yang beriman, jonganlah hanu haromkan apa-

aN yang baih yang telah Albh holalkan bagi hamu, dan jangonlah

homu melampaui batos. Sesungguhnya Allah tidah menyukai

orung4rrong yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang

halal lagi baik dari apayangAAah tulah rezehikan kepadamu, dan
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bertakwalah kepadaAllah yang karnu bedman kepada-Nya."
(Qs. At Maa'idah [5]: S7-SS)

Ath-thayyibaat adalah yang baik-baik" yang dihalalkan Allatl

bagi para hamba-Nya. Allah melarang orang-orang beriman trntuk

mengharamkan atas diri mereka sesuatu yang telah dihalalkan bagi

mereka, baik berdasarkan dugaan bahwa itu merupakan ketaatan

terhadap Allah dan untuk mendekatkan did kepada-Ny4 serta

menganggap itu sebagai sikap zuhud terhadap dunia dengan

mengesampihgkan kecenderungannya, maupun dengan maksud

mengharamkan sesuatu dari apa-apa yarnrg dihalalkan bagi merek4

sebagaimana terjadi di kalangan orang awam yang berkata, "Ini haram

bagiku" atau *aku haramkan ini bagiku". Ini'semua termasuk kategori

larangan ini.

Ibnu Jarir Ath-Thabari berkata, *Tidak boleh seorang muslim

mengharamkan sesuatu atas dirinya di antara hal-hal yang dihalalkan

Allah bagi para hamba-Nya yang beriman, yaitu berupa makanan yang

baik, pakaian, dan pernikatran. Oleh karena itu, Rasulullah SAW

menolak keingingan Utsman bin Mazh'ur untuk membujang (tidak

menikah).'l6l

Dengan demikian, jelaslah bahwa tidak ada keutamaan dalam

meninggalkan sesuatu yang dihalalkan Allah bagi para hamba-Ny4

da4 yang lebih utama serta lebih baik adalah melakukan apa yarrg

dianjurkan Allah kepada para harnba-Nya dan dilakukan serta

contohkan oleh Rasutullah SAW bagi umatny4 dan diikuti oleh para

para imam yang mendapat petunjulg karena sebaik-baik tuntunan

adalah tuntunan Nabi Mutrarnmad SAW. Dengan demikian, jelaslah

kekeliruan orang yang lebih mengutartakan mengenakan pakaian bulu

r6t Muttafaq 'alaih, diiwayatkan oleh Al Bulfiari, 5073 dan Muslim 4rc21, dari
hadits Sa'd bin Abu Waqqash.
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dan wol daripada pakaian kapas dan l<ahm jika ia m€mang mampu

mengenakannya. Juga jelaslatr kekelinran orang yang lebih

mengutamakan memakan yang kasar daripada makanan lembut atau

meninggalkan dagrng dan serupanya karena khawatir terdorong

syahwat terhadap wanita. Jika ada yang mengira bahwa keutamaan

yang sebenarnya adalah selain yang kami katakan, karena

mengenakan pakaian yang kasar dan memakan makanan yang kasar

mengandung kesulitan bagi jiwa dan berarti memhrikan nilai di

antara keduanya kepada yang membutlhkan, maka berarti ia telatr

salatr menduga, karena yang lebih utama bagi manusia adalatr yang

baik bagi jiwanya dan auratnya dalam rangka me,naati Tutrannya.

Tidak ada yang lebih membahayakan bagi tubuh selain makanan yang

buruk, karena akan merusak akal serta melemahkan fisiknya padahal

itu dijadikan Allah sebagai saraoauntuk me'lraati-Nya.

Firman-Nya: 5!:.3 {3 (oa" janganlah kamu melampaui

batas), maksudnya adalall janganlah karnu melampaui batas terhadap

Allah dengan mengtraramkan hal-hal baik yang telah dihalalkan Allah

bagimu. Atau, janganlah kamu melampaui batas sehingga kamu

menghalalkan apa yang diharamlcan Allah bagimu. Janganlah kamu

bersikap terlampau toleran sehingga kanru menghalalkan yang haram,

sebagaimana kamu dilarang bersikap keras terhadap dirimu sendiri

hingga menghararnkan yang halat.

Mayoritas ularna berpendapat bahwa orang yang

mengharamkan sesuatu yang dibalalkan Allah atas dirinya, maka

sesuatu itu tidak menjadi haram baginya dan tidak mengharuskannya

laffaroh (tebusan sumpah), tapi bila ia melakukannya maka wajib

kaffarah, karena sikap demikian menyelisihi ayat ini dan menyelisihi

apa yang ditunjukkan oleh hadits-hadits shahih, Iwya Allah nanti

dalam surah At-Tatriim akan dipaparkan lebih ganrblang dari ini.

Firman-Nya: ';$fii i*{ '.i1 .?-r1tsesungguhnya Attah tidak
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menrykoi orang-orang yang melampaui batas), membahas tentang hal

sebelumnya. Konteksnya menur{ul<kan bahwa ini adalah

pengharaman segala tindakan yang melampaui batas seperti yang telatr

disyariatkan Allah dalam segala hal.

Firman-Nya, 'if{$3 ql;t't (Dan malwnlah makonan yang

halal lagi baik dori apa yang Allah telah rezekikan kcpadamu), adalatr

hat Q,alimatketerangan) . l$ilL (Yang hatal tagi bat\, yakni, tanpa

mengharamkan dan tidak jijik, atau aklan halqalan thaltyiban (dengan

memakan yang halal dan baik), atau: hiluu holaalan thayyiban

mimma razaqahtmullah (makanlah makanan yang halal di antara yang

direzekikan Allah kepadamu). Allah lalu menyandangkan sifat

ketalovaan kepada mereka: ljd * A1 'u,$f ii f,3$ loan
bertahttalah kcpada Allah yang kamu beriman kcpada-Nya).

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan di-ftasaa-kannya, Ibnu

Jarir, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Adi dalam Al l{amil, Ath-Thabrani, serta

Ibnu Mardawaih dari Ibnu Abbas, bahwa seorang laki-laki menemui

Nabi SAW dan berkata" "Wahai Rasulullah, jika aku telatt memakan

dagrng maka aku berhasrat terhadap wanita dan syatrwatku

menguasaiku. Oleh karena itu, aku haramkan daging bagiku." Lalu

turunrah ayat: 'f ii'fiU d,$;liiL{ rfit1'"5i$n- (Hai orang-

orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa'aPo yang baik

yang telah Altah halaltran bogi kamu).'ra

Diriwayatkan juga dari jalur lainnya secara mursal da.^nauqaf

pada Ibnu Abbas.

Ibnu Jarh, Ibnu Abu Hatim, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan darinya mengenai ayat ini, ia berkata" "Ditunrnkan

berkenaan dengan sejumlah sahabat, mereka berkata, 'Kami akan

memotong kemaluan kami dan meninggalkan syatrwat dunia" lalu

La Shahih, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 3054 dan di'sloftift-kan oleh
Albani daln Shahih At-Tirmidzi, 3 146.
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berdakrratr berkeliling duniq sebagaimana dilakukan oleh para rahib'.
Hal itu lalau terdengar oleh Nabi SAW, maka beliau mengirim utusan

kepada mereka dan memanggil mereka. Mereka pun berkata, 'Ya'.
Nabi SAW raru bersabdn 4 ,tlitt 4i1l ;isli Tli ,Ptifl*t F3
.i',# '*.'$iU d'..ft '&'fi ,*-'nt (Akan tetapi aht berpuasa

dan juga berbuko, aht slwlat malam dan juga tidur, dqn alat juga
menikahi lraum wanita. Barangsiapa mengihtti Sutuahht maka io
dari golonganht, don boangsiapa tidak mengihuti Sunnal*u maks ia
bukan dari golongotht)"tst

Telah diriwayatkan juga secara pasti dalam Ash-Shahihain dan
yang lain, yang menyertrpai ini, tanpa menyebutkan bahwa ini
merupakan sebab ttrrunnya ayat.

Abd bin Humaid, Abu Daud dalam Al Marasil, dan Ibnu Jarir

meriwayatkan dari Abu Malik, bahwa orang-orang tersebut adalatr

Utsman bin Maztr'un dan para sahabataya. Mengenai hal ini banyak

sekali riwayat yang semakna dan mayoritas menyatakan batrwa hal

inilah yang meqiadi sebab turunnya ayat tersebut.

. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Zaid bin
Aslam, bahwa Abdullah bin Rawahah pernah kedatangan seorang.

tarnu dari kalangan keluargany4 saat itu ia berada di sisi Nabi SAW,

kemudian ia pulang ke keluarganya, dan ia mendapati mereka belum

menyuguhi makanan untuk tamunya karena menanti kepulangannya,

maka ia berkata kepada isEinya, *Engkau telah membiarkan tamuku

karena aku. Kini (makanan) itu haram bagiku." Istinya lalu berkata,

16 Sanad-nya dta'itr, dikeluakan oleh Ibnu Jarh, 718. Dicantumkan oleh Ibnu
Katsir dalam Tafsir-nya,2l&7 dn disandarkannya kepada Ibnu Abu Hatim dari jahr
Ali bin Abu Thalhab dari Ibnu Abbas.

Saya $rcn+alqlq) berkata: Dalam sanad keduanya (terdapat Ali bin Abu
Thalhah). Al Hafizh berkata, "Ia meriwayatkannya secara mursal dari Ibnu Abbas,
karena ia belum pernah berjumpa dengannya. Ia seorang perawi yang shaduq,
namrm lodang keliru.' Sementara itu, Ibnu Mardawaih moriwayatkannya dari jalur
Al Aufi, perawi yatgdha'if,
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"Itu juga haram bagiku." Tamunya juga berkata, "Itu juga haram

bagiku." Tatkala melihat demikian, Abdullah meletakkan tangannya

dan berkata, "Makanlah, dengan menyebut nama Allah."

. Ia lalu menemui Nabi SAW dan menceritakan hal itu, maka

Rasulullah SAW bersabdq 1;,:;.1 'i (Engkau benar). Allah lalu

mennnrnkan ayat: '$)':;t'L11r, {,4;li* { riJtl'u-$i Qld- @ot
orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang

baik yang telah Allah halallcan bagi kamu)." Ini adalah atsar yalng

terputus sanad-nlao namun dalam Ash-Slahih disebutknn kisatr Ash-

Shiddiq bersama para tarnunya yang menyerupai kisah ini.l64

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Masruq, ia menuturkan:.

Ketika kami di tempat Abdullah, lalu disuguhkan lengan kanrbing,

tiba-tiba seorang laki-laki menyudutkan diri, maka Abdullah berkata,
*Mendekatlah.' Ia menjawab, "sesungguhnya aku t€latt

mengharamkan diriku untuk memakannya." Abdullatr berkata,
*Mendekatlah dan makanlah, lalu tebuslatr sumpahmu itu." Abdullah

lalu membacakan ayat ini. Riwayat ini dikeluarkan juga oleh Al
Hakim dalam Mustadrak-ny4 dan ia berkata, *Shahih berdasarkan'

syarat Asy-Syaikhani [Al Bukhari dan Muslim], namun keduanya

tidak meriwayatkannya.

'ue3n f .,fr $ r>L$ S.s'r'# o iuux{irf*
i'$let'o*F' v' .b75 a i6F, t r- ?ctLir$<l
i',K dft ;t5 t1fr iV; 4 f ;: *S il t ;ft:S

til Shahih, diriwayatkan oleh Al Bukhari, 6140, dari hadits Abdunahman bin'
Abu Bakar. Kemudian ia menceritakan kisah ayatrnya bersama para tamunya.
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?j3"rg;;fi xrry-qK-#'dLj$"r:e$y;K*$

@srr#
*Allah tidah menghahan horrra disebabhan sum?mh-sampahmu

yong tidak dirnokrad (mtak bercumpah), tetapi Dia mcnghuhum
kamu disebabhan swryah-swqoh yang hottu sengaja, maha

kaffarat @ulonggar) sumpah ita, ioloh nembefi nahon sepulah
orang miskin, yoitu dei rrrahgrran yutg bioso hanu berihon kepado

keluargantu, orau ncmberipakabn kepodo mcreha atau
memerdekahan seorong budak Barangsiopa tidalc sanggup

melakukan yang demi*ionr rrraht kafioratnya puilsa selama tiga
harl Yang dcmihian ita odotah *$arot sumlnh-stmtpahmu bila
kamu bersrmqmh (do, horrut longor). Dan jogoloh sronpahmu

Demihian Alloh menerangkan *cpamu h ukunt-hukunt-Nya agar
hanu bersyukur (hepdbNya)., (es. AlMr..fuleh tsl: S9)

Penafsiran tentang al-lagtutterah dipaparlrau dalam surah Al
Baqarah, demikian juga perbedaan p€ndryt seputar itu.

Firman-Nya:'g O (Disebabkan swnpah-sumpahmu),
adalah shitah'$LS <i,t "it*i^ ir*rrl

Ada yang mengatakan bahwa e dt sini bermakna ,U. 
,ql

aimaan adalah b€nhrk jamak dari yamiin (sumpah). Aw ini
menunjukkan bahwa Allah tidak menghuhrm pelaku strmpah yang
tidak disengaja, serta tidak menghanrskan kaffarah (penebusan).

Mayoritas sahabat dan generasi setelatr mereka berpendapat
batrwa ini maksudnya adalah perkataan, 'fidak demi Allah;, utuu
"Benar, demi Allatr" di tengah perkataan seseorzrng yang tidak,
meyakininya sebagai sumpah. Demikianlah penafsiran para satrabat
mengenai ayat ini, dan mereka lebih mengetahui dengan makna-
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mal<rnAl Qur'an.

Asy-Syaf i berkata, *Ini adalah ketika kondisi tidak sengaja

6atah), marah, dan tergesa-gesa."

Finrian-Nya, '{:{it 'if; q, ,,L5r$ S,!: lretapi Dia

menghuhtm leamu diseboblwn sttrnpah-sumpah yang kamu sengaja).

Kalimat tii arA*a dengan tasydid,tanpa tasydid,dan dibaca juga

iJl$tt. Al 'aqd (ikatan) ada dua macarn, yaitu riil, seperti ikatan tali,
dan absfrak, seperti akad jual beli (ikatan jual beli). Al yamiin adalatl

al 'ahd (stxtpah). Seorang penyair berkata:

Vd';ib!*: uu,;rtgb eqjtb r5it- titii
Ada suotu kaum yang apabila mengadakan suatu akan dengan

tetangga mereka malw mereka mengikatkan benangt6s

di bawah ember, sementara di atasnya juga merelu ikatkan tanda.

Jadi, sumpah yang berlalo adalah yang dimaksud oleh hati

untuk melalarkan atau tidak melahrkan pada waktu mendatang.

Makna ayat ini adalah, akan tetapi Allah menghukum kami

disebabkan sumpah-sumpah yang dinyatakan dengan sengaja dan

diniatkan apabila kamu melangganrya. Adapun sumpatr yamiin

ghamuus adatah sumpah makar, tipuan, dan kedustaan, yal'Lg

pelakunya berdosa. Ini juga temrasuk sumpatr yang tidak dimaksud

dan tidak ada kaffarah-nya, sebagaimana dikatakan oleh Jtlnhur.

Asy-Syaf i mengatakan bahwa yamiin ghamuus (sumpatt

palsu) adalah sumpah yang disengaja, karena strmpatr itu disertai

dengan hati, yang dilontarkan dalam b€ntuk pernyataan dan disertai

r6s Al 'inaai adalah benang atau tali yang diikatkan di bawah ember, kemudian
pada tali timbanya atau tangkainya diilot juga.

Pengarang Al-Lisan berkata" "Ini perlotaan Al Hathi'ah yang memuji suatu

kaum yurg mengadalon suatu perjanjian untuk tetangga mereka, lalu mereka
memenuhinya dan tidak menyelisihinya." Kemudian ia menyebutkan bait s)rair ini.
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I

dengan menyebut nama Allah.

Pendapat yang benar adalah yang pertama (pendapat jumhur),

dan hadits-hadits yang ada mengenai tebusan sumpatr, semuanya

memaksudkan sumpatr yang disengaja, dan tidak ada sedikit pun yang

memaksudkan sumpatr palsu. Bahkan riwayat yang ada mengenai

sunrpatr palsu hanya berupa ancaman, yaitu bahwa sumpah palsu

termasuk dosa besar, bahkan yang paling besar. Mengenai ini juga

Allah telah berfirman, J$ fr #; 61 4 'q 'u$f iy
(Sesungguhnya orang-orang yang memtkm iu$i[nya denganJ Allah

dan sumpah-swnpah mereka dengan hmga yang sedikil (Qs. Aali
'Imraan 131:77)

Firman-Nya, #,f<1 (Maka koffarat [melorygarJ sumpah

iA. il kaffwah diambil dari kata at-takfiir yang artinya at-tastiir
(menutupi). Demikian jluga al hrfr yalorg artinya as-satr (tutup), dan a/

kaartr adalah os-saatir (tertutupl karena orang kafir dituhrpi dan

diliputi oleh dosa-dosa.

Dhqnir pada kalimatt #if*kembali kepada ti yang terdapat

pada katimat, f"3;V',(YanS kamu sengaia).

Al wasathpada redaksi kalimat C, .brtr ir'g{fr ,P |GEL

W {t# Qatah memberi makan sepuluh orong miskin, yaitu dari

makanan yang biasa kamu berikan kcpada kcluargamn) maknanya

adalah, yang pertengalian, antara boros dan kikir. Jadi, yang dimaksud

di sini bukan yang terbaik, sebagaimana terdapat pada selain bagian

ayat ini. Maknanya yaitu, berilah mereka makan dari makanan

pertengahan yang biasa karru berikan kepada keluargamtl dan tidak

wajib atas kanru untuk memberi makan dengan yang paling tinggl

kualitasnya tapi kanru juga tidak boleh memberi mereka makan

dengan kuditas yang paling jeleknya. Konteksnya menunjukkan

bahwa cukup dengan memberi makan sepuluh orang miskin sampai

mereka kenyang.
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Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata, "Tidak

cukup hanya memberi makan siang sepuluh orang miskin tanpa

makan malam, tapi makan siang dan makan malam."

Abu Umar berkata" "Demikian juga fatwa para imam

Amshar."

Al Hasan Al Bashri dan Ibnu Sirin berkata, *Cularp baginya

memberi makan sepuluh orang miskin, masing-masing satu kali

makan berupa roti dan melrtega, atau roti dan daging."

Umar bin Khaththab, Aisyah, Mujatrid, Asy-Sya'br, Sa'id bin

Jubair, Ibrahim An-Nakha'i, Maimun bin Mahran, Abu Malik, Adh-

Dhabhak, Al Hakam, Makhul, Abu Qilabah, dan Muqatil berkata,

"Memberikan kepada masing-masing orang miskin itu sebanyak

setengatr sfta' gandum atau hrma." Demikian juga yang diriwayatkan

dari Ali.

Abu Hanifatr berkata, *Setengah sfta' gandum dan satu sfta'

''*'u;o., 
Majarr dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW menebus sumpahnya dengan satu

sfta'kurma, dan orang-orang pun menebus sunrpah dengan hal yang

sama. Bagr yang tidak mendapatkan itu, maka setengatr sha'

gandum."l66

Dalam sanad-nyaterdapat Umar bin AMullah bin Ya'la Ats-

Tsaqafi, yang disepakati dtn'if. Bahkan Ad-Daraquthni berkata,

" Matruk (riwayatrya diringgalkan)."

Fimran-Nya, *i5 ii (Atau memberi pakaion tcepado

merelra), di-'athf-kankepada itilfl Ini dibaca dengan dlnmmahpada

huruf kaaf,, dan dengan lwsrah. Keduanya merupakan dua macam

,6 Dha,ii Ibnu Majah, 2112. Dalam sanad-nyaterdapat Umar bin Abdullah bin

Ya'la, perawi yaag dha'iJ.
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dialek (logat) seperti halnya umtah daniswah.

Sa'id bin Jubair dan Mutmmmad bin As-Sumaifi Al Yamani

membacanya: g.ei'k if, maksudnya adalah, seperti memberi pakaian

kepada keluargamu. Pemberian pakaian kepada laki-laki adalatr yang

dapat menutupi tubuh, walaupun hanya sehelai pakaian, dan demikian

juga pemberian pakaian kepada wanita.

Ada yang mengatakan bahwa pemberian pakaian urotuk wanita

adalah berupa baju kurung dan penutup kepala.

Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan

pemberian pakaian adalah yang mencqkupi untuk shalat.

Firrran-Nya: S3 3r# ,l petau memerdekakan seorang

budak), maksudnya adalah i'taaq marnluuk (memerdekakan

harnbasahaya) . At-tahriir artinya mengeluarkan dari perbudakarl. Kata

at-tahriir juga digrrnakan untuk pengertian pembebasan tawanan,

membiarkan terhularm melakukan pekerjaannya dan tidak

ditimpakannya marabahaya terhadapnya. Contohnya adalatr ungkapan

Al Farzadaq berilart ini:

)*iv;g; '€r?,1).

Wahai boni Ghudonah, sungguh aht telahmemerdekakan kalian.

Lalu aht berikan kalian kcpada Athiyah bin Ju'al.

Maksudnya adalah, alor membebaskan kalian dari celaan yang

bisa diaratrkan kepada kalian dan mencemarkan narna baik kalian.

Ada sejumlah pendapat ulama menge,nai hambasahaya yang

sah nntuk kaffarah.

Konteks ayat ini menunjukkan bahwa itu cukup wrtuk setiap

hanrbasatraya (budak), bagaimanapnn sifatnya. Namrur segolongan

ulama termasnk Asy-Syaf i, berpendapat disyaratkannya keimanan

pada budak yang dimaksud, berdasarkan kiasan laffarah

"i,i
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pembrmuhan

*J l;"lri iV; 4 i $ looo'g'iapa tidak sanssuP

melahtlun yang demikian), rnaksudnya adalah, bagi siapa yang tidak

menemukan hal-hat yang disebutkan itu, mal<a kafftah-nya adalatt

berpuasa selama tiga hari.

Ayat ini juga dibaca ctfuGi (Berturut'trut), danikian yang

diceritakan dari Ibnu Mas'ud dan Ubay, sehingga qira'ah ini

menmjukkan batasan mengeinai kemtrtlakan befpuasa De'mikian

rnelnrnrt pendapt Abu Hanifah dan Ats-Tsauri, setrta salah satu dari

dua pendapat Asy-Syaf i.

Malik dan Asy-Syaf i dalam pendapat lainnya menyatalcan

batrwa puasa ihr sah dijalankan srcara terpisatl (tidak befhmt-turut).

trLriy'$+$ i;Kafi (Yang demiaan itu adalah kaffara

swnpah-sumpahmu bila kamt berswtpah tdafl knnu langgarJ'5,

maksudnya adalah, hal-hal itu memrpakan kaffarah unttrk sumpahrnu

bila kauru bersumpatr dan melmggarnya Allah lalu memerintahkm

mereka untuk menjaga sumpah dan tidak tergesa-gesa bersrmpah atau

melanggarnya. Kata penunjuk $K@r*ihan) menunjul*an kepada

mashdar fi'l y31j1g disebutkan sctelahnya, yakni mitslu dzaalika ai

bayaan (seperti keterangan itulah), '# X\ i$-{,eA"n menerangkan

kcpadamu). Redaksi ini banyak diulang di berbagai terrFt dalam Al

Qnr'an yang mulia 6# *fi(Agu lcottrtt bersyfur tkepada'Nyal)

atas apa yang dianugeratrkan kepadamu, yang berupa peqielasro

syariat-syariat dan htrkum-hulcum-Nya

Ibnu Jarir meriwayatkm dari Ibnru Abbas, ia berkata: Ketika

diturunkannya ayar f ii'fiU {,*lii3 { r}1t:. iritiffi ga
orang-orang yang berimo4 jangqrlal kamu haramkan opq'ag Wftg
baik yang telah Allah halalkan bagi kamu), yang berkeoaan dengan

orang-orang yang mengharamkan wanita dan daging atas diri mereka

sendiri, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, lalu apa yang harus kami
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lakul@n dengan sumpah yang telah kani ikarkan?" Allah lalu

menurunkan uy*, '$g*'JO fi\'$FLS{ qaon fidak menghuhtm

kamu disebabkan swnpah-surnpalvnu .Wrg fidak dimaksud [untuk
bersumpah)

AM bin Humaid meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair,

mengenai al-laghw Gumpah yang tidak dimaksud), ia berkata,

'Maksudnya adalah seseorang yang bersumpah (meqiauhi) yang

halal.'

AM bin Humaid meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata,

"Maksudnya adalah dua orang yang saling bertransaksi, yang salatr

satunya berkate 'Demi Allab aku akan menjualnya kepadamu dengan-

harga sekian'. Lalu yang satunya lagi b€rkat4 'Demi Allah, aku akan

membelinya dengan harga sekian'."

Abd bin Humaid dao Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari An-

Naklra'i, ia berkata, *Al-laglw adalah perkdaan yang mencapai

tingkat sumpah, misalnya, 'Demi Allab engkau akan makan'. Atau,

'Demi AllalL engkau akan minum'. Ungkryan seperti ini tidak

dimaksud sebagai sumpah dan tidak disengajakan rmtuk bersurrpatr,

jadi ini adalah sumpah yang hampa, tidak ada kafwah-nya (tidak ada

tebusannya)." Mengenai hal ini telah dipaparkan dalam suratr Al
Baqarah.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu tl*im meriwayatkan dari Mujahid,

mengenai firman-Nya, '{:iii f.g ,, -LAS- i${, lrenpi Dia
menghuhtm knnu disebabkon sunpbswtph Wrg konu sengaja),

ia berkate "(Maksudnya adalah) binao ta'onmadtum (yang kamu

se,ngaja)."

Abd bin Humaid dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan serupa

itu dari Qatadah.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata,

508 TAFSIR FATHUT QADIR



"Rasulullah SAW pemah menebus sumpatr dengan satu mudd

gandum."

Dalam sanad-nya terdapat An-Nadhr bin Zararatr bin Abdul

Karim Adz-Dzahli Al Kufi yang dinyatakan maihul (tidak dikenal)

oleh Abu Hatim, sementaf,a Ibmr Hibban mengategorikannya dalam

golongan yanrgtsiqah.

Tentang hadits Ibnu Abbas telah dikemukakan pembahasan

bes€rta penilaian lemahnya.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar, ia

mennturkan, "Dalarn menebus srmpah, kami memberilon safi mudd

makanan yang biasa kami makan."

Ab&rrazzaq, Ibnu Abu SyaibalL AM bin Humai4 Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mundzir, dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Umar bin

Khaththab, ia berkata, "sesungguhnya aku bersumpatr tidak akan

memberi kepada omng-orang, kemudian aku merasa perlu rmtuk

memberi mereka, maka aktr melnberi mereka maka sepuluh orang

miskin, srasing-masing orang satu sfta' gandum, atau sattr sfta'kurma,

atau seteng ah sha' biji gandtrm."

Abd bin Humaid meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Abbas.

Abdurrazzaq, Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir'

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, ia berl<at4 "Kaffarah (tebusan)

sumpah adalah memberi makan sepuluh orang miskiru masing-masing

setengah sfta' gandum."

Merekq selain Ibnu Abu Hatim, meriwayatkan sqerti ittr dari

Zaid bin Tsabit, dan mereka juga meriwayatkan seperti iAr dri Ibnu

Umar.

Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan seperti itu dari Abu

Hurairatr.
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Abd bin Humaid, Ibnu Jarir; Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu
Hatim meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata,

"(Makstrdnya adalah), engkau menoberi makan siang dan makan

malam kepada mereka, jika engkau mau, maka bisa berupa roti dan

daging, atau roti dan minyak samin, atau roti dan mentegq atau roti
dan kurma"

AM bin Humai4 Ibnu Jarir, dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, C V5 b
'F4;1 Iti# (Yaitu tui makanan yang biasa kamu berikon kcpada

keluogantu), ia berkata" "Dari yang sulit dan yang mudah bagi

karlu."

Ibnu Majah meriwayatkan darinya" ia berkata, "Terkadang

seseorang memberi makan keluarganya dengan leluasa" dan terkadang

ia memberi makan keluarganya dengan ukuran terbatas (iriQ. Lalu

turunlah ayx: '$1lt#V,.Ftr 
&,(Yaitu dwi makanan yang biasa

lcamu b erikan kcpada kcluar gamu)."

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-Syaikh, dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan serupa itu darinya

Ath-Thabrani dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Aisyah,

dari Nabi SAW, mengenai firman-Nya, *6 31 q,to, memberi

palwian kepada *rrrl-1, beliau bersabda: ,* 'JA i;q, (YaituJ
satu baju hto utrtuk setiap orangmisHn1.t67 ' '

Ibnu Katsir berkata, "Bahwa hadits tersebut gharib."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Hudzaifah, ia menuturkan,

"Aku bertanya, 'Wahai Rasulullab apa maksud uyat j$j:$31(Atou
memberi pkaian kepada mereka)?' Beliau mejawab, 6$ itlrc (Baju

luw, bajuluo)."

167 Ghoib, dicannrmkan oleh Ibnu Kabir dalam Tafsir-nya, 2lg1, ia
menyandarlonnya kepada Ibnu Mardawaih, dan ia berkata, "Hadits ghoib."
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Ibnir Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

ia berkata, "Satu baju luar atau mantel untuk setiap orang miskin.'

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu lJmar, iabe/t,a?@-"Al

kiswah adalah pahaian atau kain'

Ibnu Jarir dan Al Baihaqi dalam Surun'tyameriwayatkan dari

Ibnu Abbas, ia berkata" *Dalam tebusan srmpah boleh memilih antara

ketiga hal tersebut, dan itu harus didahultrkan. Jikatidak menemukan,

maka tebusannya yaitu berpuasa selama tiga hari betrturut'turut."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan serupa itu darinya'

#i,F i G.,.'ii;'fi3 !,G'it ;JG ?t G$t( ijji W-

":;*ri #. C; 6 !t"!tit -j r3r @'o# f&5 tE6
'ifr[i,"'rlsi *'gfi,i,?al €;i6 ig ci6!('

tfr;$? $;'g\;:rtt J;:)i i#;fi ti*S

q'& c;trpilL;t $,3t; Oii& ;I @
iWt;tt?t!:6w?r{,+'3,t1L/'W(31i3tc6yYiJ;"

@'r;;r'e)-r;t
"Hai orang'orang yang bcrirnan, sesunggtrtnya (meminam)

khamer, beriudi, (berhofian untuh) bethala dan mcngundi nosib

dengan panah, adalah perbuaton heii terrusr* perbualon syetan.

Makajauhilahperbuatan-perbuotanitaagarkamununfupat
keberuntangan.Sesangguhnyasyetanitabemraksudhendak

menimbulkan permusuhan dan lubencian di ontara harrra lantaran .

(numinum) khamer dan be$urti itu, don mengholangi hamu dati

t )24o#
6.$l*6

!#en
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ncngingatAllah dan shalat; naha berhentilah lwmu (dari
nengefiakan pekerjaan itu). Dan taotlatt kanu kcpada Atlah dan

taotlah korrra kcpofu Rosal-(Nya) dan berhoti-hatiloh, liha kamu
beryoling, rrraka ketahutlah bahwa seswtggahnya kewajiban Rolsul

Karrri, hanyalah menyampaihan (anwnat Allah) dengan terang.

Tidak adt dosa bagi orangorangyang berbnu dan mcngerjakan

onulon yang shalih furcna merukan makanan yang telah mercka

nahan dahulu, almbila mereka bertabva serta beriman, dan

mengerjakan analan.analan yang shalih, hemudian mereha tetop

bertaboa dan berinan, hemudian mercka (tetap juga) bertalcwa dan

berbaot hebajifutt Dan Allah menyukai orangerang yang berbuat
' kcbajihan.n (Qs. At Maa'idah [5]: 90-93)

Firman-Nya: S3('uji qU(Hai orang-orang yang beriman),

adalah ffiithab untuk semua orang beriman.

Penafsiran tentang maisir telatr dikemukakan dalam surah Al
Baqarah.

lU.rti adalah berhala-berhala yang diberdirikan untuk

disembah.

Ayat 'f!$j <o* mengundi nosib dengan panah),

penafsirannya telah dikemukakan pada awal surah ini.

|te adalah rmgkapan mengenai kotoran. Kata ini statusnya

tfiabar untuk :I\ sedangkan khqbar untuk yang dr-'athf-k.arr

kepadanya, dibuang (mahdzufl .

Firman-Nya: g{,ifui ,* i} (Termasuk perbuatan syetan),

adalah sifat rmtuk #4 yakni kaa'in min 'amal asy-syaithaan.

(termasuk perbuatan syetan), karena ia menggambarkan baiknya hal

itu kepadamu.

Ada yaog mengatakan bahwa dultrrya syetanlah yang
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melaknkan perbuatan ini, lalu manusia menirunya. Dhamir pada

kalimat 6*E (Malca iauhilah perbwtan-perbuatan ira) kembali

kepada fi2 atauyang telatr disebutkao.

Firman-Nya, {'# f3 (Agu kamu mendapat

kcberuntungan), adalah 'illah tmtttk yang sebelumnya. Disebutkan

dalamAl Kasysyof, '?engharanran l<hamer dan judi ditegaskan dengan

berbagai bentuk penegruan, diantaranya: (l) pengungkapan dengan

menggrmakan kata t3y (Sesungguhnya); (2) pengrmgkapan dengan

masalah penyembatran berhdq bahkan telah disabdakan oleh

Rasulullah SAW: f[,-.*F Itj, t G -Ht 'q:tt (Peminum Htaner itu seperti

penyu-mbah berha{Q.t1rerrufr Suga berfirmao" 'n Gj i;+4fri;+4
P;(si'il 

<uoro jaahitah olehmu buhala-berhala yong najis rrz) (Qs-

Al Haii 122): 30). Allah menyatakan keduanya termasuk perbuatan

syetan, sedangkan tidak ada yang terlahir dari syetan kecuali

keburukan. Allah memerintahkan lntuk menjaghinya, dan Allah

menyatakan bahwa menjauhinya merupakan keberuntungan. Jika

menjauhinya merupakan keberuntungan, berarti melakukannya

merupakan kerugian dan kehinaan. Allah telatr menyebutlon akibat-

akibat buruk dari keduanya, diantaranya adatab timbulnya

perrrusuhan dan kebencian di antara sesama teman akibat tfiamer dan

judi, serta mengakibatkan lrambatan untuk mengingat Allah dan

memelihara waktu-waktu shalat."

Ayat tersebut menrmjukkan haramnf khamer, lcarena

mengandung perintah gntuk dijaghi, yang mengindikasikan wajib, dan

karena haragnya penghambat selain itu, t€lah ditstaplon dalam

syariat tentang haramnya mendekati najis, apalag me,njadikannya

sebagai minuman Yang diminum

Para ulama dari kalangan mufassir dan yang lainnya berkat4

"Pengharaman khamer dilalnrkan secara bertahap melalui sejumlatt

t68 Hasan; Ibnu Majah, 3375 dan Al-Albaoi dalam I sh-Shahihah, 677 .
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ayat yang diturunkan."

Seolah-olah mereka telatr terbiasa meminuuurya dan syetan

telatr mencintakan ittr ke dalanr hati mereka: Ayat pertama yang

ditnrunlon mengenai khamer adalah: S #rS fl -* .f$GXl

o.4 '&3 i|* ?;t, V4. (Mereka birtanya-kepadomu tentang

khamer dan judi. Katakonlah, "Pado kcdrunya terdapat dosa yang
besar don beberapa manfaat bagi manusia.') (Qs. Al Baqarah [2]:
219) Saat itu sebagian kaum mtrslim meninggalkannya, namun

sebagian lainnya belum meninggalkan, maka tunmlah firman Allatr: {
gr{,lA1i',t4lili;.;3 (Janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam

kcadaan mabuk) (Qs. An-Nisaa' [4]: 43). Sebagian dari mereka lalu
meninggalkannya, dan mereka berkata, "Kami tidak membutuhkan

apa yang melengahkan kami dari shalat." Nanrun masih ada sebagian

yang meminumnya di luar waktu-wakhr shalat, sanrpai akhirnya turun
ay at: j,fif(5 jil GyS e s un g guhnya [me minumJ k]tame r, b erj udi), maka

khamer pun menjadi haram atas merekq sampai-sampai sebagian

mereka berkatq "Tidak ada yang diharamkan Allah yang lebih besar

daripada khamer." Itu karena mereka mematrami betapa keras

ancarnan yang terkandung dalam ayat ini, disamping hadits-hadits

shahih yang menyebutkan ancaman bagr pemintrmnya, dan itu
termasuk dosa besar.

Kaum muslim menyepakati itu dengan ijma', tidak diragukan

lagi. Mereka pun sepakat atas haramnya memperjualbelikannya serta

memanfaatkan lfiamer selama masih dalam kondisi khamer.'

Sebagaimana ditunjukkan oleh ayat ini, tentang *hamer,

ayat ini juga menunjul&an haramnya judi, berlorban untuk berhala ,
dan mengundi dengan anak panah. Ayat ini juga mengisyaratkan

tentang kebunrkan duriawi akibat khanrer dan judi, yaitu sebagaimana

firman-Nya : t ii!6 ir(ifi &'ej. 01';iffl)l Lifit (sesungsuhnya

syetan itu bermaksud hendak menimbullun permusuhan dan

lrcbencian di antara kamu). Ayat ini juga meuyebutkan kerusakan
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yang berkaitan dengan agarna, yaitu sebagaimana firman-Nya, '{'J5-i

'r{tAi ,i; Itt 5; } lOan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan

shalat).

Firman-Nya: 't{i ?1 ,fi WA. berhentilah kamu [dari
mengerjakan pekerjaan itub, adalah teguran yang sangat mendalam,

yang .diisyaratkan oleh bentuk kalimat tanya yang mengnjul&an

celaan. Oleh karena itulah, setelah mendengar ayat ini, Umar RA

berkata,'oKarri berhenti. "

Allah lalu menegaskan pengharaman ini dengan firman-Nya"

\i:r:t $}i 'rj,lft '51 1;*3 (Dan taatlah kamu kePada Altah dan

taatlah lmmu kepada Rasul-[Ifial dan berlnti-lutilah). Maksudnya

adalah, berhati-hatilah menyelisihi keduanya (Allah dan Rasul-Nya),

karena walaupun ini merupakan perintah mutlalq namrm bentqk

redaksinya mengindikasikan p€Nregasao, sebagaimana karni sebutkan.

Demikian juga yang diisyaratkan oleh firman-Ny u, (3\Yfi;E'#i of

# gi $;t {F Uifa kamu berpaling maka kctahuilah bahv'a

trtung;grrhrryo kewojiban Rasul Kortti, harryalah menyampaikan

[amanat AllahJ dengan terang). Maksudnya adalah, jika kamu

berpaling sehingga tidak melaksanakannya. Rasulultah telatr

melaksanakan apa yang diwajibkan atasny4 yaitu menyarnpaikan

ajaran yang lurus dan mengandung kemasalatratan bagimu, maka jika

kamu menyelisihi, tidak ada png akan membahayakan kecuali diri

kamu sendiri. Ini juga merupakan tegtran yang sangat keras.

Firman-Nya : \L! q'& edr$i l#t'gf. 3-$i :F ;4
(Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengeriakan

amalan yang shatih karena memakan makanan yang telah mereka

malran dahulu), maksudnya adalah, dari makanan-makanaq yang

datrulu mereka sqkai. Walaupgn kata ath-tha'm lebih banyak

digunakan untuk pengertian makan, namun bisa digrrnakan untuk

pengertian minum, seperti dalam firman Allah: -rr, frf i5J3- { ;S
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(Maka siapa di antara kanu meminum o*n o, bukanlah ia
pengituttu) (Qs. Al Baqarah l2l: 2a\. Dalam ayat ini Allah SWT
membolehkan mereka semua yang mereka makan, apa pun makanan

itu, namun dibatasi dengan firman-Nya: 1i3l ( 1y@pabila mereka

bertakwa), yakni menjatrhi apa yang diharamkan atas merekq seperti

kfiamer, dosa besar lainnya, dan semua benhrk kemaksiatan.

lj.Jt;3 (Serta beriman) kepada Allah. i,#ti 1#3 (Don

mengerjakan amalan-amalan yang shalih), yaitu arnal-amal yang

disyariatkan Allah kepada mereka. Lanjutkanlah pengamalannya.

Firman-Nya, t iit '/ (Kemudtan mereka tetap bertalcwa), di-
'athf-l<an kepada 'rrii, y^i pertama, yakni, tetap menjauhi apa yang

diharamkan atas mereka setelah itu, walaupun sebelumnya

dibolehkan. tjt(!; (Dan berimaz) mengenai pengharamannya. 'r;fi17

(Kemudian mereka [tetap jugal bertalcwa), yalari menjauhi apa yang

diharamkan atas mereka setelatr pengharaman yang disebutkan

sebelumnya" yang dulunya dibotehkan W (Dan berbuat

lcebajilan), yakni melakukan amal-arnal shalih. Demikianlatr makna

ayat ini.

Ada yang mengatakan bahwa pengulangan ini berdasarkan

ketiga waktu tersebut [yakni proses pengharanran khamer]. Ada yang

bahwa pengulangan ini berdasarkan tingkatan ketiga

proses tadi, yaitu permulaan, pertengatran, dan akhiran. Ada juga yang

mengatakan bahwa pengulangan ini berdasarkan pada apa yang

ditakutkan manusia, karena semestinya manusia meninggalkan hal-hal

yang haram, karena takut siksaan" meninggalkan yang syubhat, karena

lfiawatir terjerumus ke dalam yang halarn, dan meninggalkan

sebagian yang dibolehkarU untuk memelihara diri dari ketergantungan.

Ada yang mengatakan bahwa pengulangan ini hanya sebagai

penegasan, sebagaimana firman-Nya, 1|g'i @ 5jiJ6 3rg
t;ti (Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui [aHbat
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perbuatanmu ituJ, dun iqngantah begitu, tcelak kamu akan

mengetahuD (Qs. At-Takaatstr [1 02]: 3-a)'

semua pandangan tersebut dengan melihat sebab turunnya

ayat dan tanpa melihat sebab turunnya aya! yaitu bahwa ayat ini

ditunrnkan berkenaan dengan pengharaman khamer'

segolongan satrabat berkata o'Bagaimana dengan orang-orang

kita yang telah meninggal yang dulgnya meminumnya dan memakan

dari hasiljudi?'Lalu turunlah ayat ini'

Ada juga yang mengatakan batrwa makra U,ata: y{t (Bertatow)

adalah menjauhi syirik. tiitll3lSern beriman), adalah beriman kepada

Allah dan Rasut-Nya. 'r;9, 
? (Kemudian mereka tetap bertolt'wa),

yakni menjauhi dosa-dosa'besar. tjtti; (Dan beriman), yakni

menambah keimanan. 'r;{i ? (Kemudian mereka [tetap iusa]

bertakwa), yakni, menjatrhi dbsa-dosa kecil. 1#f, (Dan berbuat

kebajikan), yakni melakukan amal-amal sunah'

Ibnu Jarir Ath-Thabari berkatq "Tahra yang pertama adalah

menyikapi perintatr Altah dengan merima, membenarkan, dan

mengamalkannya. Takwa yang kedua adalah tetap teguh dalam

membenarkannya. Takwa yang ketiga adalah dengan melakukan

kebajikan dan mendekatkan diri kepada Altah dengan melakukan

amal-amal sunah tanrbatran.'

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Mardawaih, dan Al Baiha'qt

dalam Asy'Syt'ab rneriwayatkan dari Ibnu lJmar' ia berkata"

..Berkehaan dengan kfiamer, diturunkan juga tiga aya! berikut yaitu:

Q J*lt 'A 
-J 6!,&1 Yr:* bertanya kcpatumu tentans

W-ii, aoi iuail (8r. al Baqaratr l2l: 219),lalu dikatakan battwa

l*ramer telah diharamkan, kemudian ditanyakan kepada Rasulullalt

'Wahai Rasulullah, biarkan kami menganrbil manfaatrya sebagaimana

yang dikatakan Allah'. Beliau tidak memberikan jawaban kepada

mereka lalu turunlah avat 121, €fifir"{Alili;fr$ (Janganlah
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lramu shalat, sedang lcamu dalam keadaan mabuk) (Qs. An-Nisaa' [4]:
43). Latu dikatakan bahwa khamer telatr diharamkan, kemudian

mereka berkata, 'Wahai Rasulullatr, karni tidak akan meminumnya

menjelang shalat'. Beliau tidak memberikan jawaban kepada mereka.'

Kemudian turunlah ayat (3): *t fitfj:( iji (Jn-(nai orang-orang
yang beriman, sesungguhnya [meminumJ Hnmer). Rasulullah SAW
kemudian bersabda, i"l,lt tli (IQtamer telah diharamkan).'nas

Ahmad meriwayatkan dari Abu Huraiiatr, ia berkat4 "Khamer
telalr diharamkan," tigakali, lalu dikemukakan kisahnya seperti hadits

Ibnu Umar. Orang-orang lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana

dengan orang-orang yang telatr gugur fi sabilillah dan juga yang

meninggal di atas tempat tidur mereka, sementara mereka datrulunya

minum khamer dan makan dari hasil judi, padahal Allah telah

menyatakan bahwa itu adalah perbuatan keji dan_ termasuk perbuatan

syetan?" Allah lalu menr:runkan ayat: 'tjJt7 .-51 Xi A (Tidak ada

dosa bagi orang-orang yang beriman). Nabi SAW prm bersabda: 'j,

F; Lt tiy V i; (Seandainya saat itu telah diharamkan atos

merelra, niscaya merelca juga meninggalkannya sebagaimana kini
lral i an m enin g g al kanny a) .r7 

o

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, An-Nuhas

r6e Sanad-nya dh'arf,, dikeluarkan oleh Al Baihaqi dalam Asy-Syt'ab,5570 dan
Abu Daud Ath-Thayalisi dalam Musna&nya,2il, darijalur Muhammad bin Abu
Humai4 dai Abu Tha'matl.

Saya Qnn+alqrq) katakan: Muhammad bin Abu Humaid adalatr perawi yang
dha'rt sebagaimana dikatakan oleh Al Hafizh dalam At-Taqrib, sedangkan Abu
Tha'_mah maqbul (riwayatnya dapat diterima)

Uo Sanad-nya dha'if,dicantumkan oleh Al Haitsami dalamlI Majma',5/51, dan
ia berkatg "Diriwayatkan oleh Ahmad. Abu Wahb --maula Abu Hurairalr- [salatr
seqrang perawinya], tidak seorang pun yang mengkitiknyq dan tidak pula yang
menilainya tsiqah. Adapun Abu Najih, ia perawi yang dha'if karsna hapalannya
burulq namun dinilai tsiqah oleh lebih dari satu orang ahli hadits. Sementara itu,
Syraih p€rawi yang tsiqah;'

Hadits ini disebutkan pula oleh lbnu Katsir dalarn T{sir-nya, 2192, dan ia
berkata, "Ahmad meriwayatkannya sendirian."
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dalam Nasiffit-nya, Abu Asy-Syailfi, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Sa'd bin Abu Waqqash, ia berkata, "Telatr

ditunurkan pengbaraman l&anrer berkenaan denganku. Saat itu ada

seorang laki-laki dari golongan Anshs yang mengundang makan

beberapa orang, lalu mereka datang, kemudian mereka makan dan

minunr hingga terbuai oleh khamer. Itu t€rjadi sebelurr

diharamkannya kbamer. Kemudian mereka saling membanggakan

diri, orang-orang Anshar berkata, 'Golongan Anshar lebih baik

daripada golongan Muhajirin'. Se,mentara orang-orang Quraisy

berkata, 'Katrm Quraisy-lah ymg lebih baik'. Seorang laki-laki lalu

menarik tali kekang unta dan memukul hidunglnr, maka alu menemui

Nabi SAW dan menceritakan hal itu kepada beliau. Kemudian

turunlah ayat: jrf,f$ fi 6W( u-fii (#, (nai orong-orang vans

beriman, sesungguhnya [membwnJ khotner, beriudi)-"r7r

Diriwayatkan oleh AM bin Humaid, An-Nasa'i, Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mundzir, Ath-Thabrani, Al Hakitn dan di-sftahih-lrannyq

Ibnu Mardawaih, serta Al Baihaqi dari Ibnu Abbas, ia berkata,

"Pengharaman khamer dittrunkan berkenaan dengan dua kabilah dari

golongan yang apabila mintrm (khamer), maka sebagian

mereka mengganggU sebagian lainnya (lorena mabuk akibat penganrh.

khamer yang mereka mingur). Tatkala mereka sadar, maka tampaklatr

pada wajah, kepala, dan janggtrhya bekas perbuatan orang lain. Ia lalu

berkata, 'Ini dilalnrkan oleh sagdaraku, fulan'. Sebenarnya mereka

hidup rukun tanpa ada dendam kesumat. Lalu ftarena kejadian

demikian) ia berkata 'Demi Allah, seandainya ia benar-benar santun

dan sayang kepadaku, tentu ia tidak akan melalorkan ini terhadapku'.

Lalu timbullah dendam di hsti mereka. oleh karena itq Allah

menurunkan ay*: )ri!$ Ft 6V('uii (;E- @ai orang-orang vang

beriman, sesungguhnya [meminwnJ k]amer, beriudi)Hingga: if Y;t

r7r Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir'nya,2/95.
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ItdJ 1Uot" berhentilah konu tfui mengerjakmt petrcrjaan itu).
Lalu ada beberapa orang yang berkata 'Ihr adalah kekejian, padahal

itu ada dalam perut fulan yang gugur di medan Badar, dan fulan yang
gugur di medan lJhud'. Allah lalu menurunkan ayar O-$l iF fr
Yr* q'& e::ylti itrjt rlitl, gidak ada doso bagi orang-orang

yang beriman dan mengerjakon amalan yang slwlih korena memakan

makananyang telah mereko makmr dahulu)."

Banyak rck"ii riwayat yang menyebutkan tentang sebab

turunnya ayat ini, dan sestrai dengan yang telatr kami kemukakan tadi.

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Qatadalr, iaberkat4 "Al
maisir adalah al qimaw fullulru (semua jenis perjudiar!)."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Wahb bin Kaisan, ia
menuturkan, err{ku pernah bertanya kepada Jabir, 'Kapan
diharamkannya khamer?' Ia menjawab, 'setelah Perang LJhud'."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mrmdzir meriwayatkan dari Qatadah, ia
berkata, "Diturunkannya pengharaman khamer, dalam surah Al
Maa'idalr, adalah setelah Perang Ahzab."

Abdunazzaq, Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Abu
Ad-Dunya" Ibnu Jarir,'Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ath-
Thabrani, dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia
berkata "Semua jenis perjudian adalah maisir,juga permainan anak
yang mengguoakan biji kenari dan kubus."

Ibnu Abu Syaibah dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ali.
bin Abu Thalib, ia berkata, '?ermainan dadu dan catur termasuk

moisir."

Abd bin Humaid meriwayatkan dari AIi, ia berkdta, "Catr
addah mai s ir-ny a non-Arab.'

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari AI Qasim bin Muhalnmad,

balrwa ia ditanya tentang permainan dadu, apakah termasuk maisir? la
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menjawab, "setiap yang melengalrkan dari dzikrullah dan dari shalat,

maka itu adalah maisir."

Abd bin Humaid, Ibnu Abu Ad-Dunya dalam Dzamm Al
malahi, dan Al Baiha.ql dalam Asy-Sys'ab, juga meriwayatkan

dariny4 bahwa ia ditanya, '?€mainan dadu ini kalian matautkaq

lalu bagaimana dengan catur?" Ia mu{arntab, *Setiap yang

melengatrkan dari dzilaullah dan shalat, adalah maisir."

Mereka juga meriwayatkan dari Ibnu Az-Zubur, ia berkat4'
*Wahai penduduk Makkah, telah sampai kepadaku tentang orang-

orang yang memainkan sesuatu yang disebut dadu, sementara Allah

telah berfirman dalam Kitab-Nya: lri!$ fi 4V( i$i ($l-(n"i
orang-orang yang beriman, sesungguhnya [memimtmJ Hramer,

berjudi) Hingga: 't;J 'fi Sl <UA. berhentilah kamu [dari
mengerjaknn pekcrjaan ituD. SunggrrlL aku bersumpatr dengan

menyebut narna Allah, tidaklah dibadapkan kepadaktr seseorang yang

memainkan permainan itu kecuali aku akan menghukumnya pada

rambut dan kulitny4 dan aku akan memberikan barang bawaan yang

dibawanya kepada orang yang menyerahkan pelaku kepadaku."

Ibnu Abu Ad-Dunya meriwayatkan dari Malik bin Anas, ia

berkat4 "Catur termasuk permainan dadu. Telatr sampai khabar.

kepada kami dari Ibnu Abbas, bahwa itu pernah mempengaruhi harta

anak yatim, maka ia membakamya"

Ibnu Abu Ad-Dunya meriwayatkan dari AHullah bin Umar,

ia berkata, "Ibnu Umar p€Nloah ditanya tentang catur, lalu ia
meqiawab, 'Itu lebih buruk daripada p€rmainan dadu'."

Ibnu Abu Ad-Dtrnya meriwayatkan dari Abdul Malik bin

Ubaid, ia menuturkan, "seorang laki-laki Yaman berpandangan

batrwa setiap orang beriman diberi ampunan dua belas kali dalam

sehari, kecuali para pemain catur."
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:lIbnu Abu Ad-Dunya meriwayatkan dari Abu Ja'far, bahwa ia

ditanya tentang catur, lalu ia menjawab, *Itu adalah tadisi kaum

Majrui, maka janganlah kalian memai4lcaonya"

Ibnu Abu Syaibatr dan Ibnu Abu Ad-Dunya meriwayatkan dari

Abu Musa Al Asy'ari, ia berkata: Rasulullatr SAW bersabd4 1 U
'i|;tb, ,;* 6 5'jrU.(Bo*tgsiapa bermain dadtt, maka ia telah

bermaksiat terhadap AAah aan Rasul-Nya).r72

Ahmad meriwayatkan dari Abdurrahim Al Khathmi, ia
berkata: Aku mendengar Rasululalh SAW bersaMa, ,i3q .*.i eJit ,P
,Jr! itp -iF":' fi #u,Vgqy e ,Hi'&'Ji lPe,umpi*aan

orang yang bermain dadu kcmudian melaksanakan shalat adalah

seperti orang yang beruudhu dengan nanah don darah babi,

lre mu di an m e I aks anakan s lal at).r1 
3

Ibnu Abu Syaibah dan Ibnu Abu Ad-Dunya meriwayatkan dari

Abdullah bin Umar, ia berkata" "Orang yang bermain dadu dengan

judi adalatr seperti orang yang memakan dagrng babi, dan orang yang

memainkannya tanpa disertai judi adalah seperti orang yang

berminyak dengan lemak babi."

Ibnu Abu Ad-Dunya meriwayatkan dari Yatrya bin Katsir, ia

berkat4 "Rasulullah SAW melewati suatu katrm yang sedang bermain

dadu, lalu beliau pun bersabda, ry 4?t ff Cyli'r+1 'qll (I*
adalah hati-hati yang lengah, tangan-tangan yang tidak produbif,,

dan lidah-lidah yang honpa) ;'

tn Shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud, 4938, Ahma4 41394,400,Ibnu Majalq
3762, dfiMalik dalam Al lttuu'dtttta', hal. 958, dari hadits Abu Musa.

tu Dicanturrkan oleh Al l{aibani dalam Maimo' ,42-fuaid,8/112, dan i&

berkata,'Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la dengan tanrbahan: Tidak akan

diterima shalatnya. Serta Ath-Thabrani. Dalam sanadaya terdapat Musa bin
Abdurrahman Al Khathml namun alnr tidak mengetahuinya. Adapun para perawi

Ahmad yang lain adalah para pnwi shahih."
Disebntkan pula oleh Ibnu Hajt dalam-Al Mathalib Al 'Aliah,2l50.

522 TAFSIR FATHUL QADIR



Abd bin Humaid, Ibnu Abu Ad'Dunyq dan Abu Asy-Syail*t

meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, "Al maisir adalah al qimaar

0udi).'

Ibnu Abu Syaibatr, AM bin Hutnaid, Ibnu Abu Ad-Dunya"

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Al-Laits, dari Atha', Thawus, dan Mujahid, mereka

berkata "setiap yahg mengandung uffur judi adalah maisir, baltkan

termasuk permainan anak-anak yang menggrrnakan kenari dan kubus."

Ibnu Abu Syaibatr, Ibnu Abu Ad-Dunyq dan Abu Asy-Syaiktl

meriwayatkan dari Ibnu sirin, iaberkata, "Judi termastrk maisir."

Ibnu Abu Ad-Dunya dan Abu Asy-Syai}h meriwayatkan

darinya, ia berkata, "setiap permainan yang mengandung judi

(gambling), berdiri, teriakan, atau keburtrkan, maka ihr termasuk

maisir."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Yazid bin Syt[aih, bahwa

Nabi sAW bersabda: +:}ilti $"l,t,lG.it '#t ,.#, 'u ur,3

. iKjI (Ti ga permainan yang termy,uk maisir, yaitu : iurtan mLrpati,

judi, dan permainan hfius [dqduJ).r74

Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata,
,,Al anshaab adatatr batu-batu yang mereka beri persembahan berupa

hewan yang disembelih, sedangkan al azlaam adalatr alat unhrk'

mengundi suatu unuian (untuk menetapkan sikap)."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia

berkata, "Mereka mempunyai beberapa kerikil, apabila salatr seorang

mereka hendak ikut perperang atau tidak ikut, maka ia mengundinya

'7a Dha'iTdikeluarkan oleh Abu Daud dalam Marasil'nya6g. St.a) d*i-Y-i9
bin Synaitr- secara mursal. Dalam sanad-nya terdaPat Baqiyah bin Al Walid'

seorang mudallis dan meriwayatkan srr*tta' an' anah.

Uiaits ini dicanhrmkan oleh Al-Albani dalam Dha'if Al Jomi',2537, dan ia

berkatq "Dha'if."
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dengan itu."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Mujahid, mengenai aI

azlaam, ia berkata, "Maksudnya adalah dadu bangsa Persia yang

digunakan untuk berjudi, dan batang anak panah langsa Arab (yang

digunakan untuk mengundi)."

Banyak sekali hadits yang menyebutkan tentang tercelanya

khamer dan peminunrnyq serta ancartan keras baginya, dan setiap

yang memabukkan adalah haram. Semua itu tercantum dalam kitab-

kitab hadits, maka l<ami tidak berpanjang lebar mengemukakannya di

sini, karena kita tidak sedang meurbahasnya tapi kita hanya mengupasi

bagran yang terkait dengan penafsiran ayat ini.

i, ir;,t r(L i5{ t }K:i[S ft '& Si; 6i .erfi4 j:r
'Kt ?*i' iG i;i"6ti1-1fi ti itfi 3$i L':i).u,Q ,*t 3';
'ii G,i6, i4 35'Ft1 @,;Jg ;L*i NV A
Ay-=t 5f ifr tfi6\ ;t:' c ilt V'W ;g:;rS,U

;3t; n6b_i(Al e$i ,6i fri'JG $ @ ar$
elivrrfis\b.6V:ifr Ll':fr ,$Ay:"EfrtG';ifrit;rt

L1'v6i.t7'irt<J #;;,tr','ifi6\ii;*i

4:&6;'&;:,$W ;Art ;,r rap,fr #a gC ir$ ffi.
ti! w@ pJ a :i; Itt !Ily. i6. {*6 #"#v ft;6- i xi

i'ji ( Srtw $g & {fi {'"'&?V'";lrtWJ rirtl

tfr'A
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tli'rr3?u, &ji6;&t $ yS;;l iF e @ b; tiL tfr

@6#re
(Hai orang.orang yong befiman, sesungguhnyaAllah ahan

nenguji hamu dengan sesuatu dari binatung butuan yang mudah

didapol oleh tangan dan tombaknu supayaAllah nengetahui orang

yang tokut kepado-Nya, biarpun ia fidah dapat nulihat'Nya

Barangsiapa yong melanggar batas sesudah ilu, maha baginya

adztb yang pedih. Hai orang-orang yang beriman,ianganlah hamu

membunuh binatang buruan, ketika hamu sedang ihram.

Barungsiapa di antaru hamu membunuhnya dengan sengaia, maka

dendanya ialah mengganfi dengan binatang ternak seimbang

dengan buruan yang dibunuhnya menutut putusan dua orung yang

adil di antara kami sebagai hadyu yang dibawo sampai he Ka'bah,

atau (dendanya) membayar kaffarut dengan memberimakan orung-

orung miskin, atau berpuasa seimbong dengan makanan yang

diheluarhan itu, supaya dia merosahon ahibat yang buruk dari

perbuatannyu Altth telah memaathan aPayang telah lalu Dan

barangsiapa yang hembaV nungeriahannya, niscaya Allah akan

runyilcsanya Allah Maha Kuosa lagimempunyai (kekuasaan

untuk) menyihsa Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan

nukanan (yang berasal) dafi laut sebagai makanan yang lezat

bagima, dan bagi orq.ngarung yang dalam periabnan; dan

diharamhan atasmu (monanghap) binotang buruan darat, selama

hamu dotan ihram. Dan bert'akwalah kepada Allah yang kepada-

Nyalah hanu ahan dikumpulhan Allah telah mmiadihan Ka'bah,

rwtuh sttci itu, sebagai pwot (pefiltadarrot don ,ouson funful bagt

nunusia, dan (demikianpulo) bulan haram, hodya danqdam

(Allah nuniadihan yang demiktan itu agar h'ottu taha, bahwa

sesungguhnya Allah mengetahul opa yang ada dt langtt don apa
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yang ada di bumi, dan bahwa sesungguhnya Allah Maha

Mengetah ui s egala sesualu. Ketah uilah,, bahwa ses unggahnya Atlah

amat berat siksa-Nya, don bahwa sesungguhnyaAllah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang, Kewajibon Rasul tidak lain
hanyalah mcnyanpaikan, dan Allah mengetahui apq yang hamu

lahirkon dan apa yang fumu sembunyihan."

(Qs.Al Maa'idah [5]: 94-99)

Fimran-Ny 
", fiH (Akan menguji kamu),maksudnya adalatr

layalchtabirannahtm (*an menguji kanru). Huruf lam dr sini adalatr

lam penimpal sumpah yang dibuang. Saat itu berburu adalah salah.

satu pencaharian bangsa Arab, lalu Allatr menguji mereka dengan

mengharamkannya saat melaksanakan ihram, sebagaimana Allatr

menguji bani Israil untuk tidak menangkap ikan pada hari Sabtu (hari

Sabat; hari ibadah mereka).

Ayat ini diturunkan pada tahun Hudaibiyah, saat sebagian

mereka melaksanakan ihram dan sebagian lainnya tidalq sehingga.

ketika tampak binatang buruan, berbedalah kondisi mereka.

Para ulama berbeda pendapat mengenai orang-orang yang

dituju oleh ayat ini, apakah mereka yang sedang melaksanakan ihram?

Atau mereka yang tidak sedang melaksanakan ihram?

Malik berpendapat dengan yang pertama [bahwa ayat ini
ditujukan kepada mereka yang sedang melaksanakan ihram],.

sementara Ibnu Abbas lebih memilih pendapat yang kedua.

Pendapat yang benar adalah, Hritlab ini rmhrk semuanya, dan

dd4k & indikasi untuk membatasi pada sebagiannya tanpa sebagian

yang;Jainnya. Kata: bpuilukalimat *31 U (Dari binatang buruan)

menunjukkan sebagian, yaitu binatang bwuan darat. Demikian yang

dikatakan oleh Ibnu Jarir dan yang lain. Ada juga yang mengatakan
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batrwa kata: 4 adalah sebagai keterangan, yakni, binatang buruan

yang remeh, karena bentuk nakirah (indefinitif) sesuatu berfungsi

untuk menunjukkan batrwa itu remeh.

Firman-Ny 
^, 

'T;C; '$fi fi$ q*g mudyh didapat oteh

tangan dan tombalonz). Ibnu Watsab membacanya: iit{ a"ng* huruf
ya' bertitik dua di bawah. Ini merupakan redaksi yang

mengindikasikan keumuman binatang buruan dan tidak membedakan

antara yang ditangkap dengan tangan, yaitu yang tidak dapat

melarikan diri saat akan ditangkap, seperti binatang yang kecil atau

telur, dengan yang ditangkap menggunakan tombak, yaitu binatang

yang dapat melarikan diri (dengan cepat, sulit ditangkap

menggunakan tangan). Diltrususkannya penyebutan tangan di sini

dikarenakan tanganlah yang lebih sering digunakan oleh pemburu

urntuk menangkap binatang buruannya. Adapun dikhususkannya

penyebutan tombak di sini karena ia merupakan alat yang sering

digrrnakan oleh orang Arab urhrk berbunr.

Firman-Nya: #U frfE- i'ili 4.6upoyo Altah mengetahui

orang yang tahtt kcpada-Nya, biarpun ia tidak dapat melihat-Nya),.

maksudnya adatah, untuk membedakan di sisi Allah siapa di antara

kamu yang takut kepada-Nya dan siapa yang tidak karena siksa-Nya

di akhirat, karena siksaan itu tidak terjadi sekarang.

?J ,ltl I$ ay '"1 6fr $ {Borrrgriapa vang melanggar

batas sesudah itu, maka baginya adzab yang pedih), maksudnya

adalah, sesudatr penjelasan ini, yang kamu diuji Allah dengannya, bila.

melanggar batas setelah mengetatrui keharamannya, berarti karnu telatr

melakukan pembangkangan terhadap Allatr.

Firman-Ny r,'i? ?1;'"*fr'di1 { (Janganlah kamu membunuh

binatang buruan, kettka kamu sedang ihram). Allah melarang mereka

membunuh binatang buruan ketika sedang melaksanakan ihram. Ini

semakna dengan firman-Ny u, f? '&tl| #l ,9 * (Yang demikian.
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itul dengan tidak rnenglwlalkan berburtt ketil@ kamu sedang

mengerjakan ihram) (Qs.Al Maa'idah t5]: 1). Larangan ini mencakup

setiap orang Islam, baik laki-laki maupun peremprnn, lcarena

dikatakan rajul haraam flaki-laki yang sedang iltram) dan imra'ah

haraam (perempuan yang sedang ihram), yang benttrk jamaknya

adalah hurum. Ahrama ar-mjul artinya, taki-laki itu memast*i ihram.

Firman-Nya: 6Sl F+ Xs $2 (Barangsiqpa di antma kamu

membunuhnya dengan sengaia). Al muta'ammid (sengaja) maksudnya

adalah yang memakzudkan sesuatu, padahal mengetahui

keharamannya. Al mukhthi' (kesalahan) adalah yang tidak

memaksudkan sesuatu, tapi mengenai binatang bgnran. An-naasii

(lupa) adalah yang tidak sengaja berbunr dan tidak ingat dengan

ihrarnnya.

Ibnu Abbas, Ahmad dalarn salah satu riwayat darinya dan

Daud, berdalih dengan pembatasan Allah hanya terhadap hal-hal yang

sengaja, sedangkan bagi yang lainnya tidak wajib kaffatah, Demikian

juga pendapat Sa'id bin Jubair, Thawus, dan Abu Tsaur.

Ada juga yang mengatakan bahwa kaffmah juga diwajibkan

atas kesalahan d* lupq sebagaimana diwajibkan atas yang sengaja-'

Mereka menetapkan batasan kesengajaan di luar batasan kebiasaan.

Demikian yang diriwayatkan dari Umar, Al HasarU An-Nal*ra'i, dan

Az-brhai. Demikian juga yang dikatakan oleh Mujatrid. Lebih jauh ia

berkata "Jika ia ingat akan ihramnya, maka ia menjadi halal ftetuar
dari ihram) karena melakqkan itq sehingga melepaskan ihramnya dan

membatalkannya (menggugurkannya), sebagaimana bila ia berbicara.

ketika sedang shalat atau berhadats.'n

,i Firnran-Ny a: lAi 'U 'Jr ( l|',(fr, (ua*a dendanya ialah

mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruon Wng
dibunuhnya), maksudnya adalah, maka ia hanrs mengganti dengan

binatang yang seimbang dengan binatang burung yang dibunuhnya.
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Kalimat: $i'Uadatah penjelasan tentang pengganti yang seimbang.

Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan

seimbang di sini adalah nilainya. Ada juga yang mengatakan bahwa

yang dimaksud dengan seimbang adalah bentuknya. Abu Hanifatr

berpendapat dengan pendapat yang pertamq sedangkan Asy-Syaf i,
Ahmad, dan jumhur ulama berpendapat dengan yang kedua dan inilatr
yang benar, karena penjelasan tentang binatang yang seimbang itu
mengindikasikan demikian. Demikian juga yang ditunjukkan oleh

kalimat: 'r(ii & ti$ lSrtogoi hadyt yang dibauta sampai ke

Ka'bah).

Diriwayatkan dari Abu Hanifah, bahwa ia memboletrkan

pengeluarkan nilainya saja, walaupun menemtrkan binatang yang

seimbang (dengan binatang buruan yang dibunuhnya), dan orang yang

ihram itu boleh memilih.

Ayat ini juga dibac at ,jg 11 Jr, it:fiti, dan: Jr. ir,y,i, dalam

bentuk idhafoh'rtgi U"puAu;r. OiUu.u juga dengii nashab pada

kcduanya dengan perkiraan, fulytkhrij jazaa'an mintsla maa qatala'

(maka hendaklatr ia mengeluarkan denda seperti binatang yang

dibunuhnya). Al Hasan membacanyar #t, dengan suhtn pada huruf
'ain secararingan.

Yahhtmu bihi adalah dengan gmfi, atau dengan yang

seimbang dengan yang dibunuhnya # )f"6i (Menurut putusan dua

orang yang adil di antara knnu), yakni dua orang lakiJaki yang

dikenal adil di kalangan muslim. Bila keduanya memutuskan sesuatu,

maka keputusan itu hanrs dipenutri, dan bila kedtranya berbeda

pandangan, maka merujuk kepada selain keduanya. Pelaku itu tidak

boleh merupakan salah satu di antara kedua orang hakim (pemberi

keputusan) tersebut. Ada juga yang mengatakan boleh.

Pendapat pertarna tyakni tidak bolehnya petaku menjadi salah

satu pemberi keputusanl dikemukakan oleh Abu Hanifah, sedangkan
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pendapat kedua merupakan salah satu dari dua pendapat Asy-Syaf i.

Konteks ayat ini mengindikasikan bahwa kedua hakim (pemberi

keputusan itu) bukan pelaku.

Firman-Nya: lifit '& ti-f, $rOog3i hadyu yang dibnta
sampai lre Ka'bah). Manshib-nya kata: (ii tar"* sebagu hal

fteterangan kondisi), atau sebagai badat dari 'Jr. Sedangkan '&
,Xii (Yang dibawa sCInpai ke Ka'bah) merupakan sifat untuk (ii,
karena idhafah ini bukan idhafah hakiki. Maknanya adalah, bila
keduanya memutuskan denda, maka denda itu diperlakukan

sebagaimana hadyt, yaitu daxi mulai digiring ke Makkah hingga

disembelih di sana, temrasuk ditandai dan dikalrrngr. Hewan hadyt
tidak harus sampai ke Ka'bah, karena yang dimaksud adalatr tanah

suci, dan mengenai ini tidak ada perbedaan pendapat.

Firman-Nya, t,fi i1 (At au I de ndanyal m e mb ay ar kaffar at), di.
'athf-kan kepada posisi ,5( 'V, y^tu marfu', karena hn khabar

mubtada' mahdzuf (khabar dzrl. mumtada' yang dibuang atau tidak

ditampakkan). i$fr, )'JL (Dengan memberi makan orang-orang

miskin), adalah 'athf bayan untuk tjS{, atau sebagai badal darinya,

atau sebagu Hubar mubtada' maMzuf @la;bar dari mumtada' yang

dibuang).

ilit 3f" 5 (Atau [berpuasal seimbang dengan makanan yang

dilreluarkan iA, dr-'athf-y^kepada )\1L (Dengan memberi makan).

Ada juga yang berkat4 "Di-'athf-l<an kepada *f;7,tapi pendapat ini
lemah, karena pelaku memilih di antara hal-hal tersebut.

'Adlu asy-syai'f adalah mcngganti sesuatu dengan yang tidak

sejenis.

Kata: (liq (Berptasa)pada posisi nahsab sebagai tamyiz.

Para ulama menetapkan kadar pengganti setiap jenis binatang

buruan dalam bentuk makanan dan puasa.
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Junhur ulama berpendapat batrwa pelalu memilih di antara

macam-macam denda tersebut. Sementara itu, diriwayatkan dari Ibnu

Abbas, bahwa tidak sah bagi yang ilram rmtuk memberi makan atau

berpuasa" kecuali tidak menemukan hadyu.

Kata al 'adl dengan fatlah pada htmrf ala atan kasrah,

adalah dua macam logat (dialek) yang artinya al mdil (condong).

Demikian yang dikatakan oleh Al Kisa'i.

Al Farra berkata, "'Idl asy-syai'i, dengan knsrah, adalatr

pengganti yang sejenis, sedangkan dengan fathah pada huruf 'ain

adalah pengganti yang seimbang dari tidak sejenis."

Ulama Bashratr berpendapat seperti yang dikatakan oleh Al
Kisa'i.

Finnan-Nya: .25 36 3t:i;.(Supaya dia merasakan akibat

yang buruk dari perbuatannya), sehingga diwajibkan denda atasnya;

maksudnya adalah, Kami wajibkan itu atasnya agar ia merasakan

akibat yang buruk dari perbuatannya.

Adz-dzauq di sini merupakan trngkapan pinjaman untuk

mengrrngkapkan tentang dirasakamya kesulitan, seperti ungkapan

pada fimran Allah: 'eAl 'r+A e\ Ay,ls (Rasakanlah,

sesungguhnya kamu orang yang perkasa lag, mulia) (Qs. Ad,
Dukhaan laa]: a\.

36 udula/r. akibat buruk. Al mar'aa al wabiit adalah yang

merasa kesakitan setelah memakannya. Tha'aam wabiil adalatl

makanan berat.

Firman-Ny a: 317 G Xi (i 6Aatt telah memaa/kan apa yang

telah latu), maksudnya adalalt AUah memaafl<an kamu membunutr'

binatang buruan yang kami lakukan pada masa Jahiliyah.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah sebelum

turunnya ayat tebusan ini.
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iC fii (Dan barangsiapa lwrg trcmbati mengerjakannya),

adalah, kembali mengerjakan larangan ini, yaitu

membunuh binatang buruan ketika sedang ihram setelatr adanya

keterangan ini.

'{rii # (Niscaya Altah akmt menyiksanya), adalah trhabar

mubtada' mahdzuf $habar dari mubtada' )rang dibuang atau tidak
ditampakkan), yakni (bila ditampakkan): fatruwa yantoqimullaahu

minhu (huwa di sini sebagai mubtoda'-tya)

Ada yang mengatakan bahwamnkn-nya adalalL sesungguhnya

Allah akan menghuktrmnya di akhirat deirgan menyiksanya karena

dosanya itu.

Ada juga yang mengatakan bahwa adalah, Allatt
menghnkumnya dengan kaffmah.

Syuraih dan Sa'id bin Jubair b€rkatq '?ada pelanggaran

pertama ia dihukum [dengan denda], lalu jika ia mengulanginya
maka tidak dihukurn, tapi dikatakan ke@anya, 'PergilalL nanti Allah
akan menyiksamu'. Maksudnya adalab dosamu lebih besar daripada

denda."

Firman-Nya: jit 3#'F 'SJ gnaaU" baginru binatang
buruan laut), khithab ini.untuk setiap muslim, atau khusus bagi orang-
orang yang ihrarn

*i lg adalatr binatang yang biasa dibunr di air, dan yang

dimaksud dengan Fli A sini adalalu setiap air yang ada binatang
buruannya, walaupun itu hanya sungai atau kali Gungai kecil atau

selokan, dan serupanya).

Firman-Nva: -gr?tfi p t i ,aitg, (Don malanan [yang
berasalJ dari laut sebagai makanqr Wrg lezat bagimu, dan bogi
orang-orang yang dalam perjalattan). Ath-tla'aam adalatr sebutan

untuk setiap yang biasa dimakan Penjelasannya telah dikemukakan.
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Ada perbedaan pendapat mengenai makanan yang dimaksud

di sini.

Suatu pendapat mengatakan bahwa itu adalatr yang

didamparkan oleh laut dan mengambang. Demikian yang dikatakan

oleh mayoritas sahabat dan tabi'in

Adayang mengatakan bahwa itu adalah yang asin dari laut dan

masih di laut. Demikian yang dikatakan oleh jamaah dan diriwayatkan

dari Ibnu Abbas.

Ada yang mengatakan batrwa itu adalah gamfimya

dihasilkan dari aimya, juga yang berupa tumbuhannya

sebagainya. Demikian yang dikatakan oleh stratu kaum.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah binatang

buruan yang biasa dibunr, yakni, yang halal dimakan adalah jenis ikan

saja. Demikian yang dikatakan oleh golongan madzhab Hanafi. Jadi,

makna ayat ini adalah, dihalalkan bagimu memanfaatkan semua yang

diburu dari laut, dan dihalalkan bagimu makanan yang didapat

darinya, yaitu ikan. Berarti, ini pengkhususan setelah pernyataan.

umnm. Pendapat ini tidak kuat landasannya. Monshub-nyakatat (Gi

karena sebagai mashdar, yakni, yang kamu makan sebagai makanan

yanglez,at bagimu.

Ada juga yang meogatakan bahwa manshub'nya kata: 6i
karena sebagai maful lah yarrg mengkhususkan makanan, yakni,

dihatalkan bagimu makanan laut, yang merupakan makanan yang.

lezat. Ini juga kurang tepat, sebagaimana yang berpendapat dengan

pemaknaan yang teralfiir tadi. Bahkan, bila ini sebagai maful lah,

maka bisa untqk semuanya, yakni, dihalall@n bagimu binatang buruan

laut dan makanan yang berasal darinya sebagai makanan yang lez.al

bagimu, yaitu bagi yang mukim di antara kamu yang memakannya

ketika masih segar.

yang

dan
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-;l#5 (Dan bagi orang4rang yang dalam perialanan),

maksudnya adalah, para musafir di antara kamu yang berbekal dengan

itu, dijadikan dendeng.

Ada yang mengatakan bahwa as-soyyarah ini tfiusus bagi

mereka yang mengarunginya.

Firman-Nya, t; iliU ;tf I#'W '{t (Dan diharamkan

atasmu [menongkapJ binatang buruan darat, selana kamu dalam

iltram), maksudnya adalalU diharamkan atas kamu binatang buruan

darat selama kamu masih melaksanakan ibram., Konteksnya

mentrnjtrkkan binatang burum beg yang sedang ihram,

walaupun binatang bunran itu halal. Demikian peldapat jumlun;

maksudnya adalalL jika binatang itu diburu oleh orang yang tidak

sedang ihram untuk diberikan kepada orang yang sedang ihram, bukan

yang diburu sendiri (oleh yang sedang ittram). Inilah pendapat yang

kuat, dan dengan pengertian ini berarti telatr memadukan hadits-hadits

yang ada.

Ada juga yang mengatakan bahwa hal itu mutlak halat [yakni'

yang dibunr oleh orang yang tidak ihranrl. Demikian pendapat

Jama'ah. Ada juga yang berpendapat batrwa hal itu mutlak haram.

Kami telah memaparkan penjelasan masalah ini dalam syarh l<ami

pada At Muntaqa tyalni: Nait Al Authol.

Firman-Nya | 5;* $,=:itt 'all l33ft (Dan bertakwalah

kepada Allah yang kcpada-Nyalah ksmt akan dikumpulkan);

maksudnya adalah, bertal$alah kepada Allah dengan menjauhi

larangan-Ny4 yang kepada-Nyalah kamu akan tlikurrpulkan, bukan

kepada selainNya Ini mengandurg peringatan yang keras.

Ayat ini juga dibaca,'it * '€*t iri, aau* bentuk kata

kerja negatif. Dibaca pula : &) 6,dengan kasrahpada huruf daal.

Firman-Nya, q6*-ir3il (f.rl",6ii rnl'&+ (Attah tetati
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menjadikan Ka'bah rumah suci itu, sebagai pusat [peribadahan dan
trusan dunial bagi m,arusia).

Kata: '${- di sini bermakna ktaloqa (menciptakan). 'l*ii
disebut IG'bah lcarena persegi empat, at-ta'Hib adalatr at-tubii'
[bersudut empat], sedangkan mayoritas rumah orang Arab (saat itu)
berbenhrk bulat, bukan persegi empat.

Ada yang mengatakan batrwa disebut Ka?bah karena menonjol,
sebab setiap yang menonjol disebut ka'b,baik bulat maupun selain
bulat. contohnya adalah ka'b al qadom (mata kaki) dan ka'bu tsadyi
al mm'ah (puting susuperempuan).

it;Aj J71i lnuman suci) adalah 'athf bayan Ada juga yang
mengatakan mafut tsani, tapi tidak ada. dasamya. Disebut 6ai,
(rumah) karena mempunyai atap dan dinding, jadi itu benar-benar bait
(rurrah) walaupun tidak dihuni. Disebut haraam karena Allah swr
menyucikannya.

Firman-Nya: ,!1i- (i1. lSetagai pusat [peribadahan dan
urusan dunial bagr manusia). Demikian qtra'ah-nya jumhur.
Sedangkan Ibnu Amir membacanya, ri5. Xrtu ini berada pada posisi
nashab sebagai maful rsanf (objek kedua) jika kata:'S7i sebagai kata
kerja yang memerlukan dua objek, dan bila kata: ffi bermakna
Hnlaqa, sebagaimana telah dikemukakan, maka manshub-nya inr
karena sebagai hal $eterangan kondisi atau perihalnya). Malaranya
sebagai pusat adalah bahwa Ka'bah menjadi sental penghidupan dan
agarna merekq yakni, mereka melakukan kegiatan di sekitar sana

unhrk kemaslatratan agama dan duniawi mereka Di sana orang-orang
yang takut akan aman, ymg lemah akan ditolong, dan yang berniaga
bisa mendapat keunhurgan. Selain itq banyak yang beribadah di sana.

Firnan-Nya, ;fri j#t; (Dan [demikian putal bulan turam),
dilathf-lan kepada 'zC$?tt. Matcsudnya adalah Dzulhiiiah.
Dil*rususkannya bulan ini di antara bulan-bulan haram adalah karena
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bulan tersebut merupakan waltu pelaksanaan haji.

Ada juga yang menyebutkan bahwa ini merupakan sebutan

jenis, dan maksudnya adalah bulan-bulan hram, yaitu Dzulqa'datr,

Dzulhijjah, Mtrharram, dan Rajab, kaena saat ihrlah mereka tidak

menuntut hak darah, tidak memerangi musulu dan ddak melanggar

hal-hal yang dihormati. Lalu kondisi t€rsebut dianggry sebagai seirtral

bagi manusia

"#6 
G:Jft (Hadyu dot qaloiil, maksu.tlra adalall Allah

menjadikan t afuru dn qabid sebagai pusat kegidan bagi manusia

Maksud Otlir aaAan binatang hadyu ymg dikahmgi. Namun

dapat pula maksudnya adalah yang dikalungkannya itu Kdta perrunjuk

ig( menunjukkan kepada at ia'l (penjadian; dari f$ 'S;47, yakni,

Allah mer{adikan yang demikian itu g?i *rtfr:ti 4V #-':11'L1 V3.
i;*t (Asor kamu talru, balm,a sesungguhnya Atlat mengetahui apa

yang ada di langit dan apa yang ada di bumi). Maksudnya adalalL

agar kamu tahu bahwa Allah mengetahui secara detail perkara langtt

dan bumi, serta mengetahui ke'maslahatm agama dan duniawimu,

karena hal itu termasuk diantaranya. Jadi, semua yang disyariatkan-

Nya bagimu bertujuan mendatangkan kemaslabatan bagimu dan

mencegah mudharat darimu.

+ .;l ,{',At (-r\j pan balrua sesungytryto Allah Mahd

Mengetahui segala sesuatu), adalah bmtuk tmum setelah adanya

pengkhususan.

Firman-Nya, #; 3;rL 'fi fr vu/f. i'+7 fnl 61 LfiJ
(Ketahuilah, batuta sewnggahny Allah amat berot siksa'N1n, don

b ahw a s e s un gguhnla All ah Malu P enganptn'lagi Maha P e nyayang),

maksudnya adalab Allah lalu memerintahkm mereka mtuk'

mengetahui bahwa Allah sangat berat siksa-Nya terhadap orang yang

melanggar larangan-Nya dan tidak bertobat dari perbgatannya, dan

Allah Maha Pengamprm lagi Maha Penyayang bag yang bertobat dan
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kembali kepada-Nya.

Firman-Nya: i,j3Ki tl'r't t33 t1 {4'nYt ''$l $ SiSl U C,

(Kewajiban Rasul. tidak lain lwnyalah menyampaikan, dan Alloh

mengetahui aW yong kanu lahirkm don opa yang kamu

sembunyikan), maksudnya adalalt Allah lalu mengabarkan kepada

mereka bahwa kewajiban Rasul banyalah menyampaikan kepada

mereka. Jika mereka tidak melalsanakan maka mereka tidak akan

menimbulkan mudharat kecuali bagi diri mereka sendiri, dan tidak ada

yang mereka perolel kecuali bagi mereka sendiri. Adapun Rasul

SAW, beliau telah melaksanakan kewajibannya dan telah

melaksanakan perintah Allah kepadanya.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir- Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi

dalam Sunan-nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nya: $oii F+ ffs {2 (Barangsiapa di antara kamu membunuhnya

dengan sengajo), ia berkata, *Baik ia meurbunutr binatang buruan itu

dengan sengaj4 lupa" maupun lorena kesalahan, tetap dihulrum

karenanya. Jika ia kembali membunuh dengan sengaj4 maka

hukumannya bisa disegerakan, kecuali Allah memaafkannya."

Tentang firman-Nya, 4t n S ( \rt',(fri (Uata dendanya ialah

mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang

dibunuhnya), ia berkata, "Bila orang yang sedang ihram membunuh

binatarrg buruan, maka ia dihuhrm karenanya. Bila ia membunuh

kijang atau serupanya, maka ia didenda dengan harus membayar

seekor kambing yang disembelih di Makkah. Jika tidak

menemukannya maka ia harus memberi makan enam orang miskin.

Jika tidak smBgup, maka ia hrus berpuasa selama tiga hari. Bila ia.

membunuh rusa dan serupanya, maka ia didenda dengan seekor sapi.

Jika tidak menemukannya, maka ia hanrs memberi makan dua puluh

orang miskin. Jika tidak smgglrp, maka ia berpuasa selama dua puluh

hari. Jika ia membunuh bunrng rmta atau keledai liar atau serupanya,

maka ia didenda dengan seekor unta" Jika tidak menemukannya, maka
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ia memberi makan enam puluh oraug mi*ki". Jika tidak smBgupi

maka ia berpuasa selama tiga puluh hari. Sahr poni makanan adalatr

satu mudd yang dapat mengenyangkan. "

Ibnu Abu Syaibatr dan Ibnu Abu Hatim merirmyatkan dari Al
Hakam, bahwa Umar rnenetapkan ketentuao untuk memberlakukan

hulcrman ini, boik merrbrmuh bitrMg burum d€ngan sengaja

maupun tidak

Keduanp juga meriwayatkan hal serrrya dai Atha

Telah diriwayatkan yang serupa &ngm itu dai sejumlah

ulama salaf tanp membedakan antra ymg mhmuh binatang

buruan secara sengaj4 tidak sengaj4 atau karena lupa.

Diriwayatkan dai yang lain, yang menyatakan batrwa

hukuman itu berlaku hanya bagi yang melakukamya secam sengaja

Tentang kadar denda yang sebanding demgan biratang buruan

yang dibunutr, dan kadar nilainya, terdapat sejtmlah pendapat dari

para ulama, yang dipaparkan pada bidmgnya

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Abu Hrairah, dari Nabi

SAW, mengenai (denda) telur bunmg tmt4 beliau bersabda: fi??
isi.., 'friq il (Berptasa satu hmi ataa memb*i malun satu orang

hiskin).ns'

Ibnu Abu Syaibah meriwaydkan seeerti itu dari AMullah bin

Dzakwan, dari Nabi SAW.

Ia jugameriwayatkan s€rupaitu dtri Aisfh, dai Nabi SAW. '

Abu Asy-Syail& dan Ibnu Mrdawaih dari jalur

Abu Al Mahanm, dari Abu Hrrairab dari Nabi SAW, beliau

bersffa: ,ti f3t ,rA. .J (Detfu telw btrung unta adalah

'7s Dha'i7 disebutkan oleh Az-Zaila'i dalam Nashb Ar-Rayah,3/135. Dalam
sanad-nya terdapat Sa'id bin Abu Arubah, ia banyak men-tadlis dan meriwayatkan
secaf8 'an'Ml4 semontara Mathr Al Wana' soring keliru.
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[memb ayarJ har ganya).r1 6

Nabi SAW telatr mengecualikan lima binatang perusak

sehingga boleh dibwnrh, walauprur sedang mentrnaikan ihrarn,

sebagaimana terdapat dalam sejumlah hadits, yaitu orang yang sedang

menunaikan ihram boleh mernbunuhnya dan tidak ada denda atasnya.

Ibnu Jarir meriwayatkan daxi Abu Hurairah, ia berkata:

Rasulullah SAW bersabda mengenai firman-Nya: /$ * 'F l;
'f: 6i ,'i$t (Dthataltran bagimu binatang bimtan laut dan

makanan [yang berasalJ dori laut sebagai nakanun yang lezat

bagimu):'ir;i;'j{ l* U (Apa yans ditemrkan dalam keadaan mati,

maka itulahyang sebagai makanan [yang berasalJ dari laut).r71

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan seperti itu dari

Abu Hnrairah secara mauquf,

Abu Asy-syaikh meriwatkan serupa itu dari Abu Bakar Ash-

Shiddiq.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-

Syaikh meriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, mengenai firman-

Nya: ,'itJfe;! 3;A ts tl (Dihatalkan bagimu binatang buruan

laut dan malanan [yang berasalJ dari laut), ia berkata, "Binatang

buruan laut adalah yang dibunr oleh tangan kita [yakni diupayakan

penangkapannya], sedangkan makanan (yang berasal dari) laut adalatt

yang didarnparkan oleh laut."

Dalam latalin lain disebutkan dengan redaksi, "sedangkan

makanan (yang berasal dari) laut adalah setiap (binatang) yang ada di

dalamnya."

Dalam lafazh lain, "sedangkan makaoan (yang b€rasal daxi)

'76 Dha'i7 disebutkan oleh Az-7aila'i dalam Nashb Ar'Rayah, 31136, dan ia

berkata,'Abu Al Matrztrm dha'if;'
r77 Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir,1l4s.
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laut adalah bangkai (binatang)nya."

Pendapat tersebut ditegaskan dengan riwayat dalam Ash-

Stwhihain dari hadits yang menceritakan tentang ikan paus yang

didamparkan oleh lau! lalu para sahabat memakan darinya dan

Rasulullah SAW me,mbiarkan hal tersebut. Ditegaskan pula oleh

hadits z 'i€j U,i '$O ylgAt i __(A" fia* rN, airnya !"pot.
menyrcikan dan bangkai"ii t-toO.r7s Serta hadits: .isfi2 )q'4 tt
(Dihatatkan bagi katian &uienis bangkai don dniinis darah).r7e

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu tlatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nya, "$$$. i(Ai 3;11 't43$r ftl 'SA (Allah

telah menjadikan Ka'bah rumah suci itu, sebagai ptsat [peribadahan

dan urusan dunial bagi manusia), ia berkata *Pusat agama dan

simbol haji mereka."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinyq ia berkata' "Qiyam'tya

Ka'batr adalah adanya jaminan keamanan bagt yang

mengunjunginya."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Syihab, ia berkata'
*Allah menjadikan Ka'bah sebagai Baitul Haram, dan Bulan haram

sebagai pusat kegiatan bagi manusiq yang manusia pada masa

Jahiliyah mendapat jaminan kearnanan karena (tempat dan waktu)

tersebut. Mereka tidak saling merasa takut (khawatir) terhadap yang

lain ketika saling berjumpa di Baitul Hamm, atau di tanah hararn, atau

padabulanhamm."

AM bin Htrmaid, Ibnu Jarir, Ibnou Al Mundzir, dan Abu Asy-

Syailrt meriwayatkan dari Qatadalu mengenai finnan-Nya: fii 'SQ

'*iifU GIL1' itjsii iStS nf{-(€ i(Al Lfif iJ;;?Jt (Attah tetah

m|iijadikan Ka'bah, rumah suci itu, sebagai ptsat [peribadahan dan

urusan dunial bagi marusia, dan [demikian pulal bulan haram,

'fr Takhrii-nya telah dikemukakan pada awal surah ini.
tD T&biinyatelah dikcmulokan.

TAFSIR FATHUL qADIR540



hadyu dan qalaid). ia berkata, "(Maksudnya adalah) batasan-batasan

yang ditetapkan Atlah bagi manusia pada masa Jahiliyatr, yang bila

ada seseorang melakukan tindak kejahaAn lalu melarikan diri ke tanah

haram, maka ia tidak ditangkap dan tidak didekati. Bila seseorang

berjumpa dengan pembunuh ayahnya pada bulan haram, maka ia tidak

membalasnya dan tidak mendekatinya. Bila seseorang menemukan

binatang hadyu yang telatr dikalungi (ditandai sebagai binatang

hadyu), sementara ia tidak menemukan makanari kecuali rerumputan

dan sedang kelaparan, maka.ia tidak akan menangkap darr memakan

binatang hadyu tersebut. Bila ada seseorang hendak menuju Baitul

Haram dan ia mengenakan kalung yang terbuat dari bulu, maka hal itu

akan melindunginya dan mencegalurya dari serangan orang lain. Bila

ia mengenakan kalung yang terbuat dari idzkfiir atau rerumputannya,

maka hal itu akan membuatnya aman dari tindak kejahatan orang lain

hingga ia sampai kepada keluarganya, Itulah batasan-batasan Allah

yang tetapkan bagi manusia pada masa Jahiliyatr."

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, tentang

makna ayat: ,rrq ($, ia berkata, "(Maksudnya adalah), jaminan

keamanan (bagi manusia).'

'#';3 ir;3iitri4L\L&r:, ,fi't#'{t'* bLi(5 i'
"j ?# iii6't i3 @ 3+ 3f, x'r'W6t 6

$3 i$,1; i*,{; W :y)i{'J1+6 @ 5.Sq1r4
rir@ 'btfr-f 4KVZ SJi ;ir i,'bfii vfi'u$i,59;6
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(rrv(i'; iJS ;i;i J\5:fri d;u {ttl3A ,y.
i"41 i eJ, l"Jai i!:$; S( $?,fUv

$Katahanlahr'Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun
banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah
kepada Allah hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat

keberuntungan'. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan

kepadamu, niscaya menyusahkan hamu, dan jika kamu
menanyakan di waktu At Qur'an itu sedang diturunkan, niscaya

akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan (kamu) tentang har-
hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha penyantun.

Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebtelum kama
menanyakan hal-hal yang serupa itu (kepada Nabi mereka),

kemudian mereka tidak percaya kepadanya, Allah sekali-kali tidak
pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, washilah dan ham. .

Akan tetapi orang-orany kalir membuat-buat kedustaan tqrhadap
Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Apabila dikatokan

kepada merekar'Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan
mengikuti Rasul'. Mereka menjawabrrCahuplah untuk kami apa

yang kamu dapati bapak-bapah kamti mengerjokannya,. Dan
apakah mereha akan mengikuti juga neneh moyang mereka

walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan
tidok (pula) mendapat petunjulr?,, (Qs. AI Maa'idah [5]: 100-104)

, o 
Suatu pendapat menyebutkan batrwa

i#r (Yang buruk) dan tJ[,tr (yang baik)
yang halal,

Ada yang mengatakan batrwa yang

adalah orang kafir dan orang beriman.

yang dimaksud dengan

adalah yang haram dan

dimaksud dengan itu
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Ada yang rtrengatakan bahwa itu adalatr orang yang bermaksiat

dan orang yang taat.

Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah yang buruk dan

yang baik.

Pendapat yang lebih tepat adalah yang berdasarkan lafazhnya,

sehingga mencakup semua pemaknaan ini dan yang lain, yang dapat

disandangkan padanya sifat buruk dan sifat baik. Jadi, yang buruk

tidak sama dengan yang baik, dalam kondisi apa pun.

Firman-Nya: c,r$ll iK ,$A !3 (MesHpun banyalmya vang

buruk itu menarik hatimu). Suatu pendapat menyebutkan bahwa

khithab ini untuk Nabi SAW. Ada juga yang mengatakan batrwa

Htithab ini untuk siapa saja yang layak baginya. Maksudnya adalah,

penalikan kesamaan [antara yang btruk dengan yang baik] pada

kondisi apa pun, sekalipun kebur*an cukup menarik bagi yang

melihatrya karena banyaknya, karena yang banyak bila disertai

dengan keburukan, sama dengan tidak ada, sebab keburukan sesuatu

menghilangkan faedatrnya, menghapuskan keberkahannya, dan

melenyapkan manfaatnya. Htrruf woylu di sini bisa sebagu hal (untuk

menerangkan kondisi) atau untuk meng-'athf-k1*rta kepada kalimat

muqaddar (yang diperkirakan), yakni, tidaklah sama yang buruk

dengan yang baik, walaupun banyaknya yang buruk itu menarik

hatimu.

Redaksi: *j;t iK ,!f;A t3 (ueskipun banvalotva vang

buruk itu menarik hatimu) sama seperti gngkapan: ahsin ilaa fulaan

wa in asaa'a ilaik @ercikap baiklatr terhadap fulan walaupun ia

bersikap buruk terhadapmu), yakni, bersikap baiklah kepadanya jika ia

tidak bersikap buruk kepadamu. Bahkan jika ia bersikap buruk,

kepadamu, kamu harus bersikap baik kepadanya. Adapw iawab 'i
mahdzuf(penimpal il aiur*g atau tidak ditampakkan), maksudnya

adalatr (bila ditampakkan), walaupun banyaknya yang buruk itu
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menarik hatimu, maka sebenamya keduanya tidaklalt sama.

Firman-Ny u, {i,3 F1';i oLi(-fr # V4 { lj;r; 5.51 qU
(Hai oretng-orang yang beriman, jangonlah kamu menanyalan

[kepada NabimuJ hal-hal yang jiko diterangkan kepadamu, niscrya

menyusahkan kamu), maksudnya adalah, janganlatr kamu menanyakan

hal-hal yang tidak perlu kamu tanyakan dan tidak berguna bagimu

untuk perkara agamamu.

Jadi, kalimat: '{{s'# 'r3 bL]itra diteranglwn kepadamu,

niscaya menyusahlan kamu) berada pada posisi jarr sebagai sifat

untuk :.6, yakni, janganlah kamu tanyakan hal-hal yang disifati

dengan sifat ini bila diterangkan kepadamu, yaitu ditampakkan dan

dibebankan kepadamu, niscaya menyusahkanmu.

Allah melarang mereka banyak bertanya kepada Rasul SAW,

sebab menanyakan hal yang tidak bergrrna dan tidak dibutuhkan dapat

menjadi sebab diwajibkannya hal itu atas si penanya dan bagi yang

lain.

Firman-Ny u, #'i it;jiidi3j*W$r3 tt$ (Daniika kamu.

menanyakan di wahu Al Qur'an itu sedang diturunkan, niscaya almrt

diterangkan kepadamu). Ini termasuk redaksi kalimat sifat untuk

i6 Maknanya yaitu, janganlatr kamu bertanya tentang sesuatu

ketika diturunkan Al Qur'an dengan keberadaan Rasulullatr SAW di

tengah-tengatrmu, dan diturunkannya wahyu kepadanya.

'13 'i3 lOiterangkan kepadamu), maksudnya adalatr, Nabi.

SAW akan menerangkan kepadamu apa yang diwajibkan atas kamu,

atau diturunkarulya wahyu karena pertanyaan itu, sehingga menjadi

sebab pembebanan tugas yang berat dan diwajibkannya apa hal yang

sebelumnya tidak wajib, serta diharamkannya hal yang sebelumnya

tidak diharamkan. Beda halnya bila pertanyaan itu setelah terputusnya

wfryu, dengan meninggalnya Rasulullah SAW, karena tidak akan

terjadi pewajiban atau pengharaman sesuatu akibat pertanyaan
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tersebut.

Seorang ahli tafsir menduga batrwa kalimat syarat kedua pada

redaksi ayat ini menunjukkan kebolehan mengajukan pertanyaan

seperti itu dengan keberadaan Rasulullah SAw ketika masih

diturunkannya wahyu, sehingga ia berkata, "Kalimat syarat yang

pertama mengindikasikan tidak bolehnya menanyakan hal-hal seperti

itu, sedangkan kalimat syarat yang kedua mengindikasikan bolehnya

hal itu."

Lebih jauh ia berkata, "Maknanya adalah, jika tentang hal lain

memang dibutuhkan, maka akan diterangkan kepadamu dengan

j awaban Rasulullah SAW mengenainya."

Ia menganggap dhamir pada katimat: (fo (Tentang hal-hal

irz) kembali kepada i(jI selain yang telatr disebutkan.

Ia menganggapnya seperti redaksi firmarr-Nya: ii:'jI (iL iitS

* i *Jf a (Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia.

dari suatu saripati [berasalJ dari tanah) (Qs. Al Mu'minuun [23]:

l2), yaifiAdam. Ayat: re'e? (Kemudian Kami iadilan saripati

itu air mani) (Qs. Al Mu'minurm [23]: 13) maksudnya adalah anak

cucu Adam.

Firman-Nya: (i3rnol(i llUan memaaJkan \ramuJ tentang hal-

hal itu), maksudnya adalatr, sikap kamu dahulu menanyakan hal-hal

tersebut, maka janganlatr kamu mengulanginya.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah, hal-hal

yang penrah kamu tanyakan itu termasuk yang dimaafkan dan tidak

diwajibkan atas kamu. Bagaimana mungkin karena pertanyaanmu itu

menyebabkan diwajibkannya apaymg dimaafkan Allah tanpa adanya

pewajiban?

Dhamir pada kalimat: (q1, (Tentang hal-hal itu) kembali

kepada pertanyaan yang pertarla, dan kepada i(jfi menurut pendapat
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kedua, dengan anggapan kalimat: ($5116, (Atlah mentaalkan \ramuJ
tentang hol-hat itu) adalahsifat ketiga untuk i?1.

Pendapat pertama lebih tepat, karena yang kedua

berkonsekuensi mdnjadikan hal yang ditanyakan itu memang telah

disyariatkan Allah, kemudian dimaafkan (dihapus).

Bisa juga dikatakan bahwa al 'afwu di sini bermakna at-tark
(meninggalkan), yakni, Allah meninggalkannya (melewatkannya) dan

tidak menyinggungnya, maka janganlah kamu mencari-carinya. Ini
pemaknaan yang benar, ymg tidak mengharuskan kelaziman yang

batil.

Allah SWT lalu menyebutkan dengan redaksi mubalaghah

(menunjukkan sangat), bahwa Dia Matra Pengampun lagi Maha

Penyantun. Ini untuk menunjukkan bahwa Allalt tidak bersegera

mengadzab orang yang durhaka kepada-Nya, lantaran luasnya

ampunan serta kelembutan-Nya.

Firman-Nya: 6;f q.V-l'X ?# i?3 qA ;3
(Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kamu

menanyakan hal-hal yang serupa itu [kepada Nabi merekaJ,

kemudian mereka tidak percaya kepadanya). Dhamir [yakni: 6]
kembali kepada "menanyakan" yang dipahami dari kalimat: li$it {
(Janganlah kamu menanyakan [kepada Nabimu), hanya saja bukan

dengan pertanyaan yang sama, tapi yang seperti itu, yakni yang tidak

dibutuhkan, tidak terdesak keperluan, kemudian tidak dilaksanakan,

bahkan mereka tidak mempercayainya, yakni menutupinya dan

meninggalkan pelaksana.uxxya. Demikian ini seperti pertanyaan kaum

Nabi Shalih mengenai unta betina, dan para sahabat Isa yang bertanya

tentang hidangan. Larangan dalam ayat ini terkait dengan sifat "tidak
dibututrkan", sebagaimana telah kami paparkan, karena perkara yang

memang diperlukan, baik terkait dengan perkara agama maupux

dunia, telah Allatr izinkan untuk ditanyakan, sebagaimana firman-
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Nya: 1)jlt3'{ ;!K4 P)rt'Jffnl5 (Maka tanyakanlah olehmu trcpado

orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui) (Qs. Al
Anbiya' f2l!:7)Rasulullatr SAW jugabersabda: u,t'i $A lf ,Xrr iilri
.)tilt'At ;y (Semoga Allah membunuh merela.'Mengapa merelca

tidak bertanya, padahal sesungguhnya obat kctidahahuan adalah

bertanya).r80

Firman-Nyu, i li 8{ 'J4C, (Allah setrali-trali tidak pernah

mensyariatkan adanya bahirah), adalah redaksi permulaan yang

mengandung sanggatran terhadap orang-orang Jahiliyah mengenai hal

yang mereka ada-adakan. '# di sini bermakna menetapkan,

sebagaimana makna firman-Ny a: t!fi 6:,j'^fi;i.Ey (S e sun g guhnya Kami

menjadilran Al Qur'an dalam bahasa Arab) (Qs. Az-Zulfiruf [43]: 3).

Y*t" # mengikuti polafa'ilah (subjek) yang bermakna mafuulah
(objeD, seperti halnya V,ata nathiihah dart dzabiihah. fi aiamAil dari

kata al bahr yangartinya merobek telinga.

Ibnu Sayyidih berkata: Kata: fi *t"ya yaitu yang dilepas

(merumput atau mencari makan) tanpa penggembala."

Ada juga yang mengatakan bahwa lata: fi artnya adalatl

yang air susunya dibiarkan untuk para thaghut, sehingga tidak ada

seorang pun yang memeralrnya. Dirobeknya telinganya merupakan

tandanya.

Asy-Syaf i berkata, "Mereka (kaum Jahiliyatr), apabila unta

betina telah beranak lima kali berupa unta betina, maka telinganya

dirobek, sehingga dengan begitu unta itu diharamkan."

Ada yang mengatakan bahwa bila unta betina telah beranak

lima kali, dan anak yang kelimanya itu jantan, maka mereka merobek

telinganya, lalu dimakan oleh kaum laki-laki dan perempuan. Tapi

bila anak kelimanya itu betina, maka mereka merobek telinganya, lalu

rn Hasan: Abu Daud, 337, Ibnu Majah, 572, di-hasan-kan oleh Al-Albani, dari
hadits Abdullatrbin Abbas RA.
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daging dan susunya diharamkan bagi lcaum wanita mereka.

Ada yang mengatakan bahwa bila unta betina telatr beranak

lima kali, baik anaknya itu betina mauprm jantan, maka mereka

merobek telinganya, lalu unta itu menjadi haram ditunggangi dan di

diperatr air susunya.

}i? adalah unta betina yang dibiarkan pergi, atau unta yang

dibiarkan pergi ke mana saja sebagai na&ar seseorang bila A1lah

ryenyelamatkannya dari suatu penyakit atau mengantarkannya dengan

selamat hingga ke tempat tinggalnya. Jadi, unta itu tidak diiringkan

oleh penggembala, tidak diarahkan ke surnber air, dan tidak boleh

ditunggangi. Demikian yang dikatakan oleh Abu Ubaid. Seorang

penyair berkata:

9*tt:/G Clii,r Lt tk,#y,*.L)
Dan saibah milik Allah pun dilepaskan sebagai kesyula,ran

karena Allah telah menyembuhkan Amir dan Musyaji.

Ada juga yang mengatakan batrwa )19 adalah unta betina

yang dibiarkan pergi untuk Allah, sehingga tidak diikat dan tidak ada

penggembalanya, sebagaimana ungkapan penyair berikut ini:

7ry,tr|i q j).u,s iY ,;.,*
Kalian sembelih seekor unta yang telah dibiarkon pergi untuk

Tuhanku, maka b ers iap-siaplah lralian menghadapi hukuman.

Ada juga yang mengatakan batrwa 'fi? adalah yang telah

melahirkan sepuluh anak betina yang tidak diselingi dengan anak yang

jantan, maka setelah itu unta tersebut tidak boleh ditunggangi, tidak

boleh diambil bulunya, dan susunya tidak boleh diminum kecuali oleh

tamu.

Ada juga yang mengatakan bahwa mereka membiarkan hamba

sahaya pergi ke mana saja sehingga tidak seorang pun yang
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menanggungnya.

/yJ.r, menurut suatu pendapat, maksudnya adalatr unta yang

melahirkan unta betina setelah melahirkan unta betina.

Ada yang berkata, "Bila seekor domba melahirkan anak betina,

maka itu menjadi milik mereka. Bila melahirkan anak jantan, maka

menjadi milik tuhan-tuhan mereka. Bila melatrirkan anak jantan dan

betina, maka mereka berkata, 'Washolat akhaahaa' (ia menyambung

saudaranya), maka mereka tidak menyembelih yang jantan untuk

tuhantuhan mereka."

Ada yang berkata, "Bila seekor domba telatr beranak tujuh

kali, maka mereka memperhatikan. Bila anak yang ketujuh itu jantan,

maka disembelih dan dimakan oleh kaum laki-laki dan kaum

perempuan. Sedangkan bila betina, maka dibiarkan bersama domba-

domba lainnya. Namun bila jantan dan betina, maka mereka berkata,
,Washalat akhaahaa' (ia menyanrbung saudaranya), dan mereka tidak

menyembelihnya karena kedudukannya itu. Dagingnya diharamkan

bagi kaum perempuan, kecuali domba itu mati, maka boleh dimakan

oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan mereka."

7L adalah unta pejantan yang dilindungi punggungnya dari

penumpang (tidak boleh ditrurggangi atau ditumpangr). Bila anak

pejantan ditnnggangi maka mereka berkata, "Hamaa zhahrahu" (ia

melindungi punggungnya), sehingga tidak boleh ditunggangi. Seorang

penyair berkata:

;;ir i;trf &i* *'t e.yii -iae
Abu Qabus melindunginya dalam kemuliaan kepemilikan*o:

Sebagaimana unta peiantan melindungi anak-anaknya' 
,,,i

Ada yang berkata, "Maksudnya adalah pejantan yang dffii

sulbinya telah terlahir sepuluh anak." , , .
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Mereka berkata, "Punggrrngnya dilindungi."

Dengan demikian, tidak ditunggangi dan tidak dicegah untuk

merumput atau mendatangi air. Allah SWT menyatakan bahwa

mereka mengatakan itu semua hanya untrk mengada-ada dan berdusta

terhadap Allah, bukan sebagai syariat yang ditetapkan Allah bagi

mereka, dan tidak ada petunjuk yang menunjukkan mereka kepada

semua itu. Maha Suci Allah Yang Maha Agung dari kekurangan dan

kelemahan akal mereka, ydfrEmereka melakukan perbuatan-perbuatan

itu hanya dari kebodohan diri mereka sendiri.

^r;$;rct:i,llc si;i JL1{ii 

"ijli 
JLli,\3A ivti'

T54t; (Apabila dikatakan kepada merelca, "Marilah mengilafii apa

yang diturunkan AUah dan mengihtti Rasul." Mereka menjawab,

"Culatplah untuk kami apa yang kamu dapati bapak-bapak kami

mengerjakannla."), adalah perbuatan-perbuatan dan tradisi-tradisi

nenek moyang yang mereka tradisikan. Jadi, Matra Benar Allah SWT

yang berfirm M, 'o:{1- 11 65 3#-7 ;!fit; ',t9, {J (Dan apakah

merelra akan mengihtti juga nenek moyang merelca walaupun nenek.

moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak [pulaJ
mendapat petunjutt?) Maksudnya adalatr, walaupun nenek moyang

mereka adatatr orang-orang bodoh dan sesat.

Huruf wawu di sini adalatr hal (menwjukkan keterangan

kondisi) yang disertai dengan hamzah isti/ham (hamzah partikel

tanya).

Ada juga yang mengatakan bahwa hwuf wavvu ini adalah

partikel penggabung yang menggabungkan dengan kalimat yang

diperkirakan, yaitu: ahasbuhum dzaalika walau kaana

aabaa'uhum...(apakah itu cukup bagi mereka, walaupun nenek

moyang mereka...). Pembahasan mengenai ayat seperti ini telatr

dikemukakan dalam surah Al Baqaratr. Ungkapan kaum Jatriliyah ini
menjadi senjata utama bagi para peniru (pengekor) dan kaum durhaka
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mereka yang bersandar padanya ketika diseru oleh orang yang

menyerukan kebenaran dan meneranglan Al Kitab serta Sunnah

kepada mereka. Jadi, argumen mereka dalam menirukan orang-orang

yang beribadah seperti mereka, yang dianggap sebagai syariat Allah,

padalral itu menyelisihi Kitabullah atau Sunnatr Rasul-Nya, adalah

seperti perkataan mereka. Tidak ada perbedaan kecuali redaksinya

saja, esensinya sama, yaitu berotasi pada alasan yang sama. Ya Allah,

ampunilah.

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari As-Suddi, mengenai ayat ini, ia berkata: Kalimat:

,1, Gii Oang buruk) maksudnya adalah orang-orang musyrik,

sed-argkan t*$l lYanS baik) adalahorang-orang beriman'

Al Bukhari, Muslim, dan yang lain meriwayatkan dari Anas, ia

berkata: Nabi SAW pemah menyampaikan suatu pidato yang tidak

seperti itu sebelumnya, lalu seorang laki-laki berkata, "Siapa yang

enggan?" Beliau menjawab, "Fulon." Lalu turunlah ayat: i; W!
,.{rt 1t*gonl ah kamu me nanyalwn tk"pada N abimuJ hal'hal ... .) :'rI|

Al Bukhari dan yang lain meriwayatkan serupa itu dari hadits

Ibnu Abbas.

Riwayat-riwayat lainnya menyatakan bahwa orang yang

bertanya itu adalah Abdullah bin Hudzafah, ia berkat4 "Siapa yang

enggan?" Nabi SAW menjawab, .iifie l$ (Ayahmu, Hudzafah)'ro

Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa

Rasulullah SAW menyampaikan suatu pidato, Ialu bersabda: te$u-

'&, '#" ;p"t f iirr b1 ,!"rr1r (Wahai monusia, sesungguhnya Allah

telah mewajibka; haii itas twlian). Seorang laki-laki lalu berdiri dan

berkata, "Apakah itu setiap tahun, wahai Rasulullah?" Beliau terdiam"

Orang itu pun mengUlanginya, hinggatiga kali. Beliau lalu bersabda:

tlt Mutrafaq 'alaih, Al'Lu'lu'wa Al Marjot''15?2'

"' Muttifq 'alaiht, Al-Lu'lu'wa Al Marian, 1523 dari hadits Anas'
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F{t aii' lttr uJg'&,<*7 v q;i,iii ,W_;ai u *i'j:;*.r)Iu'dt'j
nSf;,| 6ki{ 611 ,t,y...y ;s5 ,r'fu $$',n4gSl e i tz ng.r;i" 1fi
:naL;; 6 \i:fi ii;.'. vr* o*" i"itii ,,ya,,, irri, *rjib rritiri
tahunJ, dan bila diwajibkan demiWan kalian pasti tidak mampu

milalcsanalrannya. Biarkanlah aht menyampaitran [perinnhJ kcpada

lralian, sesungguhnya telah binasa umat-umat sebelum kalian karena

banyalorya merela bertanya dan penyelisihan mereka terhadap para
nabi mereka. Jika alu melarang kalian tentang sesuatu, maka

tinggallranlah itu, dan jilca aku memerintahkan kalian dengan sesuatu

malra I alrs anakanl ah s emampu kal ian).r$3

' Oleh karena itu, ayat ini, maksudku: i6 i' Ui1 {
(Janganlah lcamu menanyakan [kepada NabimuJ hal-hal), diturunkan
berkenaan dengan peristiwa tersebut.

Telah diriwayatkan darinya menyerupai kisatr ini oleh
Jarir, Abu Asy-Syaikh, dan Ibnu Mardawaih.

Ibnu Jarir, Ath-Thabrani, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan
serupa itu dari Umamatr Al Bahili.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan serupa itu dari Abu Mas'ud.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Abbas.

Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu
Hatim, Ad-Daraquthni, Al Hakim, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan
serupa itu dari Ali.

n3 Shahih,Ibnu Hibban,3697. Dalam sanad-nyaterdapat Ishaq bin Ibrahim bir\
Sa'id Ash-Shawaf. Al Hafiztr berkata" "Ia haditsnya lemah."

Hadits ini diriwayatkan dari jalur-jalur lainnya oleh Ath-Thabari dari Abu Iyadh,
dari Abu Hurairah, di dalamnya disebutkan: Jika kalian meninggalkannya, niscaya
kalian menjadi ka/ir.

Ibnu Hajar berkata, "Seperti itu juga riwayat Abu Umamah dengan sanad
hasan."

Asalnya terdapat dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah tanpa tambatran.
Jadi, berdasarkan semua jalur periwayatannya, hadits ini shahih. Wallahu a'lam.

t,.. a

Ibnu
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Dalam hadits-hadits mereka; semuanya menyatakan bahwa

ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa tersebut.

Al Buk*Iari, Muslim, dan yang lain meriwayatkan dari Sa'd bin

Abu Waqqash, ia berkata, "Mereka menanyakan sesuatu yang halal

bagi mereka, dan mereka terus menanyakannya hingga diharamkan

atas merek4 dan setelah diharamkan, mereka justru terjerumus ke

dalamnya."lSa

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya" ia berkata: Rasulullatr

sAw bersabda: ht u. ii! i#.i iA ,f JU:i 6? i,#r pz

il5 (Muslim ying paling besar dosanya adalah yang menanyapan

iisuatu yang tidak diharamksn, lalu meniadi diharamlan akibat.

p e r t any aanny a i t u).r 
8s

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, serta Al

Hakim dan di-sftahih-kannya dari Abu Tsa'labah Al Ktrasyani, ia

io* uoruuau, 6 ,fii ,th:ia5li tttiitl 
"aht'01,a; 4t y. f t.;?:.on,,^'4,tat ri ;s;.y3 :o.N * 4',- -,t- t z zi tn.. -r-..W |H '$'A';iv |$ {SesunSSuhnya Allah telah menetapkan.

batasan-batasan, maka ianganlah kolian melanggarnya. Allah iuga

telah mewajibkan kewaiiban-lrewaiiban atas kalian, maka ianganlah

tulian menyia-nyiakannya. Atlah iuga telah mengharamlan beberapa

hal, malra janganlah kalian melahtkannya. Allah iuga telah

membiarlran beberapa hal bukan karena lupa, akan tetapi sebagai

rahmat bagt kalian, maks terimalah itu dan ianganlah kalian

mencari-carinyo)."'

re Saya (pen+ahqiq) katakan: Saya tidak menemukannya dalam riwayat Al
Bukhari dan il,Iuslim,-kJmungkinannya sbbagai penafsiran hadits yang setelahnya,

yaitu hadits yangmauqufPada Sa'd.'- iai *un*oi 'ouin, icemungkinan pengaruu membaurkan 11i-!engan !a{!ts
yang pertama. pit<etuartcan oteh tr| Bukhari, 7289 dar. Muslim, 4ll83l, dari hadits

Sa'd."1i\ 
oha'f, Al Hakim, 4/155. Dinilai dha'rf oleh Al-Albani dalam Dha'if Al

Jami',1597,
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Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Abu Asy-

Syaiktr, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nya, i(5 GW*{ (Janganlah komu menanyapan

[kepada NabimuJ hat-hat...), ia berkata, "(Maksudnya adalahi

bahirah, s aibah, w ashilah, dan ham."

A1 Bukhari, Muslim, dan yang lain meriwayatkan dari Sa'id

bin A1 Musayyab, ia berkata, *Bahirah adalah unta betina yang tidak

boleh ditunggangi lagi karena dipersembalrkan untuk para thaghut,

dan tidak seorang pun dibolehkan memeratr air susunya. Saibah

adalah unta yang dibiarkan pergi ke mana saja untuk tuhantuhan

mereka dan tidak boleh ditumpangi apa pun. Wasilah adalah anak unta

berita dari kelatriran pertama, kemudian setelahnya terlahir lagi unta

betina juga. Mereka membiarkan unta tersebut pergi ke mana saja

untuk para thaghut mereka bila antara keduanya tidak diselingi oleh

unta jantan. Ham adalah unta pejantan yang ditetapkan untuk memijah

(membuntingi) sebanyak sekian kali, dan bila telah mencapai jumlah'

itu mereka membiarkannya untuk para thaghut dan tidak boleh

ditumpangkan apa pun padanya, sehingga unta itu tidak membawa

beban apa-apa. Mereka menyebutnya al hami."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, ia

berkata, "Bahirah adalah unta betina yang telah melahirkan lima kali

kehamilan. Setelah melahirkan yang kelima, mereka melihat-lihat, jika

anaknya jantan, maka dimakan oleh kaum laki-laki tanpa menyertakan

kaum perempuan, tapi jika anaknya betina, mereka potong telinganya,

lalu dikatakan, 'Ini adalah bahirah'. saibah adalah unta betina di

antara ternak-ternak mereka lairurya yang dibiarkan pergi ke mana

saja untuk tuhantuhan mereka. Mereka tidak menungganginya, tidak

memerah air susunya, tidak memotong bulunya, dan tidak menaruh

apa pun di atas punggungnya. l(ashilah adalah kambing yang telah

bunting tujuh kali, lalu setelah yang ketujuh mereka melihat, jika
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jantan atau betina yang terlahir dalam keadaan mati, maka kaum laki-

laki dan perempuan sam&sailla boleh memakannya. Namun jika

betina, maka mereka membiarkannya hidup. Jika jantan dan betina

dalam satu kehamilan, maka mereka membiarkannya hidup, dan

mereka berkata, 'Ia disambungkan (hidupnya) oleh saudara

perempuannya, maka kami mengharamkannya atas kami'' Ham

adalah unta pejantan, dan bita telah terlahir anaknya, mereka berkata,

,Hamaa haadzaa zhahruhu (punggUngnya telatr terlindungi)',

sehingga mereka tidak menumpangkan apa pun di atas punggungnya,

tidak memotong bulgnya" serta tidak mencegatrnya gntuk merumput

atau minum dari sumber air, walappun sumber air itu bukan milik

majikannya."

Diriwayatkan serupa itu darinya oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abu

Hatim, dan Ibnu Mardawaih dari jalw Al Aufi'

fi JL" -r:,8r 6Ll,;. J €fi1{"'&fr WVL'"-ii W

@5tr$qW\G'{+;
$Hai orang-orang yang befiman, jagalah ditimu; liadalah orang

yang sesat itu akan memberimudharat hepadamu apabila kamu

telah mendapat petuniule" Hanya hepada Allah kamu kembali

semuanya' maka Dia ahan menerangkan hepadamu apa yang telah

hamu heriakan." (Qs' AI Maa'idah [5]: 105)

Maksudnya adalatr, peliharalah dirimu, atau, jagalatr dirimu,

seperti ungkapan' alailu zaidon,yakni, jagal ah Zatd'

Ayat ini juga dibacu, €-Hl, detganiazm, karena dianggap

sebagai javtab al amr (penimpal perintah) yang ditgnju}lkan oleh

ismul fi'1.
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Nafi dan yang lain membacanya dengan rafa', krena
dianggap sebagai redaksi permulaan, seperti ungkapan penyair berikut

ini:

,$ti t;\l ,^'xyiut
Kom andan m er e ka pun b er kat a, " Singgahi per s inggahan me r e ka."

Atau, dhammahpada huruf ra' karenamengikuti. Dibaca juga:

'€4I, d.rrg* kasrah pada huruf dhadh. Dibaca luga: €'i/-'!,
maknanya adalah, tiadalah kesesatan orang yang sesat itu akan

memberi mudharat kepadamu apabila kamu menjalankan petunjuk

yang telah kamu dapatkan di dalam dirimu.

Dalam ayat ini tidak ada yang menunjukkan gugurnya amar

ma'ruf nahyi munkar, karena orang yang meninggalkannya bukanlah

orang yang mendapat petunjuk, sebab ini merupakan kewajiban

agama yang terbesar, dan Allah SWT telah berfirman, " fi.iii t<'y

(Apabila kamu telah mendapat petunjuk)."

Banyak sekali ayat Al Qtrr'an dan hadits yang menunjukkan

wajibnya amar ma'ruf nahyi munkar dengan pewajiban yang pasti.

Jadi, ayat ini dimaknai bagi yang tidak mampu melaksanakan

kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, atau tidak menduga

pengaruhnya pada suatu kondisi, atau karena mengkhawatirkan

keselamatan dirinya akan ditimpa mudharat, sehingga meridorongnya

untuk meninggalkan itu.

'&; il' Jt \nonya kepada Allah kamu kembal)pada Hari

Kiamat. \j:J I L, W (Maka Dia akan menerangkan

kepadamu apa yang telah kamu kcrjalcan) sewaktu di dunia, lalu Allah

mengganjar orang yang berbuat baik atas kebaikannya, serta

membalas orang yang berbuat buruk atas keburukannya.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibatr, Ahmad, Abd bin.

Humaid, Abu Daud dan di-shahih-kawrya, An-Nasa'i, Ibnu Majah,
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Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Hibban, Ad-

Daraquthni, Adh-Dhiya dalam Al Mukhtmoh, dan yang lain dari Qais

bin Abu Hazim, ia berkata: Abu Bakar berdiri, lalu memanjatkan puja

dan puji kepada Allab dan berlota" "Wuh+i manusia, sesungguhnya

kalian telah membaca ayat: 'J,!7 i €i4{-{*t1$1;tYr"'".5ie16-
;r'rei $y1nai olang-orang yang beriman, iagalah dirimu; tiadalah

orang yang sesat itu akan memberi mudhmat kepadamu apabila kamu

telah mendapat pennjuk). Sesungguhnya kalian telatr

menempatkannya bukan pada tempat yang semestinya, padahal aku

telatr mendengar Rasulullah SAW bersabda: l: #, qft $1,;Or b1

fg lU' '&i'ot '$:tl 'oT*i (Sesmgguhya bila mamtsii melihat

kcmungkoran dan mereka tidak merubahnya, maka dil*ronatirkan

Allah akan menimpakan adzab korydamereka)."

Dalam lafazh Ibnu Jarir, darinya, disebutkan: Jiliq b1l4 bt
?y.yfu i,?tti \t #, f oti{i (Demi Attah, hendaioh tufian

memerintahkan kebaikan dan mencegah kcmungkaran, atau Allah

akmt menimpakan siksaan keryda katian kwenanya).rt7

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan di'shohih-lcannya, Ibnu

Majatr, Ibnu Jarir, Al Baghawi dalam Muiam'nya" Ibnu Abu Hatim,

Ath-Thabrani, Abu Asy-Syaikh" Al Hakim Mn di'shahrft-kannya'

Ibnu Mardawaih, serta Al Baihaqi dalam Asy-Syt'ab dari Abu

Umayyah Asy-Sya'tsani, ia menuturkan: Aku pernah menemui

Tsa'labatr Al Khasyani, lalu aktr tanyakan kepadanya, "Bagaimana

menurutnu tentang ayat ini?'' Ia balik b@gya, "Ayat yang mana?"

Aku menjawab, "Finnan-Nya, i Ftir{ 
-#ifi 

F#W(aii qY

5:*;i 6t'U (Hai orang-orang yang beriman, iagolah dirimu;

r'7 Shahih, Ahmad, l/5, At-Tirmid^,2168, Abu Daud, 4338, dan Ibnu Majah,
4005.

' Yaloi: Bagaimana menurufinu, lorena konteksnya seolah-olah menunjukkan

tidak mengandung anjuran untuk memorintalrlon (kebaikan) dan mencegatr

(kemungkaran), tapi setiap muslim hendaknya memperbaiki dirinya sendiri.

Mausu'ah Al Hadits Asysyfiitr,
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tiadalah orang yang sesat itu alwn memberi mudharat kepadamu

apabila lwmu telah mendapat petunjuk)." Ia menjawab, "Demi Allah,

aku pernah menanyakan itu kepada yang sangat mengetahuinya,

Rasulullah SAW, dan beliau bersabda: ,y tTYSs Ji#U t:itS, U.

,^tYt. ,t\qri Js q&g|jt qii ti, cf|6tti e& 41, $',i; i-#,
#( e "d, /t.u,tfr g.,ri',1 ly ,?'i,?t * Ui.t!:ir'*e;'ottt'.'{* 

e';tW t+: '*,.v it"e',4, ,yniu. Pt * (Heniaktah

lrolian saling memerintahkan kebaikan dan saling mencegah

lremungkaran. Bahkan bila kalian melihat kekikiran yang dipatuhi,

hatva nafsu yang dituruti, kcduniaan yang lebih diutamalcan, dan

setiap orang merasa bangga dengan pendapatnya sendiri [yakni tanpa

berdasarkan Al Kitab dan Sunnah], maka hendaklah kamu bergaul

dengan orang-orang khusus, karena sesungguhnya setelah kalian

nanti alcan ada hari-hari saat orang yang bersabar di antara kalian.

laksana orang yang menggenggam bara api. Bagi yang

mengamalkannya almn mendapat pahala lima puluh ordng yang

melahtkannya seperti amal kalian). Lalu ditanyakan, 'Wahai

Rasulullah, pahala lima puluh orang dari kami atau dari mereka?'

Beliau menjawab: '6:A it?i, ?t ,!. (Bahtran pahala lima puluh

oran g dar i kal ian).-ri8

Ahmad, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Amir Al Asy'ari, bahwa ada seorang buta yang

bersembunyi, lalu beliau menemuinya dan bertanya, "Apa yang

membuatmu bersembunyi?" Ia menjawab, "Wahai Rasulullah, aku

membaca ayat: lliiif ityii i €fr{ "# 
fr6 gr,'".$i eV-

(Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang

sesat itu alran memberi mudharat lrepadamu apabila kamu telah

mendapat pe_tunjuk)." Rasulullatr SAW lalu bersabda: gr tllt'n!;i ;;l
.Hlii' tit ,P V le I (Memangnya tralian pe;gt ire mana?

t88 Dha'i7Abu Daud; 4341, At-Tirmidzi, 3058, dan Ibnu Majatr, 4014.
Hadits ini dinilai dha' if olehAl-Albani.
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Sebenmnya itu aTtinya, orang yang sesol tidak alwn menimbullwn

nudharat terhadap kalian apabila lwlion telah mendapat penniuk).r8e

Ab&nazzaq, Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mundzir, Ath-Thabrani, dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan

dari Al Hasan, bahwa Ibnu Mas'ud pernah ditanya oleh seseorang

mengenai firman-Nya: {J:A &-aG (Jagalah dirirnu). Ia lalu

menjawab, "Wahai manusia, sesungguhnya kita tidak sedang dalam

masa tersebut. Sesungguhnya kini hal itu dapat diterima, namun

hampir tiba masanya saat kalian memerintahkan yang ma'ruf jtstru

kalian diperlakukan demikian dan demikian." Atau ia berkata, "Tidak

diterima dari kalian. Saat itu, hendaklah kalihn menjaga diri kalian

sendiri, karena orang yang sesat tidak akan memberikan mudharat

terhadap kalian bila kalian telah mendapat petunjul(."1e0

Sa'id bin Manshur dan Abd bin Humaid meriwayatkan

darinya, mengenai ayat ini, ia berkata, "Perintahkanlalt yang ma'ruf

dan cegatrlah kemungkaran selama hal iflr tidak memerlukan cambuk

dan pedang. Tapi jika sudah demikian, maka hendaklah kalian

menjaga diri kalian sendiri."

Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Umar,

tentang ayat ini, ia berkata, "Itu adalatr unhrk kaum-kaum yang datang

setelah kita, yaitu.bila mereka berkata (menyerukan yang ma'ruf dan

mencegah yang mungkar) maka tidak diterima'"

Ab&xrazzaq dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari seorang taki-

laki, ia menuturkan , "Pada masa Khilafah Umar bin Khaththab, dt

r8e.Dicantumkan oleh Al Haitsami dalam Al Mairua" 7119, dan ia berkata,

"Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, dan para perarvinya tsiqah. Hanya saja, aku tidak

mendapati Ali bin Mudrik mendengar langsung dari salah seorang sahabat. Abu

Hafsh berkata,'lni mursal dan dha'if ."
rn Mursal, dicantumkan oleh Al Haitsami dalan Maima' Az-zawaid,7ll9, d^n

ia berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, dan para perawinya sft ahih,hanya saja

Al Hasan Al Bashri tidak mendengar dari Ibnu Mas'ud. Wallahu a'lam;'
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Madinah, saat aku sedang dalam suatu lnlaqah (perkumpulan) yang

dihadiri oleh para satrabat Rasulullah SAW, ada seorang syailfi yang

menurutku, ia adalatr, Ubay bin Ka'b. Ia membacakan ayat: :et
'{JIA (Jagalah dirimu). Ia lalu berkata, 'sesungguhnya

penakwilannya (kejadiannya) adalah pada akhir ?:rman';'

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Abu Asy-syaiktr
meriwayatkan dari Abu Mazin, ia berkata: Pada masa Utsman, aku
pergi ke Madinah, lalu aku dapati orang-orang. teggah duduk, dan
salalr seorang dari mereka membacakan ayat: {-ri $$L gogohn
dirimu). Mayoritas dari mereka lalu mengatakan batrwa takwilan
(realisasi) ayat ini belum terjadi saat ini.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Jubair bin Nufair, ia menuturkan:

Aku pernatr berada di suati lwlaqah yang diikuti oleh para salrabat

Nabi SAW, dan aku adalah yang paling muda di antara mereka. Saat

itu mereka membicarakan tentang amar ma'ruf tuhyi munkar, lalu
aku berkata, "Bukankah Allah telah berfirmar\ ?Kifr 

lfiS eagalah
dirimu)." Mereka lalu menimpali denlan tanggapan yang sama,
*Apakatr engkau mencabut sebuah ayat dari Al Qur'an yang kami
tidak mengetatruinya dan tidak tatru penakwilannya?" Sampai-sampai

aku berharap aku tidak pemah mengatakannya. Mereka lalu
melanjutkan pembicaraan. Saat mereka hampir menyudahi
panbicaraan, mereka berkata, "Engkau seorang pemuda yang masih.

belia, dan engkau telah mencabut sebuah ayatyangddak kami ketatrui

hakikatnya dan pada masa apa itu terjadi. Bila kamu melihat
kekikiran yang dipatuhi, hawa nafsu yang ditunrti, dan setiap orang

merasa bangga dengan pendapafirya sendiri [yakni tanpa berdasarkan

Al Kiab dan Sunnatr], maka hendaklatr lcanru menjaga dirimu sendiri.

Tidaklah orang yang sesat akan memberikan mudharat kepadamu bila
kamu telatr mendapat petunjuk."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, dari
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Nabi SAW, menyerupai hadits Abu Tsa'labah Al Khasyani yang tadi,

yang bagian aktrir hadits disebutkan' pU '* ftV lSeperti pahala

lima puluh orang dari kalian).rer

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri, ia

berkata, "Aku pernah menyebutkan ayat ini di hadapan Rasulullah

sAw, lalu Nabi sAw bersabda: q ,P **A', ,tl-lk 4i
.i,>["lr * ;; U) 4 (Talovilannya belum teriadi, dan tahtilannya

tidak alran terjadi hingga turunnya Isa putra Maryam AS)."

Masih banyak riwayat-riwayat lairurya mengenai hal ini, dan

apa yang telatr kami kemukakan terasa cukup. Semuanya

menunjukkan apa yang telah kami kemukakan sebagai hasil

perpaduan antara ayat ini dengan ayat-ayat dan hadits-hadits yang

menyebutkan tentang amar ma'rufnahyi munkar.

-*;;;i G L';\ FA e; 6y {;|'# $6Ji eV'

i;*t l't;fr ty3;iti,: u?t;f'Fl )r"ii b\:A

t L;{\, r( # rM\ ):,'q.t1##' ;- }\ fi"; #$l
J tiytt- i{i'r'*"'}K'{i';3 $ S( fiiff; 4,6;.^ I fr J(

q:6, ;'yfi eV6 *L-rtal qi i9 i i9 'br;si

u 3-Gii5 6\ e;*i #i*i'r*'6r:;'uit g
',';r,n iil ay' ',n4i,rt'r;$fiiitiiili6iq:#

rer Dha'i7 At-Tirmidzi, 3058, Abu Daud, 4341, Ibnu Majah, 4014, dan Al
Baihaqi dalam Asy-Syu' ab, 6l'1 553.

Hadits ini inilai dho'if olehAl-Albani.
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i;;v'a,fi; i# l;, fi ;3 6rj,q t W {i ;*3u
@afli 1$ra#{f'f,

"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu
menghadapi kemation, sedang dia akan berwasiat, maka hendakrah

(wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu,
atau dua orang yang berlainan agama dengan homu, jika kamu

dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu difimpa bahaya
kemation- Kamu tahan hedua sahsi itu sesudah shatat (untuk

bersumpah), lalu mereha keduanya bersumpah dengan nama Ailah
jika hamu ragu-ragur,@emi Alloh) kami tidah akan menukor

sumpah ini dengan harga yang sedihit (untuh hepentingan
seseorang), walaupun dia karib herabat, dan tidah (pula) kami
menyembunyikan persahsian Allah; sesungguhnya kami kalau
demihian tentulah termasuk orungorottg yang berdosar. Jika

diketahui bahwa keduo 6aksi ita) memperbuat dosa, maha dua
orang yang lain menggantikan kedudukonnya,yaitu di antara ahli
waris yang berhah yang lebih dehat hepada orung yang meninggal,

lal u he duanya bers umpah dengan nama Allah r, S es ungguhnya
persahsian hami lebih layak diterima daripadapersahsian kedua

saksi itu, dan kami tidak melanggor batas, sesunggahnya kami
kalau demikian tentulah termasuh orang-orang yang menganiaya .

diri sendiri'.Itu lebih dehat untuk (menjadikan para sahsi)
mengemukakan persakgiannya menurut apa yang sebenarnya, dan

:(lebih dehot untuh menjadihan mereho) mcrosa takut ahan
dikembolihon s umpahnya (kepada ahti waris) ses udah mere ka
bersampah. Dan bertalcwalah hepoda Attah dan dengarkanlah

(perintah-Nya). Allah tidak memberi petunjuh kepada orang-orang
yangfasih.,, (Qs.Al Maa'idah [5]: f06-f0g)

562 TAFSIR FATHUL QADIR



Makki berkata, *Menurut pakar ilmu ma'ani, ketiga ayat ini

adalah yang paling rumit dari segi i'rab, makna" dan hukumnya.

Namun Ibnu Athiyyatr berkata, 'Itu perkataan orang yang tidak dapat

ditemukan tafsirannya' ."

Itu dijelaskan dalam kitab beliau rahimahullah, yakni kitab

Makki.

Al Qurthubi berkata, "Apa yang disebutkan oleh Makki itu

sebelumnya pernah disebutkan oleh Abu Ja'far An-Nuhas.))

As-Sa'd ber{<ata dalam Hasyiah-nya terhadap Al Kasysyaf,

"Mereka sependapat bahwa ini adalah bagian A1 Qur'an yang paling

rumit dari segi i'rab, susunan, dan huktrmnya."

Firman-Nyu, '{;;i.di 
1o*otoitran di antara kamu). Redaksi

ini meng-i dhafah-kai (menyandangkan) ';tii ke dalam goi sebagai

perluasan cakupannya, karena kesaksian itu terjadi di antara mereka.

Ada yang mengatakan bahwa redaksi asalnya adalah: V iStE

1S1g, 1u1., ri dibuang dan me,ng.-idhafah'kan kepada zharf, seperti

halnya firman Allah: )6V ,fit K ,' (Sebrrornya tipu dava[muJ di

wahu malam dan siang) (Qs. Saba' [3a]: 33). Contohnya adalah

perkataan penyair berikut ini:

,c. u rav, . c.qsT'#b; ,;-)t6'
Kau maafknn orangyang engkau temui itu, padahal ia memusuhiku.

Ia mengincar apa yang beriarak di antara kedua matamu'

Maksudnya adalah maa baina 'ainaika (apa yang di antara

kedua matamu).

Contoh lainnya adalah:

tV?jt&i$W t1';:t

Dan suatu hari lrami mempersaksikan padanya Salim dan Amir.

\treri;:4,taeb
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Mal$udnya adalah syaahadnao fiih. Contoh lainnya adalah

firman Allah: ,t*; ,y.39.1i6 (Initoh perpisahan antara aht dengon

kamu) (Qs. Al Katrfi [8]: 78).

Ada yang berpendapat batrwa it$, ai sini bermakna wasiat.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalatr, menghadiri

wasiat (menyaksikan wasiat). Ibnu Jarir Ath-Thabari berkata, "Kata

', $ ai sini bermakna sumpah."

Al Qatral memilih pendapat ini, sementara Ibnu Athiyyah

melemahkannya, dan ia memilih bahwa itp, ai sini adalah kesaksian

yang diungkapkan oleh para saksi.

Firman-Nya , t;i d'A P 6l(Apab.ita salath seorang kamu

menghadapi kematian), adalah zhad urtuk 2,'rii, yang maksudnya,

apabila datang tanda-tanda kematian, karena orang yang telatr

meninggal tidak mungkin minta kesaksian. Didahulukannya maful

adalatr untuk lebih diperhatikan dan karena sempurnanyafa'il.

Firman-Nya: l-*ili iy lSedang dia akan berwasiat), adalah

zharfwtt* iz| atau Lfi\,atau sebagai badol dali zharf pertama.

Firman-Ny a: ;rliil (Dua orang) adalah khybTr l't;s a"ng*i
perkiraan adanya kalimat yang dibuang, yaitu: ipt 13$ (kesaksian

dua orang), atau, ini adalah fa'il dan i'.tn a""g* anggapan batrwa

Hiabar-nya dibuang, yutu fiimaa faradha 'alaihtm syahaadatu

bainihtm itsnaani...(di antara yang diwajibkan atas kamu adalah

meminta kesaksian dua orang di antara kamu...) dengan perkiraan, an

yasyhad itsnaani (hendaklatr disaksikan oleh dua orang). Kedua

pemaknaan ini dikemukakan oleh Abu Ali Al Farisi.

Firman-Nyu, '$1 
Si" f; (Yang adil di^antara kamu), adalatr

sifat untuk $3 (Oro orang),demikian iaga F,ti(Di antara kamu),

yakni, kaainaani minhtm (dua orang dari antara kamu), yaitu dari

kerabat kamu. Kalimat g$l; i letm dua orang) di-'athf'kan
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kepada $3i1 @"o orang),sedangkan F;e U (Yang berlainan agamct

dengan kamu) adatah sifatnya, yakni dua orang dari yang jauh (selain

kerabatmu).

Ada juga yang mengatakan bahwa dhamir pada kalimat, 'F;
(Di antara kamu) adalatr kaum muslim, sedangkan dhamir pada

kalimat: FIL @rrtoinan agamo dengan lcamu) adalatr orang-orang

kafir. Inilah makna yang lebih sesuai dengan konteks ayat ini.

Demikian yang dikatakan oleh Abu Musa Al Asy'ari, Abdullah bin

Abbas, dan yang lain. Dengan demikian, ayat ini menunjukkan

bolehnya meminta kesaksian ahli dzimmah untuk kaum muslim ketika

di perjalanan, khususnya untuk menyaksikan wasiat, sebagaimana

diungkapkan oleh susunan redaksi ayat Al Qur'an ini. Hal ini

ditegaskan oleh sebab turunnya ayat ini, yang nanti akan

dikemukakan.

Jika orang yang berwasiat itu tidak menemukan orang Islam

untuk menyaksikan wasiatnyg hendaklatr ada dua orang dari selain'

orang Islam yang menyaksikannya. Jika keduanya memberikan'

kesaksian tentang wasiatnya dengan bersumpah setelah melaksanakan

shalat, batrwa keduanya tidak berbohong dan tidak mengganti wasiat

itu, maka kesaksiannya diberlahrkan. i it|, (Jika ditretahui) setelah

ifi 141 iy lnah*a kedua baksi ituJ) berbohong atau berkhianat,

maka hendaknya dua orang dari para wali orang yang berwasiat,

bersumpah menyatakan kebohongan atau pengkhianatan kedua saksi

itu atau yang lainnya, berdasarkan yang tampak pada keduanya.

Demikianlah makna ayat ini berdasarkan pengertian yang telah

disebutkan. Demikian yang dikatakan oleh Sa'id bin A1 Musayyab,

Yahya bin Ya'mur, Sa'id bin Jubair, Abu Maljaz, An-Nakha'i,

Syuraih, Ubaidah As-Sulami, Ibnu Sirin, Mujafiid, Qatadatr, As-Suddi,

Ats-Tsauri, Abu Ubaid, dan Ahmad bin Hambal.

Sementara itu, Az-Ztrhri, Al Hasan, dan Ikrimah berpendapat
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dengan yang pertama, yaitu menafisrkan dhamir k <Oi antara
tramu) sebagai kerabat atau keluarga, dan menafsirkan €;l U (Yang

berlainan agama dengan kamu) sebagai orang jauh (bukan kerabat).

Adapun Malik, Asy-Syaf i, Abu Hanifah, dan para atrli fikih
lainnya berpendapat bahwa hukum ayat ini telatr dihapus. Mereka

berdalih dengan firman Allatr: l";Ai 'u 6;ij 4/4 (Dart saksi-saksi

yang tramu ridhai) (Qs. Al Baqarah l2l: 2s2) K+ ll dit tiyrt3
(Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara
kamu) (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2). Kedua ayat tersebut bersifat umum,
baik dari segi orang, waktu, maupun kondisi, sedangkan ayat ini [yang
tengah dibahas] bersifat khusus, ketika sedang dalam perjalanan dan

hendak berwasiat dalam kondisi tidak menemukan saksi dari kalangan

muslim, sehingga tidak ada kontadiksi antara yang umum dengan

yang khusus.

Firman-Nyat fr iy{lit* kamu), adalahfa'i/ dari Ji'l mahdzuf

ftata kerja yang dibuang atau tidak ditampakkan) yang ditafsirkan

oleh kata: Y;b, atau sebagu mubtada', dan yang setelaturya adalah

khabar-nya.

Pendapat pertama adalah pendapat mayoritas ahli nahwu,

sedangkan yang kedua adalatr pendapat Al Akhfasy dan ulama Kufah.

Adhrb fi al ardh adalatr as-s ofar (bepergian)

Firman-Nya: *fi i;'; Wt (Latu kamu ditimpa bahaya

kematian), dr-'athf-t*an kepada yang sebelumnyq sementara

penimpalnya dibuang (tidak ditampal&an), yakni, apabila kamu
bepergian di muka bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, dan

kamu hendak berwasiat namun tidak menemukan para saksi dari
kalangan muslim, kemudian keduanya menemui para ahli warismu

untuk menyampaikan wasiatmu dan harta peninggalanmu, namun

mereka (para ahli warismu) merasa ragu terhadap keduanya (penerima

wasiat itu) dan menuduh keduanya telatr berkhianat, maka
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ketetapannya adalatr kamu menahan keduanya.

Bisa juga ini sebagai redaksi permulaan, sebagai jawaban atas

pertanyaan yang diperkirakan, seakan-akan mereka berkata, "Apa

yang harus kami lakukan bila kami meragukan kesaksian itu?" Lalu

.dijawab, "Kamu menahan keduanya setelah shalat jika kamu ragr

dengan kesaksian keduanya." Di sini dikhususkan setelah shalat, yakni

setelah shalat Ashar. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas

mufassir, karena itu merupakan waktu saat Allatr murka terhadap

orang yang bersumpah secara jahat, sebagaimana disebutkan dalam

hadits shahih.re2 Ada juga yang mengatakan batrwa itu merupakan

waktu berkumpulnya orang dan hadirnyaparuhakim di pengadilan.

Pendapat lain menyebutkan bahwa itu adalah shalat Zhtrhur.

Ada juga yang berkata" o'Shalat apa saja."

Abu Ali Al Farisi berkata: Ayat: V$';g (Kamu tahan

lcedua satrsi itu) adalah sifat unhrk g|Y:.Namun ada kontradiksi

antara sifat dengan yang disifati otetr: 
-;/rY( 

,t Y* 5t iry(Jika kamu

dalam perjalo.nan di mulw bum). Maksud al habs ini adalah

memberdirikan kedua saksi itu pada waktu tersebut untuk menyrmpah.

mereka. Ini menunjukkan bolehnya al habs dengan makna umum, dan

menunjukkan bolehnya bersikap tegas terhadap orang yang

bersumpah mengenai wallu, tempat, dan lainnya.

Firman-Ny u, $\ c( iri (Lalu mereka keduanya bersumpah

dengan namd Allah), di-'athf'lsarr- kepada: "-f';Y 
(Kamu tahan

lrcdua saksi itu), yang maksudnya, kedua saksi itu bersumpatr dengan.

nama [[hh mengenai wasiat tersebut. Atau, kedua penerima wa.siat

itu.

Ibnu Abu Laila berdalih dengan ini untuk meminta sumpah

kedua saksi itu secara mutlak bila terjadi keraguan mengenai

rn Shahih,diriwayatkan oleh Muslim, l/103, dari hadits Abu Hurairah RA.
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kesaksian mereka. Mengenai pandangan ini perlu ditinjau lebih jauh,

karena meminta sumpah kedua salsi di sini disebabkan oleh

terjadinya klaim khianat atau serupanya terhadap keduanya.

Firman-Nva: frti gL?ilil kamu ragu-ragu), adalah penimpal

syarth yang dibuang, yang ditunjt*kan oleh yang sebelumnya,

sebagaimana telatr dikupas tadi.

Firman-Nya: (i3 .!, c;.$ 7 (Demi AllahJ kami tidak akan

menukar sumpah ini dengan harga yong sedikit [untuk kepentingan

se s eorangJ), adalah j aw abul qas am (penimpal sumpah).

Dhamir pada .4ikembali kepada Allah, yang maknanya, Kami.

tidak menjual bagian kami dari Allah Ta'ala dengan nilai yang rendah

ini, maka kami bersumpah dengan nama Allah bahwa keduanya telah

berdusta untuk mendapatkan harta yang kalian nyatakan telah

Ada yang mengatakan bahwa dharnir itu kembali kepada

sumpah, yakni, kami tidak menukar kebenaran sumpatr dengan nama

Allah, dengan kepentingan duniawi.

Ada yang mengatakan bahwa dhamir itu kembali kepada

kesaksian. Disebu&annya dhamir ini karena bermakna perkataan,

yakni, kami tidak menukar kesaksian kami dsngan suatu harta.

Ulama Kufah mengatakan bahwa maknanya adal'ah dzaa

tsaman (yang berharga), lalu mudhaf-nya dibuang, sementara mudhaf,

iloih-nyatetap pada posisinya, dan ini sudah paten, bahwa penukar itu

tidak disebtt tsaman. Tapi mentrrut mayoritas mereka, itu juga bisa

disebut ts aman,sebagaimana bisa pula disebut mabii' ftomoditas).

Firman-Nva: t;j 6 i'g !; (walaupun dia karib kerabat),

maksudnya adalah, walauprm yang dipersumpahkan padanya atau

yang dipersaksikan padanya itu adalah kerabat, maka kami lebih

mengutamakan kebenaran serta kejujuran, dan kami tidak
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mengutamakan harta dgniawi dan kekerabatan. PenimpA 1t AUuang

karena telatr ditunjtrkkan oleh yang sebelumny4 yakni, walaupun dia

karib kerabat, kami tidak akan menukax sumpatr ini dengan harga

yang sedikit

Finnan-Nya: $l "'3.ii" 'rl3 '{i (o* tidak [pulal kami

menyembunyitran persalcsian Allah), di-'athf'kan kepada: c;r-s {
(I{ami tidak akan menukar), yang tercakup dalam kategori sumpah.

Oi-iana|atn+an 'o'-r# kepada nf karena Allahlah yang

memerintahkan untuk mela}sanakannya dan melarang

menyembunyikannya.

Firman-Nya: tl1T#l qi & i i9 (Jika diketahui bahwa

kedua [satrsi ituJ memperbuat dosa). wsira 'alaa kadzaa artinya

diketatrui demikian. Dikatakan atsartu minun 'alaa khiyaanah armnya

aku mengetahuinya berkhianat, a'tsartu ghairi 'alaihi (aku

menampakkan orang lain mengenainya). Contoh redaksi adalah

firman Allah Ta'ala: ;&(fr A:J$(Dan demikian [pulal Kami

perlihatlran [manusial dengan merelw) (Qs. Qs. Al Kahfi [18]: 2l)'
Asal makna al 'utsuur adalah terperosok dan terjatuh pada sesuatu,

seperti ungkapan Al A'sya berikut ini:

Terhadap yang lamban kami pun menunggu kettka ia tersandung.

MemaHilmi adalah lebihbaikbaginya daripada aht ftataftan,

"Cepatlah."

Makna ayat ini adalah, bila diketafuui setelah sumpatr itu

bahwa kedua saksi atau kedua'penerima wasiat itu berdosa, yakni

melakukan dosa, baik karena berbohong dalam kesaksian atau

sumpah, maupun ditemukannya bukti pengkhianatan.

Abu Ali Al Farisi berkata, "Al itsm di sini merupakan sebutan

untuk sesuatu yang diambil, sebab yang mengambilnya berdosa
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karena 'pengambilannya itu. Oleh karena itu, disebut itsm,

sebagaimana sesuatu yang diambil secara tidak hak disebut

mazhlamah."

Sibawaih berkata, "Al madzlamaft merupakan sebutan untuk

sesuatu yang diambil darimu. Demikianlah penyebutan sesuatu yang

diambil itu dengan ism mashdar."

Firman-Nya: t1t1ti7 byfi- gf6 (Maka dua orang yang lain

menggantilran kedudukannya), maksudnya adalah, maka dua saksi

lainnya, atau dua orang yang bersumpah lainnya menggantikan posisi

kedua orang yang diketahui berbuat dosa, lalu keduanya bersaksi atau

bersumpah mengenai yang haq. Jadi, maksudnya bukan menggantikan

keduanya dalam melaksanakan sumpah kedua orang yang berbuat

dosa.

Firman-Nya, ,qt;il '& 'e|'u-it g(Yaitu di antara ahli

waris yang beyhak yang lebih dekat lcepada orang yang meninggal).

Dalarn qira'ahjumhtr, V,ata: 'fii:"l mabni lil maful, sementara Ali,
Ubay, Ibnu Abbas, dan Hafsh membacanya mabni lilfa'il.

Kata: ,lillt pada qira'ah perlana (qira'ahjumhur) adalah

marfu', karena dianggap sebagai khabar mubatada' mahdzuf (khabar.

dari mubtada'yang dibuang), yauitl humaa al aulayaani. Seolatr-olah

dikatakan, "Siapa keduanya?" Lalu dijawab, "Humaa al aulayaani."

Ada yang mengatakan batrwa marfu'-nya

badal dari dhamir pida ;t!fi atau dari ot?T.

karena sebagai

Yahya bin Watsab, Al A'masy, dan Hamzah membacanya:

oJl!', bentuk jarnak dai au,wal sebagai badat aari 'uji, atau dari'

hi'darmiimpada

Al Hasan membacanya: oijlr.
Maknanya berdasarkan qira'ah mabni lil maful, yaitu di

antara yang berhak yang lebih dekat, yakni keluarga dan kerabat orang

TAFSIR FATHUL QADIR570



yang meninggal ifir, karena mereka lebih berhak terhadap kesaksian

u*., ,ornpJ a*ipuaa yang lainnya. Jadi, kata: *;'it merupakan

bentuk tatsniyah ftata berbilang dua) dari aulaa. Adapun maknanya

berdasarkan qira'ah mabni lil fa'il adalatr, di antara yang berhak

terhadap kesaksian di antara mereka unttrk menggantikan keduanya

menyampaikan kesaksian dan menampakkan kebohongan orang-orang

yang berbohong itu, karena keduanya lebih dekat hubungannya

dengan orang yang meninggal itu. Jadi, kata: +i;lt mentpakanfa'il

dari '6r:J dan maful-nya adalatr menggantikan keduanya

menyampaikan kesaksian.

Ada juga yang mengatakan batrwa maful-nya dibuang, dan

perkiraannya yutu, di antara yang berhak terhadap wasiat yang

diwasiatkannya, yakni yang lebih dekat kepada orang yang meninggal

itu.

Firman-Nya: {-4 (Lalu keduanya bersumpah'dengan

natna Altah), di-'athf-l1err- kepada ;t\fi-(Menggantikan), yakni, lalu

keduanya bersumpah dengan narna Allah bahwa kesaksian kami,

yakni sumpah kami. Maksud syahadah (kesaksian) di sini adalah

sumpah, sebagaimana firman-Nyat ;ti p'*3'6 b; i:tiA (Malca

persalaian mtasing-masing orang itu ialah empat knli bersumpah

dengan nama Atlah) (Qs. An-Nuur [24]: 6). Maksudnya adalah,

keduanya bersumpah bahwa sumpatr mereka yang menyatakan bahwa

keduanya pendusta dan pengkhianat lebih benar daripada sumpah

mereka berdua

-6ig (j (Dan kami tidak melanggar botas), maksudnya

adalah, kami tidak melampaui batas dalam sumpatr kami. 'ri (ttt
i*;tli (Sesungguhnya krimi lwlau demikian tentulah termasuk

orang-orang yang menganiaya diri sendiri) jika kami bersumpah

dengan kebatilan.

Firman-Nya: 
-'Qai., 

{F {"{t\''jt.1 t;3 Aft (Itu tebih detrat
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untuk [menjadikan para salcsiJ mengemulwlean persaksiannya

menurut apa yong sebenarnya), maksudnya adalah, peqielasan itu
yang dikemukakan Allah SWT dalam kisah ini dan diterangkan

kepada kita bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh orang yang

hendak berwasiat ketika sedang dalam perjalanan, sementara tidak ada

seorang pun dari keluarganya atau kerabatxrya, dan yang ada hanya

orang-orang kafir.

iii (trOin dekat), maksudnya adalah lebih dekat untuk dapat

melaksanakan kesaksian orang-orang yang diamanati kesaksian wasiat

dengan sumpah menurut apa yang sebenarnya, sehingga mereka tidak

merubah, tidak mengganti, dan tidak berkhianat. Ini merupakan

redaksi kalimat permulaan yang mengandung penyebutan manfaat dan

faedah dalam hukum yang disyariatkan oleh Allatr dalam Kitab-Nya.

Jadi, dhamir padatata: rjt (Mengemukakan) kembali kepada

para saksi wasiat dari kalangan kafir.

Ada juga yang mengatakan bahwa dhamir ini kembali kepada

kaum muslim yang dituju oleh ketetapan hukum ini. Maksudnya

adalah memperingatkan mereka dari pengkhianatan dan

memerintalrkan mereka urtuk mengemukakan kesaksikan tentang

kebenaran.

Firman-Nyu, ;-11J'J;,ur1'";i 6Yjrql (Dan [tebih dekat untuk

menjadikan merekal merasa tahtt akan dikembalikan sumpahnya

[kcpada ahli warisJ sesudah mereka bersumpah), maksudnya adala]r,

dikembalikan kepada ahli waris, lalu mereka bersumpah kebalikan

dari apa yang disumpahkan oleh para saksi wasiat itu, maka saat itu
para saksi wasiat itu dipermalukan. Kalimat ini di- 'athly^kepada: 61
't3! (Jntuk mengemukakan), maka faedah Allah mensyariatkan

ketentuan ini adalah salah satu dari dua hal, yaitu bisa berupa

mencegah para saksi wasiat dari berbohong dan berkhianat sehingga

mereka mengemtrkakan kesaksian sebagaimana yang sebenamya, atau
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mereka takut dipermalukan bila sumpah itu dikembalikan kepada

kerabat orang yang meninggal itu lalu para kerabat itu bersumpatr

menyatakan kebohongan atau pengkfiianatan mereka, sehingga bisa

menjadi sebab dilaksanakannya kesaksian wasiat sebagaimana yang

sebenarnya, tanpa disertai kebohongan dan pengkhianatan.

Ada juga yang bependapat bahwa YjtQ lfan) di-'athf-kan
kepada kalimat yang diperkirakan setelah redaksi kalimat yang

pertama. Perkiraannya adalah, itu lebih dekat untuk menjadikan

mereka mengemukakan persaksiannya menurut hal yang sebenarnya,

atau lebih dekat untuk membuat mereka merasa takut dengat adzab

akhirat yang disebabkan oleh kebohongan dan pengkhianatan, atan
takut dipermalukan dengan dikembalikannya sumpatr. Jadi, dengan

rasa takut manapun, tercapailah maksudnya.

'i{' \}ii; (Dan bertahtalah kcpada Allah) dalam menyelishi

hukum-hukum-Nya. 'd,;ifi iiil e*. S 8$ (Altah tidak memberi

petunjuk lcepada orang-orang yang fasik), ymB keluar dari ketaatan

terhadap-Nya dengan dosa apa pun, diantaranya berbohong dalam

bersumpah atau bersaksi.

Kesimpulan dari kandturgat ayat-ayat ini adalatr, barangsiapa

datang kepadanya tanda-tanda kematian, maka hendaklah ia
mempersaksikan wasiatnya kepada dua orang yang adil dari kalangan

muslim. Jika tidak menemukan saksi-saksi dari kalangan muslim,

sementara ia sedang dalam perjalanan, dan hanya menemukan orang-

orang kafir, maka hendaklah mempersaksikan wasiatnya kepada dua

orang dari mereka. Jika para ahli waris orang yang berwasiat itu
meragukan kedua saksi itu, maka kedua saksi itu bersumpah dengan

nama Allah batrwa keduanya adalah benar dan tidak menyembunyikan

kesaksian sedikit pun, serta tidak berkhianat sedikit pun terhadap apa

yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal itu. Jika setelah itu
didapati kebalikan dari apa yang mereka sumpahkan mengenai

TAFSTR FATHUL QADIR 573



kesaksian itu, atau ditemukan barang peninggalkan orang yang

meninggal itu dan diklaim oleh kedua saksi itu bahwa barang tersebut

sudah me4iadi milik mereka berdua dengan suatu cara, maka

hendaklatr dua orang dari ahli waris orang yang meninggal itu

bersumpah dan melaksanakan cara tersebut.

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan di'dha'ry'kannya, Ibnu

Jarir, Ibnu Abu Hatim, An-Nuhas dalam Tariffir'nya, Abu Asy-Syaikh,

Ibnu Mardawaih, dan Abu Nu'aim dalam Al Ma'rifah darijalgr Abu

An-Nadhr, yaitu Al Kalbi, dari Badzan -paula 
Ummu Hani-, dari

Ibnu Abbas, dari Tamim Ad.Dari, mengenai ayat: 'e'l{{'r(i5itJ\
ifi\ d'A fiL $y'S;|6oi orang-orang yang beriman, apabila

salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia alan

berwasiat, maka hendaklah [wasiat iruJ disaksilan di antara kamu),

ia berkata, "Manusia terbebas darinya selain aku dan Adiy bin Bada."

sebelumnya keduanya adalatr dua orang Nasrani yang pergi ke Syam

sebelum Islam, mereka datang ke Syam unttrk berniaga, lalu datanglah

seorang maula bani sahm kepada mereka berdua yang bemama

Budait bin Abu Maryarn yang membawa barang dagangan,

diantaranya terdapat guci yang terbuat dari perak yang ingin

dirnilikinya, dan itu merupakan barang dagangannya yang termahal. Ia

lalu jatuh sakit, mak? ia berwasiat kepada keduanya untuk

menyampaikan apa yang ditinggalkannya itu kepada keluarganya.

Tamim menuturkan, "Tatkala ia meninggal, kami mengambil

guci itu dan menjualnya segaxga seribu dirham, lalu hasil

penjualannya dibagi dua antara aku dan Adiy bin Al Bada. Ketika

kami sampai kepada keluarganya, kami menyerahkan apa yang

(tersisa) pada kami kepada mereka. Mereka merasa kehilangan guci,

maka mereka menanyakannya kepada kami. Kami berkata, 'Ia hanya

meninggalkan ini'. 
-Atau 

ia berkata-, 'Ia hanya menyerahkan ini

kepada kami'."

s74 TAFSIR FATHUL QADIR



Tamim melar{utkan, *Setelah aku memeluk Islam, sesudatr

datangnya Rasulullah SAW ke Madinatr, aku merasa berdosa karena

hal tersebut, maka aku menemui keluarganya dan aku sampaikan

kepada mereka cerita yang sebenamya, lalu aku serahkan uang

sebanyak lima ratus dirham 
-hasil 

peqiualan guci tersebut- kepada

mereka. Aku sampaikan pula kepada mereka batrwa seorang temanku

juga mendapatkan jumlatr yang sama dengan itu. Mereka kemudian

menemui Rasulullah SAW, dan beliau meminta tanda bukti, namun

mereka tidak mendapatinya" maka beliau menyuruh mereka untuk

memintanya bersumpatr mengenu apa yang dipandang berat oleh

yang berutang, dan ia pun bersumpah. Allah lalu menurunkan ayat:
't* l* 6C i$i (ft, Gt i orans-orans vang beriman, [apabila
salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia aknn

berwasiatJ, maka hendaklah [wasiot ituJ disatrsilcan...) hingga: 'i] o\

6 ';,, 
"J4i (Akan dikembalikan sumpahnya fkepada ahli warisJ

sesudah mereka bersumpah). Kemudian datanglah Amr bin Al Ashr

dan seorang laki-laki lainnya, lalu keduanya bersumpah. Uang yang

berjumlah lima ratus dirham pun diambil dari tangan Adiy bin Bada."'

Dalam sanad-nya terdapat Abu An-Nadhr, yaitu Muhammad bin As-

Saib A1 Kalbi, pengarang tafsir. At-Tirmidzi berkata, "Ia adalah

kolamnya ulama hadits."Its

Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam Tarikh-nya, At-Tirmdizi

dar di-hasan-kanrrya, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, An-Nuhas, Ath-

Thabrani, Abu Asy-Syaikh, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi dalam

Sunan-nya dari Ibnu Abbas, ia berkata, "seorang laki-laki dari bani

Sahm barangkat bersama Tamim Ad-Dari dan Adiy bin Badq lalu

orang Sahmi itu meninggal di suatu tempat yang tidak ada muslimnya

di sana, maka ia berwasiat kepada kedua orang tadi. Tatkala keduanya

menyerahkan peninggalannya, mereka (keluarganya) kehilangan guci

'% Dha'i7At-Tirmidzi, 3059.
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perak yang berlapis emas, maka Rasulultatr sAw mempersumpalrkan

mereka dengan nama Allah, batrwa keduanya tidak

menyembunyikannya dan tidak mengambilnya. Mereka (keluarganya)

lalu menemukan guci itu di Makkah, dan dikatakan (oleh orang yang

memiliki guci itu di Makkah), 'Kami membelinya dari Tamim dan

Adiy,. Dua orang dari keluarga orang Satlmi itu pun berdiri dan

mengucapkan sumpah dengan menyebut nalna Allah, 'Persaksian

kami lebih berhak daripada persaksian keduany4 dan guci tersebut

milik teman kami'. Mereka lalu mengambil gUci tersebut. Berkenaan

dengan mereka itulah diturunkan ayat: 'Sii ia tf,t:, 'aJi S1 luri
orang-orang yang beriman, [apabila salah seorang lcamu menghadapi

lrematian, sedang dia akan berwasiatJ,. maka hendaHah [wasiat ituJ

disalrsilran....)." Dalam sanad-nya terdapat Muhammad bin Abu Al

Qasim A1 Kufi. At-Tirmidzi berkata, "Ada yang mengatakan batrwa

haditsnya layak diterima."

Kisarr tersebut diriwayatkan pula oleh Abu Daud dari jalurnya.

Sejumlah tabi'in meriwayatkan bahwa kisah tersebut merupakan

sebab turunnya ayat tersebut, dan para mufassir pun mencatumkannya

dalam tafsir-tafsir mereka.

Al Qurttrubi berkata, "Para ahli tafsir telah sepakat

menyatakan batrwa kisah tersebut merupakan sebab turunnya ayat

irri.::le4

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan An-Nuhas

meriwayatkan dari jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas,

mengenai ayat: W ia rSt:. ,5i (# (Hai orang-orans vans

beriman, [apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang

dia alan berwasiatJ, maka hendaHah [wasiat ituJ disaksikan....), ia.

berkat4 ..Ini berkenaan dengan orang yang hampir meninggal di

tempat yang ada kaum muslimnya. Allah memerintahkannya untuk

teo Lihat Tafsir Al Qurthubi,61346.
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mempersaksikan wasiatnya kepada dua orang muslim, kemudian

Allah berfirman: Ai'il q r{} hl iy$A b EVt;'r7 letou dua orang

yang berlainan agama dengan k$rnu, iika kamu dalam perialanan di

mulra bumi).Ini berkenaan dengan orang yang hampir meninggal di

tempat yang tidak ada muslimnya" Allah memerintahkannya untuk

mempersaksikan kepada dua orang non-muslim. Jika merasa ragu

dengan kesaksian keduanya, maka keduanya disumpah dengan

menyebut nama Allah setelah shalat, batrwa keduanya tidak menjual

kesaksian mereka dengan suatu harga. Jika para wali (para atrli waris

dari orang yang berwasiat) itu menemukan kebohongan pada

kesaksian keduanya, maka hendaknya ada dua orang dari para wali itu

yang bersgmpah dengan menyebut nama" Allah bafuwa kedua orang

kafir (yang menyaksikan wasiat) itu batil (bohong). Itulah firman-

Nya: t1i1(1i,1;( 41 {b # i$ Vit " 
diketahui bahwa tcdua [satsi ituJ

memperbuat dosa), yakni bila didapati pada kedua orang kafir itu

berbohong . J t;S iV, (I* lebih depat untulc) mengantarkan kedua

orang kafir (kedua saksi) itu unhrk GW:';i 6f34 il-W. t iF ,t#U
'r$!, qU*g,mukakan persaksiannya menurut apa yang sebenarnya,

din fiebih detrat untuk meniadikan merekal rnerasa takut akan

dikembalikan sumpahnya [kepada ahli warisJ sesudah mereka

bersumpah). Lalu kesaksian kedua orang kafir itu ditinggalkan (tidak

dipakai), dan ditetapkan berdasarkan kesaksian para wali itu. Jadi,

tidak ada sumpah atas para saksi kaum muslim, akan tetapi sumpah itu

bila kedua saksinya itu orang kafir."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu

Mas'ud, bahwa ia ditanya mengenai ayat ini, dan ia berkata, "Bila ada

seseorang yang bepergian dengan membawa harta, lalu ia menemui

ajalnya (hampir meninggal), maka jika ia menemukan dua laki-laki

muslim, hendaklah ia menyerahkan harta peninggalannya itu kepada

dua orang dan keduanya disaksikan oleh dua orang muslim yang adil'

Bila tidak menemukan dua orang mulim, maka kepada dua laki-laki
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dari kalangan Ahli Kitab. Jika keduanya menyampaikan seutuhnya,

maka itulah yang semestinya, tapi bila ingkar, maka disumpah dengan

menyembut nama Allah yang tidak ada sesembahan yang haq selain-

Nya, yang dilaksanakan setelah shalat, bafuwa apa yang diserahkan

tersebut tidak dihilangkan sedikit pun darinya. Bila ia mau

menyatakan sumpah itu, maka ia terbebas (dari tudghan bohong). Tapi

bila setelah itu ada penerima wasiat (yakni ahli waris orang yang

berwasiat) yang bersaksi (bahwa kedua orang itu telatr berbohong),

dan ada orang yang mengUatkannya dengan menyebut nama mereka,

maka kesaksian mereka tidak dapat mengalatrkan sumpah para ahli

waris itu yang disertai bukti (dari pihak lain). Oleh karena itu, mereka

(para ahli waris) berhak mengambil haknya itu. Itulah yang dikatakan

Allalr: F;A U g(tt. i 'Fi 
Si" Vl 4(lt louo orans yang adit di

antara lramu, atau dua orang yang berlainan lgama dengan lwmu).

Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-Syailtt, Ibnu Mardawaih, dan Adh-

Dhiya dalam Al Mufthtarah menwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Ny u, F* b OVt; 6 @to, dua orang yang berlainan agama

dengan kamu), ia berkata, "(Maksudnya adatah) yang selain dari

kalangan muslim, yaitu dari kalangan Ahli Kitab."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ayat ini

(hukumnya) dihapus."

Ibnu Jarir meriwayatkan dart Zarrd bin Aslam, mengenai ayat

ini, *Ini berkenaan dengan seseorang yang meninggal (hampir

meninggal), namun di tempat tersebut tidak terdapat seorang muslim

pun. Hal ini terjadi pada awal Islam, dan negerinya (yakni tempat

tersebut) adalah negeri perang, sementara manusia saat itu adalalt

orang-orarlg kafir, kecuali Rasulullatr SAW dan para sahabatrya di

Madinah. Saat itu kebiasaan manusia adalatr mewariskan berdasarkan

wasiat, kemudian 
-ketentuan 

perwarisan berdasarkan- wasiat itu

dihapus dan ditetapkanlah ketentuan fwaidh (pembagian warisan),'
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lalu kaum muslim memberlakgkan (pembagian wasiat) berdasarkan

ketentuan ini." 
.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Az'Zlthi, ia berkata, "Telatt

bertaku dalam Sunnatr bahwa kesaksian orang kafir tidak berlaku, baik

dalam kondisi hadir maupdn safar, karena kesaksian itu hanya di

kalangan muslim."

Abdunazzaq, Abd bin Humaid, dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ubaidah, mengenai firman-Nya: )-. '4 qt;g
,t3J1 (Kamu tahan lcedua sapsi itu sesudah shalat [untuk

bersumpahJ), ia berkata, "(Maksudnya adalatr) shalat Ashar."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Zaid,

mengenai firman-Nya: (!3 +,6fi 7 (Oemi AllahJ kami tidak almn

menulrar sumpah ini dengan harga yang sediHt [untuk kepentingan

seseorangJ), ia berkata, "(Maksudnya adalatr), kami tidak menerima

suap. all i'*i3 'rK '{i (Oon tidak [pulal pami menyembunyipan

persoksian Atlah) walaupun pemiliknya jauh."

AbdbinHumaid,IbnuJarir,danlbnuAlMundzir
meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-Nya: 41 i9 $ i'9

*yTl;:$ eika ditretahui batrwa kedua [salai ituJ memperbuat dosa),

ia berkata, "(Maksudnya adalah), bila diketahui bahwa keduanya

berkhianat, yaitu berbohong atau menyembunyikan"'

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu zaid,mengenai firman-Nya:

,;'j*t (yang lebih dekat kepada orang yang meninggaf, ia berkata,

.(Maksudnya adalah) bil mayyit (kepada orang yang telatr meninggal

itu).'

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mtrndzir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-

Syaikh meriwayatkan dari eatadatr, mengenai firman-Nya, 6 ti| ty"t

W.t {F ,;t#\t3I,-(n" lebih dekat untuk [meniadilwn para sltrsi!

meigemulwlran persalcsiannya menurut aPa yang sebenarnya), ia
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berkata, "Itu lebih terjaga unttrk berkata benar dalam kesaksian

mereka." Mengenai n*t--Nv u, 7,$';,W"'3 6flq t (Dan fiebih

detrat untuk neniadilwn merekal merasa tahfi akan dikembalilwn

sumpahnya [tcepada ahli warisJ sesudah merelw bersumpah), ia

berkat4 "Juga lebih dekat untuk menjadikan mereka merasa takut

untuk mengingkari perbuatannya."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu zud,mengenai firman-Nya:

d$'ir"i{";i 6Yitq t (Dan (lebih dekat untuk menjadilmn mereka)

iiroto tahtt akan dikembatitran sumpahnya firepada ahli warisJ

sesudah merelca bersumpah), ia berkata, "sehingga digugUrkanlah

sumpah mereka dan diberlakukan sumpah ahli waris'"

5; A Ap'*J U 6 ";ij:;r'Y 3;4 J*;ixr 6z ii*
475 {i',t1; 64 Jb'J i;'i,#-r'( iti il@} -, Hi

-!33;!$'5q-'4) *are,it3i53 u:i;rt ei lIiiy
{t{ #i;iiL i$"|Eili'L;itr,'tK$; e$i
-A;:!it'^Eiiit#ti:,u-tLiKaA.&,joi"u,iqi
iySt S i. #L6y i;i'* ifrii; 8;i A9 iy;"a,;U

ir @ -u?"tu{1T16 3L&\;6r5i1(i e;{u,$
\v*tr

( )t o'l
.)t+.,,1

..(Ingatlah), hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul, lalu

Altah bertanya (hepada mereha) r' Apa iawaban kaummu terhadap

4 "+V C;r; YIE J.itj 4134( fr 
'o,rt;rt
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(seruan) mu?' Para ras ul meniawab r' Tidak adu pen getah uan kami

(tentang itu); sesungguhnya Engkaulah yang mengetahui petkara

yang gaib'. (Ingatlah), ketika Allah mengatahanr'Hai Isa putta

Maryam, ingatlah nikmat-Ku kepadamu dan kepada lbumu di

waktuAku menguatkan kamu dengan ruhul qudus. Kamu dapat

berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan

sesudah dewasq dan (ingatlah) diwaktuAku mengaiar kamu

menulis, hikmah, Taurat dan Iniil; dan (ingatlah pula) di waktu

kamu membentuk dari tanah (suatu bentak) yang betupa burung

dengan izin-Ku, kemudian kamu meniup podanyar lalu bentuk itu

menjadi burung (yang sebenarnya) dengan seizin-Ku; dan

(ingatlah) di waktu kamu menyembuhhan otang yang buta seiok

dalam kandungan ibunya dan orang yang berpenyakit sopale

dengan seizin-Ku; dan (ingatlah) di waMu kamu mengeluarkan

orang mati dari kubur (meniadi hitlup) dengon seizin'Ku, dan

(ingatlah) d.i waktu Aku menghalangi bani Israil (dari keinginan

mereka membunuh kamu) di halq kamu mengemukahan kepada

mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir

di antara mereka berhatar'Ini tidok lain melainkon sihir yang

nyata'. Dan (ingatlah), ketikaAku ilhatn*an kepada para pengikut

Isa yang setiar'Berimanloh hamu kepa{a-Ku dan kepada rasul-Ku'.

Mereka menj awab r' Kami telah beriman, dan sahsikanlah (wahai

rasul), bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orong yang patuh .

(kepada seruanmu)'." (Qs. Al Maa'idah [5]: 109-111)

Firman-Ny a: $.ili'all'€Z-ii.;([IngattahJ, htari di wabu Atldh

mengumpullan para rasu[), 'amil'nya pada zharf irtt adalah fl
muqaddar ftata kerja yang diperkirakan), yaitu isma'uu

(dengarkanlah), atau udzkhuruu (ingatlah), atatr' ' ihdzdrutt

(waspadalah).' , ,;,
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Az-7anai berkata, "Ini berada pada posisi nashab akibat

penganrh kalimar '.iri W @* bertahwalah kepada Altah) yang

disebutkan pada ayat Pertama."

Ada yang mengatakan bahwa ini adalah badal dai, r1;h

(Bertaiw alah), yaitu badal istimal.

Ada yang mengatakan batrwa ini adalatr zharf dali- at {
(Tidok memberi petuniuk) yang disebutkan sebelumnya.

Ada yang mengatakan batrwa manshub'nya itu oteh y'?

nuqaddar, muta'affirfthir (kata kerja yang diperkirakan letaknya

belakangan), yang perkiraannya adalalU ingaflah hari saat Allatl

mengumpulkan para rasul, akan terjadi peristiwa demikian dan

demikian.

Firman-Nya: ;!4 TiC llpa Jawaban luummu terhadap

(seruan)mu?), maksudnya adalatr, jawaban apa yang dikemukakan

kepadamu oleh umatnu, yang kamu diutus Allah kepada mereka?

Atau, apa jawaban mereka terhadapmu? Berdasarkan kedua

pemaknaan ini, maka redaksi kalimat ini berada pada posisi nashab

karena pengaruh fi't yang disebutkan setelahnya. Diaratrkannya

pertanyaan ini kepada para rasul yaitu bermaksud mencela kaum

mereka, dan jawaban mereka adalah: $ A9{ Qiaa, ada pengetahuan

kami [tentang itu)," padatral mereka mengetatrui jawaban yang

mereka sampaikan itu merupakan bentuk kepasrahan mereka dan

ketidakberdayaan serta ketidakmampuan mereka, apalagi mereka

mengetahui batrwa pertanyaan itu bernada celaan, karena penyerahan

jawaban kepada Allah lebih jelas untuk terjadinya hal tersebut.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah, tidak ada

pengetahuan kami tentang itu kecuali itmu yang lebih Engkau ketahui

daripadakami.

Ada yang mengatakan batrwa mereka tidak peduli dengan
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jawaban kaum mereka lantaran dahsyatnya huru-hara di Padang

Mahsyar.

Firman-Ny u,'ii '61 #-fi( itt iy Ulngatlah\, ketitw Atllah

berlata, "Hai Isa putra Maryam."). il adalah badal d*, '€|ii l"i
merupakan bentuk pengkhususan setelatr ungkapan yang bersifat

umum. Diktrususkannya Isa di antara para rasul karena perbedaan

sikap kedua golongan terhadapnya, yaitu Yahudi dan Nasrani, yakni

dalam hal berlebihan dan sangat kurang. Golongan yang ini

menganggapnya sebagai tuhan, sementara golongan yang lain

menganggapnya sebagai pendusta.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa kalimat ini berada pada

posisi nashabkarena diperkirakan adanya kata: pil (ingatlatr).

Firman-Ny u, 47i ifi 4T 6;3- b'l Qngatlah nikmat-Kt

kcpadamu dan kcpada lbumu). Allah SWT menyebutkan nikmat-Nya

kepadanya dan ibunya, padatral ia ingat hal itu dan mengetatrui

anugeratr Allah SWT kepadanya. Ini bertujuan memberitahukan

kepada para umat tentarig karamah yang dikhususkan Allah pada

keduanya (Isa dan ibunya) dan dilebihkannya keduanya dengan

kedudukan yang tinggi. Atau untuk menegaskan hujjah serta

membrurgkam para penentang, batrwa kedudukan keduanya di sisi

Allah adalah seperti begitu, dan untuk mencela orang-orang yang

menjadikan keduanya sebagai tutran, yaitu dengan menjelaskan bahwa

penganugerahan nikmat kepada keduanya berasal dari sisi Allah SWT,

dan keduanya merupakan hamba di antara para hamba-Nya yang

dianugerahi nikmat oleh Allah SWT. Jadi, keduanya tidak mempunyai

kekuasaan apa pun.

Firman-Ny u, ,y'iii er OffiiLtpi waku Aht menguatkan

lumu dengan ruhul qudu$.lyadalah zharf wfi*nikmat tdari: eliil
karena bermakna mashdar, yakni, ingatlah penganugeratran nikmat-

Ku kepadamu ketika dikuatkannya kamu. Atau sebagu hol (kalimat
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keterangan) dari nikmat, yalcni nikmat yang terjadi pada waktu itu.

<,f;j, @fu menguatlwn lramu), maksudnya adalah

qawwaituka (Aku menguatkan kamu). Kata ini diambil dat', al aid
yang berarti al qutwah (kekuatan). Ada dua tnakna tentang ruhul

qudus, dan salah satunya adalah roh suci yang dikhususkan Allah.

Ada yang berkata, "Maksudnya adalah Jibril AS."

Ada yang mengatakan bahwa itu adalatr perkataan unh&

menghidupkan roh-roh."

q"iii adalah ath-thuhr (suci). Di-idhafah-kannya

(dirangkaikannya) kata ini kepada roh adalatr karena sebagai

sebabnya. Redaksi kalimat: ,lltli Si 1runu dapat berbicara dengan

m;anusia) adalah redaksi keterangan untuk makna to'yiid (penguatan;

yakni dari: <j{.0 Kalimat: *;5 4 @i wahu masih dalam

buaian) berada pada posisi nashab sebagai hal (menerangkan

kondisi), yakni, kamu dapat berbicara dengan manusia ketika kondisi

kamu masih kecil dan setelah dewasa. Perkataanmu tidak berbeda

pada kedua kondisi itu, padatral orang selainmu perkataannya sangat

berbeda pada kedua kondisi itu.

Firman-Nya: ({ 4i 333; i$ loan [ingatlahJ di waktu

Alat mengajar kamu menulis), di-'athf-kan kepada 1$ 'ty1Oi

waktu Aku menguatlmn kamu), maksudnya adalah, dan ingatlatr

nikmat-Ku kepadamu ketika Aku mengajari kamu Al Kitab, yakni

jenis Kitab. Atau yang dimaksud dengan e4ii adalah tulisan..

Berdasarkan pemaknaan pertama (enis kitab), maka disebutkannya

Taurat dan Injil adalah bentuk 'athfyangkhusus kepada yang umum,

dan dikhususkannya penyebutan keduanya dikarenakan kelebihan

kekhususan keduanya, yaitu Taurat menjadi hujjah terhadap orang-

orang Yahudi pada sebagian besar perdebatan yang terjadi antara

dirinya dengan mereka, sebagaimana dinyatakan dalam Injil,
sementara Injil memang diturunkan dari sisi Allah SWT kepadanya.'
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Al hifutah adalah jenis hikmah. Ada juga yarig mengatakan batrwa itu

adalah perkataan bljak.

;iili ';t{ #i 'u iiL \i (Dan [ingattah putal di wahu

kamu rnembentuk dari tanah [suatu bentukJ Wng berupa burung),

maksudnya adalah, membentuk suatu bentuk yang seperti bentuk

burung. 4i\ (Dengan izin-Ktt) kepadamu untuk itu, dan Aku

memudahkannya. U (Kemudian lamu meniup) pada bentuk

tersebut iKi;, yak;i fatahrunu haadzihil hai'oh (lalu bentuk itu
menjadi) t-& fiurung [yang sebenarnyaJ) yang bergerak dan hidup,

sebagaimana burung-burung lainnya. OiL,, 6;'ii5 ';z:l'li it;i;
(Dan [ingatlahJ di waWu kamu menyembuhkan orang yong buta seiak

dalam lrandungan ibunya dan orang yang berpenyaHt sopak dengan.

seizin-K) kepadamu, dan Aku memudahkannya untukmu. Penafsiran

tentang ini telah dikemukakan secara panjang lebar dalam surah Al
Baqarah, sehingga kami tidak mengulanginya di sini.

6;Xi t)- i$ {oan [ingatlahJ di wafuu kamu mengeluarlran

orang mati dari htbur [menjadi hidup), yakni mengeluarkan dari

kuburan mereka sehingga itu menjadi tanda yang besar bagimu. 9!!,-
(Dengan seizin-Ku). Diulangnya g!p, ai empat bagian ini untuk

menegaskan bahwa semua itu berasal dari Allah, bukan dari perbuatan

Isa AS kecuali berupa pelaksanaan perintah Allah SWT.

Firman-Nya: i;i'- i$ 1Og" [ingatlahJ di wahu Aku

menghalangi), di-'athf-kankepada: t*-;ti (Dan [ingatlahJ di wafuu

lramu mengeluarknn).

Makna LilL adalatr dafa'tu wa shanaftu (aku mencegatr

dan memalingkan). 3te J+$L -ri (Bani Israil [dari keinginan

merelra membunuh kamu), yaitu ketika mereka hendak

membunuhmu. g,t$u, Alriyloi twta kannu mengemulatran tcepada

mereka keterangan-keterangan yang nyata), yalni dengan mukjizat-

mnkjizat yang nyata -A "7, $yTlts- i'L & W 'u$i X(i, (totu
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orqng-orqrg katir di antaro mereka berkata,*Ini tldoklain melainkan

sihir yang nyato.') Maksudnya adalah, apa yang dibawakannya tidak

lain hanyalah sihir yang nyata. Ini karena terasa sesak di dada mereka,

dan mereka tidak dapat menyangkal semuanya, maka akhirnya mereka

mengaitkannya kepada sihir.

Firman-Nya: $tj 41firifr'o,rf;i1 Jl,$i1i$ lDan

[ingattahJ, lcetilca Afu ilhamkan kepada para pengilwt Isa yang setio,

"Berimanloh lamu kepada-Kt dan kcpada rasul'Ku"), di-'athf-kan

kepada yang sebelurlnya, dan penafsirannya telah dikemukakan.

Makna al wahyu [yakni dari: L"rt dahm perkataan orang

Arab adalatr al ilhaam (ilham), yakni, Aku ilhamkan kepada para

pengikut Isa yang setia, dan Aku resapkan ke dalam hati mereka.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah, Aku

perintahkan mereka melalui lisan para rasul agar mereka beriman

kepada-Ku dengan bertauhid serta ikhlas, dan beriman dengan

kerasulan Rasul-Ku.

Firman-Nya: tLl; YjE lUerela meniawab, "Karni telah

beriman."), adalah redaksi kalimat permulaan, seakan-akan

ditanyakan, "Apa yang mereka katakan?" lalu dikatakan, "Mereka

menjawab, 'Kami telah beriman'."

-bt&, 6\ *s1; (Dan salaikanlah [wahai rasulJ, bahwa

sesungguhnya lmmi adalah orang-orang yang patuh [kepada

seruanmu), maksudnya adalah, tulus dalam beriman, dan saksikanlah

kami, wahai Tuhan. Atau, saksikanlah kami, wahai Isa.

Ab&xrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,

Ibnu Abu Hatim, darl Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Mujahid,

mengenai ayat: j!-JJfi(, 3;i J:"li'$'# i';* ;;- ([IngatlahJ, hari di
(_.- l-- .-

wahu Allah mengumpullwn para rasul, lalu Allah bertanya [kepada

merekaJ,'oApa jov,aban luummu terhadap [seruanJmu?") ia berkata,

,
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*Mereka terkejut, lalu berkata:6')9{ giaon ada pengetahuan kami

[tentang.ituJ). Lalu dikembalikanlah ingatan mereka, maka mereka

pun tahu."

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari As-Suddi, mengenai ayat ini, ia berkata, "Itu
karena mereka menempati tempat yang menyirnakan ingatan mereka,

sehingga ketika mereka ditanya, mereka menjawab, 'Tidak ada

pengetahuan kami tentang itu'. Mereka lalu ditempatkan di tempat

lainnya, maka di sana mereka memberikan kesaksian tentang kaum

mereka'."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, ia berkata: Mereka berkata, "Tidak ada pengetatruan kami

tentang itu," karena dibedakan oleh lupanya ingat mereka, namun

kemudian Allah mengembalikan ingatan mereka, sehingga jadilah

mereka orang-orang yang ditanya, sebagaimana firman Allah: 'ititi
Wfi (t{n3 4t:Vt O$ (Maka sesunsguhnva Kami atcan

menanyai umat-umat yang telah diutus rasul'rasul kepada mereka,

dan sesungguhnya Kami almn menanyai [pulal rasul-rasul [KamiJ)
(Qs. AI A'raaf [7]: 6).

Ibnu Abu Hatim, Ibnu Mardawaih, dan Ibnu Asakir

meriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari, ia berkata: Rasulullah SAW

bersabda: ffi.lf t4 ,*r,!:ti-,f,:Vtt :V\ur r*'4yq, '?i!y 
9l

S ,rj' ,,*i,n6's3,i uib 'da';\i ,i-, i $ s" ,7W ,q'FJ #
,tri i6 'oK'ol'#i tirr iii i ,#i ;ti ,ii;-rJ,'afl '.# U(i ,i'A
':Bt-,p a'p'JrbT,ui'rj\ i.F,:oi;{,6it5 grau,.ift
dl ;t:tLl' k'r; ',i.'"*;#i iottli -\ .fr'u a:*'*t aiiryqjr 'q 

"LV 
y

)s' d;i;#-;';6' d'e1.t {ta' d'"&} eib siia nari
'Kiamat 

nanti, akan dipanggillah para nabi dan umat'umat mereka,

kemudian dipanggillah Isa, lalu Allah mengingatkannya akan nilcrnat'

nikrnat-Nya, maka ia pun mengahtirrya, lalu Allah berkata, "Wahai
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Isa putra Maryam, ingatlah akan nihttat-kt kepadamu dan kepoda

ibumu." Kemudian Allah berkata, "Apakah engkau mengatakan

lcepada manusia, "Jadilmnlah aht dan ibuku sebagai dua tuhan di

samping Allah?" Ia pun menginglwri telah mengatakan perkataan itu.

Lalu didatangkanlah orang-orang Nasrani, lalu mereka pun ditanya,

dan merelra berkata, "Ya, dia memerintahlran itu kcpada kami." Lalu

menanjanglah rambut Isa, hingga setiap malaikat bisa memegangi

sehelai rambut dari rambut kepalanya dan tubuhnya. Lalu orang-

orang Nasrani diberlututlun di hadapan Allah selama seribu tahun

hingga berlaht hujjah atas mereka dan dionglcatloh salib, lalu mereka

digiring ke neralu).

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya: 9!:4'u, 4 iy 3t"3 Jr#L -,y. iil'- i$ 1Oa"

[ingbtlahJ di waWu Ahr menghalangi bani Israil [dari keinginan

mereka membunuh kamuJ di kala kamu mengemukakan kepada

mereka keterangan-keterangan yang nyata), ia berkata, "Maksudnya

adalatr, dengan buhi-bukti yang ada padanya, yaitu berupa

menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, membentuk

seperti burung dari tanah, menyembuhkan yang sakit, dan

memberitakan berbagai hal yang gaib."

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari As-Suddi, mengenai firman-Nya: iy 45 lV
'Uigl;ii (Dan [ingatlahJ, ketika Aht ilhamtcan kepada para pengihtt

Isa yang setia), ia berkata, "(Maksudnya adalah) memasukkan ke

dalam hati mereka."

Abd bin Humaid meriwayatkan serupa itu dari Qatadah.
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W3'ii6A:,#irfi.iifi,#-5jy(fr(i6!t
,J LiU 6 @'u-qti rb t yfiil?si Jv ";::,tt i;i-*
'uW3K 

5 Ui'^i :i 6'$3q ;i"ir;Jit W IUV
,4t
ir-j*EJl

CliK

ey,ifi i6

@qJii'6tA
'((Ingatlah), ketika pengikut-pengikut setia Isa berkatar'Hai Isa

putra Maryam, bersediakoh Tuhanmu menurunhan hidangan dari

langit hepada kami?' Isa menjawabr'Bertakwalah kepada Allah
jika betul-betul kamu orang yang berimon'. Mereka berhatar'Kami

ingin memakan hidangan itu dan supaya tenteram hati hami dan

supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami,

dan kami menjadi orang-orung yang menyaksikan hidangan itu'.
Isa putra Maryam berdoar'Ya Tuhan kami, turunhanlah kiranya

kepada kami suatu hidangan dari langit yang (hari turunnya) akan

menjadi hariraya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama'

kami dan yang datang sesudah hami, dan meniadi tanda bagi

kekuasaan Engkau; beri rezekilah kami, dan Engkaulah Pemberi

rezeki Yang Pating lltama'. Allah berllrmanr'sesungguhnya Aku

akan menurunkan hidangan itu kepadamu, barangsiopa yang kaJir

diantaramu sesudah (turunnya hidangan itu), maka sesungguhnya

Aku ahan menyihsanya dengan siksaan yang tidak pernah Aku
timpakan kepada seorang pun di antara umat mnnusia."'

(Qs. At Maa'idah [5]: 112-115)
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Firman-Nya: 6$..tyai its !I (fingattahJ, ketika pengihtt-

pengihtt setia Isa berkato), zharf-nya manshub karenaJi'l muqaddar

ftata kerja yang diperkirakan), yaitu udzfur (ingatlah) atau lainnya"

sebagaimana dibatras sebelumnya.

. Ada yang berpendapat bahwa khithab ini untuk Muhammad

sAw.

Al Kisa'i membacanya: ff.1r, d.og* huruf taa' bertitik

dua di atas, dan dengan nashab pada.lfi. Demikian qira'ah Ali, Ibnu

Abbas, Sa'id bin Jubair, dan Mujahid.

Ulama lainnya membacanya dengan huruf ya'bertitik dua di

bawah, dan dengan rafa'pada 45.
Ada kerumitan pada qira'ah yang kedua, karena Allah SWT

telah menyifati para pengikut setia Isa bahwa mereka berkata: tLt;
iry&, At", :iji1; (Kami telah beriman, dan saksikanlah [wahai

rasulJ, bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh

fircpada seruanmuJ). Sementara pertanyaan tentang istithaa'ah (bisa)

menafikan apa yang mereka kemukakan tentang diri mereka (bahwa

mereka telah beriman) [dengan anggapan batrwa makna Ui-4 Jf
adalah, bisakah Tuhanmul. Lalu dijawab, bahwa ini terjadi pada awal

pengetahuan mereka, sebelum genapnya pengetahuan mereka tentang

Allah. Oleh karena itu, Isa menjawab pertanyaan yang terlontar dari

mereka dengan berkata: 'u-ui fL bL'K'iVil (Bertakwalah kepada

Allah jika betul-betul kamu orang yang beriman), yang maksudnya,

janganlah kamu merasa ragu tentang kekuasaan Allah.

Ada yang mengatakan bahwa mereka menyatakan iman dan

Islam hanya berupa pernyataan batil. Namun pendapat ini dibantatr,

karena para pengikut setia Isa itu merupakan teman-teman pilihan Isa

dan para penolongnya, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya,'

batrwa Isa berkatar'g '.,A5 lri 63.)G,ti 46'i{ lyq\Afi $
(..."Siapakah yang alcan menjadi penolong-penolonght funtuk
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menegakkan agamal 'Allah?" Pengihtt-pengihtt yang setia itu
berlrata, "Kamilah penolong-penolong [agamal Allah.") (Qs. Aali
olmraan 

l3l:52; Ash-Shaff[61]: la)

Ada yang mengatakan batrwa pertanyaan itu terlontar dari
orang-orang yang bersama mereka (para pengikut setia).

Ada yang mengatakan bahwa sebenamya mereka tidak
meragukan bahwa Allah SWT bisa melalcukan itu, karena mereka

adalah orang-orang yang beriman dan mengetatrui hal itu, akan tetapi

ungkapan itu hanya seperti ungkapan seseorang, "Bisakah si Fulan
datang," padahal ia tatru si fulan memang bisa dan mampu. Jadi,

maknanya yaitu, apakatr ia mau dan apakatr ia bersedia?

Ada yang mengatakan bahwa mereka meminta itu untuk'

menenteramkan hati, sebagaimana pernah dikatakan oleh Ibrahim AS:

6;Jt ,;3 J:'- OrJ .1j (Ya Tuhanht, pertihatkantah kepadaht

bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati) (Qs. Al
Baqarah l2l: 260). Hal ini dituqiukkan oleh perkataan mereka:
q;i'W| (Dan supaya tenteram hatt kami),

Adapun berdasarkan qira'ah pertama, maknanya adalatr,'

apakah engkau bisa meminta kepada Tuhanmu.

Az-Zajjaj berkat4 "Maknanya adalah, apakah menaati

Tuhanmu berkonsekuensi terhadap apa yang engkau minta kepada-

Nya. Ini termasuk kategori redaksi: '*Fn 9; (Dan tanyalah

[pendudukJ neger) (Qs. Yuusuf ll2l:82).'
Al maa'idahadalatr nurmpan yang di a-tasnya terdapat mat anao,

yaitu dari maadalhu! yang artinya memberinya dan menopangryq
seolah-olatr ia menopang yang datang kepadanya. Demikian yang

dikatakan oleh Quthrub dan yang lain.

Ada yang mengatakan bahwa maaidah adalatr bent:ukfaa'ilah
(subjek) yang bermakna mafuulah (obje$, seperti: *$ *.
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(Ikhidupan yang diridtwilnemuaskan) (Qs. Al Haaqqah [69]: 2l; Al

Qaari'ah [101]: 7). Demikian yang dikatakan oleh Abu Ubaidah.

Isa lalu menjawab mereka: 'u*3 .!c- o! 'irt V3
(Bertah,talah kepada Allah iika betul-betul kamu orang yang

beriman), maksudnya adalatr, takutlah kepada-Nya karena pertanyaan

ini dan yang serupanya jika kamu benar-benar beriman, karena

perkara orang beriman adalatr tidak mengusulkan kepada Tuhannya

dengan cara seperti ini.

Ada yang mengatakan bahwa Isa memerintahkan mereka

untuk bertakwa, agar bisa mengantarkan kepada apa yang mereka

minta.

Firman-Ny at W 'JL1€ 6 ,i ljl luereka berkata, "Kami

ingin memalun hidangan itu."). Mereka menjelaskan maksud

permintaan mereka untuk diturunkannya hidangan itu. Demikian juga

redaksi yang di-'athf-kan kepada kalimat ini, yaitu ucapan mereka:
'"-#i tW lKi U|"i ii 6';fii g,;i, ,#j (Dan supava

tenteram hati kami dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata

benar kepada lumi, dan lmmi meniadi orang-orang yang menyaksiknn

hidangan i/a). Maknanya adalah, supaya tenteram hati kami dengan

kesempurnaan kekuasan Allatr. Atau, engkau benar-benar seorang

utusan kepada kami dari sisi-Nya. Atau, Allah telah mengabulkan apa

yang kami mohonkan, dan kami mengetahui dengan pasti bahwa.

engkau telatr membenarkan kami mengenai kenabianmu, dan kami

menjadi saksi atasnya bagi yang tidak menyaksikannya dari kalangan

bani Israil, atau dari seluruh manusi4 atau dari orang-orang yang

bersaksi tentang keesaan Allah, atau dari orang-orang yang

menyaksikan, yakni yang turut hadir, bukan sekadar mendengar.

Tatkala Isa melihat ungkapan dari maksud mereka meminta.

diturunkannya hidangan, ia berkata: itAi ;ri;+g$ i$t: {ttt 1ro

Tuhan lrnmi, turunknnlah kiranya kcpada kami suatu hidangan dari
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langit), maksudnya adalatr yang diturunkan dari langit.

Menurut Sibawaih dan para pengikutrya, asal j..l.it( adalah, ya

Allah, lalu huruf miim-nya dijadikan pengganti partikel p"ny"*. Tlj
adalatr kata seru kedua, bukan sebagai sifat. l1=g 6 i* (Yang [hari
turunnyal akan menjadi hari raya bogi kami)adalah sifat untuk 'i.rit1.

Al A'masy membacanya: tl,V 6 it& (dengan huruf ya).
Hidangan itu diturunkan pada hari Ahad, dan itu adalah hari raya bagi

mereka. Al 'iid merupakan bentuk tunggal dali at a'yaad. Bentuk
jamaknya menggunakan hwuf yal padatral asalnya huruf wawu

adalah karena kesesuaiannya dengan bentuk tunggalnya

Ada yang mengatakan bahwa itu untuk membedakannya

dengan a'waad, yang merupakan bentuk jamak dari 'uud Satang).
Demikian makna yang disebutkan oleh Al Jauhari.

Ada yang mengatakan bahwa asalnya dari aada-ya'uudu, yartg

artinya raja'a (kembali), fa huwa 'aud, dengan huruf wawu, lalu
dirubatr dengan huruf ya' kuena yang sebelumnya kasrah, seperti

halnya kata miizaan, miiqaat, dan mii'aad. Oleh karena itu, hari

berbuka dan hari berkurban disebut 'iidaan (dua hari yang berulang-

ulang), karena keduanya kembali setiap tahun.

Al Khalil berkata, *Al 'id adalah hari perkumpulan. Seolah-

olah mereka kembali kepadanya."

Firman-Nya: (,;t;jlij (Yaitu bagr orang-orang yang,

bersama kami dan yang datang sesudah komi), adalah badal dalJ-'

dharyir pada kata: (i lnog kam) dengan mengulang 'amil-nya, yakni

bagi orang-orang yang ada pada masa kami dan yang datang setelah

kami dari anak keturunan kami dan yang lain;

Firman-Nya: ,1+ '4t;i (Dan menjadi tanda bagi kehtasaan

En glrau), di-' athf-kan kepada t!t1 (Hart r aya), yakni bukti dan hujj ah

nyata atas kesempurnaan kekuasan-Mu dan kebenaran utusan yang
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Engkau utus.

$iij 6eri rezekilah lcam{), maksudnya adalah, berikanla}r

kepada kami hidangan yang dimohon itu. Atau, berilatr kami rezeki

yang dengan itu bisa membantu kami dalam beribadah kepada-Mu.

'w;11} l(t (Dan Engkaulah Pemberi rezeki Yang Paling Utama),

batrkan tidak ada pemberi rczeki selain Engkau, dan tidak ada pemberi

selain-Mu.

Allah SWT lalu meqiawab permohonan Isa AS: "6'i
(Sesungguhnya Aht akan menurunkannya)," yakni hidangan i$. #{L
(Kepadamu).

Para ulama berbeda pendapat, diturunkan hidangan kepada

mereka atau tidak?

Jumtrur berpendapat dengan yang pertama [yakni diturunkan

hidangan kepada mereka], dan inilah yang benar, berdasarkan firman-

Nya: 'S{i 6} esOtsungguhnya Aht atran menurunkan hidangan

itu kepadamu), dan janji-Nya adalah benar. Allah tidak pemah

menyelisihi janji.

Mujahid berkata, "Hidangan itu tidak diturunkan, karena ini'

hanya perumpamaan, seperti halnya Allah memberikan perumpam&ul

kepada makhluk-Nya sebagai larangan untuk meminta bukti-bukti

kepada para nabi-Nya."

Al Hasan berkata, "Allah menjanjikan mereka untuk

dikabulkan, lalu ketika Allah berfirman: '& !; i* ;3
(Barangsiapa yang fta/ir diantaramu sesudah [turunnya hidangart

ituJ), mercka memohon arnpur kepada Allah, dan mereka berkata,

' Kami tidak menginginkannya' ."

Firman-Nya: '& 'i i<i ;:r (Barangsiapa vang trafir

diantaramu sesudah iru), maksudnya adalah sesudatr diturunkannya

hidangan itu. (t|i fi| -AE (Maka sesungguhnyo Aht akan

JJ
le
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menyiksanya dengan siksaan),yakni ta'dziiban (siksaan). i{i;A {
(Yang tidak pernah Aht timpakan). Ini adalah sifat rmtuk (t'ri, a*
dhamir-nya kembali kepada adzaab yang bermakna ta'dziib

(penyiksaan), yakni, yang Alu tidak pemah menimpakan penyiksaan

ifi i*jtSl'it ll.t3 (Kepada s e or an g ptm di ant ar a um at m anus i a).

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalatr manusia di

z.ilmanmereka.

Ada yang mengatakan batrwa maksudnya adalatr semua

manusia. Di sini terkandung ancaman dan dorongan yang tidak

terhingga.

Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu

Hatim, Abu Asy-Syailh, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari

Aisyah, ia berkata, "Para pengikut setia Isa lebih mengetatrui ketika

mereka berkata: -i&'# Si (Bersediatrah Tuhannz). Sebenarnya

(maksud) mereka adalah berkata, "Bersediakatr engkau berdoa kepada

Tuhanmu." Riwayat ini ditbgaskan oleh riwayatyangdikeluarkan oleh

Al Hakim dan di-shahih-l<annya, Ath-Thabrani, serta Ibnu Mardawaih

dari Mu'adz bin Jabal, ia menuttrkan, "Rasulullah SAW membacakan

kepadaku: 'g$ W,}o, d.rrg* huruf /a'." Yakni dengan huruf raa'

berritik dua di at;.res

Abu Ubaid, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan Abu Asy-

Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia juga membacanya,

demikian.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia

berkata, "Al maa'idah adalah al Hnmaan latau al khiwaanl (nampan

[tempat meletakkan hidangan]), sedangkan tathmainn adalatr yakin."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi,

te5 Diriwayatkan oleh Al Hakim, 21238, dan ia berkat4 "Shahih." Telah

disepakati oleh Adz-Dzahabi.
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mengenai firman.Nya: L* (1 ,iFS gors [hsri turunnyal akan

menjadi hari raya bagi kami), ia berkata, "(Maksudnya adalah), kami
menjadikan hari turunnya sebagai hari mya yang diagungkan oleh

kami dan orang-orang setelah kami."

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-syaikh
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia menceritakan tentang Isa

putra Maryam, ia berkata kepada bani Israil, "Maukah kalian berpuasa

karena Allah selama 30 hari, kemudian setelah itu kalian memohon

kepada-Nya, dan Dia akan memberikan apa yang kalian minta?

Ganjaran orang yang berbuat menjadi tanggungan bagi yang ia
berbuat untuknya." Mereka pun melakukannya, kemudian mereka

berkata, "Wahai pengajar kebaikan, engkau telah mengatakan kepada

kami bahwa ganjaran orang yang berbuat menjadi tanggungan bagi

yang ia berbuat untuknya, dan engkau telah memerintahkan kami

berpuasa selama 30 hari, lalu kami pun melakukannya, dan kami tidak
pemah beramal selama 30 hari untuk seorang pun kecuali ia memberi

kami mak* . i5..I- W iii 6 G: '# Si (Bersediakah

Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?) hingga:
"usitil'$lliJ (seorang pun di antara umat manusia)"

Lalu datanglah para malaikat yang terbang membawakan

nampan dari langit, di atasnya terdapat tujuh ikan dan tujuh roti, lalu
diletakkan di hadapan mereka, dan mereka pun memakannya, hingga
yang terakhir makan dari mereka pun dapat makan seperti yang

pertama kali makan dari mereka.

At-Tirmidzi, Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-Syaikh,

dan trbnu Mardawaih meriwayatkan dari Ammar bin Yasir, ia berkata:

Rasulullatr SAW bersabda: 'l'o( ry7lt ,ia1 (p *r11)r o, iUASr iy
4*i 'rtl tit;i ,f. ,Fr:, tlpit1 t-fer ,y. t'r7i;- ii tlp
(Hidangan dari langit turun berupa daging dan roti, dan mereka

diperintahlwn agar tidak berkhianat dan tidak menyimpan untuk eosk
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hari, namun mereka merasa khowatir, lalu menyimpan dan

menganglratnya untuk lceesokan harinya, maka mereka ptn diruboh

wujudnya menjadi kcra danbabi).r%

Telah diriwayatkan juga secara mauquf pada Ammar' At-

Tirmidzi berkata, "Riwayat y dng mouquf lebrh shahih."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata,

"Al maa'idah adalah ikan dan roti."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalgr Al Auf darinya, ia berkata,

"Pernah diturunkan kepada Isa dan para pengrkut setianya sebuah

nampan berisi ikan dan roti. Mereka memakan darinya kemanapun

mereka bepergian ketika mereka menghendakinya."

Ibnu Jarir meriwayatkan serupa itu darinya, dari jalr[ Ikrimatr.

Abd Ibnu Humaid, Ibnu Jarir, dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Abdullatr bin umar, ia berkata, "Sesungguhnya

manusia yang.paling berat siksaannya pada Hari Kiamat adalatr orang

yang kufur dari para penerima hidangan (pada masa Isa), orang-orang

munafik, dan pengikut Fir'aun."

u;*y,i;a;Ei,tq6 at 'i;'$ ;i,3-'i{ J(';5

i[i K rv*e A(, 3'6'6 r) iKu, 6s$ 3e"1't e;

-,#di; A Aya; a.v)A{5 *F cc {r?^;t; r*'

;* LKs #S ;f ifr v$ 6 + ;;6u1 P ifrY

,f ip ar,"'rr* 4ili Lfr :& #; 6i4,9' € t'4

re6 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 3061. Abu Isa berkata, 'Yang amquf lebrh

shahih,dan kami tidak mengetahui asal hadits yangmarfu'ittt"'
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i.iri eff'r\ # 6 "vhu'iig'fr$ol @ 4,6
u,st UZ {' #+'&#1 *-;;.fi r Jg @ j$il

ir@ #1 t;l,, "** t"o,;;'# frl',;r\S Ee.ry i*t q
@ *.,,$ij ,ftpX'bnt6,tfiV*ltti Jvi

$Dan (ingillah) ketika Atlah berlirmanr,Hai Isa putra Maryam,
adakah kamu mengatakan kepada manusiar$radikanrah aku dan
ibuku dua orang tuhan selain Allahrr't, Isa menjawabr.Maha Suci
Engkaa, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku
(mengatakannya). Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah
Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada

pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri
Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara yang
gaib-gaib. Aku tidak pernah mengatahan hepada mereka kecuari
apa yang Enghau perintahkan kepodaku (mengatahannya) yaituz

(Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmurrrdan adalah aku
menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara

mereka. Maka setelah Engkau wafatkan (anghat) aku, Engkaulah
yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan

atas segala sesuatu. Jika engkau menyiksa mereka, maka
sesungguhnya adalah hamba-hamba Engkau, dan jika Engkau

mengampuni mereka, sesungguhnyo Engkaulah yang Maha
Perkasa lagi Maha Bijahsana.Allah berfirmanr(Ini adalah suatu

hafi yang bermanfaat bagi orung-orang yong benar kebenaran
mereka. Bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-
sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; Atlah ridha
terhadap mereka, dan mereka pun ridha terhadap-Ny* Itulah

heberuntungan yang paling besar,, Kepunyaan Altahlah kerajaan
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langit dan bumi doa apo yong ado di dolamnya; don Dia Maha

Kuasa atas segala sesuatu." (Qsi Al Maa'idah [5]: 116-120)

Firman-Nya: 'ii J6 tb (Dsn [ingatlahJ tretika Allah

ber/irman), di-'athf-l<an kepada kalimat sebelumnya. Kalimat ini

berada pada posisi nashab karena 'amil-tya atau 'amil muqaddar di

sini, yaitu udzkur (ingatlalt).

Mayoritas mufassir berpendapat bahwa perkataan Allah SWT

ini adalah pada Hari Kiamat. Intinya adalah celaan terhadap para

penyembah Al Masih dari ibunya dari kalangan Nasrani.

As-Suddi dan Quthrub mengatakan batrwa Allah mengatakan

perkataan ini ketika mengangkatnya ke langit, yaitu ketika kaum

Nasrani mengatakan apa yang mereka katakan.

Pendapat pertama lebih tepat.

Ada yang berpendapat bahwa i1 di sini bermakna ri1, seperti

firman-Ny 
^; &i + dj iI; (Dan [alaigkoh hebatnyoJ iitraiau kamu

melihat ketilm mereka [orang-orang kafir| terperaniat ketalaian

[pada Hari KiamatD (Qs. Saba' [34]: 5l), yakni idzaa fazi'uu. Jtga

seperti ungkapan Abu An-Najrn berikut ini:

At oGSt , ) b'.ts ,>(*r,,J9 . -,,
Kemudian Allah membalasmu dengan kpbaikan karena kebaikanmu

kepadaht ketika Dia menganugerahkan surga-surga Adn di langit

yangtinggi.

Maksundya adalah idzaa iazaa.

Juga seperti ungkapan Al Aswad bin Ja'far Al Asadi berikut

ini:

$'$gA' :-{'f rl'&

Ls; r!.,fht'il6;

Ur;';c::a i1 ili qi
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, Don kini, tatkala englemt mencandai merelra,

merelu berkota,

" Ketahulah, orang tua itu tidak punya pegangon' "

Maksudnya adalah idzaa haazaltahunna. Ini merupakan

benttik ungkapan tentang yang akan datang, yang diungkapkan dengan

ungkapan masa lampau sebagai peringatan akan kepastian terjadinya.

Suatu pendapat menyebutkan batrwa maksud pertanyaan ini

dari Allah SWT adalah sebagai celaan, sebagaimana sebelumnya.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah untuk

memberitahukan kepada Al Masih bahwa kaumnya melakukan

perubahan setelah ketiadaannya, dan mereka menyatakan mengenai

dirinya apa yang tidak dikatakannya.

Firman-Nya: $l gi ,r(Setain Allah) terkait dengan: al$i
(Jaditranlah ah) sebagai hat (keterungan kondisi), yakni dalam

kondisi melampaui batas. Bisa juga ini terkait dengan kalimat yang

dibuang, yang merupakan sifat untuk $i!'y lOua tuhan), yakni

lraainaini min duunillah

Firman-Ny a: ,{ElJ" (Maha Suci Engkau), adalahpenyucian

Allah SwT, yakni, Aku menyucikan-Mu. *,CA(,3'rlltt 4iKU
(Tidaklah patut bagiht mengatakan apa yang bukan hakht

(mengatakannya)), maksudnya adalah, tidaklah layak bagiku untuk

menyatakan tentang suatu jiwa dengan pernyataan yang bukan

haknya. ,ig; ifi )fr LKollika ah,r pernah mengatakannya, maka

tentulah Engkau telah mengetahuinya), ia mengembalikan itu kepada

pengetahuan Allah, dan Dia mengetahui bahwa ia memang tidak

mengatakan itu, maka nyatalatr bahwa perkataan itu bukan darinya.

Firman-Nya: # A t, 7A $ ,;l b. C ;fi (Engkau

mengetahui apa yang ada pada dirilru dan aht tidak mengetahui apa

yang ada pada diri Engkaal), merupakan alasan unttrk redaksi yang
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sebelumnya, ydkni, Engkau mengetatrui pengetatruanku, sedangkan

aku tidak mengetahui apa yang Engkau ketahui. Perkataan ini
termasuk kategori yang rumit, sebagaimana dikenal oleh para ulama

ma'ani dan ilmu bayan.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah, Engkau

mengetahui apa yang aku ketahui, sedangkan aku tidak mengetahui

apa yang Engkau ketahui.

Ada yang mengatakan batrwa maknanya adalatr, Engkau.

mengetatrui tentang apa yang aku sembunyikan, sedangkan aku tidak

mengetatrui tentang apa yang Engkau sembunyikan.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah, Engkau

mengetahui apa yang aku kehendaki, sedangkan aku tidak mengetahui

apa yang Engkau kehendaki.

Firman-Ny di z), 6.5 t I i iii Y Q4ku tidak pernah

mengatalcan kepada mereka kccuali apo yang Engkau perintahknn

lcepadalru [mengatakannya), adalah redaksi penegasan yang

mengandr.rng apa yang telah dikemukakan, yakni, aku tidak

memerintahkan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan

kepadaku. 'ftSS ;; 'ii ltl# oJ (Yattu,'osembahlah Allah, Tuhanht

dan Tuhanmu)'). ini merupakan penafsiran untuk makna: ? Lf 6.
(.4fu tidak pernah mengatalcan kepada mereka), maksudnya adalah,

aku tidak pernah memerintahkan kepada mereka.

Ada yang mengatakan bahwa redaksi iru athf bayan untuk

dhamir pada kalimat: 4',

Ada yang mengatakan batrwa itu adalah badal d* .*.
ta#, i* LKS @* adalah alw meniadi saksi terhadap

merelw), maksudnya adalatr, pemelihara dan penjaga yang menjaga

kondisi serta perilaku mereka dari menyelisihi perintah-Mu.

Ai.e!'€ lseta*a aht berada di antara mereka),maksudnya
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adalah, selama aku berada di tengah-tengah merek^. 6*; (E (Uoto
setelah Engkau wafatlmn [angkatJ aht). Ada yang mengatakan bahwa

ini menunjukkan bahwa Allah SWT mewafatkannya sebelum

mengangkatnya. Namun pendapat ini tidak tepat, karena banyak sekali

riwayat yang menyatakan bahwa beliau belum meninggal, dan beliau

masih tetap hidup di langit yang letaknya di atas dunia, sampai

nantinya beliau turun lagi ke bumi pada akhir zaman. Jadi, maknanya

adalah, tatkala Engkau mengangkatku ke langit.

Ada yang mengatakan bahwa kata al wafaat dalam Al Kitab

mempunyai tiga makn4 yaitu: (l) al maut (mati), seperti firmari-Nya:
lt<ij1 '* ;.3:'ii '6;r.61 (Allah memegang jiwa [orangJ ketika

matinya dan [memegangJ jiwa [orangJ yang belum mati di wahu
tidurnya) (Qs. Az-ztxnar [39]: 42). (2) an-naun (tidur), seperti

firman-Nya: t1y ,+*; "iti ft 
(Dan Dialah yang menidurpan

kamu di malam har) (Qs. Al An'aam [6]: 60), yakni yuniimuhtm
(menidurkan kamu). (3) ar-raf'n (mengangkat), seperti firman-Nya:

6{i 6 (llaka setelah Engkau wafatkan [anglat| aku) danfirman-
Nya: -$-el i;&$-r,itt J'6 iy ([Ingatlah], ketika Allah ber/irman,

"Hai Isa, sesungguhnya Aku akan menyampaikan kamu kepada akhir
ajalmu.") (Qs. Aali'Imraan [3]: 55).

'& 4)i LX ,>K@nsluulah yang mengerwasi mereka), asal

makna muraaqabah adalah mengawasi, yakni, Engkaulah yang

menjaga, mengetahui, dan menyaksikan mereka.

nl| '6{ '&'{:'bL Qika engkau menyilaa mereka, maka

sesungguhnya adalah hamba-hamba Engkau). Engkau bisa berbuat

apa saja yang Engkau mau terhadap mereka dan menetapkan pada

rnereka apa saja yang Engkau kehendaki. ,",Fi'.i :rt$ # # ,b
X.,fi (Dan jit@ Engkau mengampuni mereka, sesungguhnya

Englraulah Yang Maha Perkasa tagi Maha Bijatrsana), maksudnya

adalah, Maha Kuasa atas itu lagi Maha Bijaksana dalam segala
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perbuatan-Nya.

Ada yang mengatakan bahwa Isa mengatakan itu sebagai

ungkapan permohonan, sebagaimana seorang budak memohon kepada

majikannya. oleh karena itu, ia tidak berkata, "Jika Engkau menyiksa

mereka maka sesgnggUhnya mereka memang telah durhaka terhadap-

Mu."

Ada yang mengatakan bahwa ia mengatakan itu sebagai

bentuk kepasrahan dan ketundukan kepada Allah, karena itulatr ia

beralih dari mengungkapkan "Yang Matra Pengampgn lagi Matra

Pengasih" kepada mengungkapt*at: i$4 }.$"rorg Maha Perkasa

lagi Maha Bijaksana.'

Firman-Nyu, i#4 ui$ltl U-t;6i tli J( @ton berlirtnan,
*Ini adalah suatu hari yang bermanfaot bagi orang-orang yang benar

kebenaran merelca."), maksudnya adalah, kebenaran mereka di dunia.

Ada yang berkata, "Di akhirat." Pendapat pertama lebih tepat'

Nafi dan Ibnu Muhaishin membacdrLyai iri, dengan nashab'

Ulama lainnya membacanya dengan rofa'.

Alasan qira'ah dengan nashab karena dianggap sebagai zharf

al qaul, yakni, Allah berfirman, "Perkataan ini adalah pada suatu

hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran

mereka."

Adapun alasan qira'ah dengan rafa' adalatr, itu merupakan

khabar untuk mubtada',yaitu yang di-idhafat-kan kepadanya'

Al Kisa'i berkata, 'oManshub-nya ?i di sini karena di-

idhafat-kan kepada kalimatnya." Ia lalu menyenandungkan syair

berikut ini:

U t et:t *f a(,*i rbt,P'*#r'4G ;b'b
Yaitu tretika englwu mencela orangberuban bak anakmuda,
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dan lcau katalan, "Bukankah itu benar," padahal ubannya tampak
jelas.

Demikian juga yang dikatakan oleh Az-Zayaj.

Adapun ulama Bashrah, tidak memboletrkan apa yang mereka

berdua [yakni Al Kisa'i dan Az-Zajjaj] katakan, kecuali zharf-nya di-
i dhafat -kan kepada fi ' I madhi.

Al A'masy membacanya: &- ?U tr6-, dengan tanwin,

sebagaimana firman-Nya: 6 ,# ,; ,i11 "i 
J Ui t*6 <n*

jagalah dirimu dari [adzabJ Hari [Kiamat, yang pada hori ituJ

seseorang tidak dapat membela orang lain, walou sedikit pun) (Qs.

Al Baqarah l2l: 48, 123), keduanya terlepas dari idhafat dengan

tanwin.

Firman-Nya:6,1 Wiuy S*t G n 6? gL p$ @asi
mereka surga yang mengalir di bau,ahnya ,ungii-rrrgri; mereka

kelwl di dalamnya selama-lamanya). Penafsirannya telah

dikemukakan.

Firman-Ny a: Eir!,'#'rtIi*j {eUon ridha terhadap mereka,

dan merelra pun ridha terhodap-Nya), maksudnya adalatr, Allah ridha
terhadap mereka karena perbuatan merek4 yaitu ketaatan-ketaatan

yang tulus terhadap-Ny4 dan mereka pun ridha terhadap-Nya atas apa

yang dianugerahkan kepada mereka yang tidak pernah terdetik di
benak mereka dan tidak pernatr terbayang pada akal mereka..

Keridhaan dari Allah SWT adalatr kenikmatan yang paling tinggi
derajatnya dan paling mulia.

Kata penunjrk o{( menunjukkan perolehan apa yang mereka

peroleh, yaitu masuk surga dan kekal di dalamnya, serta mendapatkan

keridhaan Allah.

';iii adalah keberuntungan memperoleh secara sempurna apa.

yang diminta
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Firman-Nya,9-$ ,ii :t' e 'i6'Ar; ,iti6 *ii31 iii :+
(Kepunymn Allahlah kcrajaan langit dan bumi don apa yang ada di

dalamnya; dan Dia Maha Ktaso atas segala sesuatu). Allah SWT

mengemukakan penutup ini sebagai pencegatran terhadap apa yang

telatr dikemukakan, yaitu adanya penetapan ketuhanan terhadap Isa

dan ibunya. Allah juga mengabarkan bahwa kerajaan langit dan bumi

adalah miliknya" bukan milik Isa dan ibunya, atau makhluk-makhluk-

Nya yang lain, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, sedangkan

selain-Nya tidak.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah, kepunyaan

Allahlah kerajaan langit dan bumi. Dia memberikan surga kepada

orang-orang yang taat.' Semoga Allah menjadikan kita termasuk

mereka.

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan di-shahrft-karmya, An-

Nasa'i, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-Syaikh, dan Ibnu Mardawaih dari

Abu Hurairah, ia berkata: Isa akan mengemukakan hujjahnya. Demi

Allah, hujjahnya (adalah sebagaimana) dalam firman-Nyu, 'if 36 i5
6l gi e iray,Asa:!4i nll.d e?.'ir'6 ;+,'3-(Dan [ingattahJ
ketika Allah ber/irman, *Hai Isa putra Maryam, adakah kamu

mengatakan kepada manusia,'Jadikanlah aht dan ibuktt dua orang

tuhan s elain Allah' ?").

Abu Hurairah mengatakan dari Nabi SAW, bahwa Allah SWT

mengilhamkan kepadan ya: & 4 A 6 J:'1 iJ rl iK t7 lriaatctatt

patut bagifu mengatakan aPa

[mengatakannyaJ).re1

Abdunazzaq, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan

dari Qatadah, mengenu ayat ini, ia berkata, "Allah, itu adalah Hari'

Kiamat. Tidakkah engkau lihat bahwa Allah berfirman: 'A i; fS,

#+ 'r$Al (Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-

"7 Shahih, At-Tirmidzi, 3062 dan Shahih At-Tirmidzi,3148, karya Al-Albani'

bukan hakku
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orang yang benar kebenaran merelm)."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, ia

berkata, "Allah mengatakan itu ketika Isa diangkat kepada-Nya dan

kaum Nasrani mengatakan apa yang mereka katakan itu."

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya, '$5.;; i;'friltatil 6 (Yaitu, o'sembahlah Allah, Tuhanht

dan Tuhanffiu."), ia berkata, "(Maksudnya adalah) tuanku dan tuan

kalian."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya, mengenai firman-

Nya: ,,r;6 4,;jri 6 LK@n?l@ulah yang mengawdsi mereka), ia

berkata, "(Ar-raqiib adalah) al hafiizh (yang menjaga)."

Ath-Thabrani meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata:

Rasulullah SAW bersabda tentang firman-Nya: L!,e t'4 ,* LKS

G. (Dan adalah aht meniadi saksi terhadap mereka, selama aht

berada di antara mereka),W.* 6 (Selama aht berada di antara

merela).re

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas, tentang ayat:

"'!ib 'i{ 'i;'$ o! Qitw engkau menyiksa mereka, maka

sesungguhnya adalah hamba-hamba Engkau), maksudnya adalatr,

hamba-hamba-Mu mengatakan perkataan yang bisa menyebabkan

mereka ditimpa adzab,'# fi "b 
(O* iika Engkau mengampuni

mereka), yakni membiarkan mereka dan memanjangkan umurnya

hingga aku diturunkan kembali dari langit ke bumi unttrk membunuh

Daiial, maka mereka akan menarik kembali perkataan mereka dan

mengesakan -vnt. )$! ,-Fi A1 ufi$ 1uot " sesungguhnya Engkaulali

Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana)."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan darinya,

"8 Shahih, dicantumkan oleh Al Haitsami dalam Al Majma', 7119, dan ia
berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, dan para perawinya shahih."
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mengenai firman-Ny u, '$b 4$l C'e66 (tni adalah suatu hari

yang bermanfaat bagi orang'orang yang benar kcbenaran mereka), ia

berkat4 "Ini adalah hari saat tautridnya orang'orang muwahhid (yang

mengesakan Allah) bermanfaat bagi mereka."
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SURAH AL AN'AAM

Ats-Tsa'labi berkata, "Surah A[ An'aam adalah suratr

Makkiyyatr, kecuali enam ayatyangditurunkan di Madinah,yaitx Yj

,er.I '6 .Kt iii (Oan mereka tidak menghormati Allah dengan

penghormatanyang semestinya) (Qs. Al An',aam [6]: 91) hingga akhir

ayat ketiganya dari ini, dan ?* 'pl:'it ( 33\ 6\aS $
(Katalrnnlah,'Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu

oleh Tuhanmu..:.) (Qs. Al An'aam [6]: l5l) hingga aktrir ayat

ketiganya dari ini."

Ibnu Athiyatr berkata, "Maksudnya adalah ayat'ayat

muhkamat-nya." Yaitu yang terdapat dalam stnah ini.

Al Qurthubi berkata, "Ini adalatr suratr Makkiyyah, kecuali dua

ayat, yaitu: .es.| '6/^i;tliiY;(Dan meretra tidakmenghormatt Allah

dengan penghormatan yang semestinya) (Qs. Al An'aam [6]: 91) yang

diturunkan berkenaan dengan Malik bin Ash-Shaif dan Ka'b bin Al

Asyraf, keduanya adalah orang Yatrudi. Serta ayat: 9U1G'tiSa51f,
*gr7 (Dan Dialah yang meniadikan kebun-kebun yang

ierjunjung....) (Qs.AI An'aam [6]: lal) diturunkan berkenaan dengan

Tsabit bin Qais bin Syammas."

Abu Asy-syaikh, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi dalarrl Ad-

Dala'il meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, 'oSurah Al An'aam

diturunkan di Makkah."

Abu Ubaid, Ibnu Al Mundzir, Ath-Thabrani, dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan darinya, ia berkata, "Surah Al An'aam

ditgrunkan di Makkah, sekaligUs, dalam suatu malam,' dan di
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sekitarnya terdapat tujuh puluh ribu malaikat yang menyenandungkan

tasbih di sekelilingrya."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata,
*Surah Al An'aam diturunkan dengan diiringi tujuh puluh rib-u

malaikat."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Asma', ia berkata, "Surah
Al An'aam diturunkan kepada Nabi SAW dengan senandtrng para

malaikat yang bersusun antara langit dan bumi."

Ath-Thabrani dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan serupa itu
dari Asma binti Yazid. Ath-Thabrani, dan Ibnu Mardawaih dari Ibnu
Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:, iio gCti i,t* ,* dl
#6 #\. e,) i4 * ut t'# !d{.il'ltj lsuroh At An,aam

diturunlran kepadaht secara sekaligus dengan diiringi oleh tujuh
puluh ribu malaikat yang menyenandungkan tasbih dan tahmid).ree

Diriwayatkan juga dari jalur Ibrahim bin Nailah, guru Ath-
Thabrani, dari Isma'il bin Amr, dari Yusuf bin Athiyah bin Aun, dari

Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: ijrU|
:f- t, #u, h,) ;4 ,F*, ,* t J;.airt'"jrr'.1 67 w: Sa\i
A; *'t\t: (Diturunkannya surah Al An'aam disertai dengan

sehtmpulan malaikat yang menutupi apa yang di antara langit dan

bumi, yang menyenandunglmn tasbih dan taqdis. Bumi pun bergetar).

Sementara itu, Rasulullah SAW mengucapkan: 06l) ,rryA.Ir i6+
nJa;iir iir (Maha Suci Allah Yang Maha Agung. Maha Sici Aialt fang
tiolro',ngrng).'oo

re Sanad-nya dha'if, Dicantumkan oleh Al Baihaqi dalan At Majma',711g,20,
dan ia berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Ash-Shaghir. Dalam sanad-
nya terdapat Yusuf bin Athiyan Ash-Shaffar, perawi yang dha'if,"

Saya (pen-tahqiq) katakan: Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, 1/81. Dalam
sanad-nya terdapat Yusuf bin Athiyah.

2@ Dicantumkan oleh Al Baihaqi dalam Al Majma', 7120, dan ia berkata,
"Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari gurunya, yaitu Muhammad bin Abdullatr bin
Ars, dari Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar As-Salimi. Aku tidak mengenal
keduanya" sedangkan para perawinya yang lain tsiqah." '
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Diriwayatkan oleh Al Hakim, ia berkata" "Shahih berdasarkan

syarat Muslim."

Al Isma'ili dalam Muiam-nya dan Al Baihaqi dari Jabir, ia

berkata, "Ketika dittyunkannya stgah Al An'aam, Rasulullah SAW

bertasbih, kemudian bersabda: Oili f c z(il:it qit-ist :f g^P
(Suroh ini dihantarkan oleh para mataikat'ying memenuhi ifrk).-'o'

Al Baihaqi meriwayatkan dan di'dha'if'kan oleh Al Khathi'b

dalam Tarikh-rrya, dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata, "(Ayat) Al

Qtr'an diturunkan lima-lima, barangsiapa menghapalnya lima-lima

maka tidak akan melupakannya, kecuali surah Al An'aam, ia

diturunkari sekaligus, yang dihantarkan dari setiap langit oleh tujuh

puluh malaikat, hingga sampai kepada Nabi SAW. Tidaklah surah ini

dibacakan kepada yang sakit kecuali Allatl akan menyembuhkannya."

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ubay bin Ka'b secara

marfu', dengan redaksi yang menyerupai hadits Ibnu Umar.

An-Nuhas meriwayatkan dalam Tarikh'nyadari Ibnu Abbas, ia

berkata,.*Sgrah Al An'aam dittrtmkan di Malftah secara sekaligUs.

Jadi, snrah ini adalah surah Makkiryatr, kecuali tig1 ayat darinya

ditnrunkan di Madinah, (yaitu): fF U 3A 1trr5 $ (Katakanlah,
uMarilah htbacakan apa yang diharamkan atas kamu...) (Qs. Al

An'aam [6]: 151)) hingga ak]rir ayat ketiga dari ini."

Ad-Dailami meriwayatkan dengaa sanad dha'if dari Anas

secaf,a rnarfu': Ada penyeru yang menyerukan, "Wahai pembaca surah

Al An'aam, kemarilah menuju stsga karena kecintaanmu terhadapnya

dan bacaanmu padanya."

Saya (pen+ah qiq) katalcxr: Ibnu Ars disebutkan oleh Ibnu Makula dalarr- Al
Ibnal,61184.

'01 Dha't1. Diriwayatkan oleh Al Hakim, 21315, ia berkata, "Shahih;' Namun

Adz-Dzahabi menyangkalnya dengan berkata, "Tidalg demi Allatr, Ja'far tidak

pernah berjumpa dengan As-Suddi. Bahlon aku menduga ini paslu."
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Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Abu Juhaifah, ia berkata,
*Surah Al An'aam semuanya diturunkan dengan disertai oleh tujutt

puluh ribu malaikat, semua ayatnya adalatr Makkiyyah, kecuali ayat:

'L4.{5 fly6i Gt tr; (Kalau sekiranya Kami turunkan malaikat

lcepada mereka) (Qs. Al An'aam [6]: 111) adalah Madaniyyah."

Abu Ubaid dalam Fadhail-nya, Ad-Darimi dalam Musnad'

ny4 Muhammad bin Nashr dalam pembahasan tentang shalat, dan

Abu Asy-syaikh dari Umar bin Ktraththab, ia berkata, "Al An'aam
termastrk kecerdasan Al Qur'an.

Muhammad bin Nashr juga meriwayatkan seperti itu dari Ibnu

Mas'ud.

As-Salafi meriwayatkan dengan sanad yang dipertanyakan,

dari Ibnu Abbas, secara marfu': Barangsiapa ketika shalat Subuh

membaca tigaayatdari awal surah Al An'aam hingga: 6#3V &-i
(Dan Dia mengetahui [pulal apa yang kamu usahakan) (Qs. Al
An'aam [6]: 3), maka akan turun kepadanya empat puluh malaikat

yang menuliskan baginya seperti amalan mereka. Turun pula

kepadanya malaikat dari atas langit ke tujuh dengan rirembawa

cambuk besi, yang bila syetan membisikkan suatu keburukan ke

dalam hatinya maka malaikat itu memukulnya dengan satu pukulan

hingga jarak antara ia dengannya menjadi sejauh tujuh puluh hijab.

Pada Hari Kiamat nanti, Allah To'ala berfirman, "Akulah Tuhanmu,

dan engkau hamba-Ku. Berjalanlah di bawah naungan-Ku, minumlah

dari telaga Al Kautsar, mandilah dengan air mata jahe, dan masuklah

ke dalam surga tanpa hisab danadzab."

Ad-Dailami meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata:

Rasulullah SAw bersabda: cr$f;i i\ua A'tai ea6 ,) i"at tV u
p, ;lii'ot1yt;gt hr itti"i,J-,<tt 'r;r'i y.\; yi {a\i at; Jil 'u ,r'q
yq, (Barangsiapa yong melalcsanalmn shalat Subuh secara

berjamaah lalu ia duduk di tempat shalatnya dan membaca tiga ayat

dari av,al surah Al An'aam, tnaleo karenanya Allah menugaskan tujuh
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puluh malailcat yotg bertasbih kcpada Allah dot memolnnkm orynn
baginya hingga Hari Kiama).

Banyak juga riwayat mengenai keutamaan surah ini yang

bersumber dari sejumlah tabi'in, baik yang mafu' mauprm yang tidak
marfu'.

Al Qurthubi berkata '?ara ulama mengatakan bahwa smah ini
merupakan pokok hujjah terhadap kaum musyrik dan yang lainrya
dari kalangan ahli bid'ah dan golongan yang mengingfuari

pembangkitan kembali setelah mati. Hal ini me,nuntut ditunmkannya

sekaligus, karena merupakan satu makna dalam berhuiialn, walarprm

dikemukakan dengan beragam bentuk. Di atas yang d€,mikim inilatrr

para alrli katam membangun pokok-pokok agam*'ffi

'u,ii'; ";fui,ggft|ffi 31ij qfai A, o$t iy 3JJr

T;*fr{;'i*;rss,siii 5h;-G),1;,3<

&"i;*i aj +irai c'rtt;@s;izfr't i'+ e:J
3i63yFj-{r,dt

"Segala puji bagi Allah Yang telolt ncnciptakon lorrgil d@, buni
dan mengadakan gelap dan terong, n@rnm orang4rong yong kaftJ

mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan mercfu. Diololt yong

menciptakan kamu daritanoh, sesidah itu ditentu*an aiol
(kematianmu), dan ada lagi suolu ajolyang ditentufun (unt rh

2@ Disebutkan oleh Al Qurttrubi dalam Tafsir-tya 6R83, di bawah hrlisan:
Peringatan.
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berbangkit) yang adapada sisi-Nya (yang Dia senditilah

mengetahuinya), kemudian komu masih ragu+agu (tentang

berbangkit itu). Dan Dialah Allah (Yang disembah), baik di langit

,naupun di bumi; Dia mengetahui apayang kamu rahasiakan dan

apa yang kamu lahirkan, dan mengetahui (pula) apa yang kamu

usohalcan." (Qs. AlAn'aam [6]: 1-3)

Dia SWT mengawali surah ini dengan pujian terhadap Allah,

guna menuqiukkan bahwa segala puji hanya milik-Nya dan

menegakkan hujjah atas orang-orong yang berpaling dari Ttrhannya.

Penafsirannya telatr dipaparkan dalam stratr Al Faatihatr, sehingga

tidak perlu diulang di sini. Allah lalu menyifati Diri-Nyq batrwa

Diatah yang menciptakan langit dan bumi. Ini merupakan

pemberitalnran tentang kekuasaan-Nya yang sempurn4 yang

menyebabkannya berhak atas segala pujian, karena Dzat yang

menciptakan dan mengadakan itu adalah yang berhak unttrk diesakan

dengan sanjungan dan dilfiususkan dengan pujian.

At khatq bermakna aI ikhtira' (membuat) daa at-taqdiir

(menetapkan). Pembahasannya telatr dipaparkan.

Pengungkapan kata: g$3i dengan bentuk jamak adalah

karena banyak tingkatannyq dan didatrulukannya penyebutan kata

tersebut daripada penyebutan bumi adalatr lebih dulu ada,

sebagaimana firman-Nya: .-tit, A:";. F;fV (Dan bumi sesudah itu

dihampar kan-Nya) (Qs. An-N aazi' aat [79] : 3 0).

Finnan-Nya, iSit tihi 51,{.2 (Dan mengadalcan gelap dan

terang), di-'athf-las kepada '6tL ll,tenciptalran). Allah SWT lebih

dulu menyebutkan yang nyata dengan firman-Nyat Ji'iii vtit:li'ov
(Menciptakan langit dan bum), kemudian Allah menyebutkan yang

abstak dengan firman-Nya: i$|;dhtiil$ lOan mengadakan gelap

dan"terang), karena yang nyata tidak memerlukan yang abstrak.
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Para ulama b€rbeda pendapat menge,nai makna yang dimaksud

dengan kalirnat ;fll;.frrtkeaap dan terang).

Mayoritas mufas sir beryendapt bahwa yang dimaksud dengan

.Atli (Gelap) adalah hitamnya matam, sedangkan yang dimaksud

dengan jjh gerang)adalah terangnya siary.

Al Hasan berkata, "(lvlaksudn5/a adalah) kekufirran dao

keimanan." Ibnu Athiyah be*ata, "@endryd) ini keluar dari

konteksnya." PendErat yang lebih tryt adalab krrar: *{1fri lCelap)
mencakup setiap yan! bisa diseht zhulrrrah(gelap), ar" jlr (Terong)

mencakup setiap yang bisa disebut t€rang, sehingga termasuk juga

gelapnya kekufirran dan terangnya keimanan.

- Allah swT berfirman: #-63, 5 (Et'^#,€;, 'o(itr
.;ttht A 

lit S n6 j +; (m, awkoh orons w,s sudah mati

lremudian dia Komi hifupkan do, KCIti berikm kcpadotya cahaln

yang terang yang dengon cahala itu dia da$ berialm di tengah'

tengah masywakat mousia, serrp dengot or@tg Wrg keodaomy

berada dalan gelap-gulitdl) (Qs. Al An'aam lQ: 122)-

Allah menyebutkan kxa: ]r$r (Terog) dalam betfuk trmggal,

karena mrcrupakan kata jetds yang me,ncalnrp semua macamnya

Sedangkan kata: {ihi (Gelry) disebrilkan dalam bentuk jamak

karenabanyak sebab dan macamnya

An-Nuhas berkata Kafia: J+ di sini bermakna 'lt;-

(menciptakan), karena bermakna lii (menciatakan), maka [kata kerja

inil hanya memerlukan safi ,noful (objek).

Al Qurthubi berkata, "I(ata J* di sini bermakna '{f
(menciptalan), dan tidak boleh bermakna yang lain-"

Ibnu Athiyah bertata, 'Dengan (pe'matnaan ini) maka

sesuailah redaksi lafaih dan malrnanya, sehingga yang jarnak dr-otW

kan kepada yang jamalq dan yang mufrad (tunggal) dr-athf-kan

kepada yatgmufrd."
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Didatrulukannya penyebutan 
";Sht 

(Gelap) daripada 1r3r
(Terang) adalah karena gelap adalah kondisi asalnya. Oleh karena itu,
dinyatakan bahwa siang tertutupi oleh malam.

Fimran-Ny u, 3jp- G.t,lt5{'u-,ii tr (Namun orang-orang
yang lra/ir mempersehttukan [sesuatuJ dengan Tuhan merelca), di-
athf-lr,ankepada ;t 3A (Segala puji bagi Atlah), atau kepada ',iL

.j,i'!it qi.r$i (Menciptakan tangit dan bumf). Sementara 'f
(Kemudian) berfungsi unttrk menjauhkan dari apa yang diperbuat oleh

offing-ep11g kafir yang mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan

mereka,.padahal telatr jelas bahwa Atlatr SWT adalah yang berhak

terhadap pujian karena telah menciptakan langrt dan btrmi serta gelap

dan terang. Hal ini menuntut keimanan kepada-Nya dan mengarahkan

sanjungan yang baik kepada-Nya" bukan justnr kufur dan

mempersekuhrkan-Nya.

Didahulukannya penyebutan maful (obje$ adalah untuk

memfokuskan perhatian dan memperhatikan pemisatr. Kemudian

dibuangnya maful adalah karena sudah tersirat, yakni

mempersekuhrkan-Nya dengan sesuatu yang tidak kuasa terhadap

sesuatu yang Allah Kuasa terhadapnya. Ini merupakan kebodohan

yang amat sangat, karena dari Allah SWT berupa berbagai

kenikmatan, sedangkan dari yang dipersekutukan berupa kekufuran.

Firman-Nya, * u, f& ,si| '; (Dialah yang menciptakan

lramu dari tanah). Ada dua pendapat mengenai maknanya:

Pertama, pendapat yang populer, yang dikemukakan oleh
jumhur ulama, batrwa maksudnya adalah Adam AS. Redaksi ini
dikemukakan dalam bentuk khithab urtuk semu4 karena semua

manusia adalah anak ketr:nrnannya.

Kedua: pendapat yang mengatakan batrwa maksudnya adalah

semua manusia, karena air mani yang merupakan cikal-bakal
penciptaan mereka berasal dari tanah. Allah SWT menyebutkan
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penciptaan Adam dan anak cucrmya setelah penciptaan langit dan
bumi, karena mengunrtkan alam yang kecil kepada alam yang b€sar.
Maksud penyebutan hal-hat ini adalah menghalau kekufuran ormg-
orang kafir terhadap pembangkitan kembali, dan menyangkal
pengingkaran mereka terhadap hal-hal yang dapat disaksikan oleh
mereka, dan tidak diragukan lagi.

Firman-Ny a: iia jL3WYt*'.! (sesudoh itu ditentukan
ajal fircmatianmuJ, dan fu lagi sudu ajol yang ditentukm fimtuk
berbangkitJ yang ada Wdo sisi-Nya [yang Dia sendirilah
mengetahuinyal). Allah menyebutkannya dengan traa: ,jkdena ada
jarak waktu antara penciptaan mereka dengan kematian mereka

Para salaf dan generasi setelah mereka berbeda pendapat

mengenai penafsiran kedua ajal ini.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan

$;{;; (Ditentukon ajal) adalahkernatien, sedangkan yang dimaksud
dengan ,:3-4 J* T*t @* ada lagi ntatu ajal ymg dilennknr
[untuk berbanghtJ yang ado poda sisi-I{ya [yang Dia sendirilah
mengetahuinyaD adalah loamat. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu
Abbas, Sa'id bin Jubair, AI Ilasan, Qatadah, Adh-Dhahhalq Mujahi4
Ikrimah, Zudbir- Aslam, Athiyab As-Suddi, Khashit, Muqatil, dan

lain-lain.

Ada yang mengatakan bahwa ajal yang p€rtama adalah antara

diciptakan sarnpai mati, sedanglan yang kedua adalah antaa setelah

mati sampai dibangkitkan kembali. P€ndapat ini mendekati pendapat

yang pertarra.

Ada yang mengatakan bahwa ajal yang p€rtnma dalah
masanya di dunia, sedangkan ajal kedua adalah umrrnya maousia

sampai kematiannya. Pendapat ini diriwayarkan dari Ibnu Abbas dan

Mujahid.
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Ada yang mengatakan bahwa ajal pertama adalah dipegangnya

nyalva ketika sedang tidur, sedangkan ajal kedua adalah dicabutrya
nyawa ketika mati.

Ada yang mengatakan bahwa ajal pertama adalatr waktu-waktu
yang diketatrui dari peredaran bulan, gugusan bintang, dan serupanya,

sedangkan yang kedua adalatr kematian.

Ada yang mengatakan batrwa ajal pertama adalatr bagi yang

telah berlalu, sedangkan ajal yang kedua adalah bagr yang masih ada

dan yang akan datang.

Ada yang mengatakan bahwa ajal pertama adalah yang sudah

pasti, sedangkan ajal yang kedua adalatr tambahan umur bagi yang

mendapatkan rahmat. Jika ia orang yang suka berbakti dan bertakwa
maka ia memperoleh rahmat, sehingga ditambah umurny4 dan bila ia
suka memutuskan hubrngan silattrratrim maka tidak ditarnbatrkan

trmurnya. Ini ditunjukkan oleh firman Allah: e Jfi-*j ;U'fi-V|
S + lt * (Dan setrali-t@ti tidak dipanjangkan'u*u, seorang
yang berumur panjang dan tidak pula dilatrangi umurnya, melainkan

[sudah ditetapkanJ dalam Htab [Lauh Mahfuzh]). (Qs. Faathir [35]:
I l)).

Telatr diriwayatkan secara shahihdari Rasulullah SAW, batrwa

sitatunatrim bisa menambah umur.203 Diriwayatkan juga dari beliau

bahwa memasuki negeri (wilayah) yang di dalamnya telah menyebar

tha'un dan wabah penyakit menular, termasuk sebab-sebab kematian.

Bolehnya bentuk nakirah (tanpa alif laatn ta'rif,yakni bentuk

kata indefinitifl pada kata permulaan dalarn redaksi: ,:3-4 J* i$t
(Dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan [untuk berbangkitJ yang ada

zot Shahih, Diriwayatkan oleh Al Bukhari, 5986 dan Muslim, 4/1974, dari hadits

Anas, dengan lafaztr: '9,t ,F :f O. li W-'olt h 4 d 'J,L ttl 6? 'n
(Buangsiapa sedang dilaporylan rezekinya dan dikenang nama bailotya, maka
hendoklah ia bqsilturrahiz/. (mcnyambung hubuqgan kekeluargaannya).

618 TAFSIR FATHUL QADIR



pado sisi-Nya [yang Dia sendirilah mengetahuinya) adalah lwena

dikhususkan dengan sifat.

Firman-Nya, ';rii? 'A'i (Kemudian kamu masih ragil-ragu

[tentang berbangWt itu), adalah unttrk menjaubkan munculnya

keraguan dari mereka karena adanya faktor pendorong

kemunculannya, yakni, bagaimana bisa kamu meragulcan kebangkitan

kembali, padahal kamu menyaksikan dalam dirimu seiak awal

penciptaan dan akhir dari kehidupan dengan rya yang dapat

menghilangk* d- mencegahnya. Itu karena yang menciptakanmu

dari tanah dan menjadikai'rmu hidup, kamu mengetahui dan berakal,

serta menciptakan bagimu in&a dan nalud, kemudian mengambil itu

semua dari kamu sehingga kamu meqiadi mati dan kembali kepada

kondisimu semula, adalah kuasa untuk membangkitkanmu kembali

dan mengembalikan jasad itu sebagaimana semula' dan

mengembalikan rohnya yang telah terpisah dengan kekuasaan dan

keluhuran hihnah-Nya.

Firman-Nya : v frtxi'€S' tl fr'djfi Aj +LrAi ;t frl';'
6t/,d3 (Dan Dialah Attah [Yang disembahJ, baik di langit maupun di

bumi; Dia mengetahui apa yang kamu ralusiakan dot apa yang kamu

lahirkan, dan mengetahui [pulal apa yong kamu usahakan).

Suatu pendapat menyebutkan bahwa kalimat A ,2ii3i a
dt{ (Oi langit maupun di bumi)terkait dengan nama 'irf Ueraasartan

yang ditunjukean oleh keadaan bahwa Dialah yang disembalu

pengatur, dan pemilik, yakni, Dialah yang disembah, atau yang

memiliki, atau yang mengatur apa yaog ada di langt dan di bumi. Ini

seperti ungkapan: kid ol ruliifah fi asy-syarq wa al magfuib (7aid

adalah khalifah di belahan Timur dan Barat), yakni sebagai penguasa

atau pengatur pada keduanya.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya adalah, Dialah

Allah yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang

kamu tampakkan, baik di langit maupun di bumi, sehingga tidak ada
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sesuatu ptut yang tersembunyi dari-Nya. Jadi, 'amil pada keduanya
adalah yang setelahnya

An-Nuhas berkata" "[ni pendapat terbaik mengenai hal ini.,

Ibnu Jarir berkata, "Dialah Allah yang berada di langit, dan
Dia mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu
tampakkan di bumi."

Pendapat perrama lebih tepa! dan kalimat t {F, de 
,F-

(Dia mengetahui apa yang kamu rahasialcan dan apa yang kamu
lahirlcan), adalatr redaksi penegas untuk makna kalimat yang pertama,
karena kondisi Allah swr di langit dan di bumi memastikan cakupan
pengetahuan-Nya terhadap hal yang diratrasiakan dan dilatrirkan oleh
para hamba-Nyq serta mencakup apa-apa yang mereka perbuat, yang

baik dan yang buruk, serta berkonselanensi mendatangkan manfaat dan
mencegah mudharat.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ali, bahwa ayat f4 i5t
(Segala puji bagi Altah) hingga: 5h-- Ai \j-,i{'ujl't (No*un
orang-orang yang kafir mempersehtnkan [sesuatuJ dengan Tuhan
mereka), diturunkan berkenaan dengan Ahli Kitab.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Abu Asy-syailtr
meriwayatkan dari Mujatrid, ia berkata, "Ayat ini diturunkan
berkenaan dengan .orang-orang zindiq, mereka berkata,
'Sesungguhnya Allah tidak menciptakan kegelapan, kelelawar,
kalajengking, atau lainnya yang buruk, akan tetapi Allah hanya
menciptakan cahaya dan segala yang baik'. Lalu turunlah ayat ini
berkenaan dengan (adanya pernyataan) mereka itu."

Abu Agy-Syail*r meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

ayat: jjll;,r5fi:,J1;j (Dan mengadakan gelap dan terang), ia berkata,
"(Maksudnya adalah) kekufrran dan keimanan."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu
Hatim, dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata,
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"sesnngguhnya orang-omng yarrrg $iX r'.t, (Mempersehttutran

[sesuauJ denganTuhonmereka) adalah para pelaku syirik.'

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan seperti itu dari

As-Suddi. Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari

Mujahid ia berkata: Kata: <rhT- adalah yutyrihtun
(mempersekutukan)."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Zai4
mengenai fimlan-Nya, -4*- ;;rit;{'u-i'i '} 

Q,{amun orang-

orang yang kafir mempersehtfitlan [sesuanJ dengan Tuhan mereka),

ia berkata, "(Maksudnya adalah) tu}mn-tuhan yang mereka sembah

selain Allah, padatral tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada tuhan-

tuhan lain bersama-Nya, dan Allah tidak mempunyai istri serta anak."

Ibnu Jarfu, Ibnu Al Mrmdzir, dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Ayat: * ; {& rsill ';
(Dialah yang menciptakan komu dsi tanah) maksudnya adalah

Adam. d\ #'j $esudoh itu ditentukan ajal), yakni ajal kematian.

ilte ,P ffi lOan ada lagi suatu ajal yang ditentulan [untuk
berbangkitJ yang ada pada sisi-Nya fyang Dia sendirilah

mengetahuinyaJ), maksudnya adalah kiamat dan berdiri di hadapan

Allah.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibab Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-Syaikfu serta Al Hakim dan telatr

dt-Shahih-kannyq dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, 5.1-r;r't
(Sesudoh itu ditentukan ajal fkematianmu), ia berkatq *Aial dunia."

Dalam lafazh lain: Ajal kematiannya Mengenai firman-Nya, ffi
i+ j7i lOan ada tagi sttdu ajal yang ditentulcan [untuk
berbangkitJ yang ada pada sisi-Nya [yang Dia sendirilah

mengetahuinyaJ), ia berkata, "-Maksudnya adalah- akhirat, tidak

ada yang mengetahuinya selain Allah."
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Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya,

mengenai firman-Nya, # {;t (Sesudah itu ditentulcan aial

firematianmu), ia berkatq *Maksudnya adalah pada hari saat nyawa

dipegang, lalu dikembalikan lagi kepada pemiliknya dalam kondisi

te1agaJ' Mengenai firman-Nya I i4 J:j i;t (Dan ada lagi suatu

ajal yang ditentukan [untuk berbangkitJ yang ada pado sisi-Nya

[yang Dia sendirilah mengetahuinyal), ia berkata, "Maksudnya

adalah ajal kematian manusia."

\;Kr;6@_'4 W 139 JL ff;,*t; a fri; q -+!6 Y3

'nei\ #{^t'd,t "i'fi,il w4 ; 66i d; lal
;# *)$r. c$-€Lit {i l;@ i,;^;W b ;; :bCW

rW rt;Jj'{1jri@ GA {u'r 'o1-r;$'u-$3riAfi

'.ii:r3 r4i 1ffi,r;@'or:g-7'* F"it'6 *{, (ii1 l;
i*r,t$,":S 34c4Gi;93

"f @ {,ii71.-1}'r4 t1 ;i bH <r-5\66 ;aF

'*;s$i.it 6( J;'+ b#r fi 6'it eirb
"Dan tak ada satu ayat pun dari ayat-ayat Tuhan sampai pada

mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya

(mendustakannya). Ses ungguhnya mereka telah mendustakan yang

haq (Al Qur'an) tatkala sampai kepada mereka, maka kelak akan

sampai kepada mereka (kenyataan dari) berita-beritayang selalu
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mcreha lrcroloholokkan. Apahoh mcreha fidak memperhatikan

berapa banyaknyo generosi-generasi yang telah Kami binasakan

sebelum mereha, padahal (generosi itu) telah Koni teguhkan

kedudukan mereka dimuka bumi,yaitu keteguhan yang belum

pernah Kami berikan hepadanu, dan Kami curahhan huian yang

lebat atos mcreha, dan Kamiiodihon sungai-sungai mengalit di

bawah mereka, hemudian Korrri bhasahan mereka korena dosa

mereka sendirt, don Kami ciptahan sesudah mereha generasi yang

lain Dan kalau Kami turanhan kepadama tulisan di atas kertas,

lalu mereha dapat memcgongrya dengan tangan mereha sendiri,

tentulah orang4rang yortg hofir ita berkatar'Ini tidak lain

hanyalah sihir yang nyata'. Dan merekt berkatar'Mengapo tidak

diturunkan kepadanya (Muhannad) seorang nalaikaf!' dan kalau

Kami turunkan (kepadanyo) seororg malaikat, tentu selesailah

urusan itu, kemudian mereha tidak diberi tongguh (sedikit pw).
Don kalau Kami jadihan rosul itu (fuii) ,rrtlaikat, tcntulah Kami

jadikan dia berupa laki-lahi, dan (iiha Kaniiadikan dia berupa laki-

lahi) Kami pun ahan iadihan nereha tetap ragu sebagaimana kini

mereka ragrl Dan sungguh telah diperoloh-olokkan beberapa rasul

sebelum kCInu, maka twwlah hepada orong-otang yang

mencernoohkan di antora nureha balosan (adzab) olok-olokkan

mereka. Katahanlahr'Befialonlah di muka bumi, hemudian

perhalikanlah bagabnana kesadahan orang<rrong yang

mendustokan ilu'.' (Qs. Al An'aam [6]: a-11)

Firman-Nya, -4yY3 (M, tak ada fsatu ryat pun dari ayat'

6yat TuhonJ sampoi pada mereka....), adalah redaksi kalimat

perrrulaan yang meqietaskan sebagian sebab kekufifian dan

pembangkangan mereka, yaitu berpaling da,,i ayat-ayat Altatr yang

datang kepada mereka, seperti mukjizat para nabi dan segala hal yang
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berasal dari kekuasaan Allatr yang luar biasa yang tidak diragukan
lagi oleh setiap orang yang berakal bahwa itu perbuatan Allah SWT.

Al i'raadh fdari: '# adalah tidak memperhatikan tanda-

tanda yang semestinya dijadikan bukti tentang keesaan Allah.

Kata: [ripada kalimat: 1$l1iri(Satu ayatpn) adalah tarnbahan

yang berfimgsi menunjukkan caktrpan, sedangkan kata: ti paaa

kalimat: .*-l;U(Dari ayat-ayat) menunjrrkkan bagan, yakni, dan tak
ada satu ayat pun yang sampai pada mereka dari sebagian ayat-ayat

Ttrhan merek4 kecuali mereka berpahng darinya

Faedah pada kalimat, \;K fi1 (Sesmgutmya mereka telah
mendustalcan) adalatr sebagai jawab syarth muqaddar (penimpal
"jika" yang diperkirakan), yang maksudnya, jika mereka berpaling
darinya, berarti mereka telatr mendustakan apa yang lebih besar dari
itu, yaitu al haq ;31;A(Tattrala sampai kepadomereka).

Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al haq dr

sini adalah Al Qur'an.

Ada yang mengatakan bahwa yang dimalksud dengan itu
adalatr Muhammad SAw i'irf3-aY;(Y #t Ay,i31.i (ua*a kctak
alran sampai lcepada mereka firenyataan doril berita-berita yang
selalu merela perolok-olol*an). Makzudnya adalah berita-berita
tentang sesuatu yang selalu mereka perolok-olokkan, yaitu Al Qur'an,
atau Muhammad SAW. Ini berdasarkan anggapan bahwa li adalatr

ungkapan tentang itu karena keagungan pe*aranya Maksudnya,

kelak mereka akan mengetahui bahwa sesuattr yang mereka perolok-

olok itu bukanlah sesuatu yang layak diperolok-olokkan, yaitu ketika
diturunkannya adzab kepada mereka, sebagaimana ungkapan: ishbir

fasaufa ya'tiika al khabar 'an idaarat al wa'iid wa at-tahdiid
(sabarlatr, kelak akan datang kepadamu berita-berita dengan kehendak

dari janji dan ancaman itu).
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Pada kata: f$i (Berita-berira) terkandung yang demikian,

karena lafahini hanya digrrnakan trntuk mengungkapkan berita besar.

Firman-Nyu, i-i 4.# uKifr F U;-i1 gpamn mereka

tidak memperhatikan berapa banyaknya generasi'generasi yang telah

Kami binasakan sebelum merelw), adalah redaksi kalimat permulaan

untuk menrjelaskan yang sebelumnya. Huruf hamzah di sini berfirngsi

sebagai pengingkar, dan'$ bisa sebagai partikel tanya atau khabar.

Kata ini terkait dengan kata kerja ru'yah (memperhatikan; yakni dari

liJ mengenai pgrbuatan setelatrnya. ii V (Gelerasi-generas)

adalatr tamyiz. 93 (Generasr) adalah sebutan untuk setiap Tzrnnaln-

Mereka disebut demikian karena iqtiraan (kebersamaan masa)

mereka. Maknanya adalatr, apakatr mereka tidak mengetahui dengan

mendengar berita-berita dan melihat jeiak-jejak, berapa banyaknya

umat-umat yang telah kami binasakan, dari masa ke masa, karena

mendustakan para nabi mereka?

Ada yang mengatakan bahwa ii uaA*, masa suatu :znnan,

yaitu selama enam puluh tatrun, atau tqiuh putuh tahtrn, atau delapan

puluh tahun, atau seratus tahun [Vakni abad], sebagaimana perbedaan

pendapat mengenainya, sehingga makna pada ayat ini adalah dengan

perkiraan adanya mudhafyang dibuang, yakni min ahli qarnin.

Firman-Nya, fJ $i |t1 ii{I A'ek godahal [generasi

ituJ telah Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu

lreteguhan yang belum pernah Kami beriknn kepadamu). Maklcnna

lahufi al ardhi artinya memberikan tempat kepadanya di muka bumi.

Maktranalhu! fi at ardhi artinya meneguhkannya di muka bumi.

Redaksi ini adalah redaksi kalimat permulaan sebagai iawab sual

muqaddar (penimpal pertanyaan yang diperkirakan), seakan-akan

ditanyakaru "Bagaimana itu?"

Ada yang mengatakan batrwa redaksi ini adalah sifat untuk 9I
(Generasi).
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Pendapat pertarya lebi tepat. Kata: I pada kalimat: $i, 5 C

Qtartu lreteguhan yang belum pernah Kami berikan) adalah nakirah
(indefinitif) yang disifati oleh yang setelahny4 yakni, Kami
meneguhkan mereka dengan keteguhan yang belum pemah kami
berikan kepadamu. Maknanya yaitu, sesungguhnya Kami memberikan
kepada generasi-generasi sebelum kamu apayarLgtidak Kami berikan
kepadamu di dunia, dan juga par{angnya umur serta kuatnya fisik,
namun Kami telah membinasakan mereka semua. Dikarenakan
kebinasaan mereka, maka kamu lebih baik daripada mereka.

Finnan-Nya , 66$ d; itAl (fi;V (Dan l{ami curahkan hujan
yang lebat atas mereka), maksudnya adalah, al mathar al kntsiir
(hujan yang lebat), diungkapkan dengan kata: itAl (tangit), karena
hujan turunnya dari langit seperti urgkapan penyair berikut ini:

ti ,i\i'.J;rti:i'iI.
Apabila hujan lurun ke negeri suatu lcaum.

Al midraar merupakan bentuk kata mubalaghah yang

menunjnkkan banyak, seperti midzkaar sebagai sebutan bagi wanita
yang banyak melahirkan anak laki-laki, danmiinaars bagi wanita yang

banyak melatrirkan anak perempuan. Dikatakan darra al-laban-
yadurru, apabila susu yang diperah banyak mengeluarkan susu.

Mawub-nya kata: 6Si (tetat) dikarenakan sebagai hal (keterungan

kondisi). Makna mengalirnya sungai-srmgai di bawah mereka adalah,

dari bawah pohon-pohon dan tempat tinggal merek4 yakni, Allah
melapangan rezeki bagi mereka setelah meneguhkan mereka di muka
bumi, narnun mereka justru mengingkarinya sehingga Allah
membinasakan mereka karena dosa-dosa mereka.

b;; b GW (Dan Kami ciptakan sesudah mereka),
. maksudnya adalah, setelah kebinasaan mercka $fl| ($ (Generasi

yang lain), sehingga menjadi pengganti generasi yang telatr binasa. Di
sini terkandung penjelasan tentang sempurnanya kekuasaan Allatl
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SWT s€rta kuatnya kekuasaan-Nya dan Allah membinasakan siapa

saja yang dikehendaki-Nya serta mengadakan siapa saja yang

dikehendaki-Nya.

Firman-Nya, iyfi{ uji fiti,;o$rtfi 
"r6:i e6-,ni; ffi E;

'#f,, {Tif (Don katau lturi twutkon kcpadamu tulisan di otas

kertas, lalu merekn dopat memegongnyo dengot tangan mereka

sendiri, tennlah orangarong yang kofr itu berkata, *Ini tidak lain
hanyalah sihir yong nyata"). Dalam rdaksi ini terdapat penjelasan

tentang sangat kerasnya merelo dalam kekufirran, dan mereka tidak
mau beriman sekaliprm Atlah menunrnkan kitab yang tertulis di atas

kertas yang dapat mereka tihat dan saksikan- fu*ifi ltatu mereko

dapat memeg(mgnyo dengm tangon mereka sendiri) sehingga

berpadulah dua rmsur indra bagi mereka yaitu indra pe,ngtihatan dan

indra perab a. 'aj f= JyTti, iL$'a$i 3(i lrenuan orans-orans
yang kafir itu berkata,*Ini tidaklain lrory,olal, sihir yong nyata')

Meteka tidak tahu apa yaog mereka saksikan dan apa yang

mereka sentuh- Jika kondisi indrapenglihatan mereka demikian, maka

apalagi terhadap yang sekadar benea rvahyu kepada Rasulullah SAW
melalui malaikat yang tidak dapat mercka lihat dan tidak dapat mereka

sentuh?

Al Kitaab ini adalah mashdo dni al kitaabah (tulisan),

sedangfun al qirthaos adalah osh-shahiifah Qe,mbaran atau kertas). 
'

Firman-Nya, ?i1 ,5; '$ 15 tJ6; (Dan mereka berkata,
uMengapa tidok ditwunkon kcpadoOa [MuhonmadJ seor(mg

malaikaf?') mencakup bentuk lainnya dari bentuk-bentuk

pengingkaran mereka terhadap kenabian beliau SAW dan kelcufiran

mereka terhadap kenabiannya, yakni, mereka berkate "Mengapa

Allah tidak menurunkan seorang malaikat kepadamu yang dapat kami

lihat dan kami dapat berbicara kepadanya sehingga kami

mempercayainya dan mengihrtinya?' Ini s€perti perkataan mereka:

9-* frr <;6i 3fi AtJi '{i lurnsopo tidak'ditmnkmt
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lrepadanya seorang malaikat agar malaikat itu mernberilcan

peringatan bersama-sarna dengan dia?) (Qs. Al Fr.rqaan l25l:7).

fft ';i K ff11!; (Dan tratau Kami turunkan [trepadanyaJ
seorang malaikat, tentu selesailah urusan i/u), maksudnya adalah,

walaupun Kami menurunkan seorang malaikat, sebagaimana mereka

sarankan sehingga mereka dapat melihatrya serta berbicara
kepadanya, dan ia pun berbicara kepada mereka, i;elt '5 (Tentu

selesailah urusan iA. Maksudnya adalah, tentulatr Karni
membinasakan mereka jika mereka tidak beriman ketika
diturunkannya malaikat daq mereka dapat melihatrya, karena ayat

seperti ini, yakni turunnya malaikat dengan sifat demikian, bila tidak
terjadi keimanan setelatr terjadinya itu, maka mereka pasti dibinasakan

dan disegerakan siksanya.

'bt$-$ 'r3 $emudian mereka tidak diberi tangguh [sedifit
pun|), maksudnya adalah, tidak ditangguhkan 

, 
setelatr turunnya

malaikat itu, dan mereka dapat menyal'rsikannya.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah, sesunggtrhnya

apabila Allatr SWT mentrrunkan seorang malaikat yang dapat dilihat
(oleh mereka), maka kekuatan kemanusiaan mereka tidak akan

mampu bertahan hidup setelah menyaksikannya, bahkan nyawa
mereka akan lenyap .saat rtu, sehingga tidak ada artinya Allah
mengutus para rasul-Nya dan menurunkan Kitab-Kitab-Nya untuk
memberikan tugas kepada para hamba-Nya, sebagaimana firman-Nya:

S3 iA'&\ f$(Agar Kami menguji mereka siapakah di antara
merelra yang terbaikperbuatannya) (Qs. Al Kahfi [8]: 7).

Firman-Ny u, $.-5 ti;i;s t4i '.^1; 1', (Dan tcatau Kami
jadilran rasul itu [dariJ malailcat, tentulah Kami jadi]ran dia berupa

laki-laki), maksudnya adalatr, jika Kami jadikan utusan kepada Nabi

itu seorang malaikat yang dapat mereka lihat dan berbicara kepada

mereka, tentulatr Kami menjadikan malaikat itu ddarn wujud seorang

laki-laki, lorena mereka tidak dapat melihat dalam wujud aslinya yang
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Allah ciptakan padanya" kecuali setelatr berwujud seperti wujud
manusia, karena setiap jenis makhluk akan familier kepada jenisnya

sendiri. Seandainya Allah SWT menjadikan utusan kepada manusia,

atau utusan kepada Rasul-Nya itu dalam wujud malaikat yang dapat

berbicara (kepada mereka), tentulah mereka lari darinya dan tidak
familier kepadany4 karena mereka dirasuki oleh rasa takut yang

menghalangi mereka dari perkataannya dan dari menyaksikannya. Ini
kondisi minimalnya, sehingga kemaslalratan pengutusan pun menjadi

tidak sempurna. Namun ketika Allah menjadikan malaikat utusan itu
dalam wujud manusia agar mereka merasa tenang dan farnilier
terhadapnya, maka orang'orang kafir mengatakan batrwa ia bukanlatr

malaikat, akan tetapi manusia biasa, lalu mereka pun kembali seperti

sebelumnya.

Firman-Nya, 54_ ti 1F 6i; (Dan [iika Kami
jadilran dia berupa laki-lakiJ Komi pun akan jadilan mereka tetap

ragu sebagaimana kini merelu raSt), maksudnya adalalL tentulah

Kami timpakan kepada mereka apa yang pernah menimpa merek4

sebab walaupun mereka melihatnya dalam bentuk seorang manusi4

mereka akan berkata, "Tni manusia biasa, bukan malaikat." Jika

dibuktikan kepada mereka bahwa ia adalah malaikat, maka mereka

akan mendustakannya.

Az-Zajjai berkata, "Makna l* tf$ adalah, niscaya Kami
jadikan para pemuka mereka tetap ragu sebagaimana mereka

membuat ragu kaum lemah di antara mereka"

.Para pemtrka itu mengatakan kepada kaum lemah di antara

merek4 "sesungguhnya Muhanrmad adalah manusia biasq tidak ada

bedanya dengan kalian," dengan demikian mereka sama saja telatr

menimpakan keragukan terhadap golongan lemah itu. Allah lalu

memberitatrukan batrwa seandainya Allah menurunkan malaikat

dalam benttrk manusi4 tentulah mereka akan menemukan jalan untuk

meragukan, sebagaimana yang mereka lalcukan.
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Al-labs adalah al ldnlath ftacau), dikatakan: labastu 'alaihi al
amr -albasulht[- labsan, yakni Hwlathtulhill (aku mengaburkan
perkara terhadapnya). Asal maknanya adalah menutup dengan pakaian

atau ldrurya

Allah SWT lalu berfirman untuk menenteramkan dan
menghibur Nabi-Nya SAW: <r-5\ 663 ,1# n p,'e#t dS
i,;,i|-T. .9e \j'tL 6 i2 b# (Dan sunggpi telah diperolok-

ololrJcan beberapa rasul sebelum kamu, malca turunlah kepada orang-
orang yang rnencett oohkan di antara merelca balasan (a&ab) olok-
oloklran mereka)." Dikatakan: haaqa asy-syai'u -yahiiqu -wuhuuqan
wa hiiqaanan, yang artinya nazala (sesuafu itu fimn), yakni, maka
turunlah apa yang mereka olok-olokkan itu dan meliputi mereka.
Inilatr yang benar, karena mereka binasa akibat mengolok-oloknya.

$if OW $ lxontonlah, "Berialanlah di muka bumi.'),
maksudnya adalah, katakanlatr watrai Muhammad, kepada orang-
orang yang mengolok-olok itu, "Berjalanlah kalian di muka buni dan
lihaflatr bekas-bekas kaum sebelum kalian, agar kalian mengetatrui

siksaan yang akan menimpa mereka, dan bagaimana terjadinya
siksaan mereka setelatr sebelumnya mereka memiliki kenikmatan
besar, melebihi yang kalian peroleh. Inilah bekas negeri-negeri

mereka yang telah hancur, kebun-kebun mereka yang telatr terkubur,
dan tanatr wilayah mereka yang telah terhrtup. Dikarenakan mereka

ditimpa dengan kondisi ini, maka kalian akan mengalaminya, dan

setelatr kebinasaan mereka kalian pun akan binasa."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadah, mengenai

firman-Nya: i*rJ $ 13,9l Aj 41; U, i,it; i 4tij (Dan tak
ada satu ayat pun dari ayat-ryat Tuhan sampai pada mereka,

melainlcan merela selalu berpaling dari padanya [mendustakannyaJ),
ia berkat4 "(Maksudnya adalah), tidak ada satu ayat pun dari
Kitabullah yang sampai kepa*a mereka kecuali mereka berpaling
darinya." Mengenai nrr*r,-Nyu, Y (41 

idy- 3;13 {it:rfi,{:f1'riKrl.
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itj,#+V((Sesungguhnya mereka telah mendustakan yang haq [Al
Qur'anJ tatkala sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai

lrcpada merelw [kcnyataan dariJ berita-berita yang selalu mereka

perolok-olok*an), ia berkata, *(Makstrdnya adalah), kelak pada Hari

Kiamat akan sampai kepada mereka bertita-berita tentang Kitabultah
yang selalu mereka perolok-olokkan."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Malilq mengenai firman-

Nya: ii e (Generasi-generasi), ia berkatq "(Maksudnya adalah)

umat'" 
, AM bin Humai4 Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,

Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-Syailfi meriwayatkan dari Qatadah,
mengenai firman-Nya, :K # |Ce.trle'jf,sgadatnl [gercrasi
,tuJ telah Kami teguhkan kcdudulan mereka di muka bwni, yaitu

kcteguhan yang belum pemah Kami berikan kcpadamu), ia berkata,
' "Kami berikan kepada mereka apa yang tidak kami berikan

kepadanru."

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-Syaitfi
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai finnan-Nya: r.tAt fitri
6S$ # (Dan'Kami curahkon hujan yang lebat atas mereka), ia

berkata, "(Maksudnya adalah), sebagiannya mengikuti sebagian lain."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari

Harun [1-faimi, mengenai ayat ini, ia berkata, "(Makzudnya adalatr)

hujan pada musimnya."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Al
Aufi, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, ,+$le(S-&Ai*
i,gfi ifi lOan kalau Kami hmtnkan kepadamu tulisan di atas

lrcrtas, lalu mereka dapat memegongnya dengon tangan mereka

sendiri), ia berkata, *(Maksudnya adalatt), sekalipun Kami turunkan

dari langit lembaran yang berisi tulisan. Fgfiif,E 1t^atu mereka
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dapat memegcmgnya dengan tangan mereka sendiri), niscaya itu akan
menarrrbah mereka semakin mendustakan."

Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-Syaik1r meriwayatkan dari
Mujahid, mengenai firman-Nyu, ig$, ijA'E ltau mereko dapat
memegangnya dengan tangan mereka sendiri), ia' berkata,

"(Maksudnya adalatr), lalu mereka menyenhrhnya dan melihatnya,
niscaya mereka tidak akan mempercayainya"

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari
Muhammad bin Ishaq, ia berkata: Rasulullah SAW menyeru kaumnya

kepada Islam, berbicara dan menyampaikan kepada mereka

sebagaimana yang sampai kepadaku I,alu7-anrr'ah bin A1 Aswad bin
Al Muththalib, An-Nadhr bin Al Harits bin Kaldah, Abdah bin Abd
Yaghuts, Ubay bin Khalaf bin Wahb, dan Al Ash bin Wail bin Hisyam
berkata, "Seandainya saja ada seoftmg malaikat bersamamu, wahai
Muharnmad, ymg berbicara kepada manusia atas namamu, dan ia
tampak bersamamu." Allah lalu menunrnkan ayat: 3i$ t)il;\:{i$63
(Dan mereka berlcata, "Mengapa tidak diturunkon kepadanya

I Muh amm adJ s e or an g mal aikat?' )
Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu

Hatim, dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan daqi Mujahid, mengenai

firman-Nya, \ii & 3;, $i tj6; (Dan mereka berkata, "Mengapa
tidak diturunkan kcpadanya [MuhonnadJ seorang malaikaf?'), ia
berkata, *(Maksudnya adalatl) seorang malaikat dalam wujud
manusia. i;1lt'$Kff$i; (Dan kalau Kami turunlcan [kepadanyaJ
seorang malaikat, tentu selesailah wusan itu), (yakni) terjadilah

kiamat."

Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,
Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Qatadah,
mengenai firman-Nya: f$ '";; (Tentu selesailah urusan itu), ia
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berkata, "seandainya Allah menurunkan seorang malaikat, kemudian

mereka tidak beriman, niscaya disegerakan adzab bagi mereka."

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-Syqkh

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai finnan-Nya, *t ffi i;
(Dan lralau Kami turunkan [kepodanyal seorang malaikat), ia

berkata, "seandainya datang kepada mereka malaikat dalam bentqk

aslinya. ffll 
";; 

(Dan tentu selesailah ultsan itu), nrscaya Kami

binasakan mereka. 'bifi- { 'r3 (Kemudtan mereka tidak diberi

tangguh [sqdikit punJ). Maksudnya, mereka tidak ditangguhkan. tr;
JA f;A r4i )fiI.., (Dan kalmt Kami jadilan rasul itu [dariJ
malailrat, tentulah Kami jadikan dia berupa laH-lalci). Maksudnya,

seandainya datang kepada mereka seorang malaikat, maka tidaklalt

datang kepada mereka kecuali dalam bentuk seorang laki-laki, karena

mereka tidak dapat melihat malaikat. 5try-6 4; (Ji$t (Oo"

[iitra Kami jadilcan dia berupa law-lakiJ lfumi pun alan iadikan

merelra tetap ragu sebagaimona kini mereka ra3rt). Maksudnya

adalah, niscaya Kami samarkan kepada mereka apa yang kini mereka

sama^rkan."

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid,

mengenai firman-Ny u, $$ t!;i13 tui fri:+ tri (o"" kalau Kami

jadilran rasul itu fdariJ malailut, tentulah Kami iadikan dia berupa

laki-laki),ia berkata, "(Maksudnya adalatl) dalam bentuk seorang [aki-

taki, dalam wujud seorang laki-laki.'

Ab&mazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Abu Asy-

Syailrfi meriwayatkan dari Qatadah, me'ngenai firman-Nya: '^fr{ 13
g3 '-fii;s rui (Dan kalau Kami iaditwn rasul itu [dariJ malaikat,

tentulah Kami jadikan dia berupa laki-lalci), ia berkata, "(Maksudnya

adalah) dalam wujud seorang manusia."

Ibnu Jarir meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Zaid.
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. Ibnu Jarfu, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya: -iE tJi;
(Dan [iilra Kami jadikan dia berupa laki-takiJ Kami pun akan jadikan
merelra tetap ragu), ia berkata, "(Maksudnya adalah), Kami samarkan

terhadap mereka."

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-syaikh
meriwayatkan dari As-Suddi, mengenai ayat ini, ia berkata,
"(Maksudnya adalah), Kami telah menyerupakan mereka sebagaimana

mereka telah menyerupakan diri mereka sendiri."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari
Muhammad bin Ishaq, ia berkata, "Berdasarkan *habar yang sampai

kepadaku, Rasulullatr SAW melewati Al Walid bin Al Mughirah,
Umayyah bin Khalaf, dan Abu Jahl bin Hisyam. Mereka mencemooh
serta mengolok-olok beliau dan membuat beliau marah, maka Allah
menurunkan ayat: r|-i+b$ <r-,5\663 aV e #rju#l ,"::'ui#- 4r13tL (Dan sungguh telah diperolok-oiol*an beberapa
rasul sebelum kamu, moka turunlah kepada orang-orang yang
mencemoohkan di antara merelca balasan [adzabJ olok-olokkan

'mereka)."

ez:;:;i 
)-4 iF:;E"Sir',-;;*fS Er#)i o-,3;jS

@ ;.5ir gi'X ),At Et c:,|J,(, iti #@ c;;t
eys'l-g* ;'#-';' 6'ir, efrt *6 $; 3€t dt';.A'S
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,3:r11fi ?rfifi 6-fr-of @ u#i';;;rt,at('n"iG.., 36

e;, jrtiitfr@i-, ,'6 &iF# ft6*;-obtiSL[
"'Ft' &'$fu ,it'r-v Xri nief i @l # g';' i,':Q,

,,4); 0t,e 31'o, 3#r #l'g vi + ls it iy;jJi frs -,1;jv

t-jf @ :,!$'Vro;,iV 3r, "rtL:; Gyi,W<,i" tA
{ ;r' #w e511iw 53; 6 ft},; 6gt x#(

{,Eyie5y, lK i1 t i$fr :F t;ftit ;rfi;,:; @ 6iS-
'orlfii

uKatakanlahr'Kepunyaan siapokah apa yang ada di langit dan di
bumf!' Katahanbhr'Kepunyaan Allah'. Dia telah menetophan atas

diri-Nya kosih soyang, Dia sunggtrt-sungguh ahan menghimpun

kamu pada Hari Kiamat yang tidak oda keraguan terhadapnyo.

Orang+rang yang merugikan dbinya, mereka itu tidak beriman.

Dan kepanyaan Allahlah segala yang ada pada malam dan siang

hart. Dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Katakanlah,'Apakah akan aku jadikon pelindung selain dari AAah

yang menjadikan langit dan burt,Tmdahal Dia memberi makan dan

tidak diberi makan?' Kalahanlah r' Ses ungguhnya aku diperintah

supaya ahu menjadi orang yang pertama kali menyerahkan diri
(kepadaAllah), dan janganlah sekali-kali kamu termasuk golongan

orang-orang musyrik' . Katakanlah r' Ses ungguhnya aku takut akan

adzab hari yang besar (Hari Kiamat), jika aku mendurhakai

Tuhanku'. Barangsiapa yang dijauhhan adzab daripadanya pada

hari itu, maka sangguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya,

Dan itulnh keberuntungan yang nyata. lika AAah menimpakan

suatu kemadharatan kepadamu, maka tidak ada yang

)i)n)t)
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menghilangkannya selain Dia sendirl Dan jika Dia mendatanghan
kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu,
Dan Dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hamba-Nya. Dan
Dialah Yang Maha Bijaksano lagi Maha Mengetahui; Katakanlah,

'Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?' Katakanlah, (Allah. Dia
menjadi saksi antara aku dan kamu Dan Al Qur'an ini diwohyukan

kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu
don kepada orangerong yong sarypai Al Qur'an (kepadanya).

Apakah sesunggahnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan
yang lain disamping Allflh?' Katakanlahr'Aku tidak mengakui,.
Katakanlahrssesungguh.nya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa

dan sesangguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu
persekutukan (dengan Allah),. Orang-orang yang telah Kami
berikan kitab kepadanya, rnereka mengenalnya (Muhamm,ad)

seperti mereka mengenal anak-anaknya sendirl Orang-orang yang
merugikan dirinya, mereka tidak beriman (kepadaAllah). Dan

siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang membuat-buat
suatu kedustaan terhadap Allah, atau mendustakan ayat-ayat-Nya?

Sesungguhrrya orangorang yang aniaya itu tidah mendapat
keberuntungan " (Qs. Al An'aam [6lz 12-21)

Firman-Nya, ,i;.it3 gtA( j. 6, # j (Katatrantah,

"Keprunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi?') Iru
hujjah atas mereka dan untuk membungkam mereka. Maknanya
adalah, katakanlah perkataan ini kepada mereka. Jika mereka berkata
maka katakanlah, "Kepunyaan Allah." Jika telah dipastikan bahwa
kepunyaan-Nyalah segala yang ada di langit dan di bumi, baik
berdasarkan pengakuan mereka maupur dengan diberlalnrkannya
hujjah atas merekq maka Allah Maha Kuasa untuk menyegerakan
siksaan kepada mereka, akan tetapi i,i!;i ,-rJt & ',.$ lOia tetatr
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menetapkon atas diri-Nya kasih sayang), yakni, telah menjanjikan
kasih sayang sebagai anugerah dan pemuliaan dari-Nya.

Disebutkannya rufs (dlrr) di sini adalatr sebagai ungkapan

tentang penegasan janji-Nya dan penepisan akan penghalang-
penghalangnya. Dalam redaksi kalimat ini terkandung anjuran bagi
yang berpaling dari-Nya untuk berbalik kepada-Nya dan
menenteramkan kekhawatiran mereka" bahwa Allah Matra Penyayang
terhadap ptra hamba-Nya, tidak menyegerakan siksaan kepada
merek4 dan Allah menerima tobat mereka. Di antara bentuk kasih
sayang-Nya adalah mengutus para rasul kepada mereka, menurtmkan
Kitab-Kitab, dan menunjul*an bukti-bukti

Firman-Nya: ;I,i1jl ,j 6t '#G4 (Dia sungguh.sungguh

akan menghimpun kamu pada Hari Kiamat),huruf laam di sini adalatr
jau,ab qasam mahdzuf $tenimpal strnryah yang dibuang).

Al Farra' dan yang lainnya berkata" "Bisa juga redaksinya

telah sempuma pada kata: i33i (Kasih sayang), dan yang

setelahnya adalah redaksi kalimat permulaan sebagai penjelasan,

sehingga makna ayat: 'FAQ (Dia sungguh-sungguh akalt
menghimpun lcamu) adalab Dia sungguh-sungguh akan
menangguhkan penghimpunan kamu

Ada yang mengatakan batrwa maknanya adalah, Dia sungguh-

sungguh akan menghimpun kanru di dalam kubur hingga hari yang

kamu ingkad keberadaannya.

Ada yang mengatakan bahwa makna kata: jldi sini adalatr j,
yakni lryajma'annohtrn fii yaumil qiyaamah @ia sungguh-sungguh

akan menghimpun kamu padaHari Kiamat).

Ada yang mengatakan bahwa posisi kalimar $A:dJ 1Oa
sungguh-sungguh aknn menghimpun kamu) adalatr nashab, karena

sebagai badal dari kata: i,:!Si @asih sayang), sehingga huruf laam-
nya bermakna irl a* maknanya yaitu, Tuhanmu telatr menetapkan
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kasih sayang atas Diri-Nya unttrk menghimpurunu, sebagaimana

pendapat mereka mengenai firman-Nya: *f1{V Y S U { fi't
#-3tr'1 (Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat
tanda-tanda (kcbenaran Yusufl bahwa mereka harus
memenjarakannya). (Qs. Yuusuf [2]: 35). Maksudnya adalah, an
yus ajj inuuft z (harus memenjarakarnya).

Ada yang mengatakan bahwa kalimar '$141 (Dia
sungguh-sungguh akan menghimpun kamu) merupakan redaksi

ancaman setelatr redaksi anjuran, dan sebagai redaksi ancaman setelah

redaksi janji, yakni, jika Dia menangguhkanmu dengan kasih sayang-

Nya, maka kelak Dia akan membalasmu dengan menghimprrnkanrlu,
kemudian memberikan siksaan kepada orang-orang durhaka yang

berhak disiksa.

Dhnmir pada kalimat: ,4 q, { lfong tidak ada keraguan

terhadapnya) kembali kepada "hari" atau "penghimpunan".

Firman-Nya, 6hL{ fr &a-fi lj$ O,i,l (orang-orang
yang merugikan dirinya, mereka itu tidak berimon). Az-Zajjaj berkata,

"Maushul-nya marfu' kaxena sebagai mubtada', adapun yang

setelalrnya adalah Htabar-ny4 sebagaimana ungkapan alladzii
yulrrimurcii fa lahu dirhom (orang yang menghormatimu, maka

baginya satu dirham). Huruf faa' dr sini sebagu mubtado' yang

mengandung makna syarth."

Al Akhfasy berkat4 "Jika mau, Anda bisa menyatakan batrwa

O-i,l pada posisi rwstub sebagai badal datr kaaf daa miim pada
kalimat:'$24, yakni layajrna'anno al musyrikiin altadziina
Htasiruu anfusahum @ia sungguh-sungguh akan menghimpunkan
orang-orang musyrik yang telatr merugikan diri mereka sendiri)."

Namun Al Mubarrad mengingkarinya dan menyatakan bahwa
pendapat tersebut salah, karena tidak boleh ada badal dafi muWtathab
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dan mukhathib, sehingga tidak boleh dikatakan mtrarht bika zaidun,

dan tidak boleh juga marmtu bii zai&m.

' Pendapat tain menyebutkan bahwa <r$t pada posisi jan
sebagai badal dati 'q#i (Orong-orang yang men&rtakan), ImB
telalr disebutkan, atau sebagai ru't dari i*;fC$.

Ada yang mengatakan bahwa €rSt adalah munaadaa (yang

diseru), sedangkan partikel senmya muqaddor (diperkirakan).

Firman-Nya, {it$ ,fit e'&,li iti <oan kepnyaan attahtah
segala yang ada pada malam dan siang lroD, adalah

lillaah ftepunyaan Allah). Diltustrskannya penyebutan as-saaHn

(yang diarn; yat<ni dari'f3) karena yang mernitiki karakter ini lebih

banyak daripada yang bergerak

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adal'h, maa sakana

fiihimaa atau taharralw (segala apa yang diam atau bergerak pada

keduanya [malam dan siang hari]), lalu cukup disebutkan salatr

satunya saja. Redaksi ini termasuk huiiah untuk menyalahkan

kel<rrfimn.

Firman-Nya , $;t 1$1 ;'t;fr 3 (Katakantah, "A2nluh alcan aht
jadilran pelindung selain doi Allah?), adalah kalimat tanya yang

mengindikasikan pengingkaran. Beliau mengatakan ini kepada mereka

karena mereka justru mengajak beliau untuk menyembah berhala.

Pengingkaran ini tentang menjadikan selain Allah sebagai pelindung,

bukan menjadikan pelindung secara mutlak. Masuknya huruf lamzah

kepada maful, bukan kepada fi'I. Idaksud $; di sini adalatr

sesembaharq yakni, bagaimana mungkin aku menjadikan selain Allah
sebagai sesembahan? Kalimat 8V Eirl;l 96 Vang menjaditran

langit dan bumi) pada posisi jwr sebagu no't ism jl.
Al Ak*rfasy membolehkannya rafa' dengan enggapan

disembtrnyikannya mub tada' .

Az-7ayaj memboletrlcannya nalwb sebagai pujiae
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Abu Ali Al Farisi membolehkannya nashab akibat .ft'l yartg

disembunyikan, seolah-olah dikatakan "atruht faathirus samaawaati

wal ardhi" (dengan meninggalkan Dzat yang menjadikan langit dan

bumD.

Firman-Nyu, 71Er{t i,if;-'$t lraaanal Dia memberi malcan

dan tidak diberi makan). Jumhur ulama membacanya dengan

dhamnah pada huruf ya' dan lcasrah pada hunrf 'ain pada kata
pertanr4 dan dengan dhammah pada huruf ya' datfathah pada huruf
'ain padakata kedua.2G Maksodnya adalatr, memberi rezeki dan tidak
diberi rezeki.

Sa'id bin Jubair, Mujahid, dan Al A'masy membacanya

dengala fathah pada huruf ya', dan fathah pada huruf 'ain pala kata
kedua. Dibaca juga dengan fothah pada huruf ya' dan 'ain padakata
pertama, dan dhammah padzhurufya' dan lasrah pada 'ain pada kata

kedua, dengan anggapan dhamir-nya kembali kepada 0j y^g t"tuh
disebutkan itu. Dikhususkannya penyebutkan kata "Pemberian

makan" dan bukan kata lainnya adatah karena ini termasuk bentuk
pemberian nikmat, karena kebutuhan terhadapnya lebih dominan.

Firman-Nya: 'jJ'i, 'iX GrU';\ 3A a)ii Gatalcanlah,
"Sesungguhnya aht diperintah supcrya aht menjadi orang yang
pertama l(oli menyerahkan diri ftrepada Allah). Setelah

memerintahkan beliau untuk menepis menjadikan selain Allah sebagai

sesembahan, Allah SWT memerintahkan beliau untuk mengatakan

kepada mereka bahwa beliau diperintahkan untuk menjadi orang yang

pertama kali dari kaumnya yang menyeratrkan diri kepada Allah dan

menjadi pilihan dari antara umatrya.

Ada yang mengatakan bahwa makna 'jJ adalah menerima

perintah Allah. Allah lalu melarangnya, termasuk orang-orang yang

syirik. Maknanya adalah, aku diperintahkan menjadi orang yang

2* ;-9;{;'*X, ini adalah qira' ah jur:frrv.
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pertama kali menyerahkan diri ftepada Allatr), dan aku dilarang

berbuat syirik.

Altah lalu memerintabkan beliau untuk berkata: .ig .-161 eL

# $- A$ i; -Liii (Sesungguhnya aht tahtt akan adzab hari
yang besar [Hari KiamatJ, jika aht mendurhalcai Tuhanh),
maksudnya adalah, jika aku mendurhakai-Nya dengan menyembah

selain-Nya atau menyelisihi perintah-Nya atau larangan-Nya.

At ffiauffyalrliaari: J61l adalah menanti yang tidak disukai.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya di sini adalah mengetatrui,

yakni, sesungguhnya aktr mengetahui bahwa jika aku mendurhakai

Tuhanku, maka bagiku adzubyang besar

Firman-Nya: i7-J-t # #;'rf" i;3- fi (Barangsiapa yang

dijauhkan adzab doripadanya pada hori itu, maka sungguh Atlah
telah memberikan rahmat kepadanya). Para qurra' Madinah dan

Mal*alL serta Ibnu Amfu, membacanya dengan bentuk mabni lit
maful (kalimat negatif), yakni, barangsiapa dijautrkan adzab darinya.

Qira'ah ini dipilih oleh Sibawaih.

Para qwra' Kufah membacanya dengan bentuk mabni lil fo'il
(kalimat positif). Qira'ah yang dipilih oleh Abu Hatim. Berdasarkan

qira'ah ini, dhamir-nya kembali kepada Allah. Makna ayat: *i';_
(Pada hari itu) adalah hari adzab yang besar. lL.J.t "ii lUoto
sungguh Allah telah memberikan rahmat kcpadanya), maksudnya

adalab Allah menyelamatkannyq menganugeratrinya kenikmatarU dan

memasukkannya ke surga.

Kata penunjuk CI; menunjukkan kepada "penjauhan" [dari
adzr;bl atau kepada "rahmaf' [pemberian ratrmat], yakni, maka

penjauhan atau rahmat itu adahh UIi ijli (Xrtrruntungan yang

nyata), yakni yang jelas dan nyata.

Ubay membacanya: iii &r U#',i lBarangsiapa yang Altah

menj auhlcan adzab darinyal.
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Firman-Nya: )laffi dUC'i- o$ Qika Allah menimpakan suatu

kcmudluratan kcpadomu), maksudnya adalalt jika Allah menurunkan

suatu kemudharatan kepadamq yaitu berupa kemiskinan atau

penyakit. 'i{yii AIL$ (Maka tidak ada yang menghilanglcannya

selain Dia sendiri) maksrdnya adalah, tidak ada yang mampu
menghilangkannya selain Dia h ,l''(j ob (Dan jitra Dia
mendatangkmr kebaikon kcpdamu) berupa kelapangan rezeki atau

kesehatan 

"-i, 
,G I t';' (Maka Dia Moha Kuasa atas tiap-tiap

sesuatu). Di antara buktinya adalab Dia menimpakan kebwukan dan

lsfaikan.

Firman-Nya: -e2ti2'dj Ali;1(Dan Dialah yang berhtasa
atas sekalian hamba-homba-Nya). Al qahr adalah al ghalabah
(mengalahkan) !|$ii adalah al ghaalib (yang mengalatrkan).

Dikatakan uqhira u-rajul apabila ia dikalahkan dan dihinakan.
Contohnya dalam ,ngkalran penyair berikut ini:

r?lt.lif #;;t )-...t . t.c-(tc. t fut-*lP )-2*r-rJl F.F
Husluin mengangotkan mtuk memimpin suht Klruza' ah,

namto, te@a Husluin telah dihinakan dan dikalahkan.

Makna kalimat .9tft.'i; (,lt* sekalian hamba-hamba-Nya)

adalah dan mengalahkan mereka, bukan bermakna di atas

tempat seperti as-sulthaan fruqa ra'fryatih (Sultan di atas

ralryahya), yakni kdudukan dan keluhurannya. Ada makna tambahan

pada kort^ al qab yang selain menguasai, yaitu mencegatr yang

lainnya mencapai matsudnya '$41 ';lt_(Dan Diatah Yang Maha
Bijaksana) dalam segala pertara-Nya, # <tng, Maha Mengetahui)

tentang perbuatan para hamba-Nya

Firman-Nya: ''ii3, ffi n; L1 S 6rto*"rrlah, "siapakah yang
tebih lant persalaiannya?\ Ll adalah mubtada', K aaaUn khabar.
nya" sedangk*, {,3#, adalah tamyiz, sementara ,6[ bisa digunakan
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untuk yang lama dan yang barq serta untuk yang mustahil dan yang
mungkin. Maknanya adalab saksi mana yang lebih kuat kesaksiannya.
Jadi, kata: 6[ ditempatkanpadaposisi ryahiid (nk,si).

Ada yang mengatakan bahwa kata: ,A ai sini menempati
posisi rrz. Allatr, ymg maknany4 Allahlah yang lebih kuat
persaksian-Nya, yakni keesaan-Nya dalam ketuhanaq dan
perunjukkan bukti-buld atas keesaan-Nya adalah kesaksian yang
paling besar dan agung, maka Dialah saksi antara aku dengan kalian.

Ada yang mengatakan bahwa firman-Nya, lfid, ,# r+rfil
(Allah. Dia menjadi saksi antoa aht dan kamu), adalah jawaban,

karena yang menjadi saksi antara dia dengan mereka adalah yang
paling besar kesaksiannya terhadap beliau SAW.

Ada yang mengatakan bahwa jawabannya telah sempurna pada

kalimal 'St ,it Q{atakanlah, 
uAllall'). Maksudnya adalalL Altahlah

yang lebih kuat persaksian-Nya. Kemudian dimulai lagi dengan

berkata: 'fut A '4 <O* menjodi saksi antara aht dan trarru).
Maksudnya adatah huwa syahiidun bainii wa bainakum @ia menjadi
saksi antara aku dengan lcamu).

Firman-Nya, S,n3+Fs*\iy:j1l6f UirS(Dan At etr-an ini
diwahykan lepadafu supcya dengomya aht memberi peringatan

lrepadamu dan lcepado orong-orcttg yang sampai Al Qtr'an
firepadanyaJ), maksudnya adalah, Allah mewahyukan kepadalar Al
Qur'an yang aku bacakan kepadamu ini agar dengannya aku dapat

memberi peringatan kepadaru, dan dengannya pula aktr dapat merrberi
pe,ringatan kepada orang-orang yang sampai kepadanya Al Qur'an ini,
baik yang kini ada rnauplm yang tidak ada, dan akan ada pada masa-

masa yang akan datang. Ayat ini menunjulckan cakupan hukum-hukum
At Qur'an terhadap yang beluur ad4 sebagaimana cakupannya terhadap

yang sudah ada saat diturunkannya, sehingga tidak lagi memerlukan

alasan-alasan yang disebutkan dalam ilmu usul fikih.
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Abu Nuhaik membacanya: ,;7::?: dalam bentuk mabni lit fa'il
ftalimat positif), sedangkan tbnu tidan membacanya dalam bentuk

mabli lit maful (kalimat negatif).

Firman-Nya: t;A Ut; ;rl e 31 5t3#I -P,$ @paah
sesungguhnya lcamu mengahti balm'a ada tuhan-tuhan yang lain di
samping Allah?), adalah kalimat tanya yang bemada tegrran dan

peringatan menurut qira'ah dengan dua hunrf hamzah, sebagaimana

asalnya, atau dengan merubah huruf hamzah kedua. Adapun

berdasarkan qira'oh yang membacaiya sebagai Hwbar, maka berarti

sudah jelas kesyirikan mereka.

Allah menyebutkan, {A'a41; 1f*an-tuhan yang lain)karena
':41', adatah bentuk j arnalq sedangkan jarnaknya menu4jukkan t a' nit s,

demikian yang dikatakan oleh Al Farra, seperti firman Altah SWT:
q.lfK 6fr f,(i\rt jg gtanya.milik Allah Asmaul Husna). (Qs. Al
A'raaf [7]: ls0) dr"irif pijit; 3t(i (uo*o bagaimanakah keadaan

umat-umat yang dahulu?) (Qs. Thaahaa [20]: 51).

'6 -J $ lXoto*orlah, 
*Aht tidak mengahri."), maksudnya

adalah, maka aku tidak mengakui bersama kalian. Kata (yang terakhir)

ini lalu dibuang karena sudah tersirat dari redakginyq karena

pengakuan ini batil, seperti ayat: i,|ii i<i, )S lt+ o{ Uitra
merelca tnempersaksikan, moka janganlah kamu ifut pula menjadi

saksi bersama mereka). (Qs. Al An'aam [6]: 150).

Kata: ti pada kalimaf '"3j (1 lOmi apa yang lcamu

persehttukan fdengan Allah), adalah rnaushulah atau mashdariyah,

yakni dari berhala-berhala yang kami jadikan sebagai tuhan. Atau
dari persekutukan yang karnu lakukan terhadap Allah.

Firman-Nya, 'iiGI <,3;6 hjr; €Sl Afrl(';i$l1a*g-
orang yang telah Kami berikan Htab lcepadanya, merelca

mengenalnya [MuhammadJ seperti mereka mengenal anak-analmya

sendiri). Kata: (!Sf menunjukkan jcnis, sehingga mencaktrp Taurat,
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Injil, dan lairurya. Maksudnya adalalL mereka mengenal Rasulullatl

SAril/. Demikian yang dikatakan oleh segolongan salaf, dan demikian

pula pendap at Az-7-ayaj.

Pendapat lain menyebutkan bahwa dhamir di sini kembali

kepada kalimat €;$;1, yakni, mereka mengetahuinya dengan

sungguh-sungguh, sehingga tidak ada sedikit pun yaog samar terhadap

mereka.

'i:bl €,3; C{ geperti mereka mengenol anak-anaktya

sendir), adalah penjelasan tentang pengenalan (pengetattran) yang

sesungguhnya dan kesempurnaannya, serta tidak adanya keraguan

padanya karena pengetahuan seorang bapak terhadap anaknya sendiri

1sntu sanBat detail, baik secara global maupun secara rinci.

Finnan-Nya, P$ Yi+ e$i (orang-orang yang merugilan

dirinya), berada pada posisi nashab sebagai mubtada', adapun

Hubar-nya adalatu 6j4i. { ii, (Mereka tidak beriman [kepada
Allah). Mastrknya huruf/a'ke dalam kJabar ini karena mubatada'-

nya mencakup maha syarth

Ada yang mengatakan bahwa maushul-nya adalah khabar

mubtada' mahdzuf (fihab m dari mubtada' yang dibuang).

Ada yang mengatakan bahwa ifu adalah na'r untuk maushul

yang pertama

Berdasarkan kedua pandangan teral&ir tersebut, maka kalimat:

6j4i- { fit (Merelw tidak berilnan tkerydo AtlahJ), dr-'athf-h,an

kepada katimat €$Jl Xfi( 'ir51 1or*gr*rg yang telah l{ami

berilan Ktab lcepadanya). Maknanya menunrt pendapat yang pertama

adalah, orang-orang kafir itu merugikan diri mereka sendiri karena

pembangkangan dan keras kepalanya mereka. Mereka tidak beriman

kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Adapm maknanya

menunrt dua pendapat terakhir adalah, orang-orang yang Allah

berikan Al Kitab kepada mereka adalah orang-orang yang merugikan
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diri mereka sendiri disebabkan apa yang mereka lalqrkan terhadapnya"
yaitu jauh dari kebenaran dan tidak mengamalkan apa yang telah
diketatrui dan ditetapkan bagi merek4 sehinggamereka tidak beriman.

Firman-Nya, gf ;"i :9 t;jii * *irl i/: (Dan siapatrah yang
lebih aniaya daripada orang yang membuu-buat suatu kedustaan
terhadap Allah), maksudnya adalah, meurbuat kedustaan terhadap
Allah, lalu mengatakan bahwa apa yang terdapat dalam Taurat atau

Injil adalatr tidak terdapat di dalamnya .Sy 7K j pltou
mendustalran ayat-ayat-Nya) yang semestinya diimani, karena
merupakan mukjizat yang sangat jelas dan nyata. Oleh karena itu,
dinyatakan berdusta tentang Allah dan mendustakan apa yang
diperintahkan Allah kepadanya untuk diimani. Barangsiapa demikian
kondisinya, maka tidak ada yang lebih "halim daripadanya.

Dhamir pada kalimat, i,rltilti di..I iiylsrrurss,rhnya orang-
orang yang aniaya itu tidak mendapot keberuntungan) kembali
kepada kondisi tersebut.

Abdurrazzaq, Abd bin Humai4 Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,
dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Salman Al Farisi, ia berkata,
"Kami dapati di dalam Taurat, bahwa Allah menciptakan langit dan

bwni, kemudian Allah menciptakan seratus rahmat sebelurn

menciptakan para makhluk, kemudian menciptakan maktrluk, lalu
menempatkan di antara mereka safu rabrnat dan menahan di sisi-Nya
99 ralrmat. Karena satu rahmat itulah para makhluk saling berkasih
sayang, saling berlematr-lembut, saling membahu, dan saling
berdampingan. Dengan itulah unta, sapi, kambing, dan ikan-ikan di
lautan saling berkasih sayang. Pada Haxi Kianrat nanti, Allah
memadukan ramat itu dengan yang ada di sisi-nya" sehingga menjadi
lebih utama dan lebih luas."

Musiim, Ahmad, dan yang lain meriwayatkan dari Salman,

dari Nabi SAW, beliau bersabda: ttu ua:fiij e't:j;:)t',ie U\t ,*
!V,{U'os $,$ ,yuiJ;t frt ory'd) ,:#t q.?tgb: q ,y,
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.ttj;lt :Fr. # (Ketika Attah menciptakan tan7tt dan bumi, Altah
menciptalran seratus rohmat, dan dengan satu ralutat darinya para
malrhluk saling berkasih s6yang, sedangkan yang sembilan puluh

sembilan lainnya untuk Hari Kiamat. Pada saat Hari Kiamat, Allah

menggenapkonnya de ngan rahmat ini).20s

Diriwayatkan secara pasti dalam ,4sh-Slwhihain dan yang [ain,

dari Abu Hrrrairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: &r 
":ni 

rl'i

#"',r3;:" *)'o1.,SVt O:i l* ,"e'*i ,iY '* 'Outr (Setetah Allah
selesai menciptakant makhluh Allah menuliskan sebuah kitab, lalu
ditetaklran di sisi.Nya di atas Arsy, yabti, "sestmggulutya rahmat-Ku
mendahului mur ka- Kn.' ).2M

Diriwayatkan serupa itu dari jatur-jalur periwayatan lainnya.

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim" dan Abu Asy-Syailh
meriwayatkan dari As-Suddi, mengenai firman-Nya, ,814'J36 iti
)\tr$ (Dan kcpurynan Allahtah segala yang ada wda malam dan

siang lari), ia berkate *(lvlaksudnya adalah) maa istaqarra fi al-lail
wa an-nalwo (apa yang ada pada malam hari dan sieng hari)."

Mengenai firman-Nyu, 0;'6 ll'# 3 (Katakantah,"Apalah akan

afu jadikan pelindung selain dori Allah.'), ia berkata, "Adapun
Pelindung adalah yang dijadikan pelindung dan diakui ketuhanan-

Nya.'

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syailctr meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Nya, .ri{'6 EiiSl *6 fyos meniaditran

langit dan bumi), ia berkata, "(Maksudnya adalatt) badii' as-

samaawaati wa al tdhi(yang me,nciptakan langt dan bumi).')

Abu Ubaid dalam Fadlwil-tyq Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Anbari

meriwayatkan darinya, ia berkata, "Dulu alal tidak tahu makna

kalinat:Acf$ +5rAU6, sampai a*fiirnya aktr ditemui oleh seorang

ms Shahih, Diriwayatkan oleh Muslim, 4lll09 dan Ahma{ 5/439.
26 Muttafaq 'alaih:Diiwayatlcanoleh Al Bukhari, 3194 dan Muslintr 4Dl0T.
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badui yang bersengketa mengenai sebuah sumur, lalu salah seorang

dari mereka berkata, 'Ana fatlurtuhao'..(Maksudnya adalatr) ia
berkat4 'Aku yang memulainya'."

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-syaikh
meriwayatkan dari As-Suddi, mengenai firman-Nya: llBt{; iS-'j;
(Padahal Dia tnemberi makan dan tidak diberi makan), ia berkata,

"(Maksudnya adalah) memberi rezeki dan tidak diberi rezeki."

lxbdtfiazzaq, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan

dari Qatadah, mengenai firman-Nya: iio ,3fr) S, ia berkata,

"(Maksudnya adalah) man ytshraf 'anhu al 'adzaab (barangsiapa

dijatrhkan adzab darinya)."

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari As-Suddi, mengenai'

firman-Nya: fr ,lQ o$ (Oon iika Dia mendatangkan kcbaikan
kcpadanu), ia berkata, "(Maksudnya adalah) mendatangkan

kesehatan."

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu AI Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia menuturkan: An-
Nammam btll.Zaid, Qardim bin IG'b, dan Bahra bin Amr datang, lalu
berkata, "Wahai Muhamrnad, apakah engkau tidak tatru bahwa ada

tuhan lain selain Allah?'Rasulullah SAW lalu bersabda: ,l,r lt .lt f
.;il U) j, 4 U* (Irdok ado tuhan selain Atlah. Untuk iniatt
aht diutus, don kcpada itulah aht menyeru). /.Jlah lalu menurunkan

ayat: ';i$ K nj e1 S (Itutakonlah, "siapakah yang lebih htat
persaksiannya?').'o'

Ibnu Abu SyaibalU Abd bin Humai{ Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mrmdzir, Ibnu Abu Hatino, Abu Asy-Syaikh, dan Al Baihaqi dalam Al
Asmaa' wa Ash-Shifat meriwayatl*an dari Mujatrid, ia berkata,

"Muhammad SAW diperintahkan rurtuk menanyakan kepada orang-

2o Sanad-nya dha'if, Diriwayatkan oleh Ibnu tatn, 71104. Dalam sanad-nya
terdapat Muhaurmad bin Abu Muhammad.
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orang Qrnasiy, 'Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?' Allah lalu
memerintalrkan beliau untuk memberitahukan mereka, lalu beliau pun
berkata (kepada mereka), 'Allah Dia menjadi saksi antara oku
dengan kalian."2o8

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrmdzir, Ibnu Abu Jatim, dan Al Baihaqi
dalam Al Asma' wa Ash-Shi/ar meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Ny u, a $&i{31ff OLGjV <or" At eur'an ini
diwalryukan kcpadaku supaya dengannya aht mernberi peringaton
lcepadamu), ia berkata" "Maksudnya ad4lah penduduk Makkah. .&'i',
(Dan kepada orang-orang y(mg sampai Al Qur'an flrepadanyaJ),
yakri onulg-orang yang sampai kepadanya Al Qur'an, maka ia
sebagai pemberi peringatan baginya."

Abu Asy-Syaikh dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari
Anas, ia berkata: Tatkala diturunkan ayat: i($i $, 'lL'ql2 pan,lt
Qur'an ini diwaltyulwn kpadaht), Rasulullah SAW mengirim surat

kepada Kisra, Kaisar, An-Najasyi, dan setiap raja penguasa Beliau
menyeru mereka kepada Allah.'

An-Najasyi di sini bukanlah An-Najasyi yang dishalatkan oleh

Nabi SAW.

Ibnu Mardawaih, Abu Nu'aim, Al Khathib, dan Ibnu An-
Najjar meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW
bersabda: y 46 v,frK 'ofiit & U @uangsiapa telah sampoi

lrcpadonya Al Qur'an, maka seakan-okan aht teloh berbicara

langsung kepadanya [menyampaikanJ Al Qur'an). Beliau lalu
membacakan ayat: {Vj+?t&-iqfillfi O{-$(Dan Al Qtr'an ini
diwahytkan lrcpadafu supoyo denganrrya aht memberi peringatan

lrepadamu dan kcpada orailg-orqng yw,g sonpai Al Qur'an
fircpadanya)

28 Mursal dan dha'ifi Diriwaptkan oleh Al Bafraql dalam lI Asma'wa Ash-
Shifat,tlal.zT0.Dalamsanad-rryaterdg,{bnuAbuNajih.
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Ibnu Abu SyaibalU Ibnu Adh-Dharis, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mrurdzir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari

IG'b Al Qaraztri, ia berkata, "Barangsiapa sarnpai kepadanya Al

Qur'an, maka seolah-olah ia telah melihat Nabi SAW."

' Dalam lafazh lainnya disebutkarU "Barangsiapa telah sampai

kepadanya Al Qur'an, sampai mengerti dan memahaminya, maka ia
seperti orang yang telah melihat Rasulullah SAW dan berbicara

dengannya."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu
Hatim, Abu Asy-Syaikh, dan Al Baihaqi datam Al Asma' wa Ash-

Shifat meriwaya&an dari Mujahid, mengenai firman-Nya, fr 'U'o$
.* {S*\ it'}yi (Dan Al Qtr'an ini diwahyttran kcpadatu supaya

dengannya aht memberi peringatan kcpadamu), ia berkata,

"(Maksudnya adalah) bangsa Arab." Tentang firman-Nya: '$Ui (Dan

lrcpada orang-orang yang sanpai Al Qur'an [kcpadanyafi, ia berkata,

"(Maksudnya adalah) non-Arab."

Ibnu Abu Hatim dari Ilaimah, ia berkata: An-
Nadhar dari kalangan bani AMuddar berkat4 *Pada Hari Kiamat

nanti, Lata dan Uz.za akan memberiku syafaat (akan membelaku)."

Allah pun menunurkan ayat: ti{jrt:F €ifr *)Jr1'{e (Dan siapalcah

yang lebih aniaya foripada orang yang membuat-buat suatu

lce dus t aan terludap Allah).
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i6 @'$'{t ibtl { trsaLffi'u-$i \fi- 6iJ *6-'n{)i $L

'$j 5;@'bi;iq'6 J frK#-tb"fr sFfi ri'ofr-

.it @ {,ilS,b i'K gj,{s,4, +?*5!i &g-iJ66 tfi e W
t'3.$3'frV,AW gy'av:, $ k ui,jLtfift { ti.

{FWjtyti;tr @'qF,U
'$qat xrit it le'c5 ;$.ti

uDan 
$ngatlah), poda hafi hetiha Koni nunghitttpun mereka

semuarrya hemudian Karrri berkola hepoda orang4tang nuryrih,

'Di manokah sembahan-sembahan hanuyang dahalu kanu
katakan (s ekatu-s ekutu Kami)' . Kemudfun fudoloh fitnah tmereha,

hecuoli nungatokan,' Dqrri Allah, Ttrtan kor$ frodalal, horrri

mcmpersekatakon Allalr' . Lihotlah, bagainana mereha telah

bedusto terhadap diri nsefo sendiri dan hilarrgW daripada

mereka sembahan-sembahan yang dahula nureha qda-odahan. Dan

di antara mereha ada orung yang mendcngarfun (bacaan)mu,

padahal Kantitelah nuletahfun tutupon di dos hatimereha
(sehingga mereka ilah) nwruhanbya don $orrri letakhan)

sumbalan di telinganya. Dan jilu pun mereha nulihot segala tutda
(hebenoran), mereka tetap tidah nwu berfunan hqodanyo. Sehingga

apabila nereha datang hepodanu wtuh nwnbontaltma, otarrg-

orung hafr ita berhatq'Al Qw'an inilidoh loin hanyalah

dongengan orangorang dahulu'. Mercfunc.tsutg @rury lab)
mendengarkan Al Qar'ut tlut nurefu sendbinetiauhfun diri
daripadanya, dan mereko hanyolah membinosafon diri nureha

sendiri, sedong mereha fidah nunyadofi DanW foma
(Muhawnad) melihat ketika nureka diltadaPkon he nerufu, lalu

r;tticr;
6W.:.;.J{IJ66

@{,;F3
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mercka berkatar'Kiranlu hami dihembalihan (ke dunia) don tidah

mendustakan ayot<yot Tahan hami, serta menjadi orangerang
yang beriman', Aentulah kamu melihat suatu peristiwa yang

mengharukan). Tetapi (sebenarnyo) telah nyato bagi mereka

hejahaton yong mereka dahulu selalu mcnyembunylkannya
Sekiranya mereko di*cnbalikon (ke dunia), tentuhh mereka

kembali kepada apa yang mereha telah dilarang mengerjakannya.

Dan sesuigguhnya mereka itu adalah pendusta-pendusta belaka
Dan tentu mereka akan mengatakan (pula)r'Hidup hanyalah

kehidupan kita di dunia saja, dan kita sekali-katitidak akan

dibangkitkan'. Dan seandainya kamu melihat kefika mereka

dihadapkan kepada Tuhannya (tentutah karnu melihat perisfiwa

yang mengharukan). Berftrnan Allarr r' Bukankoh (kebangkitan) itu
benar?' Mereka menjawabr'sungguh benar, demi Tuhan hamt.
Berlirman Allahr'Ksteno itu rusa*anlah adztb ini, disebabkon

kamu mengingkari(nya)'.' (Qs. Al An'aam 16lz 22-30)

Firman-Nya, 'rfifi iij to* [ingatlahJ, pada hari ketitra

Kami menghimpun mereka). Jumhur membacanya dengan hvruf nuun

pada kedua fi'l-nya.Ini juga dibaca dengan hunrfyaa'pada keduanya.

Penyebab naluab-nya zhmf adalah lKata yang dibuang, yang

diperkirakan belakangan, yakli yauma naWtsytruhum kaana kaita wa

kaita SndaHari Kiamat yang demikian dan demikian).'Panikel tanya

pada kalim"t fi(i ifi'(Dtmanokah sembahan-sembahan kamu)

adalalr celhan bagr orang-orang musyrik. Di-idhafat-kannya

(disandangkannya'atau dirangkaikannya) syurakaa' [yang secara

harfiah berarti ^ sekutu-sektrtu] kepada mereka adalah karena

sesungguhnya itu bukan sekutu-sekutu Allah, namun karena mereka

' Kaita wa kaita adalah ungkapan tentang cerita dan berita. Bisa juga dengan
kosrah (yakni: kaiti wa kniti), dan bisa juga tanpa waatu (yakni: kaita kaita).
IGlimat ini hanya digrrnakan dengan bentuk pengulangan seperti demikian. Kamus
il fernJtd.
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menyebutnya demikian, maka disandangkan kepada mereka, yaitu

apa-apayang selain Allah yang mereka sembatr bersamaAllah.

Firman-Nya, 'olIi 'F e-it (Yang datrutu kott t knokon

[sehttu-sehtn KamiJ), adalah taz'umttunahaa gnrakaa'
(kamu menyatakannya sebagai sekuttr-sekrsu), lalu kodua @ul-nya
dibuang. Alasan pencelaan dengan kelimat ini adalah kilena dalam

hal itu sesembahan-sesembahan mereka tidak ada @a mereka, atau

adapada mereka namur tidak dapat mendatangkan manfrat apa puo,
jadi keberadaarmya sama dengan ketiadaannya

Firman-Nya, '6rf Kv q i$$e ol 
-d ffi e i ';l

(Kemudion tiadalah finah mereka" kccuali berkaa, "fumi AIW
Tuhan komi, tiadalah kami mempersefutukm Allall").

Az-7anaj berkata, "Takwil ayat ini adalah, Allah 'Azn wa

Jalla mengabarlon kisah-kisah orang-orang musyrik, dm terfitnahya
mereka karena kemusyrikan mereka Allah kemudim mengabukan

bahwa fitnah mereka tidak t€dadi sampai mereka melihd k€oydam-
kenyataan, kecuali mereka melepaskan diri dad kemrsyrikm- Dalm
pengertian bahasa, ini s4erti kstika Anda melihat seseormg ymg
menyukai kesesatan" lalu ketika iateqperosok dalam kebinasaa, Aoda

katakan, 'Kecintaanmu terhadap hal itu nanydan b€nrya pcmydaan

bahwa engkau berlepas diri darinya'. Jadi, 5rang dimalrsrd dengan

finah berdasarkan pengertian ini adalah kekufirran merreLe yakni,

tidaklah akibat kekufirran yang mereka bmggakm dm dijadikan

alasan rmtuk berperang itu melainkan benrya pengingtram mereta

dan srmpah menafikannya, yaittr ucapan mereka: '€* KY e; 6t
(Demi Atloh, Tuh,on kmni, tiodaloh koni marynrsefuukot Allat)."

Ada yang mengatakan bahwa yang rlimalrsud frtruh di sini

adalah jawaban mereka, yakni, "Tidaklah jauabm mG*a rclainkan
pengingkaran dan pernyataan berlepas diri, sehingga jac,abm ini
menjadi fitnah karena ini menrpakan kodustam."
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Kalimat: 'ii;fr- ,K 7 'i (Xt*udian tiadalah fitnah mereka),

di-'athf-kan kepada 'amil zharf,, yang diperkirakan sebag"imana yaot
lalu, sementara pengecualiannya sudah jelas

Kalimat i4i1- Aaaca dengan rafo' dan nashab, ;f,1 At*u
juga '$., alasannya cukup jelas. Dibaca juga ffi 

'o'6 U2. an
dibacanyajuga 6, dengan noshab sebagai seruan.

#;1 ,{E V.K {{ fi (Lihattah, bagaimona mereka telah
berdusta terhadap diri mereka sendiri) dengan mengingkari
kesyirikan yang mereka lakukan di dunia ';tfii_\3ft, # k <O*
hilanglah daripada mereka sembahan-sembohan ymg dolrulu mereka

ada-adalcan), yakni, sima dan hitanglah apa yang mereka ada-adakan,

serta gugrrlatr apa yang mereka duga bahwa sekutu-sekutu itu
mendekatkan trereka kepada Allah. Demikian pengertiannya

berdasarkan anggapan batrwa ti di sini sebagai mashds.

Pendapat lain menyebutkan bahwa ti adalah nouslrulah
sebagai ungkapan tentang para tuhan, yakni, mereka ditinggalkan oleh
tuhan-tuhan selain Allah yang mereka sembalr, sehingga hfian-tuhan
itu tidak berguna sama sekali bagi mereka Ini bentuk redaksi

keheranan bagi Rasulullah SAW mengenai mereka yang beragam dan

klaim mereka yang kontradiktif.

Ada yang mengatakan bahwa tidak mrmgkin terjadi
kebohongan dari mereka di akhirat nanti, karena alfiirat adalah negeri
yang tidak berlaku didalamnya selain kejujuran, sehingga makna ayat:
'{rgKlOemt Allah, Tuhan kami, tiadalah kami mempersehttukmr

Alloh) adalah ungkapan penafian kesyirikan menurtrt pandangan dan

keyakinan mereka sendiri. Hal ini ditegaskan oleh firman Allah: {t
6-$;frr1{);Ki;- (Dan mereka tidak dapat menyembunyikon [doi AllahJ

sesuatu kejadian pzn) (Qs. An-Nisaa'[4]: a).
Firman-Ny u, 641 'Ci i &3 @* di antoa mereka ada

orang yang mendengarlwn [bacaanJma), adalah redal$i kalimat
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pemrulaan untuk menjelaskan perbuaran sebagian orang musyrik

sewaktu di dunia

Dlwmir-oya kembali kepada ti?f dfi|, maksudnf adalalt

dan sebagian orang syirik itu mendeogartan bacaanmu ketika engkau

membacalrqnAl Qur'an.
*4 afi g(!f. t etu ul Korrrt teloh meletalckon tutupr di

atas lati mereka), maksudn)'a adalab I(mi lalct*an itu t€rhadap

mereka sebagai balasan atas kekufiran mereka "SJ *t* agthiyah

(tutup), yaitu'bentuk jamak dmt kmaorr, seperti pola kata asinnah daa

as-sarutet. ttottontu osy-s1ni'a fii korttihi artirya aktr menutupkan

sesuatu @a tutupannya. Ahumlru artinya ohhfoitulw (aku

menyembrmyikannya). Katimat # afi & 'C:9. t (Padotal Korti
telah meletakkan tutupan di atas hati mereka), adatah kalirnat

permulaan untuk mengabarkan apayang dikandrmgnya Atau, kalimat

ini berada pada posisi noshab sebagai lul (kalilm,x yang men€,rangkan

kondisi), yang maksudnya adalab dan lkmi jadikan tutup pada hati

mereka agar mereka tidak memahami Al Qtr'an.

At waqr adalah tuli, riikarakan: waqod udztilrutru - taqiru -

w aqr an (tel i n ganya hrli).

Thalhatr bin Musharrif membacanye (ii2, dengpn kasrah pada

huruf wcvvu, yang maksudnya adalalt pada telinga mercka dijadikan

sesuatu yang menyumbafiry4 sehingga tidak dapat mendengar

perkataan. Pengertian ini disenrpatan de,ngan rmgkapan wiqr al ba'iir,

yaitu ukuran beban yang dapt dibawanya Disebutkannya 'iSJ

(snmbatan) dan (, (tuli) merupakan perumPamaan tentang sangat

jatrhnya mereka dari memahami kebenran dan mendengarkannya,

seolah-olah hati dan pendengaran mqeka tidak berfimgsi.

q\;i;{ fS 3Llfi-,$'(Doriitra pu mereka melilm segala

totdo [kcbenoanJ, mereka tetoP frdok nru berilnor kepadorya),

maksudnya adalab mereka tidak neryercayai sdu tanda prm di
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antara mukjizat-mukjizat ataupun lainnya yang mereka saksikan

karena pembangkangan dan keras kepalanya mereka.

Firman-Nya:i$$l)la1-i$i'oLffi'6l3grii j*4-6{,(riit*
(Sehingga apabila mereka datang kcpadamu mtuk membantahmu,

orang-orang lwfir itu berkata, "Al Qur'an ini tidak lain hanyalah
dongengan orang-orang dahulu.') l*,A sini sebagai mubtada'yang
setelatnrya adalah kalimat. Kata; 6(,J# (Membantahmu) beraAa pada
posisi nashab sebagai hal (keterungan kondisi), ymg maknanya

adalah, kekufiran dan keras-kepala mereka mengakibatkan apabita
mereka datang kepadarru untuk membantahmu, maka tidak hanya

dengan menyatakan tidak beriman, tapi juga berkata: 'U\ il6( &l
'{;{l (Al Qur'an ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang
dahulu).

Pendapat lain menyebutkan bahwa i* ai sini adalah partikel
jan, dan kalimat setelaturya berada pada posisi jarr. Maknanya
adalah, sehingga ketika mereka datang untuk membantatr, mereka

mengatakan batrwa Al Qur'an hanyalatr dongeng orang-orang datrulu.

Ini merupakan puncak kedustaan dan kekeraskepalaan.

Tentang itt"\ Az-7ayajberkata, "Benfirk tunggalnya asthao."

Al Akhfasy berkata" *@entuk tunggalnya) usthuurah."

Abu Ubaidatr brkata, *@entuk hrnggalnya) asaatharah."

An-Nuhas berkata, *@entuk hrnggalnya) usthuur."

Al Qusyairi berkata, "@entuk tunggalnya) asthiir."

Ada yang mengatakan bahwa 'olrfr uaa*rbentuk jamak yang

tidak ada bentuk tunggalnya, seperti kata'abaadiid dan abaabiil.
Artinya adalatr, kisah-kisah dan cerita-cerita yang dituliskan oleh
orang-orang terdahulu dalam kitab-kitab.

Al Jauhari berkata, "Artinya adalah kisah-kisatr batil dan

ilusi."
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Fimran-Nya: 1Z 6j'r56$it (Mereka melarang [orang
lainJ mendengarkan Al Qtr'an dan mereka sendiri menjauhlan diri
daripadanya). maksudnya adalah, orang-orang musyrik melarang

orang lain beriman kepada Al Qur'an, atau kepada Muhammad SAW,
dan menjauhkan orang-orang darinya demi kepentingan diri mereka
(orang-orang musyrik).

Ada yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan

dengan Abu Thalib, karena ia melarang orang-orang kafir menyakiti
Nabi SAW, dan ia meqiauhkan diri dari seruannya.

Sii{2 t 3 t31 
-d ';S#- it$ (Dan mereka hanyatah

membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari),
maksudnya adalatr, tidaklah mereka membinasakan akibat larangan

dan penjauhan mereka kecuali diri mereka sendiri, karena ini berarti
mereka memasrahkan diri mereka kepada adzab dan kemurkaan

Allah, namun mereka tidak menyadari bencana yang mereka

datangkan untt* diri mereka sendiri.

Firman-Nya, t6l(9W iV;jfi; (Dan jika kamu [MuhammadJ
melihat kctilu mereka dilwdapkan kc neraka), Hithab ini unhrk

Rasulullah SAW atau setiap orang yang dapat metihat itu.
Diungkapkannya berita yang akan terjadi pada Hari Kiamat dengan

lafazA madhi (elah berlalu) adalah peringatan tentang kepastian

terjadinya. Demikian yang disebutkan oleh para ulama yang atrli

dalam mernaknai makna.

Malma l;uj Mtu tertahan, polanya yaitu: waqafiufhu) -
waqfan (menahan[nya]) dan waqofru - wuquufan (berhenti atau

berdiri).

Pendapat lain menyebutkan bahwa makna kalimat , t6l {9W
(Mereka dihadaplwn ke neraka) adalab dimasukkan ke dalam neraka,

sehingga .Ii A sini Uermatoa 

"1.
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Ada yang mengatakan bahwa & ai sini bermakna ba', yalrri
wuqifuu bi an-nou, yakni bi qwbiho mu'ayiniina lahaa (didekatkan
padanya sehingga dapat melihatrya). Maful dari t;j nordzr{
(dibuang), dan jawab (penimpal) rt juea nandzttf (dtbuang). gilakan

masing-masing menilai pandangan itu. Perkiraannya adalalL jika
kamu melihat ketika mereka ke neraka, niscaya kamu
melihat pemandangan dahsyat dan kondisi yang mengerikan-

":j W- iJ61 (I^alu mereka berkata, ,oKirarqn knri
dilrembalilran [kc dmia), maksudnya adalah ke dunia ,i\€-e{;
V (O* tidak mendtstalcan oyat-ayat Tuhan ka*i) yang dibawakan
kepada kami oleh Rasul-Nya SAW. -wgi t 'tK (Serta menjadi
orahg-orang yang beriman) kepadanya dan mengamalkannya Ketiga

f int termasuk kategori tamanni (pengharapan), yakni, mercka
mengharapkan dikembalikan, tidak mendustakan, serta menjadi oraog-
orang beriman. Demikian ini dengan me-rafa'-h,an ketiga .fi'l ini,
sebagaimana qira'ah Al Kisa'i, qtrra' Madinah, Syu'bafu Ibnu
Kat'sir, dan Abu Amr. Sementara Hafsh dan Hamzah membacanya
dengan nashab pada 4# dan 'o'k dengan anggqpan

disembunyikannya bf setelatr huruf waryu sebagai penimpal partikel
tamannt. Sibawaih memilih qath' pada kalimat, 4&.{i (Oan mtn
mendustakan), sehingga tidak termasuk kategori kalimat tarnomi.
Perkiraannya adatalL wa nahnu laa nukadzdzibu (dan kami tidak
mendustakan) s@ara tidak terus-menenrs. Atau, kami tidak
mengulang-ulang pendustaan

Lebih jauh ia berkata "Ini seperti rmgkapan da'ni walaa a'und
(lepaskan aku, aku tidak atcan mengulangi). Ma}sudnya, aku tidak
akan mengulansnya lagi, baik engkau metepaskanku maupun tidak"

Tentan3 tidak tercakupnya ini dalam kalimat tamonni, Abu
Alnr bin Al Ala berdalih dengan firman-Nya, 6ir31 #V <r""
sesunggtrtrrya ncreka itu adalah penhuta-pendusta belaka), kar€na

ke&rstaan itu tidak termastrk katEgori t@t orrri.
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Ibnu Amir membacanya, itfu d€ngan nashob, dan
mamasukkan duafi 'l pertama ke dalam kategori tamuui.

Ubay membacanya: tii tt ?$i,';J<t Yt.

LJbay dan Ibnu Mas'ud mem@cmya: ',+i<t yf ,;j q 6,
dengan huruf/a' dan nastab. Hurufp' ini melryebabkan noshob @a.
penimpal tamanni, sebagaimana huruf yarra Demikian prkAan Az-
Zaiai.

Para ahli nahwu Bashrah berkata, ?enimpalnya hmya boleh
dengan hurufj,A'."

Firman-Nya, fi ui'frt$ft {r:;. J!getqi fsebenoryn]
telah ryata bagi mereka kcjalwan yong merelea dahiu selalu
meruyembunyikannya), adalah pernyatam yang menryakm kebalikan
dari apa yang diisyaratkan oleh pengharapan yang berupajanji untuk
himan dan membenarkan. Ivlaksudnya ,dalah,

terlontarnya ungkapan peNrgharapan dari mereka rmtuk memurnikan
niat dan keyakinan itu tidaklah demikian, tei itu ka€oa sebab

lainnya, yaitu telah nyatz bagi mereka apa yang dahulu selalu mereka
sembunyikan, yaitu membangkang kar€Da syirik, dm mereka tahu
bahwa mereka akan binasa kar€na kesyirikan m€rek4 sehingga

mereka ry*trh kepada ungkapan pengharapan dan janji-jaqii patsu

Pendapat lain menyebutkan bahwa matsumya ndalah, telah
ryata bagi mereka apa-apa yang dahulu selalu mereka sembunyikan,

yaitu kemunafikan, kehrfiuan, dan persaksian anggota tubuh mereka
t€rhadap mereka

Ada yang mengatakan bahwa naksudnya 4dalab telah nyata
bagi mereka dpa-apa yang dahulu selalu mercka semtunyitm, fitu
aural perbuatan burulq sebagaimana nrmm-Nya f V $l A {$r3'br549Kto* jelastah bagi nureka adzob ah An* yotg'belwt
perttah mereka perkirakan) (Qs. Az-Zunr B9!: a\
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AI Mubarrad menyatakan, *(lvlaksudnya adalah), telah nyata
bagi mereka balasan kehrfirran mercka yang dahulu selalu mereka
sembunyikan" Ini sqrcrti pendryat pertama-

Ada yang mengatakan bahwa mnknanJni adal"h, tampak bagr

orang-oraog yang mengikuti golongan Srang melampaui batas apa-apa

yang selalu disembunyikan oleh mereka )rang melampaui batas, yaitu
mengenai pembangkitan kembali, dan kiam4.

V'i 55 (SeHroryn nereka frkerrrbaliko) ke drmiq
setagaimana pengharapan mereka V'|[J gentum mereka kcnbali)
melalcukan kebunrkan-keburukan ),ang dilmng atas mereka, yang

merupakan pangkal ke.syirikan, sebagaimma iblis, melihat ayat-ayfr.
Allah yang dilihatnya tapi kemrdian ia kemboli mengutangi.

6'.8 '#b <O* sennggula4ru mereka itu adaldt pendusta-

belaka), maksudnya adalah, mercka menyandang sifat ini,
tidak terlepas dari mereka dengan kordisi apa pun, walauprm mereka

telahmenyaksikan apa yang merreka saksikmitu

Ada yang mengafiakan bahwa -rto-y" adalab, dan

sesungguhnya mereka adalah orang{rang ymg berrdusta mengenai

hal-hal yang mereka nydakm t€Nfang diri mereka, . yaitu akan

membenarkan dan beriman-

Yahya bin Wafsab me,mbacanya: t :'jidengan kosratt pad^
huruf raa', llarerra asalnya rudiduu lalu'kasrah @" lmttttf dool
dipindahkan kepada hunrf raa'.

Iklimafi 'oi# '#V <*, sesugularyn mereka itu adalah
pendusta-pendusta belaka) menrrnjukkan kontadiksi antara na lhuf,,
yaitu: llfi <O"" tentu mereka alcot nungd*mt tpulaD dengan
ma'thuf 'alaih, yaitu: li'i.J genutA nerela kcmbali),
adalalL tentulah mereka akan kembali melakukan hal-hal yang

ditarang bogi E€r€ka
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Firman-Nyar Ui( GEla 4f31vft (Dot tentu mereka dran

mengatakan [WlaJ,"Ifr&qr lrottrutal, kchifutry, kita dt dtnia saia'),
maksudnya adalah maa hiy illaa lqnawa addtryrua (hidup

hanyalah kehidupan kita di dunia srrp). 'gfi,;i6(Don Hta sekali-

luli tidak akon dibangkitkor) s#lah mati. Ini termasuk

pembangkangan dan sikap kemas-k€pala mereka yang sangat berat,

karena mereka mengatakim pertaom ini, dengan pertiraan bahwa

mereka kembali ke dunia setelah mqeka menyalsikan pembangkitan

kembali.

Firman-Nya: fi9 iFW Syei 5t <mt seodatuya kanu
melihat kctika mereka dihod$m kepdo fulwryn [tentulah kmnt
melihat peristtwa Wrg runglwukotJ), penafsiranryra telah

dikemukakan saat membahas ,y* fi&W 3F;i55 (M,iiko kmnt

[MuhammadJ melilut kctika nereka 'frhadqko, kc neralca),

maksudnya adalah, ketika mereka tertahm karcna sikry mereka

terhadap perintah Tuhan mereb k@a mereka

Ada yang mengafakan b&wa & A sini bermakna'.rir (di sisi

atau di hadapan). Jawab (peniryaf) 'i ,rrararrrf (dibuang), yakni

lasyaahdata amr(m 'azhiimwt (teNrtilah kmu melihat peristiwa yang

besar). Kalimat tanya: 6fiy 6r, J$I @*ottrah flrcbongkito] tn
benar?) menrmj rkkan tegur@, yaloi, hrkmkah pembangkitan

kembali yang kamu ingkad ini bcor-b€Ntn terjadi? Bukankh
pembalasan yang kamu ingkad itu benil-benr ada? C5; i[ 116

(Mereka menjau,ab, "sutrgguh funo, dert Tutwt *anii) Mereka

menga}ui apa yang mercka ingkad ih1 dm mereka meiregaskannya

dengan snmpah. $tifi lfu;i 36 @tfwttot Allalr, ul{uena itu
rasakanlah admb ini)yaagkamu saksikm iur' )raitu adzab neraka Q
6jfi3 '$ WnO"Ot*, karu nengingkoibrtaD, disebabkan oleh

kekufiranmu. Atau, disebabkan olch setiap yang diperintahkqn untuk

mengimaninya sewaktu kamu berada, di &Dia
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Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nya: 'njji;. & I 'js (Kemudtan tiadatah finah
mereka), ia berkata" "(Maksudnya adalah) ma'dzirotuhnrr (alasan

mereka)."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syai*fi meriwatkan darinya,

mengenai firman-Nyaz 'nijg ,K i 'f .(Kemudtan tiadatah.finah
mereka), ia berkata, "(Maksudnya adalatl) hujjathum (alasan mereka).
'r!]Kvf;j it|$6 ol -$y(xecuatt mengatakan,'Demi Allah, Tuhan

lrami, tiadalah kami mempersehttukan Atlah'.) Matcsudnya adalah,

orang-orang munafik dan orang-orang musyrik ketika .berada di
neraka, berkata, "Mari kita berbohong, siapa tahu berguna bagi kita.'
Allah lalu berfirman: ,ii 'J-1i'#1 & liK {S *1 (Lilnttah,
bagaimana merelw telah berdusta terhadap diri merelw sendiri fun
hilanglah daripado mereka) pada Hari Kiamat 'ailfi-$fil, (Sembatton-

sembahan yang dahulu mereka ada-adokan). Maksudnya adalah yang

datrulu mereka dustakan sewaktu di dunia.

Ibnu Jarir dan lbnu Al Mundzir meriwayatkao darinya"

mengenai firman-Nya, 6.f KV UJ jt$ lOemi Allah, Tulan kami,

tiadalah lromi mempersehttulran Allah) dan firman-Nya: 'fil 3& {l:
(25 (Oan mereka fidak dapt menyembunyikan [dari AllahJ sesuotu

kcjadian pzn) (Qs. An-Nisaa' l4l 42), ia berkata, "(Maksudnya
adalah), dengan anggota tubuh mel€ka."

AM bin Humaid meriwayatkan dari Qatadah, mengenai

firman-Nya: ;rri;i1ib$ i{ fil(Lihotlah, bagaimana mereka telah
berdusta terhodop diri mereka sendir{), ia berkata, "(Maksudnya

,adalah), dengan alasan mereka yang batil itu.".Tentang firman-Nya:
'ailX- $f V, #; 'J:i @o hitanglah daripada mereka sembahan-

sembalwn yang dohulu merela ada-adakan), ia berkata" "(Maksudnya
adalatr), yang dahulu mercka perseluhrkan."

Ibnu Abu Slaibolt Abd bin Humai4 lbnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu Hadm, dan Abu Asy-S1ailh minrayatkan dari
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Mujalrid, mengenai firrran-Nya: 64 'Ct:;- i fi-J (Don di antara

merelra ada orang yang mendengarkan [bacaanJmu), ia berkata,

"(Maksudnya adalah) kaum Quaisy." Mengenai firman-Nya: ii,(i'.{:
8( fu.fi (prarnal ltumi telah meletakkon tutupwt di atas hati
mereka), ia berkata, "seperti wadah anak paoah yang dituhrp."

Abdurrazzaq, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abu llatim
dari Qatadah, mengenai firmau-Nya: -,$ lr#X- 6'-8J Afi e (W
fi; 6"tt; (Padahat Kami telah meletakkan tutury, dt atas nott merela

[sehingga mereka tidak] rnemahaminya don [Kani letakkanJ

sumbatan di telinganya), ia berkata, 'Mereka mendengar dengan

telinga mereka, namun tidak mengerti sedikit prm darinya,

sebagaimana binatang yang tidak mendengar senun dan tidak
mengerti apa yang dikatakan ke,padanya"

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syailh meriwayatkan dari As-
Suddi, ia berkata" "(Maksudnya adalah) penrtup yang menuhrpi hati

merek4 sehingga mereka tidak memahaminya Sedmgkan al waqr
adalah tuli. rdSYf 'alLl adalahdongeng orang-omng dahulu."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "I(alimat:
'q-t;{l'"yrlartinya cerita-cerita orang{rang dahulu-

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, "Kalimat '$'{l'ay1l arhya
adalah kebohongan dan kebatilan orang-orang dahulrr"

Diriwayatkan oleh Abilnazaq, Al Firyabi, Sa'id bin
Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mtmdzir, Ibnu Abu
Hatim, Ath-Thabrani, Abu Asy-syaiklu Al Hakim dan dt-Shahih-

kannya, Ibnu Mardawaih, sertaAl Baihaqi dalam Ad-fulail, dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Nya: li ,65 iZ i';ii -{j (Mere*a

melarang [orang lainJ mendengarkan Al Qtr'ot dot mereka sendiri

menjauhkan diri daripadanya), ia berkata, "Ditrnrnkan berkenaan
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dengan Abu Thalib, ia melarang orang-orang musyrik mendatangi

Rasulullah SAW dan menjauhi apa yang dibawanya."

Ibnu Abu SyaibalU Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Abu Asy-
Syai*fi serupaitudari Al QasimbinMukhaimarah.

Ibnu Jarir meriwayatkan serupa itu dari Atha

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatino, dan Ibnu L{ardawaih

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai ayat ini, ia berkata,

"Mereka melarang manusia unttrk hriman kepadanya" E 31ij
(Dan mereka sendiri menjauhkan diri doipdaryn). lvlalsudnya
adalah yatabaa' aduun (meqiauhlon diri). "

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Al Aufa, darinya, ia berkate
*Tidak mempedulikannya dan tidak meNrgajak orang lain

mendatanginya"

Ibnu Abu Syaibalu Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu
Hatim meriwayatkan dari Muhammad bin Al I{anafiyalu mengenai

ayat ini, ia berkata, "Orang.orang kafir tvlal*ah mencegah orang lain

darinya, dan mereka sendiri tidak mengindahkannya."

Ibnu Abu Syaibalq AM bin Humai{ Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan serupa itu dari Mujahid.

Abillrazaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim,

dan Abu Asy-Syaikh dari Qatadab, ia berkata *Mereka

melarang orang lain dari (mendengarkan) Al Qur'an dan (mendekati)

Nabi SAW. i3 37{ (Don mereka sendiri menjouhkan dirt
daripadonya), maksudnya adalah yatabaa'adutm 'anhu (dan mereka

sendiri menjauhkan diri .darinya)."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Abu Hilal,
mengenai ayat ini, ia berkata, "Ditunrnkan berkenaan dengan para

paman Nabi SAW yang berjumlah sepuluh omng. Mereka itulah
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iryy'Ei, {.sS 5i i.&.f ighfr " 5i $#e'it$ i

orang-orang yang paling keras sikapnya ketika sedang bersama beliau,

dan paling keras ketika tidak sedang bersama beliau."

Abdtmazzaq Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,

Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Qatadalu
mengenai finnan-Nya, ',fi uitfrWY { r1{. S. (Tetapi [sebenarnyaJ
telah nyata bagi mereka kcjalutan yang mereka dahulu selalu

menyembwtyikannya), ia b€rkat4 "(Maksudnya adalah) arnal

perbuatan mereka." Tentang firman-Nya, & l4 g Vr6 W trj
(Sekiranya mereka dikcmbalikan [kc duniaJ, tentulah mereka kcnbali
kcpado apa yang mereka telah dilarang mengerjaka lm1a), ia berkata,
*Walaupun Allah mengantarkan mereka ke suatu dunia, seperti dunia
yang dahulu mereka tempati, tentulah mereka akan kembali kepada

amal-amal buruk yang dahulu biasa mereka lakukan "
Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia b€rkat4

*Allah SWT mengabarkan, seandainya mereka dikembalikan, tentulah

mereka tidak akan mencapai petrmjuk ieWgVSSY:.t$3 (SeHranya

mereka dikembalikan [kc duniaJ, tentulahmereka kcmbali kcpada apa

yang mereka telah dilarang mengerjakanrya). lvlaksudnya adalah,

walaupun mereka dikembalikan ke dunia, tentu terhalangi antara

mereka dengan petmjulq sebagaimana mereka tertalangi dari

pehmjuk pada pertama kali ketika di dtmia"

{Fr;i:;$tJ1,'ts.ieatii:{;ritti;W+ifS'r$ti+X,
6r @'t iiti x" {1br.fi & -{Jbfr 'o;g'fi Q.GYI ti

6$*tt"'$-'"i$T*i;$11"$i13ii$LE3rtii#l

{tr33iti,5E.-. , - ,
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&6 u fufii';rt;Vt *)g). J #{ ;?;, ;ifi i?t} L
O61*6o1ar;*l Eg r,ia&Ki,tuJr@Ay,,Yt

a.-(, .t,

'aiiS(g; fi1435,Wfi79 ff,i31i'it316ful4 'v,j,6\,-;;i7?.

F_ir;Jt:t4i5t i St6r+ @ Ex;;li'u'"6K {,
6,:+j_dflNr

aSutgtrt tdah ragilalt orangerarrg yang telah mendustakan

F*nttut nurckt dcngan AAah; sehingga apabila kiamat datang
kryda naeka dengan tibo-tiba, mereha berkatar,Alangkah

funryo pnyaolott htni terhaCap helalaian komi tentang hiamat
ifitl' sortil nurc*a nemikul dosa-dosa di qtarr punggungpya.

Ingdah, Molt brouh apa yang nereka pihul itu. Dan tiodalah
kehiiltry, &uio ini seloin dod truin-nain dan sendaa-gurau

bhlo. Dot smgguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-
orang W.g befiahwo. Maha tidaklah hanu memahaminya?

fullrtgtllrlrya, Kani nungetahui bahwasanya opa yang mcreha
fuohaa itunenyedihkan hatimu, (janganlah kamu bersedih hati),
*orcna ncrcha sebenarnya bukan mcndustahan kamu, akan tetapi

onongoiongyang drolim itu menghgkori ayat+yat Allah. Dan
wutgrrtaya tclth didustakan (pula) rasul-rasul sebelum kamu,
ohan tdqi nureka sabu terhadop pendustaan dan penganiayaan

(yong dilohnhot) terhadtp mereko, sanpoi datang pertolongan
Kud terhadq mercko. Tak ada seorang pan yang dapat merabah
kalinahlina fionii.ianii) AAah. Dan sesungguhnya telah datang
*ryAonu sebagion dui berita rasul-rosul itu Dan jika perpalingan
naefu (duhnu) terasa amat berat bagimu, maha jika kamu dapot
nurtud bbong di bwrri atoa tangga ke longit,lalu kamu dapat
,rrcrrddo.gkon mr.*iiut kepada tnereka, (maka baatlah). Kalau
AlloL ttutghcndaW tcntu sajaAllah menJadlkan mereka semua
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dalam petunjuk, sebob itu janganloh komu sehdi-hali termasuh
orang4nang yang jahil Honya otangerung yang mendengar

sajalah yang mematuhi (seruon Allah), dan orang-orang yang ruti
(hatinya), ahan dibangkitkan oleh Allah, hemudbn hepada-Nyaloh

mereha dihembalikan '(Qs. AI An'aam [6]: 31-36)

Firman-Nya, 6i fi+.WA$t ; fi gunsuh tetah rusitah
orang-orang yang telah mendustakan Trertemuan mereka dengan
AUah), yang dimaksud dengan Mereka'adalah yang telah disebutkan.

Maksud mereka mendustakaan pertemuan dengan Allah adalah

mendustalian pembangkitan kembali. Ada juga yang mengatakan

batrwa mgksudnya adatah mendustakan adanyapembalasan. Pendapat

pertama lebih tepat, karena mereka adalah yang berkata, G(i$tA it
'rjF,eq|Si (Hidup hanyalah kohidupan kita di dunia saja, dan

kit a s e lcali-lrali tidak alun dib mgkitkan).

tX.ieAt'6f$lg (Sehingga apabita kiamat datang kcpada

merela dengan tiba-tiba),maksrd ili,J"sl aaaW al qiyaamah (kiarna|.
Disebut saa'ah karena kecepatan penghitungan padanya. Makna iifi
adalalu secara tiba-tiba. Polanya yaitu baghatalrum al amr
yabthitulhum) - baghtan dan baghtatan.

Sibawaih berkata *Ini adalah mashdar pada posisi hal
(keterangan kondisi)."

Ia juga berkata" "lni tidak bisa dijadikan kiasan, sehingga tidak
boleh d*atakan j aa' a fulaan sur' atan."

Kata: {3i $eninggal aaAah penghujung untuk pendustaan,

bukan unhrk penyesalan, karena penyesalan tidak ada ujungnya.

,t#-ljl lUerefa berkata, "Alangkah besarnya penyesalan

lrami."), adalatr penimpal ff&f+(Apabita datang kcpada mereka),

yang menempati makna kalimat senr atas penyesalan, tapi btrkan kata

seru yang sebenarnyq melainkan untuk menunjtrkkan betapa besar
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penyesalan mereka. Maknanya adalah, alangkah besar penyesalan
kami, ayo datanglatr, inilah waktumu. Demikian yang dikatakan oleh
Sibawaih tentang kata seru dan yang serupanya, seperti wry)<apan yaa
untuk menunjukkan kekagetan, d4nyaa unhrk menyeru seseorang.

Ada yang berpendapat bahwa ini adalatr peringatan bagi
manusia mengenai datrsyatnya penyesalan yang menimpa mereka,
hingga seolah-olatr mereka berkate "Wahai manusia, waspadalah
kalian akan besarnya penyesalan yang menimpa kami." Al Hasrah
adalah penyesalan yang mendalam.

lgj 11 {p lfernaaop kclalaian kami tentang kiamat itu),

maksudnya adalah 'alaa tafriidhinaofii as-saa'ah (erhadap kelalaian
kami tentang kiamat ihr), yakni, tentang kesiapan menghadapinya,

menyongsong kedatangannya dan membenarkannya

Makna ttrj uaA^n dhayya'naa (menyia-nyiakan). Makna
asalnya mendaturlui; Dikatakan faratha fulaan, yakni taqaddama wa
sabaqa ila al maa'(mendahului ke sumber air). Contohnya adalatr

sabda Rasulullah SAW: ,ir'yilt ,*'l$'i Sl5 lOan aht mendahului
lralian mencapai telaga). Contoh lainnya adalah sebutan al foarith
untuk yang maju. Seolatr-olah yang mereka malcsud dengan ungkapan:

Cfj{ !.i Qertudap kclalaian kanD adalah terhadap majunya kami
karena kelemahan kami dalam membenarkan kiamat dan

mempersiapkan diri untuk menghadapinya.

Ibnu Jarir Ath-Thabari berkata, "Dhamir (kata ganti) pudu gj
(; kembali kepada transaksi, karena tatkala jelas kerugian tansaksi
mereka yang menjual keimanan dengan kelarfuran dan dtrnia dengan

aklrirat, Wj C {Y 6;:;5-$6 1U*e*a berkata, 'Alangkah besarnya
penyesalan kami terhadap kclalaian kami'.) dalam tansaksi kami.
Walaupun ini tidak disebutkan dalam redaksinya, namun

menunjukkan demikian, karena kerugian hanya terjadi dalam
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Ada yang mengohkm bahq/a dlwnir itu kembali kepada
kehidupan, yakni trrfudap kelalaian kami tentang kehidnpao

Firman-Nya d.,A e i:J61 'aj& f, <wrrtit mereka
memihtl dosadosa di atas pugwtgrrya), adalah kalimat keterangan
kondisi, yakni-mereka putaam itu sedanglan kondisi
mereka 'Ort {; '{i6 |jZ (MemiW dosa-dosa di atas

;fjfadalah euaabakm (dosadosa mereka), yaitu
bentnk jamak win. Pola pentatannya yaifi wazoa - yuiru - fo
hnya waazir rlan mazrm,asalnJra dfii al wir.

Abu Lrbaid bedda, 'Dikmkan baSt seseomng yang
membentangkan bajunya lmrk me,ne,mpatkan barang pdarya, itmil
wizraka, yakni ilanil BQlaka (bawalah bebanmu). Dari pengertian ini
juga terdapat sebrfran al waib (meded), kar€na ia mengemban
beban-beban,,ang,lismdetm kcpadeyra b€nrya p€ngatran wilayab-
Maknanya adal-h, merrdra mmbawa dosadosa mereka sehingga

menjadi t€ftebani. Dija,likrmya sebagai bawaan di atas punggung
merupakan bentuk pemmpanam. 'aiii, {. fi (Ingotlah amotlah
bwuk apa yotg mereka piW itu), yakni bisa mao yaltntiluw (amat
buruk apa )rang mereka bauta ifil).

rirman-Nye iij ij {t qii iifr| 6 @an tiadatah
kchidupan &n ia ini seloin fui rnain-rrrain dan sendou-gwau beloka),
yakni wa mao mdao'u ad&oryraa illao la'ibm wa lolm,un (dat
tiadalah kehidupan dunia ini melainkm sekadar main-main dan senda-

gurau belaka), dengan pe*iraan dibuangnya mudtuf, Atau, tiadalah
dunia ini melainkan permainm dm senda-gurau lvlaksud ayat ini
ad+lalL pendustaanorug-orangkafiryang befleah: QC
qaili$G $y6"uatp, irt fituklan horyalalr kchidupo, di dmia
saja) (Qs. Al Jaatsiyah $51:2$.

Makna |j ,*,ry dikffihui, demikian juga -al."a ;1, a-
setiap yang melengahkan Anda b€rarti qlhoaka (melalaikan Anda),
Ada juga yang mengahkm bahwa 63[ mnknnnya adalah ash-shuf
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'an asy-syai' (memalingkan dari sesuatu). Namun pendapat ini
dibantalr, karena al-lahw yang bermakna ash-sharf adalah yang huruf

lam-nya adalatr ya', sehingga dikatakan lahaitu 'anhu, sedangkan

huruf laam dari al-lahw adalah wau)u, yaitu dikatakan lahautu bi
kadzaa.

't'J# {r1 '6;;i ir-!i.T i?.gf 3'ii3 @on sungguh kamptng

aWtirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidaHah

lamu memahaminya?). Disebut aakhirah karena ta'affitlchur-nya

daripada dunia (terjadinya belakangan daripada kehidupan dunia).

Maksudnya adalah, kehidupan alfiirat lebih baik bagi orang-orang

yang menjauhi syirik dan kemaksiatan. Jadi, tidakkah kamu

memaharni itu?

Ibnu Amir membacanya: a'31t )n$, deryan satu hrvuf lam

dan bentuk idlafah.

Jumtrur membacanya dengan huruf laam yang disertai huruf

laam ta'rrf,, dan meqiadikan l*ata: i|-$i sebagai na't-lya, sedangkan

Hrabar-nyaadalah i;. faa 'it#dibaca dengan huruf raa' bertitik

dua di atas, dan dibaca dengan huruf yaa' bertitik dua di bawah

(yakni: ya'qilwn).

Firman-Nya, 53fr 
"5i 

ll$ &'& i. (senmssulmya, Kami

mengetahui bahu,asanya aW yang mereka katakan itu menyedihkan

hatimu). lm lam mubtada' yang dikemukakan untuk menghiaur

Rasulullah SAW atas kesedihan dan kedul<aao yang dialaminya akibat

pendustaan orang-orang kafir terhadapnya Masuknya -i berfrurgsi

menunjukkan banydq walaupun kata ini terkadang menrurjukkan

pemastian ini, sebagaimana kata: 'u.':. Dlnmir pada kata: :iy
(B ahw as aryn) menunj ukkan psrihal.

Kata: 'gfhi dibaca detgan fatlnh pada humf yaa', dan itga
dengan dhammah.IGta: <ii# dibaca dengan tasydid dan tanpa

tostdid.

I
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Abu LIbaid memilih qiro'ah tanpa tasydid.

An-Nuhas b€rtata, "Dalam hal ini Abu Ubaid diselisihi.
Matou Giilgldengan tasydidadalab mereka menuduhmu berdusta

mengenai apa yang kamu katakan. Sedangkan maknanya yang tanpa

tasydid adalab mereka tidak mendapatimu sebagai seorang pendusta.

Dikatakan akdzabnhu, yakni wajadtuhu kadzdzaban (aku

mendapatinya sebagai seorang pendusta), abklwlnlu yalcni wajadtuhu

bahiilon (aku mendapatinya sebagai orang yang kikir)."

Al Kisa'i menceritakan dari orang Arab: Akdzabtu ar-rajul
artinya adatab aku memberitahu bahwa orang tersebut membawakan

kedustaan. Sedangkan kadztzabtuhu arlinyaadalalt aku memberitahu

bahwa ia seorang pendusta

Az-7ayaj berkata, "Koddrubtuhu adalah apabila aktr berkata

kepadanya, 'Engkau berdusta'. Sedangkan atiWzabtuha adalah bila
aktr memaksudkan bahwa apa yarg dibawanya adalah kedustaan."

Maknanya adalaL pcndustaan mereka tidak kembali

kepadamq karena mereka mengakui kejujuranmu, melainkan
pendustaan mereka kembali kepada apa yang engkau bawa Oleh

karena itu, Auah berfirnan: iy3;i*ii *\i*;Eit "otfj @*"" tetapi

orang-orongyang zlwlim itu menginglcoi ayd-oyu AAdi.

Memposisikan l<ata yang be.rmakna riil rmtuk menyatakan kata

yang bermalna abstrak adalah untuk menambah celaan serta hinaan

terhadap merekq dan disandangkannya sifat z,halim kepada mereka

untuk menjelaskan bahwa kezhaliman yang mereka lakukan itu sangat

jelas.

Firman-Nya, pS t;ti);il.$, &W # eVt4'9fr1
tfi lOan sestngtrtnya tetah didustakan [puta] rasul-rasul sebelum

fumu akon tetqi mereka sobq terhadap pendustoan dan

pengortat@, [1wtg aUA*o{ terrudq mereka,'sanqmi datang

pcnotonpr Ksnt tcr@ nrnko). Ini tcrmasuk bagian rmtr&
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menghibur Rasulullah SAW, bahwa apa yang dilakt*an oleh mereka

itu bukan yang pertama kali dilakukan oleh orang-orang

kafir terhadap para rasul yang diutus Allah kepada mereka. Bahkan

pendustaan itu dialami pula oleh para rasul sebelummu, maka ikutilatr

sikap mereka dan janganlah engkau bersedih, tapi bersabarlatr

sebagaimana para rasul sebelummu bersabar ketika mereka didustakan

dan disakiti, sampai datangnya pertolongan Kami kepadarnu

sebagaimana datangnya pertolongan Kami kqada para rasul

sebelummq karcna sesmggutnya I(ami tidak menyalahi jaqii. Juga

3.4 ,F :g:-(Bas, tiartiap masa ado kitab [yotg tertentufl. (Qs.

Ar-Ra'd [13]: 38). W( 6-5$ (e3 #3 t3y $eswswtwa ltumi
menolong rasul-rasul Kami dan orotg-orang yang berirnanl. (Qs.

chaafir [a0]: 51) fu@ 6'rirf il'firl@ WfiUg. W,tL:r;lii
'"AS '{ '$* lOan sesungguh;ryi telah tetap janji ltumi kepada

hatnba-homba Knmi yong menjadi rasul, bnitul sesungguhnya

mereka utulah yang pasti mendapot pertolonga4 don sesungguhnya

tentma Kon i ituldr ltong pasti menong) (Qs. Ash-Shatraat [3T: l7l-
t73). -Ut33 6 <;ff iI Gi @aah tulah menetapkan, *Ahr dan

rasul-rantl-Ktt pasti menang). (Qs. Al Mujaadilah [58]: 21) 3#73
;i gigJ-gok ada seorong pun yang dory merubah kalimat-kalimat

[ianji-janjiJ AAaD. Bahkan janji Allah itu pasti terjadi dan engkau

akan ditolong dari orang-orang yang mendustakan itu dan akan

mengalahkan mereka Alhondulillah hal itu sudah t€rjadi.

<AL:""i d6 n i5; 'ii; (Don sestmgguhrva telah datong

lrepadomu sebogian dsi berita rasul-rasul itu). Apa yang datang

kepadamq yang benrpa beritatentang para rasul yang didustakan pada

awal hrgas m€rekq pada al<hirnya terjadilah kemenangan para rasul

itu atas kaum mer€k4 maka demikian jtrga yang akan engkau alami

terhadap orang-orang yang mendustakanmrq yaitu sebagaimana yang

terjadi pada orang-orang yang mendustakan para rasul sebelumnya.

Pedg alfiimya mereka akan kembali kepadaqu dan memeluk agama
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yang engkau serukan k€pada merck4 baik secara sukarc- mallpsn
terpaksa

Firman-Nya, ;itt;4 i# K i( og (M, jika perpatingan
mereka [dwbruJ terasa @rat berot fuSrrnD. Nabi SAW p€Nrah

merasakan beratnya perpalingan kaumnya serta bersedih karenanya,
maka Allah swr menjelaskan keeada beliaq hhwa yang mereka
lakukan itq yaitu tidak meqrmbrt senran dan berpaling dari apa
yang diserukan kepada m€rckq memang harus terjadi sesuai dengan
yang telah diketahui Allah 'Azawa Jallo. Bukanlah kemampuan dan
kekuasaan beliau rmtrk memrbah mereka hinggB melr€rima, sebelum
Allah mengizinkannya

Allah lalu !.t itu dengan kemustahilan,
sebagaimana difirmankan-N),a 4jN(foia 6fr,.6fi'i;;6 ,rral e'(. @a*a
jika kamu dapt membua lufutg di bwi),lalu kamu berikan ihr
kepada mereka ;j;(c,,#V l31A-(U. j@t^, torga ke langit, totu
kmnu dawt mendatangkmnndibfr kerydo merek4) maka buatlah,
namun kamu tidak akan d@ melakukan itu, maka tinggalkanlah
kesedihan, tu .;,# ;i; ir5 ;;5 $ (Jangontot dirimu binasa
kareno kesedilton terhiiap nuetra). (Qs. Faathir t35l: S) 4* U
P, Q{onu bukortatt ororg ywtg bertausa atas merekri.)((Qs.AIl-->
Ghaasyiyah l88l:?2).

An-nafaq adalah loroOg dm lubmg. Contohnya adalah sebutan
an-naafiqao' untuk lubang biawak Atau sebutan al
Pembahasan detailnya telah dikemukakan dalam surah AI
makatidak perlu diulang di sini.

As-sullam adalah tengga yang digunakan rmtuk naik dengan
berprjak di atasnya Kata ini bisg nudat:kod,n bisa pala muannats.

Al Farra mengatakan bahwa kata itr muqnats.

munaofiq.

I Baqarab,
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Az-7anaj mengatakan bahwa kata ini diambil dari kata as-

salaamah (keselamatan), karena dengan ini bisa ditempuh ke tempat

yang aman.

Suatu pendapat menyebutkalr bahwa walauprm Hithab in
ditujukan kepada Rasulullah SAW, tapi yang dimaksud adalah

tumatnya, karena dada mereka terasa sesak akibat pembangkangan

orang-orang kafir dan sikap keras-kepala mereka pada kekufiran,

ftrmun umat beliau tidak menyadari bahwa Allah SWT mempunyai

hikmah dibalik itu yang tidalc dapat dicapai oleh akal dan dijangkau

oleh pemahaman" karena bila Allah SWT mendatangkan suatu tanda

kepada Rasul-Nya SAW lalu hal itu serta-merta menjadikan orang-

orang kafir beriman, maka pembebanan tugas yang merupakan ujian

dan cobaan sudah tidak ada artinya lagi. Oleh karena itu, Allah

berfirrran: tsSiii JF #:itlit753 (Itulau Altah menghendaki tenru

saja Allah menjadikan merekn semua dalam petuniuk) Maksudnya

adalab tenttr saja Allah bisa me,lrjadikan s@ara paksa, namtrn Allah

tidak menghendaki lttr, dan Allah mempunyai hikmah yang

mendalam. 'q4t$$'or"6fi {i $etat itu ionganlah kamu sekati-kali

termasuk or(mg-orang yang iahit), katena besarnya ambisi dan

kesedihan akibat berpalingnya orang-orang kafir dari menyambut

senranmu sebelum diizinkan Allab merupakan perbuatan orang-orang

yang jahil, padahal engkau tidak termasgk dari mereka. Oleh karena

itu, tinggalkanlah hal itu dengan menyerahkannya kepada Dz-at ymg

mengetahui yang gaib dan nyata" sebab Dia lebih

kemaslahatan di dalamnya. Serta janganlah engkau bersedih karena

tidak tercapainya apa yang dituntut dari taoda-tanda itu, yang

seandainya ditampalil<an sebagiannya kepada mereka, niscaya dengan

terpaksa mereka akan beriman kepadanya.

'i',i -t ir.$f b5- (3yluorryo orang-orang yang mendengar

sajalah yang mematuhi [seruan AllahJ), maksudnya adalah,

sesungguhnya oratrg-orang yang mengikuti apa yang engkau serukan

674 TAFSIR FATHUL QADIR



itu hanyalatr orang-orang yang mendengarkan dengan pendengaran
yang disertai pemaharnan sesuai tuntunan akal, dan diaratrkan oleh
pengertian, namul mereka (orang-orang kafir itu) tidaklalt demikian,
bafrkan mereka seperti orang-orang yang sudah mati, yang tidak lagi
dapat mendengar dan mematrami, karena Kami telah menjadikan
tutupan pada hati mereka dan sumbatan pada telinga mereka. Oleh
karena itu, Allah berfirman: 6t '#- 6;16 (Dan orang-orang yang
mati [hotinyaJ, akan dibangkitkon oleh Allah).

Allah menyerupakan mereka dengan orang-ofttng yang sudah
mati, karena mereka sama-sama tidak mengerti yang benar dan tidak
mematrami kebenaran. Maksudnya adalalL mereka tidak dihantarkan
Allatr kepada keimanan walaupun Allah Kuasa untuk itu, sebagaimana

Allah kuasa membangkitkan kembali orang-orang yang sudah mati
untuk diperhitungkan amal perbuatan mereka.

6F. jAt (Ke mudt an kep ada- Nyal ah me r e lca di kemb at i kan),
maksudnya adalah, dikembalikan kepada pembalasan, sehingga

masing-masing diganjar dengan apa yang sesuai untukny4
sebagaimana dituntut oleh hikmah-Nya yang mendalam.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya: 6r:;3- 1tr6 (Mereka berkata, "Alangkah besarnya
penyesalan kami.'), ia berkat4 "Al hosrah adalah an-nadaamah
(penyesalan)."

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani,

Abu Asy-Syaikfi, Ibnu Mardawaih, dan Al Khathib, dengan sanad
Shahih dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Rasulullah SAW
bersabda mengenai firman-Nya: 6j:L5_ Q4tangkah besarnya

penyesalan t@mi). i';.at ry ,F, 1 d:. 1r3r ,1if ,s j-'irt i1;,1,
(Penyesalan ini adaloh, para ahli neraka melihat tempat duduk
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mereka di surga [bila mereka masuk surgal. Maka itulah

penyesalan)."2@

/$dtnaz.z,aq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu

Hatim meriwayatkan dari Qatadalq mengenai finnan-Nya: 6 ie {l
'aij-QnSattah, amatlah buruk opa yang mereka pihtl itu), ia berkata,

"(Maksudnya adalah) apa yang mereka perbuat."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid, mengenai

firman-Nyat 313 trj (Aoin-main dan senda-gurau), ia berkata,

"setiap main-main adalah senda-gurau"

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim,

Abu Asy-Syaikh, Ibnu Mardawailu Al Hakim dan' dt-Shahih'kaarrya',

serta Adh-Dhiya dalam Al Mukhtorah, dari Ali bin Abu Thalib, ia

menuturkan: Abu Jahal berkata kepada Nabi SAW, "sesungguhnya

kami tidak mendustakanmu, tapi kami mendustakan apa yang engkau

bawa." Allah lalu menunrnkan ayx: 9S$16M, S.S3 6ii\9-'{ tr{
$r:rtZ it ([Janganlah kontu bersedih lwt], kmena mereka

sebenonya buhan mendustakan kmnu, akan tetapi orang-orang yang

zhalim itu mengingkoi ayat-ayat Atl ah).2r0

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Abu

Ya d Al Madani, bahwa Abu Jahal b€rkata, *Demi Allab sungguh

aku tahu ia jujrn (benar); tapi, sejak kapan kita menjadi pengikut bani

AMuManafl"

AM bin Humaid, Ibnu Al Mtmdzir, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Abu Maisarab, menyerupai riwayat dari Ali bin

Abu Thalib.

AMurrazzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrm&ir, dan Ibnu Abu

Hatim meriwayatkan dari Qatadalu mengenai firman-Nya, |f.Sj

D Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, 7/l14.
2to s,r,ud.[ya dha'ifi, At-Timidzis3064, Al Ir*im, 2R15, dinilai dha'if oleh Al'

Albcoi.
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6t34- ll #9 '$f"ft (Akan tetapi orang-orang yang zhalim itu

mengingkoi ayatqot Allah), ia berkata" "(Maksudnya adalatt),

mereka mengetahui bahwa engkau adalah utusan Allah, hanya saja

mereka mengingkari (ayat-ayat 6lleh)."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Adh-Dhabhalq mengenai finnan-

Nya: jgf i 3!t l.{ *l; (Dan sesungguhnya telah didustakan

tWla| rasul-rasul sebehnn kamu'), ia berkat4 *Allah menghibur Nabi-

Nya SAW."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan seperti itu dari

Ibnu Juraij.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim" dan Al Baihaqi

dalm Al Asno' wa ,4sh-Shflar meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia

berkara- Ayar ;$li 46:# 6 af,*t dg (Maka iika kamu dopat

nembut lubang di buni dau tqngga ke langit). An'nafaq adalatr

loroug (di galalsi). UafsuAnya adalalL jika kanru bisa pergi

melaluinya, kemudian mendatangi mereka dengan mendatangkan

mu\iizat kepada mereka, atau membuatkan tangga bagi mereka ke

l*gL lalu e,ngkau naik dengannya, lalu kamu dapat mendatangkan

mnkjizat kepada mereka, maka lalorkanlah . &iilf e #'6li'6 53
(I{alou Allah menglvndaki tentu saia Allah menjadikan mereka semua

dal@t petwj*). Allah SWT berfirman, "seandainya Aku

me,nghendaki, niscaya Aku tunjukkan mereka semua kepada

pehrnjuk"

t+tdrwtazaq Abd bin Humai4 Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,

Ibnu Abu Ilatim, dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Qatadatr,

menge,nai firman-Nya, 6f*t A-Gi @ybaryg di bumi), ia berkata,

"(Maksudnya adalah) lorong |Ifi 063 37 patau tangga kc tangit),

yakni ad-duaj (alan)."

Ibnu Abu Syaibalr, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu

Hatitn, dan Abu Asy-syaith meriwayatkan dari Al Hasaru mengenai
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firman-Nya: ijii ;5t ,*fr;- Gy lnarya orans-orans yans

mendengar sajaloh yang memauhi [seruan Allah), ia berkata,

"(Maksudnya adalah) orang-orang beriman. fr;I6 (Dan orang-orang

yang mati [tntinya),yakni omng-ora4g kahr."

Meneka jugameriwayakm s€e6ti itu dsri Mujahid.

:f,si isl.,Iii 6 & t 16-r,/. 43 :*3 ;\; ff" ti{ i i}6t

1 ;;eU,- *{t 6ir e fi;u 6@ s;il-{ {ia
,-t1'6 @ <,rP- iij 6t'* ;# ;r;6Jt a-GiE #g F
M_ys.6i1ir;,5fr g$$'43htg'&.tr)w$,1iK

@*Prtr{fi
uDan tnereha (orang<rung rnttsyti* Mak*oh) berhotar'Mengapo

tidah diturunfon *epoAuVa (Dfirtorwrod) snotu mukiizfi dart

Tuh annyo?' Katahanlah r' fu uagrrtqru Alkrt huos a tmenurunhan

saatu muhjiztt, tetqi hcfutyakon nurcfu frd* mengetahuf . Dan

tiodaloh bhatangbiadang yang odo fr brorri dan barung.barung
yang terbang dengan kedua sayopnya, ncbinfon urnat-urrrol (iuga)

seperti hamu Tfudalblt Karlni o@*an sesuda pun di dalam Al
Kitab, hemudian kepodaTahanloh mereka dihimpunkan. Dan

orang4rang yang nen&tstohott oyd4yat Karrri adalah pekak, bisu

dan berada dalail gelryguliro- Borungsiopayang dikehendaki

Allah (hesesatannya), nbcrly diwdfun-Nyo. Dan barangsiapa

yang dihehendahi Allol, Qat* nunAqot petuniuh), niscaya Dia

mcnjadifunnya brudc fr otos iolon yang lr.ttts.n

(Qs. Alln'r.D [Q:37-39)
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Ini adalah beNtuk keanglorhan dan kesombongan mereka,
karcma mereka enggan mengikuti bukti-bukti nyata yang teratr
ditunmkan Allah kepada Rasul-Nya, adalah Al eur'an.
Padahal mereka tahu bahura mereka tidak mampu mendatangkan satu

ryrah pun yang seperti surah Al Qtr'an. Yang mereka maksud dengan
i* A sini adalah, yang bisa memaksa mereka kepada keimanan,
misalnya turunnya malaikat kepada mereka yang bisa mereka lihat
dan de,ngar secara langsung, 6141 dinngkatnya gunung sebagaimana
yang p€Nnah t€rjadi pada bani Israil. Jadi, Allah memerintahkan beliau
agar menjawab mereka dengan menyatakan bahwa Auah Kuasa untuk
menunmkan kepada Rasul-Nya bukti yang dapat memaksa mereka
beriman, namrm Allah tidak melakr*an ifu agar jelas manfaat
peNugasan yang ujian dan cobaan itu. Selain itu,
seandainya Allah menurunkan bukti s€perti yang mereka mintq maka
Allah tidak akan memberi tangguh kepada mereka setelatr

ditmnkannya h*ti itu, tapi AUah akan langsung mengadzab mereka
bila mereka tidak juga b*iri,r*

Az-7$aj berkata, "Mereka minta agar dijadikan di atas

p€fimjuf' tvtarcuanya adalab ditetapkan demikian. { ijA'L{J,
5;53- (Tetapi kcbanyakan mereka tidak mengetahui) bahwa Allatr
rdaha Kuasa untuk melakukan itu, hanya saja Allah tidak melakukan
itu rmurk sudu hikmah besar yang tidak dapat dicapai oleh akal

manusia

Firman-Nya, pffr3I F St)+t?*i$ /.${t .6it c {:1v6
(Dm tiadolah binatang-binatang yang ado di bumi dan bwung-
bmng lwrg terbang dengan kc&n sayapnya, melainkan umat-umat

[iuga| seperti kmru). Kata ii)l berasal dari dabba - yadibbu - fa
huwa daabbwr, yaitu apabila berjalan dengan langkahJangkah yang

pendek Penjelasannya sudah dipaparkan dalam surah Al Baqarah.

fro,, {i (tur, burung-burung), d-i'attf-bn kepada {:;
(Binaory-bhaong) yatg majrw menunrt q ira' ah jumhur. Sementara
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Al Hasan dan Abdullah bin.Abu Ishaq membacanya: j0 t5, dengan

rafa' karcna dianggap 'athf pada posisi {t V dengan perkiraan

adanya tarnbahan drr, sedangkan EE (Dengan kedua sayapnya)

untuk menghalau kesamaran. Demikim ini karena orang Arab kadang

menggrrnakan kata tlniraan (erbang) untuk selain bunrng, seperti

ungkapan mereka, tlurrafii lraajatii yang artinya asra'a (cepat).

Ada yang berpendapat bahwa seimbangnya tubuh bunmg di
antara kedua sayapnya membantunya mamFu terbang, dan tanpa

keseimbangan itu ia akan miring, moka Allah SS/T memberitahu kita
bahwa terbang itu dengan kedua belah sayap.

Ada yang berpendapat bahwa disebutkmn5ra "dua sayap"

adalah unttrk penegasao, s€eerti balnya ungkapan "memukul dengan

tangannyd', *melihat dengan kedua matanyd'. Al jmaah adalah salatt

satu dari kedtra sisi bunrng yang dengannya bunurg dapat terbang di
udara. Asal maknanya adalah miring ke salah satu sisi. Makna ayat ini
adalalL tidak ada satu binatang pun yang melata di belahan buni
menapun, dan tidak pula burung yang terbmg ke arah mana pun. -Jt

Pffif il (Metainkan un at-unat [lugal se7rerti komu),yakni golongan-

golongan seperti kamu juga Allah menciptakan mereka sebagaimana

Allah menciptakan kamu dan Allah menganugerahi mereka rezeki

sebagaimana Allah menganugerahi kamu rezeki. Semuanya tercalnrp

dalam ilmu serta kelnrasaan-Nya, dan pengetahuan Allah meliputi

segala sesuatu.

Ada yang berpendapa! *Seperti itu dalam mengingat Allah
dan membuktikan kekuasan-Nya"

Ada yang berpendapat, "Sqrcrti itu dalam hal bahwa merelca

juga akan dikumpulkan' Demikian yang diriwayatkan dari Abu

Hurairah.

Su&an bin Uyainatr berkata, "Maksudnya adalalt tidak ada

satu jenis pun dari binatang melata dan burung kecuali pada manusiq
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ada yang serupa dengannya, maka di antara mereka ada yang
melompat seperti singq ada yang suka sesuatu yang jorok seperti babi,
ada yang melolong seperti anjing, dan ada yang mengepak seperti
bunrng unta"

Pendapat lain menyebu&an, "Yakni ,ff,tI (Seperti kamu)
dalam hal memiliki nama-nama yang dengannya bisa dikenali.,'

Az-7-an aj berkata, - F6tl (S epe r ti kamu) dalarn hal penciptaan,

rezeki, kematian, pembangkitan kembali, dan penuntutan balas.,,

Pendapat yang lebih tepat adalah mengartikan kesenrpaan pada
setiap hal yang memungkinkan adanya kesertrpaan, apa pun bentuknya.

Firmzn-Nya: *1 v;5Il A.trjE lriaaaun Kami atpatcan
sesuatu pun di dalam Al Kitab), maksudnya adalalL Kami tidak
melewatkan dan mengalpakan sesuahr pun di dalamnya. Maksud

*6Jl adalatr l-auh Mahfitzh, karena di dalamnya Allah menetapkan
segala peristiura

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah Al eu'an,
yakni, Kami tidak meninggalkan sesuatu pun dari perkara agama di
dalam Al Qur'an, semua ada di situ" baik secara detail maupun global,

seperti firman-Nya, t6 ,f; f*- 4{J\ A{" Aj, <o* Kami
turunlran lrepadomu Al Kitob [Al Qur'anJ untuk menjelaskan segala
sesuatu. (Qs. An-Nahl t16l: 89) Serta firman-Nya: ,4fi $t-ffiY,
dyi;i V q$'6j4{o"" Kami turunkon kepadamu Al Qur'an, agar
kamu menerangkan pada umat morutsia apa yang telah diturunkan
lrepada mereka) (Qs. An-Nahl U61: a4). Di antara yang global di
dalam Al Kitab yang mulia adatah firman-Nya: i:U; J)$i$S;fu
Irir$ i5 &, 6 Qlp, yang diberikan rosul kcpadam,u malca

terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu mala tinggalkanlah).
(Qs. Al Hasyr [59]: 7). Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk
mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka setiap

hukum yang ditetapkan oleh Rasul bagt umatrya berarti .telah
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disebutkan Allah swr dalam Kitab-Nya yang mulia dengan ayat ini.
Ini juga serupa dengan firman-Nya, ,lj,j$ -ii 'u# B of 'S

(Katakantah, 'iJika komu [benar-benarJ mencintai Allah, maka
,9!!rl:* ').!e'. Aali.rmraan t3t:31) it{ifr lfi O.$ Sf fn"1(3- (sesunggthnya tetah oda pada tdiril Rasulullah iu iuriteladan
yang baikbagimu) (Qs.Al f$zaab [33]:21).

Kata: ry-pada *j U(Sesuan ptn) menryakan tambahan yang
menuqitrkkan cakupan.

Firman-Nya: <,i4;;; &3 (rcmrai* kcpada Tuhantah
mereka dihimpwko), maksudnya adal"h umat-umat tersebut. Ini
mentmj'kkan bahwa semua itu akan dihryulkan sebagaimarra
halnya manusia Banyak ulaoa )rang berpendapat demikian,
diantaranya: Abu Dzan,Abu HurairalL Al Ilasan, dan lain-lain.

Ibnu Abbas berpendapat bahwa penghinaannya adalah
kematiannya Demikian juga yang dikarakan oleh Adh-Dhahhak.

Pendapat pertama lebih tepa! berrdasarkan ayat ini dan riwayat
shahih dalam S,'nah ymg suci, bahwa pada I{ad Kiamat akan
dihnhrtkan untuk kambing tidak bertandrmg dai kambing yang
bertandtrk.2rr Juga berdasa*m firman Allah: gr* ,|-fji ($ (Dan
apabila bilmory-bhatory lio dihorpulkor) (Qs. At-Takriliir [81]: 5).

Segolongan ulama lainnya b€rpendapat bahwa yang dimaksud
dengan penghimpunan yang disebu&an dalam ayat ini adalah
penghimpunan orang-orang kafir. Ada sedikit sanggahan dari merek4
yaitu mereka berkata, "fladits t€rsebut maksudnya adalah hanya
sebagai penmpamaao, unfuk me,lnmjukkan dahsyatnya perkara hisab
dn qishosh;'

Mereka juga bardatih bahwa hadits ini, yang terdapat di luar
Ash-Shahih, yang diriwayatkan oleh sebagian perawi, ada

2'r Shohih, Muslim, 4tlggZ, Ahma4 2t4ll, dan At-Tirmidzi, 2420, dari hadits
AbuHurairah.
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tambatrannya, yaitu: Sampai-sampai dinntutkan untuk kambing tidak
bertanduk dari yang bertanduh dan untuk batu, mengapa rnenutnpang

di atas batu lain? Juga untuk ranting, mengapa menancap pada

rantinglain?'

Mereka berkata, "fidak masuk akal adanya lfiithab unhrk

benda-benda itu. Demikian juga adanya pahala dan hukuman untuk

itu."

Firman-Nya:'Fj*WhliK'ujL(Danorang-orangyang
merdustakan ayat-ayat l{ami afulah pefuh bisu), makzudnya adalah,

tidak dapat mendengar dengan pendengaran mereka dan tidak dapat

berbicara dengan lidah mereka. Mereka disamakan dengan yang tidak

dapat mendengar dan tidak dapat berbicar4 karena mereka tidak

menerima apa yang semestinya diterim4 yaitu huiiah-huiiah yang

jelas dan bukti-bukti yangslwhih.

Abu Ali berkat4 "Bisa jadi kondisi tuli dan bisu yang mereka

alami adalah di akhirat."

Firman-Nya: .;ft€rf A (Dan berada dalam gelop-gulita),

maksudnya adalah, dalam gelapnya kekufuran, kejahilan, dan

kebingungan, sehingga mereka tidak menemukan petunjuk unttrk

kemasalahatan mereka. Maknanya adalalt kondisi mereka berada di

dalam kegelapan, yang menghalangi mereka unhrk melihat hal-hal

yang semestinya dapat dilihat, ditambah lagi mereka tuli dan bisu,

disanrping tidak adanya penglihatan karena berlapisJapisnya

kegelapan pada mereka. Jadi, indra mereka hanya bagaikan pakaian

yang tidak ada gunanya saat itu. Penjelasan rincinya telah

dikemukakan dalam surah Al Baqaralr, sehingga tidak perlu diulang di

sini.

Allatl SWT kemudian menjelaskan batrwa segala perkara

berada di tangan-Nya. Siapa yang Allatr Ta'ala kehendaki trntuk

disesatkan maka Allatr sesatkan diq @ siapa yang dikehendaki unhrk
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ditunjuki, maka dijadikan-Nya di atas jalan yang ltrus, sehingga tidak

mengarah kepada selain kebenaran dan tidak berjalan di dalamnya

kecuali menuju kebenaran secara konsisten.

Al Firyabi, AM bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu

Abu Hatim, dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan, tentang firman-Nya:

F6 iA Jt(Melainkan umat4onat [iu*al seprti lwmu), ia berkata,

l.Muk rdnyu adalab yang beragaur dan bermacam-macatn, Ymg dapat

diketahui dengan nama-namanYa"

AMurrazzaq, Abd bin Humai4 Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,

dan Ibnu Abu Hatim meriwayalkan dari Qatadah, mengenai ayat ini,

ia berkata" "Bunmg adalah umafi, manusira adatah uma! dan jin adalatl

umat."

Ibnu Jarir dan Abu Asy-syaikh meriwayatlcan dari Ibnu Jtraij,

mengenai ayat ini, ia berkata, "(Maksudoya adalah) cacing atau jenis

binatang lainnya yang diciptakan Allah."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir merirryayatkan dari Ibnu

Abbas, ia berkata: Ayat: ii u 
',fi-Jf 

,t W E (riAaun Kami

alpakan sesuatu pn di fulam at ff;tab), makzudnya adalab Kami

tidak melewatkan sesuatu ptm kecuali telah kami catatkan di dalart

Urnmul Kitab."

Abdurrazzaq dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan serupa itu

dari Qatadah.

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatinu dan Abu. Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya: ;;; 6t'*
6ii (Kemudian kcryda hfiantah mereka dihimpnkan), ia

berkata, *Matinya binatang adatah penghimpunannya."

Dalam lafa?h lainnya disebutkaq "Maksudnya adalah

dihimpuokan dengan kematian "
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Dirirvayakm oleh Abdurrazza+ Abu Lrbai{ Ibnu Juir, Ibnu

Al Mrm&ir, Ibnu Abu llatim, scrta Al llakim dan di'Sh4rrrrr-kannya,

dari Abu Humirah, iabcrtala,'fidak ada scekor binatang melata puq

dan tidak pula seekor bunrng kecuali 6[6qr dihiFprmknn pada Hari

Kiamat, kbmudian sebagian ditmtutkan tcrhadap sebagian lainnya,

sampai-sampai yang tidak bertandr* dituntutkan terhadap yang

bertandulq kemudian dikatakan kepadanya, 'Jadilah kamu tanah'.

Pada saat itulah orang l<afir bqtat4 tlj g 
*-(Atongkah baituya

sekironya aht dahiu adalah tanah) (Qs. An-Naba' [78]: a0) Jika

kalian maq silakan baca ayat ,6lt A {.6 q (S (Dan tiadalah

binatang-binatang yong da di bumif'

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abrr Dza4 ia berkata, *Ada dua

ekor lcambing yang saling menanduk di hadapan Nabi SAW, lalu

beliau bersaMa kepadaktr: t&bt nl. ef .f, ,if g (Wahai Abu Dzor,

tahukah engkau tentang aW mereka saling menandffl) Aktl
menjawab, 'Tidak'. Beliau pun bersaMat ."{i #t *!$fu 6S
(Akan tetapi Allah mengetalrui, don kclok akan memperkoakan

ontara keduonya)."

Selanjutnya Abu Dzar berkata, *Setelah Rasulullah SAW

meninggalkan kami, tidaklah seekor bunmg mengepal&an kedua

sayapnya di udara, kecuali kasri tedngat ilmu dari beliau itu' Ini
diriwayatf,an juga oleh Ahmad.2l2

Dalam Slrarrih Muslim disebutkm bahwa Rasulullah SAW

bersabda: 1sll, i y,*& 1au. 3o, ,F ,yU4t ';i q {Oiti, br$
.:ti, e;r" nii'xi*rrit nfui, trr*i t-* p*ti'dib;mkon kcwda
yang berhoh sonpni-sonpai diberikor pula kepodo kanbing tak
bertanduk doi funbing 1mg bertodukfis

2r2 Sarrrld-rrya dtu'il dirirvayatkm oleh lbnu Jab, 7ll20. Dalam sarr,ad+ya
t€rdryd pra pcrawi 1qg tidalc dikcoat Ahmad daln lvfunadaW?1120. Dalam
sana&aya adalah kda$rsan ne rutai pcriwo)'ffi.

2r? ihahlh, to*trlrtJ-tya, ulahdikcmukakm @ m. fo6oc I 3.
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oW ;i'i';-S U61'&1 6 ;i gri-;#1 4:&;tt g
11 6;t3'r itl oLfifri"hc,3:K6,'"ri trfl,f @'**
{sXetffiu.;6lX8e J$Wj i1;@'tf$
Y Z:t-',J-='2-- - -7 vt7

i4 if:s i#;r # $!'ii# 6 ii( sff ls@sg,a,
GL.r,ti#,t1v3(S@Oirs-brLYMAt
p,1r a ff:||r','|-qw $Li'. 

^* 
:P 3:;t #

@ airrr,$ ;'$ar, 
rt;s ;it ilil l;;eiI @'b#

,rKatahanlahr, Terangkanlah kepadoku jiha dotang sihsaan Allah

kepadamu, atau datang kepadamu HuiKia"utrapakah hamu

tnenyetu (tuhan) sebinAlbh; ifu hanu otar.garungyang benarl

(fidoh), tetapi hatya Dialah yang hanu serun malca Dia

menghilangfutt bahaya yang harunanya.hamu berdoa kepadrNya,

iiha Dia menghendaki, dan hanu meninggalhut sembahan-

sembahan yang hatnu sekutuhan (dengan Allah)" Dan

sesungguhnya Kani telah mengutns (rosul-tosul) kepada umat-

amat yang sebelum hama, kemudian Kani sihsa mcreka dengan

(nunimpahan) kesengsaruan dm henebtatan, supayo mcreha

bermohon ftepadaAllah) dengan tandukmerendahhan dirt Maha

mengapa nureha ilak ncrnohon (hepada Allah) dengan tunduh

merendahhan diri herikL ddang si*saan Kami hqada mcreka,

bartkor. hoti nereka tcbh nuniadi hcros dan syetan pun

mcnunphkan kepda nurcfu fufugttsut apa yang selolu mereka

herjakan. Maka totkutL nurcfu melupahan pefingaton yang telah

dibefikan hepada mcrelca, Kani pun numbukakan semua pinta-

phtu hesenangan wilahncreha; sehingga apobila mercka

bergembha dengan apayang telah dibefikan kcpada mereka, Komi

silcsa mereka dengot sefuny'ong:funyong' maka hetiha itu mereha
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terdian berpatas osa,' Mafu orung4rung yang zhalim itu

dhn*wohfun sonpoi k a*or"o*onrW Segab pufi bogi Allah,

Tuhon senwta olu*'(Qs. Al An'erm [5]: a0-a5)

Firman-Nya, Ff.i (Terangkmlah kewdahu). Menunrt

ulama Bashrah, huni,f W dn mim lyabi: i5] adalah untuk khithab,

dan tidak ada statusnya dalam i'rab. Demikian p€ndapat yang dipilih

oleh Az-Zayaj.

AI Kisa'i, Al Farra, dan yang laimya berp€ndapat bahwa huruf

kaqf dn miim benda pada posisi naslub kr€oa dampak /l7 tt'yh
terhadap keduanya Maknanya adalab oa'aitum anfusahtn.

Dikatakan dalam Al Kasysyaf yang membenarkan pendapat

patama, "Tidak ada status uttrk dhofir kduq yakni kaaf, dalam

i'rab, karena Anda b€rkata, 'Ara'ataka zqidan maa sya'mtlru'

(bagaimana menunrtuu tentang kondisi T*lid). Jika Anda menetapkan

posisi rmtuk huruf kaf,, rnaka seolah'olah Anda bcrkat4 'Ara'oita
nafsoka zaidon maa sya'mtlru' (apakah kau melihat dirimu Zaid,

bagaimana kondisinya). Ini me,lryelisihi naksud perkataan."

Makna ayat ini adalab t€rangkan k€padaku ayat: 4lli'Ffi "I
$r1q*a daory siksaot Altah kopdCIntt), scbagaimana dikemirkakan

oleh umat-umat selain kmu it9lt #6 (Atau datang kcwfuittt
Hoi Kiorrrot), yalmi of qi),aonah (kiamd), 6i3 ;"1 'ill <eWUn
kmrru menteru ttuhorl seloinAllal). Ini b€otulc rcdalsi pembrmgkm

dm tegrrran, yakni, apakah lrmu mqryenr bertala-beftala yang biasa

kamu se,mbah dalm kondisi ini? Ataukah kmu mcnycru Allah SWT?

FirmmNyat '*,t K oLGfrfra kont orory<rrqtg wrg
beno),adalah rmtuk menegaskm tegrrrm tadi, yakni, apakah bertala-

bcrhala itu yang kamu seru selain Allah jika kamu orang-orang yang

benar, bisa menimbulkm mudhrat dm mendapatkan manfaat, dan

berhala-beftala itu adalahpra hftm, sebagaimana kamu nyatakan?
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Firman-Nya, irli i6t,I (lntukJ, tetapi harya Dialah yang

kamu seru), dr-'athf-kan kepada penafian yang diperkirakan, yakni,

kamu tidak menyeru selain-Nya, tapi karru menyeru-Nya dan

mengkhususkan seruan hanya kepada-Nya.

iJti,iS 6, .1*4' (Maka Dia menghilongkan bahaya yang

lwTenanya kamu berdoa kcpada-Nya). maksudnya adalalt maka Dia
menghilangkan dari kamu apa yang kamu seru untuk

menghilangkannya jika Dia berkehendak rmtuk menghilangkannya

dari kamu, bukan jika Diatidak menghendaki itu.

Firman-Nya, if$ 6 $f'61 (Dan kamu meninggalkan

sembahan-sembalun yang kamu sehttukon [dengan Allah),
.maksudnya adalah, dan kamu melupakan apa-apa yang kamu

sekutukan dengan Allah Ta'ala ketika adzab itu datang, yaitr"r berhala-

berhala dan yang serupa dengannya, yang kamu sekutukan dengan-

Nya, sehingga kamu tidak menyenrnya ketika adzab itu datang, dan

kamu tidak mengharapkan berhala-berhala itu dapat menghilangkan

adzab itu dari kamu. Bahlon kamu berpaling dari berhala-berhala itu
sebagaimana berpaling dari manusia.

Az-Zanaj berkata" "Bisa juga maknanya adalalL dan kamu

meninggalkan apa-apa yang kamu perselarttrkan dengan Allah."

Firman-Nya | .q 4 ;ld$i 1ll @an sesungguhnya Komi

telah mengutus [rasul-rasulJ kepada umat-umat yong sebelum komu),

adalah redaksj kalirnat permulaan. yang dikemukakan untuk

meughibur Nahi SAW, yakni, dan sungguh telah Kami utus para rasul

kepada rlnat:umat sebelummU lalu mereka mendustakan para rasul

in . fAt &Vs, )6f& (Kemudian Kani siksa mereka dengan

[menimpakanJ lrcsengsoaan don kcmelaratan), yakni al bu's wa adh-

dharr (kesengsaraan dan kemelaratan)
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Ada yang mengatakan bahwa al ba'sao'adalalt musibatr pada

harta, sedangkan adhdhoraa'adalah musibah pada tubuh. Demikian

yang dikatakan oleh mayoritas ulama.

'oifr.'il6 6"pnyo mereka bermohon \kepada AllahJ dengan

tunduk merendahkan diri), maksrdnya adalab berdoa kepada Allatl

dengan merendahkan diri. Ini diambil dari l<ata adh-dharaa'ah yang

artinya adz-dzill (him). Polanya yaitu: dhora'a 'fa hm'a dlruari'-

Contoh kalimat dalam ungkapan penyair:

,-:(bt'il"i tLL.*ltc,- L-. . t !P.U'bL-i#.
HendaHah menangis sang pesoing ksena semakin pmahnya

permusuhan dan semaWn merundukopoyang ditekan hingga hampir

binasa.

Fimran-Nya, lffrgU ie lLYfi (Maka mensapa mereka

tidak memohon [kepada AllahJ dengan tmA* merendahkan diri
l@tika datang siksaan l{ami kcrydo mereka), makstrdnya adalah,

bukankah semestinya ketika datang sitsaan Kami kepada mereka"

mereka memohon dengan merendahkgn diri? Tapi mengapa mereka

justru tidak memohon dengan merendahkan diri? Ini adalatt tegrran

bagi mereka karena meninggalkan doa dalaur setiap kondisi, sanrpai-

sampai ketika datang adzab kepada mereka, mereka tetap tidak berdoa

kepada Allah. Ini dikarcnakan keras kepalanya mereka dan

!6dsfuihannya mereka dalanr kehrfuran.

Bisa juga 'naknanya yaitu, ketika turunnya adzfr, mereka

memohon dengan merendahkan diri, tapi itu l<arelra terpaksa, bukan

terlatrir dari kei}filasan, sehingga doa mereka tidak ber$ma.

Pendapat pertama lebih tepat, sebagaimana ditunjukkan oleh

firman-Nya,'&fi;:3 #;(Bahkot hati meryka telah meniadi keras),

yakni stulub,at a,a glwlazlwt (mengeras). li,LLY iSJ(fll )4 i{S
<-rfS. (Dan syetan 1run menornpakkan kcPado mereka kcbagusan
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l

apa yang selalu mereka kcrjakan), adalah, syetan

menyesatkan mereka dengan kebutaan akibat kekufiran, sehingga

terus-menerus melakukan kemaksiatan.

Firman-Nya: -41$/i U, l;3 €7i luafa tutkata mereka

melupalan peringatan yang telah diberikan kcWda mereka),

maksudnya adalah, meninggalkan apa yang diperingatkan kepada

mereka. Atau, berpaling dari hal-hal yang diperingatkan kepada

mereka. Itu karena bila an-nisyaan (lupa) ini diartikan dengan makna

sebenarnya, maka tidak ada sanksinya" sebab berarti bukan perbuatan

yang disengaja dari mereka. Demikian pendapat Ibnu Abbas, Ibnu
Juraij, dan Abu Ali Al Farisi.

Maknanya adalalt mereka meninggalkan wejangan yang

diperingatkan kepada mereka, yaitu berupa kesengsaraan dan

kemelaratan, dan mereka berpaling darinya.

# ,P 3$ 4 (ti lxati wn membukakan semua

pintu-pintu kcsenangan tmtuk mereka), adalah, tatkala
mereka meninggalkan apa yang diperingatkan kepada mereka, Kami
membiarkan mereka membukakan semua pintu kesenangan untuk
mereka.

f33 -q 
W $y {> (Sehingga apabila mereka bergembira

dengan apa yong telah diberikan kcpada mereka), berupa semua

bentuk kesenangaq kemewahan, dan kemegahan, serta bangga dengan

itu semua dan mengira bahwa mereka telah dianugerahi, maka yang

demikian itu karena kelcufirran mereka yang sebenamya

''6 #A3 Qtuti siksa mereka dengan sekonyong-konyong),

"dalah, secara tiba-tiba tanpa mereka duga sarna sekali

akan terjadinya siksaan ifi. '';5 adalatr secara tiba-tiba tanpa didahului

oleh tanda-tanda. Ini merupakan kata moshdor yang berada pada

posisi ftaI (keterangan kondisi). Menunrt Sibawaih, ini tidak ada

kiasannya.
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Firman-Nya, it# { (tf (Malw kctika itu mereka terdiam

berputus asa). Al mublis adalah berputus asa dari kebaikan karena

beratnya kondisi buruk yang menimpanya. Dari pengertian ini
terdapat turunan kata untuk sebutan iblis. Dikatakan ablasa o-raiul
apabila laki-laki ihr diam saja Dikatakan ablasat an-naaqah apabila

unta tidak merumput (meircari -akan).

Al Aiiaj b€rkata:

rrtrn7f p su

Ia berteriah"Alrakd, kn talru bentuk singgasanfr'
Ia menjawab,'1Ya, aht talru itu." Lalu ia diom.

Maksudnya adalah, biugung karena dahsyatnya apa yang

dilihatnya tldaknanya adalalt maka seketika itu juga mereka bersedih

hati, bingug, dan berputus asa.

Firrnan-Nya, ljift irjt ,.Ft 313'gh (Maka orang-orang yqng

zhalim itu dimusnahkm sompai fu akor-akonya). Addaabir adalah

al aaWtir (yang alfiir). Dil@takan daboa al qaum - ytdbirufhuml -
dabran apabila ia datang teral&ir kali. Maknanya adalah, quthi'a

aaldtiruhum, yakni, memeka s€mua dimusnahkan hingga yang teraldir
dari mereka

Quthrub berkata, "Merpka semua dibinasakan dan

dihancurkan."

Umalyah bin Abu Ash-Shalt berkata:

tr$a:ru;i'J,cv

bii8tri!? d rtl,,t tt a f);'F yt*rfi;Irl6
Maka mereka dibinos&an dengwt odzab hingga akhir dari mereka.

Sehingga mereka tidok d@ mengelak dotuya dan tidak dapat

ditolonglagi.
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Dari pengertian ini terdapat istilah at-tadbiir karena

merupakan rangkaian dampakdampak selunrh perkara.

'qjiii # it 
"93 

(Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta

alam), maksudnya adalah atas kebinasaan mereka Di sini terkandung

pengajaran bagi orang-orang beriman tentang bagaimana semestinya

mereka memuji Allah SWT ketika ditunmkannya nikmat yang

karenanya dihanctrkan ke"haliman orarrg-orang yang melakukan

kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan, karena

perbuatan itu akan terasa sangat berat terhadap para hamba Allah. Ya

AllalL lepaskanlah para hamba-Mu yang beriman dari kez,haliman

orang-orang -halim, dan binasakan mereka hingga ke akar-akamya,

dan gantilah bagi orang{rang beriman ittr dengan keadilan yang

senantiasa meliputi mereka

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair,

mengenai firman-Nya, fAt -;EiVU ;6fe (Kemudian l{ami siksa

mereka dengan [menimpakanJ kesengsaraan dan kcmelaratan), ia

berkata, "(Maksudnya adalah), takut penguasa dan tinggnyaharga."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrmdzir. dan Ibnu Abu Hatip
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya: tll$ €,13

.yli#t (Mako tatkala mereka melupako4 peringatan yang telah.

diberikon kepoda mere.ka), ia berkata, "Maksudnya adalah, mereka

meninggalkan apa yang diperingatkan kepada mereka."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwaya&an dari Ibnu Juraij,

mengenai firman-Nya: a,lirlii U,l;3 tt$ 1Ua*a tatksla mereka

melupakan peringatan yory telah diberikm kepado mereka), ia
berkata, "(lvlaksudnya adalah), apa yang Allah dan para rasul-Nya

serukan kepada merekq mercka menolaknya"

Ibnu Abu Syaibab, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari

Mujahid, mengenai firman-Nyat.r-*:l- ${i $(iiigam ptn
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membukakan semua pittttt-pintu kcsenangan mtuk mereka), ia

Hata, "(Maksudnya adalah) ke,mewahan dan kemudahan duniawi."

Abdunazzaq Ibnu Jair, dan Ibnu Abu Hatim meriwayatlcan

senryaittr&ri Qatadah.

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Ilatim, dan Abu- Asy-Syaikh

meriwayatkan dari As.Suddl menge,rai frman-Nya, $3:\W tlL{?
(Sehinggo apobila rureka brgembira dengon apa yng telalr

diberiko, kcpdo mcrelco), ia bertata, *(ldaksudoya adalah), dengan

rezcki. 'o# ifif"rri ,$flgtu ri silca nereka dengwt seko4ong-

koryong naka ketiko itu mereka terdiotr berputtts asa), yakni binasa

kr€Nxa berubahnya kodisi mereka W '"-$t ,fi $ 'rfi <l,t t
oretgeraflgyong zlulim ita dinrusnal*or sotrpi ke ako'a*oryn)."

Ibnu Jrir, Ibnu Al Mrmdzir, Ibnu Abu Hatitn, dan Abu Asy-

Sfil& merirvayckan dari Muhammad bin An-Nadhr Al [Iaritsi,

mengenai firman-Nya. '{6 fti'fd $<CIni silsa mereka fungon

sekoryong-lcoryong), ia bedota, *Ditanggubkan selama dua pultth

tahun." Ini jelas me,lryelishi mnkna bailrd, (sekonyong-konyong)

seeara bahasa, dan penakrrilan sqerti ini perlu nukilan dri pe,lrentu

syariaL dan jika tidak ada meta ini menrpakan pendqat yang tidak

ada artinya

Ibnu Jarir dm Ibnu Abu Ildim dri Ibnu Zlrtd, ia bertata, '71
tnublis adalah ]rang ditimpa ncsqla dan kedr*am lmtran kebunrkan

yang tidak dapat rlihalaunya Al ,rilblis lebih buruk kondisinya

daripada at nrustakiin- Mengenai firman-Nrra, lilit qft ,-fi i::gh
(tttafu orongeretg Wrg zlulin in dfimnahkot sonpai kc aks'
akouya), ia berkata,'(Maksrdn5na adalah), meneka dihancur&an.'

fi'e \$ F$ e r' {f8''Fd"';rt'fi ov r:::J &

.i @';tir;*,2'i * *iSI 3f":';?- JEiL &rI
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ijti J y at$- t" ?;i+ 5 e|i.ifr 4{iLFf t y {aiJ
iir; i!'7- ryr'u-rri i t W$t J;it6@ dafii

#-w-E'|.K'u.0ti@ 'o;*l{;;*3*
li,(q4t1:1i1@6#.

" Kotakonlah r' Terangkonbh hepadoku jiha Alloh mcncabut
pendengoran dan penghhaton serto nenutup holimu, siapahah

tuhan selain Allah yang huosa mengembolihannya hepadamu?'
Perhafihanloh, bagaimana Kuni be*ali-hali menEerlihathan

tanda-tanda kebesoran (Kam\, hemudian mereka tetap berpoling

fiuga). Katakanlahr' Terongkanlah kqadohu, jiha datong sihsoan

Allah kepodama dengan sehonyong-honyong atau terang-terangan,

maka adakah yang dibinasakon (Allah) seloin orangqrang yang

zhalin ?' Don tidaHah Kami mcngutns 1mru rasul itu melainkan
untuh memberi habar gembba dan memberiperingatan

I

Barangsiapa yong berfunon don mengadahan pefiaihan, maka tak
ada kekhawatiran terhodap mcreha dan tidah (pula) mcreka

bersedih hatl Dan orargerangyang nunfutstahon ayat<yot Komi,
mereka akan ditimpa sihsa disebobkan mereka selalu berbuat

Iosih.? (Qs. AlAn'qam [6]: a6-a9)

Ayat tersebut merupalcan pengulangan tegrrran untuk

menegaskan hujiatr atas merrcl<a. Diungkapkannya kata as-sam'dalam

bentuk tunggal karena sebagai mashdar yang mentmjdrJ<atjamak.Inr
b€rb€da dengan al bashar,karema itulah kataal bashar diungkapkan

dalam bentuk jamak. Al khatn adalah ath-thab', penjelasannya telah

dipaparkan dalasr surah Al Baqarah. Maksudnya adalalU mencabut

firngsi pada indra-indratersebut, atau mencabut indra-indra itu.

ii|f,_5i
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IGta tanya pada kalimat, ,, {*3;fr#rJ{61(si,apakah tuhan

selain Auah yang htosa mengembalikouya kepodanu?) adal+

sebagai tegrrran. I(ata: # (Siapakah) adalah mubtada' dan i$L

(Tulun) adalah l*abu-nya. sedangkan ;fr'& (Selain Allah) adalatr

sifat unhrk ktnbn. Belrtuk dtronir pafu * adalah tunggal, padatral

tempat kembalinya banyalq karcna bermalrna, maka siapakatr yang

dapat mengembalikan yang diambil itu? Atau, yang disebutkan itu?

Pendapat lain menyebutkan batrwa dhamir itu kembali kepada

salah satu yang telah disebutkan.

Ada yang berpendapat bahwa dhonir itu setara dengtro kata

pemmjuk, yakni ya'tiihtm bi dzaatiko of Mzhrur (siapakah yang

dapat mengembalikan hal-hal yang disebutkan itu)-

Allatl ke,mudian memerintahkan Rasulullah SAW untuk

memperhatikan berulang kalinya diperlihatkan tanda-tanda kebesaran-

Nya dan berpalingnya mereka, yaitu sebagai ungkapan ketakjuban

tentang hal itu.

At-tasttriif artinya mendatangkan sesuatu dengan berbagai

cara, l@dang berupa peringatan, kadang berupa pemaafhn" kadang

berupa dorongan, dan ledang bertrpa ancamart.

Firman-Nya, it3l4 i'i Wurka tetap berpating [iugaJ), dr'

'athf-lra. kepada 3f, Ndakna 'o3* adalah yt'ridhuun

(B€rpating. Dikatakan shodafo 'wt asy-s1nii (berpaling dari sesuatu)

apabila ia benar-benr berpaling darinya

Firman-Nya: !1 4(i Ff 4 'F{-.J $ (atakontah,
'"Terotgkanlah l@Wdafu" iila dotang sikaon Allah kcpadCInu,'),

maksudnya adalalt t€rangkadah kepadaku tentang hal itu. Pengeftian

ii{ U*, saja dikemtrkakm, yutu foi' otot (secra tiba-tiba).

Al Kisa'i be*ata, *BaghaaPwnl 
- yobghinVruml

baghtan dat bagfuAan, yaitr apabila mendAangi mer€ka secara tiba-

tiba, yakni taopa didahului dengan pendahuftran yang menrurjul*an
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adanya adzabitu. Sedangkan i;i+ addahdatangnya adnbitu setelah

tampaknya pen{atruluan-pendahuluan yang menrurjtrkkan

keberadaannya."

Ada yang mengatakan bahwa 'i5. uaaun datangnya adzab

pada siang hari, sebagaimana terdapat dalam firman Allah Ta'ala: (:$.

6q 1 (Di waku malam atau di siang t ori).(Qs. Yuunus [10]: 50).

Avat,jAfi ijli $it#- ji luata adakah yang dibinasakan

[AllahJ selain orang-orcmg yang zhalim?), adalah kalimat tanya yang

bemrakna penegasan, yakri, tidak ada penunman adzrrb dan

kemurkaan yang membinasakan kecuali untuk membinasakan orang-

orang yang zlralim. Ini juga dibaca i:IU aar- bentuk bina' lil fa'il
(kalimat positif).

Az-Zaiaj berkata "Maknanrya adalalL adakah yang Allah
binasakan selain kalian dan yang seperti kalian?"

Firman-Nya, 'q$, 'u-rr{ $ *5 B U; (Dan tidaflah
Kami mengutus para rasul itu melainkan tmtuk memberi lcabar

gembira dan memberi peringatan), adalah redaksi permulaan untuk

menerangkan maksud diutusnya para rasul, yakni sebagai pemberi

kabar gembira bagt yang mematuhi mereka, tentang pahala besar yang

disediakan unhrk mereka, dan sebagai pemberi peringatan bagi yang

mendurhakai mereka, tentang adzab pedih yang disediakan b-agi

mereka.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah, sebagai

pemberi kabar gembira di dunia dengan keluasan rezeki dan pahala di
akhirat, serta sebagai pemberi peringatan yang menakutkan tentang

adzab.

Kedua' kata ini adalah lal fteterangan kondisi) yang

diperkirakan, yakni, tidaklah Kami mengutus mereka melainkan telah

dit€lapkan pemberian. kabar gembira dan peringatan yang mereka

sampaikan
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'$ ii( i3 (tuangsiapa yong beriman dan mengadakan

perbaikan), makstrdnya adalat) beriman kepada apa-apa yang

dibawakan oleh para rasul. '{Eli lOan mengadakan perbaikan) inr

adatah kondisi dirinya dengan melakukan apa yang disenrkan

kepadanya. ;* 37 fi (Uoto tak ada kckhowatiran terhadap

mereka) dad; keadaan apa pun. $* ;i {i (oan tidok [pulaJ

mereka bersedih tan) dalarn kondisi apa Pun. Ini merupakan kondisi

orang beriman yang mengadakan perbailcao

'b;5.1j'(6,4r':31'#($9,iiK'uit;(Danorang-or(ms
yang men&tstakon qat<yat Kfriti, mereka akon ditimpa siksa

disebabkon mereka selalu berbrut faslD. Adapun kondisi orang-oftmg

yang mendustakan, ditimpa adz1b karena kefasikan mereka, yakni

keluarnya mereka dari pembenaran dan ketaatan.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-

Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, {t}#-
(B*paling), ia berkata, "(Makzudnya adalah) ya'diluun (berpaling).'

Ibnu Abu Syaibab, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al

Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari

Mujahid, mengenai firman-Nya, it|$, (Berpaling), ia berkata,

"(Maksudnya adalah) 1ru'ridhum (berpaling)." Mengenai firman-Nya:

x3.$ -)rIiL tsf;f 'F{-.f $ lrerangkotlah kcpadaht, iika datang

siksaan Allah kcpadamu dengan sekonyong-korynng), ia berkata,

"(Maksudnya adzlah) foi'dan aoninllz (dengan sekonyong-konyong,

dan kamu dalam keadam aman), atau terang-terangan, dan mereka

menyaksilran."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu 7aid" ia berkata, *Setiap

kofafisq dalam Al Qur'an rtinya adalahkedustaan."
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jL# ll|-{; a7iid6-*;Sib oxK 3ii"i S

SK*,fi"L;!,i ;.,(ii ejl fi f'ZW;i-cIJiiSt-

+i ; 4 J,{ 4; 6y#- t1 i'ilG irlt *,-;+1; 
,@

il:$fi;ir,il$ir3fn{; sfi;r6ufi{i!.:
a;+ bv3 ;j e r$4 u<:4t ti'i#3' ril- ;#5
G <+Lu,@ 5^4J1 t'n sK ?1# 16 4. 4
{u,'at AfrL;j4 4?'ff 6 ;f6'6A. 6, 6
W ii:" # wgi,le- o$i iis$$@ 6-9A\

'* /t iA,f :i'& # i; iSZC;i r; e'{Ji 6
,t Si 3:;f 6:yfs@ F)3;Lffi'd;li.t#b+c

'ryFh*i*;a;
" Katakanlahr'Aku frdak mengatahon hepadamu, bahwa

perbendahatoan Allah oda padahu, dan tidak (pula) ahu

mengetahui yang gaib, dan tidak (pala) aku rungotakan kepadamu

bahwa aku ini maloikat Aku tidah nungikuti kecuali apa yang telah

diwahyuhan kepadaku'. Katahanlahr'Apohah sorrra orong yang

buta dengan orang yang melihaf!' Maka apakah kamu fidah

memikirkan(nya). Dan berilah pefingatan dengan apa yang

diwahyukan itu kepada otang4rang yang takut akan dihimpunkan

hepada Tuhannya (pada Hari Kionat), sedang bagi mereka tidah

ada seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain datipada

Attah, agar mereka bertakwa. Danianganlah komu mengusir

ofang4fang yang menyeru Tuhannya dipagi hari dan petang hari,

sedang mereka menghendaki heridhaan-Nyu Kamu tidak memikul
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tanggrng jmtab sedftit pun terhodq pefiutan mereho dan mcreka

pun tidah memihal tanggungiawab sedihit pun tethadap

perbuatanmu, yang menyebabhan kama (berhah) mengusir mcreha,

sehingga hama temtasuk ototgarurrg yang zlalin' Dan

demiktantah teloh Komi uii sebagian nereha (orung''orung yang

koya) dengan sebagian ncrefu (orang'orong yang mishin), supaya

(orungorang yang haya) berkatar'Orang'orang se"'fuoom inihah di

anlara hitaymgAllah nenberihm ougetoh kepada mereko?'

(Atlah berfmrun) r' Tidohhah Atlatt lcbih mengetahui tentong

orangetang yang bersyukw (*qoila-Nya)2' Apabila orang4rung

yang berinan kepada alut<yot Kart ilu dtttng kepadamu, naho

katakanlohr,Salaontun'alaihwtt Tuhotma tebh menetaphan atas

diri-Nya hosih sQM& (yaitu) bahwosanya barangsiapa yang

berbuot kejahatan di antara hamu lantqan keiahibn, hemudian ia

bertobot setelah ncngaiakannya dot nungadofon pefiaikan, maka

sesungguhnyaAltoh Maha Pengampun bgi Moha Penyayang!' Dan

demikianlah Karrri mcnerunghan ayotuyat Al Qur'on, (sapayaielos

jalan orangerarrg yong sholih) dan supayaiela (pulo) ialan orung-

orung yong berdosa,' (Qs. Al An'eem [5]: 50-50

Ketika semakin banyak tuntutan dan tantangan mereka

terhadap beliau untuk menunjul&an tanda-tanda yang dapat memaksa

mereka kepada keimanaq Allah SWT memerintabkan beliau agar

me,lrgabarkan kepada mer€kq bahwa beliau tidak memiliki

perbendaraan Allah sehingga tidak dapat mendatangkan kepada

mereka tanda-tanda yang merekaminta itu

Maksud ayat .irt $, (Perbendohuaon Allah), adalah

kelruasaan-llva yang mencakrp segala sesuatu. Beliau juga

dipedntabkan agar me,lrgatakan kepada mereka bahwa beliau tidak

mengetahui yang gbaib, sehingga tidak dapat mengabarkan kepada

mereka tentang hak ghaib dan memberitahu me,reka tentang apa yang
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akan terjadi pada kemudian hari. !if, AIF 331'{t (Dan tidak tWtal
aht mengatalwn kepadamu bahwa aht ini malaikat) sehingga kalian
menturtutku melakukan hal-hal luar biasa yang tidak dikuasai oleh
manusia. Di sini tidak ada yang mengindikasikan bahwa para malaikat
lebih utama daripada para nabi. Meoeng, ada ulama yang mengupas
tentang keutasraan ini, namun hal itu tidak mendatangkan faedah, baik
dari sisi keagamaan maupun duniawi, bahkan pembatrasan semacam

itu hanyalah aktivitas yang tidak bergrmq padahal di antara kebaikan

Islamnya seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berguna

baginya.

dyfij-(5t61 ily<en fidok mengihtti kecaali apa yang telah
diwalrytkan kcpadaht), maksudnya adalalt akri tidak mengikuli
kecuali yang diwahyukan Allatr kepadaku. Orang yang berpendapat

tidak bolehnya para nabi berijtihad berdalih dengan ayat ini karena

dianggap mengisyaratkan pembatasannya. Masalah ini dipaparkan

dalam iLnu ushul, dan rlalil-dalilnya cukup dikenal. Telah
diriwayatkan juga secara Sluhih dari beliau SAW, bahwa beliau
bersabda: 'r;f U lu,l-it ntl pln diberi Al ear'an dan juga yang
s e p ertinya b er s amanya).

#r5 tj.',1i( ejl j1 3, etatokantah, "Apakah sama orang
yang buta dengan orang yang melihaf?') adalah kalimat tanya yang

bennakna pengingkarari. Maksudnya adalab tidaklah sama orang

yang sesat dengan orang yang mendapat petuojuk. AtaU orang Islam
dengan orang kafir. Atar+ orang yang mengikuti apa yang diwahytrkan

Allah kepadanya, dengan orang yang tidak mengikutinya. Redaksi ini
adalah redaksi perumpamaan ';t;K#itl ga*a apakah kamu tidak
memikirkan) hd itu sehingga kamu dapat mengetahui ketidaksamaan

antara keduanya, karena sesungguhnya itu sangat jelas, batrkan tidak
akan samar, sekalipun bagi orang yang sedikit akal dan pemikirarmya.

Firman-Nya, 4,5 6li/,4 ;r1 i,jG i,;trt *,r*1, {oo" beritah
peringatan dengan apa yang diwahytkan itu l@pada orang-orang
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yang tahtt atrm dihimpnkan keryda Tularutya [pada Hari KiamatJ).

Al indzaar [yakni dari: *Yl adalah al i'laam (pemberitahuan).

Dhomir pada kalimat: ;g kembali kepada t;i- ( (Apa yang teloh

diwalrytkan)

Ada yang mengatakan bahwa dhonir itu kernbali kepada Allah'

Ada yang mengatakan bahwa dlumir itu kembali kepada Hari

Alfiir. Dikhususkannfa penyebutan i;#- i,I ';$q 'ufi Q*"*
orang yang tahfi akon dihimpunkan), karena peringatan itu akan

berguna bagi merek4 sebab mereka mempunyai rasa takut. Ini

b€fteda dengan orang yang tidak takut akan diktrmpulkan, yaitu

golongan-golongan kafir, sebab mereka mengingkarinya, sehingla

peringatan itutidak bergrma bagi mereka

Suatu pendapat menyebutkan bahwa makna 'o;t6- adalah

mengetahui dan meyakini bahwa mereka akan dihimpunkan, sehingga

mencakup setiap yang beriman terhadap pembangkitan, yaitu dari

kalangan kaum muslim, ahlu &immah, dan sebagian musyrikin.

Ada yang mengatakan bahwa makna al khauf (takuQ di sini

adalah makna yang sehnamya (yakni bermakna: takut), sehingga

maknanya adalah, hendaknya beliau memberi peringatan tepada
orang yang tampak rasa takumya terhadap penghimpunan, yaitu ketika

mendengar Nabi SAW menyebutkannya, walaupun aslinya tidak mau

membenarkannya tapi ia takut kalau-kalau apa yang diberitakan oleh

Nabi sAW adalah benar. Bagr orang yang demikian, maka pemberian

nasihat tersebut lebih mengen4 dan pemberian peringatan pun lebih

bergrrna baginya.

Firman-Nya: Q;{31j 4i, i,I ;-{(sedang basi mereka

tidak ada seorangpelin&ory danpemberi syafaat ptn selain doripda
Allah).Iklimat ini berada pada posisi naslub sebagai ftal (keterangan

kondisi), yakni, bedlah pedngatan dengan apa yang diwahnrkan

kepadamu terhadap ormg-orang yang takgt dihimprnkan dalam
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keadaan tidak ada pelindung bagi merekq dan tidak ada penolong

yang dapat menolong, serta tidak ada pembela yang dapat membela

mereka -kelak- selain Allah. Di sini terkandung sanggahan

terhadap klaim orang-orang kafir yang mengakui adanya

penghimpunan itu, bahwa nenek moyang mereka kelak akan membela

mereka. Mereka ini adatah Ahli Kitab. Atau, berhala-berhala mereka

akan membela mereka kelak. Mereka ini adatah orang-orang musyrik.

Firman-Nya: i. 'ti!. 2';ttti €rt| -na$:i5 6ii- lr$f ,${;
(Dan janganlah lcamu mengusir orang-orsngyang menyeru Tuhannya

di pagi hari dan petang hari, sedang mereko menghendaki kcridhaan-

Ny1. Ad-du'aa' tyakni dan: -{$ 6}$@errye* Tuhanrrya)l adalatt

ibadatr secara mutlak.

Ada yang mengatakan bahwa itu adatah memelihara shalat

jamaah.

Ada yang mengatakan bahwa itu adalah dzikir dan membaca

Al Qur'an.

Ada yang mengatakan batrwa makzudnya adalah berdoa

kepada Allah untuk mendatangkan manfaat dan mencegatr mudharat.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah dzikir pada

pagi hari dan petang hari secara nrtin serta terus-menerus.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah sesuai

konteksnya.

i-i;t ';r:\) lSeaang mereka menghendaki kcridhaan'Nya),

berada pada posisi naslub sebagai hal fteterangan kondisi).

\daknanya adalah, mereka ilfilas dalam beribadah, tidak ada yang

mereka harapkan selain keridhaan Allah, yakni dengan itu mereka

hanya menghadap kepada-Nya, tidak kepada selain-Nya.

Firman-Nya: ;l441"C b6t n \ 6,p$4 ir4$t(
(Kamu tidakmemihi tanggungiav,ab sedikit ptn terlndap perbuatan
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.mereka dan mereka pn tidak memihtl tanggung im'ab sedikit ptn
terhadap perbuatawnu), adalah redaksi yang berbantahan antara

larangan dengan penimpalnya yang mengandung penafian pemikulan

tanggrrng jaryb terhadap pengrrsiran, yakni tangguttg jawab orang-

orang yang hendak engkau usir itu, sesuai dengan orang yang

meminta itu darimu karena memAng adapafudiri mereka, dan engkau

tidak terkait sedikit pgn dengan itu. Tanggung jawabmu juga tidak

merjadi beban bagi mereka sedikit pun. Jadi, atas dasar apa engkau

hendak mengusir mereka?

Itu berdasarkan anggapan salah satu penyifatan yang mereka

kemukakan dengan *sk;; (/116 i Oii $ 5:S 6;; 6
(Dan kami tidak melihat orang-orong yang mengihfii lamu,

melainkan orang-orang yang hina-dina di antara kamr) (Qs. Huud

Ull: 27) Serta hujaman terhadapmu dalarn agama dan nasib mereka.

Bagaimana mungkin bisa demikiaru padahal Allah 'azza wa Jalla

telah menyucikan mereka dengan ibadah dan keikhlasan. Ini seperti

firman Allah Ta'ala: €A'i2'';i5 'iSi (oo" seorang yang berdosa

tidak akan memihil dosa orang lain) (Qs. Al An'aam [6]: 164), 63

6 C, {t .}eS .5 to* balu'asanya seorang manusia tiada

memperoleh selain apa yang telah .diusalakannya) (Qs.An-Najm

[53]: 39) Serta firnan-Nya: d, & $ &C iy (Perhttungan [amal
pelbuatanJ mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanht) (Qs. Asy-

Syu'araa' 1267 ll13). Ini merupakan kesempumaan bantahan

tersebut, bahwa jika perkaranya memang demikian, maka

menghadaplah kepada mereka, pergaulilatr mereka, dan janganlah

mengusir mereka demi meqiaga hak orang yang kondisinya dalam

agama dan keutamaantidak seperti mereka.

I(ata: bpadaredaksi: ,Ci'i, $tr ir44r( 1t<onu ma*

memihtl tanggung jawab sedikit ptn terlufup perbuatan mereka)

berfirugsi menrnjukkan sebaglan, sedangkan fi kedua sebagai

penegas. Demikian juga pa.da redaksi: tA 4 4 4q aV6 (Dan
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mereka pun tidak memihi tanggmg jmtab sediHt pun terhadap
perbuatanmu).

Firman-Nya: (z-+,Al A 6Kii $rningga kamu termasuk

orang-orang lgng zhatim) adalah penimpal larangaq yaitu: ;r6'{t
-$ 6ii, 'u$l <o* janganlah kamu mengusir orang-orang yang
menyeru Tuhannya), dan jika engkau melakukan bal itu maka engkau

termasuk orang yang zhalim. Memang sangat tidak mungkin terjadi
demikian, ini hanyalatr penjelasan, agar tidak dilakukan oleh ofang
Islam selain beliau SAW, seperti halnyafirmanAllah Ta'ala: K;fr"{
d?lEX (Jika tramu mempersehttukan [AllahJ, niscaya akan hapts
amalmu) (Qs. Az-Zumar [39]:65).

Pendapat lain menyebutkan bahwa redaksi: jt-;,{gt A'"K
(Sehingga kamu termasuk or(mg-orang yot g zlnlim), di-'athf-kat
kepada: fiSjl:i (Yang merryebablcon komu [berhakJ mengusir

mereka) dengan alasan sebab-akibat.

Pendapat pertama lebih tepat.

Firman-Nya :,*, i71, G Z VLU, (Dan demiki anl ah t e I ah

Kami uji sebagian mereka [orang-orangyang kayal dengan sebagian

mereka [orang-orang yang miskin), matsuanya adalah, seperti ujian
besar itulah kami menguji sebagian manusia dengan sebagran lainnya.

Al fitnah adalah al ikhtibao (ujian atau cobaan), yakni Kami
perlaknkan mereka sebagai orang-orang yang diuji. Huruf lam pada

kalimat VA(&ryaya [orang-orang yang koyal berkata) berfiuigsi

menunjtrl*an akibat, yakni supaya sebagian yang pertama berkata

sarrbil mennqiuk kepada sebagian yang kedu4 ";{jfr (Orang-orang

semacam inikah) yeurg -q U 4 ':"1 g (Allah memberikan

anugerah kepodo mereka di ontsa. kita?)." Makzudnya adalah yang

dimuliakan Allah dengan memperoleh kebenaran, sementara kami

tidak.

I
-,}

I

l
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An-Nuhas berkata, "Ini termasuk redaksi yang rumit, karena

a*atatcao" 'Bagaimana bisa mereka diuji rmtuk mengatakan perkataan

itu, karena bila perkataan itu sebagai benttrk pengingkaran, maka itu

berarti kekufuran'. Ini dijawab dengan dua jawaban. Pertama: Hal itu

mereka lakukan hanya sebatas pertanyaan, bukan sebagai

pengingkaran. Kedtn: KetilG mereka dipilih demikian, dampaknya

adalah terlontamya perkataan itu dari mereka, seperti halnya pada

firman-Nya: W f3, ;i) 6ju). <,;i Jr ,fgiit (Maka

diptngutlah ia oleh kctuarga Fir'aun yang akibatnya dia meniadi

musuh dan kesedihan bagt mereka). (Qs. Al Qashash [28]:'8)."

Finnan-Nya , 'IE?)AL 
€L,'.fi1 ;41 (Tidatkah Altah lebih

mengetahui tentang orang-orang yang bersyuhtr [kepada-NyaJ\,

adalatr redaksi tanya yang bermakra pemyatern. Maknanya adalah,

pembalasan jasa nikmat-nikmat Allah SWT adalatr kesyukgrarU dan

Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersytrku kepada-

Nya. Lalu, mengapa kalian berpaling dengan kebodohan dan

mengingkari keutamaan?

Firman-Nya I WP, it-L- O-i,i i:e $L, (Apabila orans-

orang yang beriman kepada ayat-ayat lhmi itu datong kcpadamu).

Mereka adalah orang-orang yang Allah melarang beliau mengusir

mereka, dan mereka adalah golongan lemah kaum mukmin,

sebagaimana dij elaskan nanti.

#-G 'i6 ,fi <U"*o katokanlah, "salaomun 'alaihtm.").

Allah memerintahkan beliau untuk mengucapkan perkataan ini kepada

mereka guna menenteramkan perasaan mereka, dan sebagai

penghormatan bagi mereka As-salaam dan os-salaama& maknanya

sama, jadi makna 'S-g 'rf- adalah salaamakumullaah (Allatr

melimpahkan keselamatan kepada kalian). Setelah turunnya ayat

apabila Nabi sAW berjtrmpa dengan mereka, beliau mendahului

mereka dengan salam. Suatu pendapat menyebutkan bahwa salarn ini

dari Allalc, yakni, ..Sampaikan kepada mereka salam dari I(ami."
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Firman-Nya: 'z*Si *-# {9 i3i (i{(Tuhanmu telah

menetapkan atas diri-Nya kasih sayang), maksudnya adalalL Allalt
mewajibkan itu sebagai bentuk pewajiban keutanraan dan kebaikan.

Ada yang berkata, 'Maksudnya adalah, Allah menetapkan itu

dalam Lauh Mahfuzh;'

Ada yang mengatakan bahwa ini termasuk salah satu perintatt

AUah SWT kepada beliau untuk menyampaikannya kepada orang-

orang yang dikehendaki, sebagai kabar gembira tentang keluasan

ampunan Allah dan besarnya rahmat Allah.

Firman-Nya : i$|;P:)';<1 #'o1 frl [Yaitu] bahwasanya

barangsiapa yang berbuat kcjahotan di antara kamu lantaran

kcjahilan).Ibnu Arnir, Ashim, dan Nafi membaca !f d"ng* fathah
paaa ''i1.

Ulama lainnya membacanya dengan kasrah.

Berdasarkan qira'ah pertama, maka redaksi kalimat ini

merupakan badol darl'i-)i yakni, Tuhanmu telah menetapkan atas

diri-Nya bahwa barangsiapa berbuat..... Sedangkan berdasarkan

qira'ah kedua, redaksi kalimat ini adalah sebagai penafsiran 'l*Si
dalam bentuk redaksi permulaan (redaksi yang berdiri sendiri). Kata:

i$?,berada pada posisi ttashob sebagai hal (ketnangan kondisi),

yakni berbuat dalam keadaan jahil (tidak mengetahui).

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah, barangsiapa

melakukan perbuatan orang{rang jahil. Itu karena orang yang

melakukan sesuattr yang menyebabkan mudharal padahal ia

mengaahuinya atau mendtrganya demikian, berarti telah melakukan

perbtratan oraog-orang jahil s€rta drmgrr dan bukan berarti ia

melakukan perbuatan orang-orang bijak dan perhihmgan.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya adalah, ia

rnelakukan perbuatan yang terkait dengan mudharat dalam keadaan

jahil. Dengan demikiao, firngsi pembatasan dengan "kejahilan" adalah
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sebagai pemberitahuan, bahwa orang beriman tidak akan melakukan

sesuatu yang diketatruinya dapat menimbulkan mudharat.

Firman-Nya: .Di b AG f; (Kemudtan ia bertobat setelah

mengerjakannya), mat'sudnya adalatr, min ba'di 'amalihi (setelatr

melakukannya) 'J;t (Dan mengadakan perbaikan) atas apa yang

telah dirusaknya dengan kemaksiatan, lalu kembali kepada yang benar

dan melakukan ketaatan. #r 3;rL ifr (uofo sesungguhnya Allah
Maha Pengampun lagi Malw Penyayang).

Ibnu Amir dan Ashim membacanya dengan fathah pada

kalimat: ifli

Ulama lainnya membacanya dengan kasrah tyafcni: {tl.
Berdasarkan qira'ah kedua maka Lf dan setelaturya adalah

lrhabar mubtada' mahdatf (khabar dari mubtada' yanrg dibuang),

yakni fa amruhu annallaaha glwfuurur rahiim (maka perkaranya

yaitu, Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang). Ini yang

dipilih oleh Sibawaih, sementara Abu Hatim memilih pendapat yang

menyatakan bahwa redalsi ini berada pada posisi rafa' sebagai

mubtada', sedangkan klabar-tya tidak ditampakkan, seolah-olatr

dikatakan: V. t't* tfri di.

Lebih jautr ia berkata" "Itu karena mabtada'-nya adalah yang

setelahrft'."

Adapun berdasarkan qira'ahpertam4 maka itu sebagai redaksi

permulaan.

Firman-Nya: #:f( 'J:;f A:K.t (Dan demikianlah Kami

meneranglran ayat-ryat Al Qur'an), maksudnya adalalt seperti

demikian penjelasan yang Kami jelaskan. At-tafshilt (yaluri aan'lliil
adalalr at-tabyiin (penjelasan). Maknanya adalah, Allah menjelaskan

kepada mereka perkara agama yang mereka perlukan, dan

menerangkan kepada mereka hukum segala perkara. i
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Firman-Nya r'rr;:J1 W'#j ([Sttpaya jelas jalan orang-
orang yang shalihJ dan supayajelas [pulal jalan orang-orang yang
berdosa). Ulama Kufah berkate *Ini di-'athf-kankepada kalimat yang

diperkirakan, yakni, dan demikianlah Kami menerangkan ayat-ayat Al
Qtu'an untuk Kami terangkan kepada kalian, dan supaya menjadi jelas

b4gi kalian."

An-Nuhas berkata, "Pembuangan ini tidak diperlukan."

Pendapat lain menyebutkan bahwa huruf wcyyu

berfirngsi meng-' athf-kat dengan malcnanya .

Kata: ii;3; dibaca dengan huruf ra' (bertitik dua di atas)

danya' (bertitik dua di bawah). Berdasarkan qira'ah dengan hunrf /a',
maka klrrthab ini unttrk Nabi SAW, yakni, supaya jelas bagimu, wahai
Muhammad, jalannya orang-orang yang berdosa

I(ata: fi Aaru manslrub dalam qira'ah Nd', sedangkan

qira'ah Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, dan Hafsh adalah rafa'.
Jadi fi 'l-ryadisandarkan k"pfu W.

Berdasarkan qira'ah dengan huruf ya', maka fi'l-nya juga

disandarkan kepada J*;. trrr merupakan qira'ah Harnzahs dan Al
Kisa'i, yaitu dengan rafa'. Jil€ telah jelas jalannya oftrng-orang yang

berdosa, makatelahjelas pula jalannya orang-orang yang beriman.

Abd bin Humai( Ib,nu Jarir, Ibnu Al Mrmdzir, Ibnu Abu
Hatim, dan Abu Asy-Syailfi dari Qatadah, mengenai

fimran-Nya: '*;$3 {,t{l 6# j1 S @pakah sama orang yang buta

dengan orang yang melthaft), ia berkata, * {.!'itadalah orang kafir
yang tidak dapat melihat hak AllalL pedntah-Nya" dan nikmat-Nya
kepadanya, sedaneean ]}rit "a"f.n 

hanba yang melihat

dengan penglihatan bergua sehingp ia mengesakan Allah semata,

menaati Ttrhannya, dan memmfaatkan apa yang dianugerahkan Allah
kepadanya."
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Ahmad, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ath-

Thabrani, Abu Asy-Syaikh, Ibnu Mardawaih, dan Abu Nu'aim dalam

Al Hilyah, meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia menuturkan,

"sejumlatr orang Quraisy melewati Nabi SAW, saat itu bersama

beliau terdapat Shuhaib, Ammar, Bilal, I(habbab, dan yang lainnya

dari kalangan muslim yang lemah, mereka berkata 'Wahai

Mutrarnmad, apakah engkau rela mereka termasuk kaummu. (;;{6
W. U 4G Sl lOrang'orang semacam initrah di antara kita yang

Allah memberikan anugerah kcpada mereka?) Harwkah kami

menjadi para pengikut mereka? Singkfukan mereka dari kami. Jika

engkau menyingkirkan mereka maka bisa jadi kami mengikutimu'.

Berkenaan dengan mereka itu Allatl menurunkan ayat: ir.$t *, t*13

h;,3 6L fi-9 ;t1 iittl (Dan berilah peringatan dengan apa yang

diwahyukon itu kcpada orang-orang yang talatt akan dihimpunkan

kcpada Tuhannya tpada Hari KtamatJ). Hngga, O:+,$\i** "t Xti
(Dan Altah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zhalim) (Qs.

Al An'aam [6]: 58)."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir mengeluarkan riwayat ini

secara parfiang lebar dari Athramalu di antaranya disebutkan:

"sesungguhnya orang-orang yang datang kepada Nabi SAW (saat ttu)

adalatr Utbah bin Rabi'alL Syaibah bin Rabi'ah, Qarzhah bin Abd

Alrrr bin Naufal, Al Harits bin Amir bin Naufal, dan Muth'am bin

Adiy bin Al I(hiyar bin Naufal, y^nE termasuk pemuka-pemuka

orang-orang kafir dari kalanganbani Abdu Manaf.'

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abu Syaibah, Ibnrr Majah, Abu

Ya'la, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani;

Abu Asy-Syaikh, Ibnu Mardawaih, AbuNu'aim dalaur Al ltrilyah, dan

Al Baihaqi dalam Ad-Dalail dari Ktrabbab, ia menuturkan, 'lAl Aqra

bin Habis At-Tamimi dan Uyainah bin Hish Al Fazari datang,",lalu

disebutkan kisatrnya menyerupai hadits Abdullah bin Mas'ud secara

pandang lebar. Ibnu Katsir berkata, "Ini hadits gharib, karena ini ayat
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-:

Makkiyyah, sedangkan Al Aqra dan Uyainah memeluk Islam setahun

setelah hijrah."

Muslim, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan yang lain meriwayatkan

dari Sa'd bin Abu Waqqash, ia berkata, *Ayat ini diturunlcan

berkenaan dengan enam orang, yaitu: aku, AMulah bin Mas'ud Bilal,
seorang laki-laki dari suku Hudzail, dan dua laki-laki lain yang tidak
aku sebutkan namanya. Orang-orang musyrik lalu berkata kepada

Nabi SAW, 'Usirlah orang-orang ini darimu, mereka tidak boleh

lancang terhadap kami'. Di dalam hati Rasulullah SAW lalu terjadi

sesuatu yang dikehendaki Allah rmtuk terjadi, maka Allah
menurunkan ayat: ntf$ 'ni+-i$'oiirir$i i6{t (Dan janganlah

lramu mengusir orang-orang y(mg menyeru Tuharmya di pagi lrori
dan petang luri1.'aru

Telah diriwayatkan sejumlah riwayat mengenai sebab turunnya

ayat ini, yang sesuai dengan makna yang telah kami paparkan.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, #6 'n:"Lil,

(Di past hari dan Wtang lrorD, ia berkat4 'Maksudnya adalah shalat

fardhu."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid, ia

berkata, "(Maksudnya adalah) shalat Subuh danAshar."

Ibnu Abu SyaibalU Ibnu Jarir, Ibnu AI Mundzir, Ibnu Abu
Hatim, dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibrahim An-Naliha'i,

mengenai ayat ini, ia berkata, "Mereka adalah ahli dzikir, janganlah

kamu mengusir mereka dari dzikir."

Su$an berkatq "Malcsudnya adalah ahli fikih"'

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir, dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, me,ngenai firman-Nya, (3 4\Ut

2r' shahih, Muslin, 4llt7t.
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6,,#;.(Dan demikianlah tetah Kami uji sebagian merelca [orang-
orang yang kayal dengan sebagian mereks [orang-orang yang
miskinJ), ia berkat4 "Maksudnya adalah, Allah menjadikan sebagian

mereka kaya dan sebagian lain miskin,,lalu orang-orang kaya berkata

kepada orans-orans miskin: -tit; U A,'i'l {; ;{fi (Orang-orang
semacam inikah di antara kita yang Allah memberikan anugerah

kepada mereka?) Maksudnya adalah, orang-orang sernacam inikah
yang dituqjuki Allah? Mereka mengatakan demikian sebagai hinaan

dan olokan."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, tentang ayat:
-e$. 

U 4E ':"1 g ;*bl (Orang-orang semacam inikah di antara
kita yang Allah memberikon anugerah kcpada mereka?), ia berkata,

"Seandainya mereka memprmyai kemuliaan terhadap Allah, tentulah

mereka tidak akan ditimpa kesulitan ftemiskinan) ini."

AM bin Humai{ Ibnu Jarit, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim,

dan Abu Asy-Syai}*r meriwayatkan dari HamarU ia mcnuturkan,

"Sejumlah orang datang kepada Nabi SAW; lalu berkat4 'Kami telah

melakukan dosa"dosa besar'. Beliatr tidak memberikan jawaban apa-apa

kepada merek4 maka mereka pun perg. Allah lalu menurunkan ayat:

Wh 6t8- €$i i{i $$ (Apabila orans-orans yang beriman

lreWda ayat-oyat lfuni itu dotang kcpadomu). Beliau kenrudian

memanggil merek4 lalu membacakannya kepada met€k*r215

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkat4
*Aku diberitahu tentang firman-Nya, !€$L'rtr:" <S"t"" un 'alaihtm),

bahwa apabila mereka masuk ke tempat Nabi SAW, maka beliau

mendahului mereka dengan salam, lalu belibu mengucapkan, '{i"
lr6y"O"grt"jugabilabeliau'berjumpadenganmereka."

dan Jarir meriwayatkan dari Qatadatr,
mengenai firman-Nya: rjrlr |in $Ki (Dan demiHantdh lhmi

2ri Diriwayatkan oleh Ibnu Jal;:r.,7ll3z,dari hadits Haman secuz mursal.

Ibnu
5fi;
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menerongkan ayat-myat Al Qw'an), ia berkata, "(Maksudnya qdalah)

rubalryitw al aayaat (Kami menerangkan ayat-ayat Al eur'an).,'
Ibnu Jarir dan Ibnu Abu tlatim meriwayatkan dart Z.rrids

mengenai firman-Nva, 'rryiii M Li$; [supaya jelas jalan
orang-orang yang slal@ dot supln jelas [pulal jolon orumg<rrang

lnng berdosa), ia berkata, "(lvlaksudnya adalah) orang-orang yang
menyunrhmu mengusir merrka."

;L:rrX'6 
-J 

S'if S, n'";e G$ 36 6,*+ eyil
;j e # ib ats@ t{j;:s o16% 6yl't7i 3

JZ-"A$tiKttrU,\6JzaS6,-s;*-v,i;;ALU,
4!. i,J"# 6 a*e i1 j S @'Arrr'#'rt{r-gft

r 5*;S @ <4*fr! pl ri$';4;;3,*'iii1
* #Js vi';:$', fi ;6 5$'i { t?lx_{ #, A6,
o fl.rrE {; {,{3 eflt & ai#-15 LiL:;$ t #;

@##
4 trotohonlolr, c Scswtguhnya ohu dilotang ncrrttcrtah tuhot-
tahon yang honu wnboh sctaht Altohr. XdokailahrrAku tWoh

akan nengi*ati ha*a nafsuntq sungtrt rcrcsaloh oku ji*o
berbuat demtftian dot iloHoh (pula) oha tenusu* otong4rung

yutg nundafi pdtotltt*' . Xoro*uloh r,scswtgrrtryn aku
(berudo) di dos hufioh yong nyda (Al Qtu'on) dafi Tuhonka

sedong fona nenduilalcoruqm. Bukonloh wewcnory*a Qoluh
'' 
ment ranhan adzlb) yong tlaltnntuntrd antuh disegerohon

hedatangannyo Menetophan hakan itu honyoloh hahAlloh. Dia
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menerangkan yang sefunotnyo don Dia pemberi heputusan yong
paling boik'. Katahanlohr'Kalau sekiranya adapadoha apa (adztb)

yang kamu minta sultoyo disegerakan hedatangannya, tentu teloh

diselesaihan Allah uruson yang ado ontora ahu dan homu'. Dan

A,llah lebih mcngetahui tentong orung4rarrg yarrg zholbn Don
pada sisi Allahlah kruci-hanci semuo yang gaib; tah oda yang

mcngetahuinya hecuoli Dio sendiri, dan Dia mengetahui apa yang

ada di dardan dan di butan, dan tiofu sehehi daan pun yang
gugur mclainkan Dia nungetohuinya (palo), dan tidghiatuh sebatir

biji pun dalan hegelopott bt t ti dan tidak sesuatu yang bosah otau
yang kering, nuloinfrat tertalis dotam Htob yang nyata (Lauh

Mahfuzh).'(Qs. Al An'aem [5]: 56-59)

Fimran-Nya:

dilmang. ") Allah

,,+i
swT

jf .S (Katakanlah, "sesungguhnya aht
memerintahlcan beliau untuk kembali

berbicara dengan orang-orang kafir dan memberitahukan mereka

bahwa beliau dilarang menyembah apa yang mereka seru dan sembah

selain Allah. Allah melarang beliau melakukan itrr, memalingkannya

dan menjauhkannya.

Allah SWT lalu memerintahkan beliau untuk berkata kepada

mereka: 'Pi$' $ 
-S 6n, fidak atran mengihtti hm,a nafsumu).

Makzudnya adalalL aku tidak akan menempuh jalan yang kalian

tempnh dalam agdnbkalian, yaihr mengikuti hawa 1afsu dan berjalan

di atas makzud-maksud yang batil, yang menyebabkan kalian

terjenrmus dalam kesesatan.

Firman-Nya: 61 i$i, 3 (Sungguh tersesatlah afu jika
berbwt demukian), maksudnya adalah, (sungguh aku telah tersesat)

jilra aku mengikuti hawa nafsu kalian" sebagaimana yang kalian minta,
yaitu mgnyembah sesembahan-sesembahan kalian dan mengusir

orang-orang yang kalian kehendalci untuk diusir. 'qfi5i 6r$l Ui
(Dan tidoHah [pulal afu termasuk orang-orang yang mendapat
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petunj*) jika aku melakukan itu. Ini iumlah ismiyah [redaksi yang

terdiri dari mubtada' dan khobtrl yarrlg drlathf'tan kepada redaksi

sebelnmnya. Bentuk ismiyah setslahfi'liyah [redaksi yang terdiri dari

fi ' I dan fa' il-nyal menunjultcan kesinambrmgan dan tetap.

Kata: ifii. dibaca dengan fathah pada hunrf laon, iaga
dengan kasrah.Ini dua uracam logat (aksen atau diale$.

Abu Amr berkata, "Dlnliltu, dengan kasrah padahtsuf laam

adalah aksen atau logat bani Tamim." Ini adalah qira'ah lbnu Watsab

dan Thalhah bin Musbarrif.

Qira'ah pertama lebih Stnhih dan lebih fasih, karena

merupakan logat warga Hrjar.- y aiat q ira' ahjumhrn.

Al Jauhari b€rkatq "Adh-dhalaal dan adhdhalaalah

merupakan antonim dari u-rasyaad. Polanya yaitu: dhalalltul -
adhiuu. Altah ra'ata berfirma"; ,# & 3i fr{ fii ql .}
(Katakanlah, 'Jika aht sesat maka sefinggahnya aht sesat atas

kcmudharatan diriht sendiri'.)"(Qs. Saba' [3aJ: 50)

Ia juga berkat4 "Ini, dengan fathah, adalah logat Najd, dan itu

logat yang fasih. Sedangkan warga dataran tinggi berkata: dhaliltu -
adhillu, dengan kasr ah."

Firman-Nya, ,{ d, # & q3 &aororlon, "sesungguhnya

otu [beradal di aas huiiahyangnyata [Al Qtt"an] dori Tuhanht). Al

bayyinah adalah al lruiiah wa al bwhott (huiiah dan b*ti), YmB

maksudnya, sestmgguhnya akgb€rada di atas bukti dan keyakinan dari

Tuhanhr, bukan di atas kcceirdenmgan dm keragrran. Allah SWT

memerintahkan beliau agar meniefui,skan k€pada mereka, bahwa apa

yang beliau berada di atasnyq yaitu peiryembahan kepada Tuhannya,

adalah berdasarkan hujjah dan h*ti yang meyakinkan, tidak sqerti
yang mereka anuf yaitu mengikuti kesamarm yang tidak benar dan

kqagUan yang nrsalq yang tidak ada smdarannya kecgali betupa hawa

nafsu yang batil.
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Firman-Nya, .;; /i.?1, (Sedang kamu mendustakannya),

maksudnya adalatl mendustakan Tuhan, atal adzab, atau Al Qur'an,
atau bukti. Pengungkapan dhamir dalam benttrk mudzakkar

didasarkan pada maknanya. Redaksi kalimat ini bisa sebagai iumlqh
haliyah (redaksi yang menerangkan kondisi) dengan perkiraan adanya

li, yakni wat haal an qad kadzdzabtum Difti (sedangkan kondisinya

adatab kalian telatr mendustakannya). Atau bisa juga sebagai redaksi

kalimat yang menerangkan pendustaan mereka mengenai

apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang berupa huiiah-huiiatt

yang jelas dan bukti-bukti yang nyata.

Firman-Nyai q 6*Ai 6 ,-t*e. 17 (Bukanlah

wewenanght [unuk mentrunkan adzab] yang kamu tuntut untuk

disegerakan kedatangamya). Beliau mengabarkan kepada mereka

bahwa beliau tidak memiliki kewenangan terhadap adzarb yang merel<a

minta untuk disegerakan. Mereka sungguh sangat keterlaluan dalam

mendustakan, sampai-sampai mereka minta disegerakan turunnya

adzabsebagai ungkapan olok-olok. Ini serupa dengan firman-Nya: ;1
li:{W (#)K'inttr$ (Atau kamuiatuhkan langit berkcping-

fupinS atas kami, sebagaimana komu kotakan) (Qs. Al Israa' [17]:
92). Perkataan mereka: gF ;+*, i*e b,'6J1 ; fi, 5*tL liJii
iZfi U {6G, (Ya Allah, iika betul [Al Qur'anJ ini, dialah yang

benar furi sisi Engkmt, maka hujanilah komi dengan.batu dari langit)

(Qs. Al Anfaal t8l: 32) Serta perkataan mereka: iS ,L'.i:ii (ti $;
4* (Ifupankah datangnya oncoman itu iika komu adalah orong-

orang yong benar?) (Qs. Al Mulk 167l: 52).

Pendapat lain menyebutkan: 4L 6JzAi Y -s*.+ V
(Bukanlah w*tenanght fterhadap apJ yang kamu tuntut untuk

disegerakan kcdatangannya), yaitr bukti-bukti yang kamu mintakan

kepadaku mendatangkannya

Firman-Nya, $.$L'SaS $(Menetapkon huhm itu lwryalah

lwh Allah), maksudnya adalab tiadalah ketetapan tentang segala
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sesuatu ihr melainkan hak Allah swT. Terrrasuk diantaranya adzab
atau bukti-bukti yang kalian minta disegerakan. Maksudny4 hukum
yang membedakan antara yang haq dengan yang batil.

Firman-Nya: #Jl ,j4 <oio menerangknn yang sebenarnya).
Nafi, Ibnu Katsir, dan Ashim membacanya: ,Ii, dengan hnnf qaf
dan s&adtanpa titik.

Ulama lainnya mernbaca: 

"ail 
A*gan huruf dhad dan ya..

Demikian juga qira'ah Abdurrahman As-sulami dan sa'id bin Al
Musalyab. Dalam Mushaf, dicantumlcan tanpa huruf yaa'.
Berdasartan qira'ah pertam4 berarti dari al qashash, yakni
yaqwhshu al qaslrash al haq (Dia menerangkan cerita yang
sebenarnya). Atau dari qaslaha atsarahu, yakni mengikuti kebenaran
pada apa yang ditetapkan-Nya. Adapun berdasarkan qira'ah keduq
berarti dari al qodhaa', yakni yaqdhii al qadhaa' baina 'ibaadihi
(menetapkan keputusan di antara para hamba-Nya).

Kata: $Jl AetaAa pada posisi nataab karena pengaruh /,/
sebelnnrnya, atau karena sebagai sifat dari masMar yang dibuang,
yakni yaqdhii al qadhaa' al lwqq (menetapkan keputusan dengan
sebenarnya). Atau yaqushshu al qastnsh al hoq (menceritakan kisah
yang sebenarnya). (alzilf ';-'fi (Dan Dia pemberi kcputusan yang
paling baih), yakni antara yang haq dengan yang batil pada apa yang
ditetapkan di antara hamba-Nya, dao dijelaskan-Nya bagi mereka di
dalam KitabNya

Allah SWT lalu memerintahkan beliau agar berkata kepada
mereka: 4L 'oJ"i# 6 c*ei| 5 gAW seHranyo ada padaht apa

[adzabJ yang kamu minta sulrqya disegerakon kcdatangannya),
maksudnya adalah, apa yang kalian minta disegerakan itu, yaitu
penuruonya kepada kalian itu termasuk dalarn kemamFuan dan
kesenanganku. #i{3 ,* 'j{1 ;,fi (Tentu telah diselesaikan
Allah urusan yang ada antara afu dan kamu), maksudnya adalatr,
tentu Allah telah menyelesaikan perkara di antara kita, yaitu Allah

7t6

j
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SWT menurunkafiiya kepada kalian berkat permohonan dan

permintaanku kepada-Nya Atau maknanya adalah, seandainya adzr;b

yang kalian minta disegerakan itu berada dalam wewenangku dan

kektrasaanku, niscaya aku turunkan kepada kalian, dan saat itu
selesailah urusan antara aku dengan loliau. <A*fr\ ii-ll 'Alj pa"
Allah lebih mengetahui tentang orong-orang lnng zhalim) serta waktu

nnhrk diturunkannya adzab kepada mereka, serta apa yang ditetapkan

berdasarkan kehendak-Nya yang berupa penangguhannya sebagai

ujian dan peringatan bagi mereka

Firman-Nya, 'i {LliLX-{ #1 &fi f'"t", (Dan pada sisi

Allahlah kunci-hnci semua yang gaib; tak ada yang mengetahuinya

kccaali Dia sendirD. A$ adalah bentuk jamak dan mafiah, dengan

fathah, yang artinya, yang tersembunyi, yakni di sisi Allahlatr
perbendaharrun yang ghaib. Allah menjadikan tempat-tempat

perbendatraraan (gudang) untuk perkara-perkara ghaib guna

di dalamnya Ini merupakan b€ntuk redaksi pinjaman.

Itau Q[ladalah bentuk jamak darimifiah, dengan kasrahpadahunrf

mim, yaitu mifiaah (kunci). Allah menjadikan kunci-kunci unhrk

perkara-perkara gaib, yang dengan kunci-kunci bisa mencapai apa

yang terdapat dalam perbendaharaan. Ini juga bentuk redaksi

pinjaman.

Pendapat yang menyatakan bahwa ptSi aAaUn bentuk jamak

dari mifiah, dengan kasrah, dituatkan oleh qirq'ah lhru fis-$rrmaifi;
t'€At'o&'.t,karena 'git rAa"nb€nfirk jamak aari gtli.. trlafnanya

adalab hanya di siSi Allah perbendaharaan yang ghaib, atau kunpi-

kunci yang dengannya bisa sampai kepadaperbendabaraan itl
Firman-Nya: $ $ti:Ja{ 1r* ada yang mengetahutnya

kccuali Dia sendir), adalah redaksi kalimat yang menegaskan

kandungan redaksi kalimat p€rtama, yaitu bahwa tidak ada satu pun

makhluk-Nya yang mengaahui perkara;pertara ghaib, yang ilmrmya

disembunyikan Allah. Maha ayat ini juga mencalnrp perkara adz b
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yang diminta oleh orang-orang kafir untuk disegerakan, sebagaimana

tersirat dari konotasinya.

Ayat yang mulia ini mengandung hal-hal yang me,nyangkal

kebatilanpara dukun" para peranal, dan lain-lainnya, yang meirgklaim

hal-hal yang bukan urusan mer€ka' yaog tidalc termasuk dalam

kekuasaan mereka dan tidak tercatup oleh peirgetahuan mereka.

Suugguh, Islam dan para pemeluknya kerry kali digoncang oleh

orang-orang jahat dari kalangan scsat ini, de bcftagai kepalsnn.

Sungguh, mereka tidak pernah me,mperoleh karntugan rya prm dari

kedustaan dan kebatilan kaum-kaum sesat ihr selain kebunrkan,

sebagaimaoa disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW: ,t 9g 6 V
y ,* ii ,'F ti vili (Boangsiapo mendatangi dihrn am,

tukang rattal, maka ia telah htfir terhadop qW yailg dinrunlan
kepada Muhammd).2r6

Firman-Nya, Fft fi -:,6 543 (Dot Dia mengetahui apa

yang ada di doaton don di lautott), Allah meirgkhususlcan penyebutan

keduanya l€r€na kedtranya termasuk makhluk Allah yang paling

besar. Allah mengetahui apa yang ada pada keduanya dengan

pengetahuan yang detail, ddak ada sesuatu prm yang luput dari-Nya.

Atau, Allah mengtfiusnskan penyebutan keduaryra l<ar€oa keduanya

menrpakan makhluk yang paling bmyak disaksikan oleh manusia, dao

banyak hal yang diketahui oleh mmusia pada keduanya

,i'G{L #33 * lin'.63 @-, tiada sehelai dau pot lwtg
ggur melafukan Dia rungetakdryn firuloD,naksudnf adalah dau
pepohonan. Ini memrpakm pengthussm sstclah penyebutan socaa

umum, yakni, Allah mcngctahuin1ra dm mengetahui saat serta tcmpat

gugunry&

2t6 shcthiL Ahma4 2t429, Al llakim,
nn Shahih Al Jotti',5999.

l/t, dm dicffimkm oleh Al-Albani
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Pendapat lain mepyebutkan bahwa yang dimaksud dengan

#5luaaunyang dituliskan padanya ajal dan rezeki.

An-Naqqasy meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad, bahwa

yang dimaksud dengan f3; di sini adalah "nak keturunan Adam

yang keguguran.

Ibnu Athilyah berkatq "Pendapat ini disimpulkan dari jalur

penrmusan, dan tidak benar berasal dari Ja'far bin Mutrammad, serta

tidak perlu dipedulikan."

,?13 (Dan tidahiatuh sebutir biii pun)yang berada # a
ej{l (Ooto kegelapan bumi),yakni di te,mpaltempat yang gelap.

Ada yang mengatakan batrwa di dalam perut bumi. S; {r{'t
,*S (Oan tidak sesuatu yang basah atau yang kcring), khafodh-nya

ini karena dr-'athf-lara kepada }!-yarry ia pun di-'athf-lar. kepada
. 4/.Pu'

Ibnu As-Sumaifi, Al Hasan, dan yang lain membacanya

dengan rafa' Y,arcta dianggap &-'athf-Y,ankepada i33;, sementara

sifat basah dan kering bisa mencaktrp semua benda.

Firman-Nya, # # e Jt (Melainknn tertulis dalam kitab

yang nyata [Lauh Mahfuzh), yaitu Lauh Mahfuzh, maka redaksi ini

adalah badal isytimal 6ri ti'-ai-{ylUrtotnk , Dia mengetahuinya

[pulaD.

Ada yang bahwa ini merupakan ungkapan tentang

. ilmu-Nya, sehingga redaksi ini sebagai badal dari semua kalimat itu.

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Abu

Immn, mengenai firman-Nya, ij i # e 4L',.i &esunsgtuya aku

[beradal di atas hujjah yang ryata [Al Qur'anJ dari Tuhanht), \a

berkata, "(Makzudnya adalah) di atas key,akinan."

Ibnu Abu SyaibalU Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan

Abu Asy-Syailch meriwayatkan dari Ilaimalu mengenal firrtan'Nya:
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'H{3 # fr* 'oji lrrrn nlah diselesoikan Ailar, *-usan wrg
ada antoo aht don kmnu), ia bedda, "(Maksrdoya adalah), t€rilulah
tcrjadi kiamat."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim dari As-Suddi,
rnengenai firman-Nya: ,jjfi A6; fi:"; (Don pada sisi Atlahlah
htnci-htnci semua yarrg gaib), ia berkata, "(Makzudnya adalatl)
perbendaharaan-perbendaharaan ghaib."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Nya: $r,fi A6; i'ri*t (Dan pada sisi

Allahlah hmci-kunci semua yang gaib), ia berkata, "Maksudnya
adalalt ada lima: '*6i'p li+'niil (Sesmggulwya Allah, harrya pada
sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hoi Kionat). (Qs. Luqmaan

[31]: 3a) Hingga: E4 (Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal).
(Qs. Luqmaan [31]: 34)."

Ahmad, Al Bul&ari, dan yang lain meriwayatkan dari Ibnu

Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: ff q"t{ i1rii{ r'.;e;4,'*' 
i g.t.a.# ti:l: !i i1i1i'*q. o'&.r.*11 

1i 4 c n!..n !21"'rrii.:l' ih A'{4tri',tiirLl f.Jb\ih A'nwli',tr it '-fi i'Jb\'-fr **-V.,1' fu 3;f
(ktici-tunci kegaiban ada lima, tiim ada yan; mengetahihya
selain Allah. Tifuk ada yang mengetalui esok lwri selain Allah, tidak
ada yang mengetalnti aW yang bertantbah atau berkurang dalam

rahim selain Allah, tidak ada yong mengetahui kapan turuniya hujan

selain Allalr, tidak ado jtwo yang mengetalrui di bumi marra ia akan

mati selain Allah, dm tidak ada yng mengetalrui kopn terjadinya
Hanat s elain Allah).zr7

Sa'id bin Manshur, Abd bin Humai{ Ibnu Al Mundzir, Ibnu
Abu Hatim, dan Ibnu lvladawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nya ti'!irf4$i * liu'. U,'t (Dot tiada iehelai
dwr pn ymg gugr melainlcan Dia nungetalruinya [ptla), ia

2r1 shahih Al Bulrhri,4697 dmAhmad, 2n4,52,5t.
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berkatq "Tidak ada satu pohon pun, baik di darat maupun di laut,

kecuali ada malaikat yang menuliskan dedaunannya yang gugur."

Abu Asy-Syailfi meriwayatkan serupa itu dari Mujahid.

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Muhammad bin JahadalL

mengenai firman-Nya, j31i ;r2 t^I' 6i (D*, tiada sehelai doun

pun yang g.gur), ia bertaila, *Allah Yang Maha Suci lagi Maha

Tingg me'mptmyai pohon di baurah Arsy. Tidak ada satu makhluk pun

kecuali mempunyai sehelai daun pada pohon itu. Bila darmnya gugur

maka keluarlah rohnya dari jasadnya. Itulah firman-Nya ;ra t!;3, Y:t

q1;-1 #X (Dan tiado sehelai daun pun yang gtgr melainkan

Dia mengetalruiryn [pul a)."

Al Khathib dalam Taril*t-rrya dengan sanad

dlra'if darilbnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: ,)o 7Ti ,y t
y!,$lrs ,fr!)r i;,}ti's-f ,|&* rt )#l & $ii,f't\i
.0:tl dt (Iidak suatu tananotpun di bumi don tidakpla btnh di atas

iohoi fuanli tertuliskon di atosnya bismitlaahirrahmaanirrahiim, ini

rezeki fulan bin fulan).Itulah firman-Nya: a (t1 V,3 (Dan tiads

sehelai doun pn yang ggr).
Diriwayatkan juga ole.h Ibnu Yazid bin Ilarun dari Muhammad

bin Ishaq, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, lalu disebutkan

haditmya

Abu Asy-Syailfi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia

membaca ayat: 4tC- $; {tii (Do" tidak sesuatu yong basah atau

yong kcring), lafi ia beikata, *Yang basah dan kering dari segala

sesuatu."

*W-nir6i-X;6 nsi $t h:tr;,a$ifi
@ 5Js ire W?'&; fii'iz:r "i; tfl
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@69fi5{r$f*i-i-fi1

l.t a
GPr
,!1?,

'1f#'&$b,ij'-e66.6 jr61';,
?t'4,
l-rr-lJy

F'a:,q61
W#jrfi

@ a'Ftl '6fr';'iifl'i':i1
6Don Dialoh yang menidurhan kanu di nnlam hari dan Dia

mengetahai apa yang hamu kerjahan di siong hari, kemudian Dia
mcmbongunkan kanu poda siang hari untuh disempurnakan

umur(mu) yang teloh ditentuhan, kemudian hepadoAllohlah hanu
kemboli, lalu Dia memberitahuhan kepadantu opa yong dohulu

kamu kerjahan. Dan Dialah yang mempunyai kehuosaan tefiinggi
atas semaa hamba-Nya, dan diutu*Nyo hepodomu nalaihot-

malaihat penjaga, sehingga opabila dotang henotian hepada saloh
seorang di antara kontu, ia diwafothan oleh nalaiha-nalaihat

Kami, dan molaihat-malaihat Korriita tidoh melalaihon
hewajibannya Kemudian mcreka ftamba Atlah) dihembolikan
kepado Allah, Penguosa mcreha yurg sebenoraya Ketohuilah,

bahwa segala hukum (pdo hari itu) kepmyaan-Nyu Dan Diolah
pembaot perhitwtgon yang plhts cepat.D

(Qs. Al An'aam 16lz fr{fl)

Firman-Nya, ,fi\ #:#- (Dot Diatah yong meni&nkatt
kamu di malan lr&t), makzudnya adalah yniimuhm (menidurkan

kamu) lalu menahan jiwamu padanyq yang dengannya kamu

b€rpindah, namun itu bukan kematian yang sebenamya Ini senada

dengan firman-Nyaz QaV O&3 n ,lyt-e)j' 'w#ii tASl
(Allah memegang jiwa [orangJ futika matilrya don [memegangJ jiwa

[orangJ yang belum mati di wahu tidwnya) (Qs. Az-Zumar [3\: aD.

At-tavaffaa adalah istiifao' asysyai' (penghimpunan sesuatu).

Tmraffoiu asyslni' dan istaufaiu\w! maksrdnf adalah, aku

mengambil keseluruhannya Seorang penyair berkata:
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:nt €.U:i elirt
Sesmgufutya boi Al A&ott bukmlah selwtu siapn pun,

rwrntn mereka fide d@ dilubisi oleh Waisy seluruhnya.

Suatu pendapat melryeh*m bahwa bila roh keluar dari tubuh

ketikatidur,..rk" kehidupanryra masih tetap pada hrbuh itu.

Ada )rang mengatakm bahwa rohnya tidak keluar dari

tubuhrya tapi hanf,a kesadarmq'a saja

Pendryat yang lebih t€pd adalalt perkara ini hanya diketahui

oleh Allah SWT.

Firman-Nya, ;fri. ,3:; C 'ngi (Dot Dia mengetahti apa

)nng kntv kerjakm di siang lrut), mafsuaoya adalalL kebaikan dan

kebunrkan yang kamu kerjakan

Firman-Nya : )4'i4i;-n1 {Xr^rai* Dia membangmkon

kamu Wdo siang lroi), mafsuauya adalab fi at'ndroar (pada siang

hari), yaitu ketika jaga

Ada yaog berkat4 'tvlembangkitkao kamu dari kubur, yakni

dalam kondisi kamu memrfirskm umrrtnu kstika tidur pada malam

hari dan bekerja pada siang had.'

Pendapat lain menyebrdrm bahwa pada rcdaksi ini ada

kalimat yang didahglukan dm dikemgdiankan, yang perkiraannya

adalah, Diatah yang meni&*anmu pada hri, kemudian

membangunkanmu pada simg hi, dan Dia mengetahui apa yang

kamu kerjakanpada siang hari.

P€mdryd lain me,lryehiltm bahwa a1"at )4. H*,. 
oi

(Kenudion Dio nenbangtotn kontt podoqa), makstrdnya adalalL

padauraktuddu.

N[akna ayat ini adalah, Allah Ta'ala terhadap

orang-orang kafir bukan karcna mclalaikan kelnrfirran m€rckq sebab

ff it$?t\\i q.Lt
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sesungguhnya Allah Maha Mengetahui itu, akan tetapi ,P "i; {fl
(Untuk disempurnakan umur[muJ yang telah ditentukan). Maksudnya

adalah, yang telatr ditetapkan bagi setiap pribadi hamba yang berupa

kehidupan (umur) dan rezeki '&; #l '/ (Kenudian kcpad?.

Attahlah kamu kembati), yakni'kembalinya kamu setelatr mati. ?
6fr igg gi-(Lalu Dia memberitahukan kepodamu apa yang

dahulu lramu kcrjakan), kemudian Dia mengganjar yang berbuat baik

deogan kebaikannya" dan membalas yang berbuat buruk dengan

keburukannya.

Firman-Nya i .921.Q.'r# i61';t (Don Dialah yang mempunyai

kehrusaan tertinggi atas semua hamba-Nya). Maksud i$ 1,ltas1 ai

sini adalah kekuasaan dan martaba! seperti ungkapan "sultan di atas

rakyat". Penjelasannya telah dipaparkan pada awal suratr ini.

Firman-Ny ^, 
'iK;L 'F& ',y.3i (Dan diuttu-Nya kepadamu

malailrat-malaikat penjaga), maksudnya adalab para malaikat yang

drjadikan Allah sebagai par? penjaga bagimu. Di antara dalilnya

adalah finnan-Nya, 'ubil 'W "r$ (Padatat sesungguhnya bagt

kamu ada [malaikat-malaikatJ yong mengavvasi [pekcrjaanmu). (Qs.

Al Infithaar [82]: l0) Maknanya adalah, Allah menguhrs para malaikat

yang meqiaganu dari peraka, dan mengawasi perbuatanmu.

I(ata:'iJfil aaaUAbentuk jamak day'. haafizh, seperti katabah,

bentuk jamak dari kaatib.

IGta: f(ir; totuit dengan.!"j t .*a mengandung makna

penguasaan. oiauUotrt ooyu l^t"i !$$; terhadap ifnL untuk

meqiaga fokus perkaranya, serta untuk menunjukkan bahwa itutah

perkara yang sesungguhqra

Ada yang mengatakan bahwa U,ata: '{.!$terkait dengan '{nL.

Firman-Nya, 6I' ,Ej -Lfil '{A ',( $L {i (sehingga

apabila dotang kematian kc@o salah seorarrg di antara kamu, ia

diwafotkon oleh malaikat-malaikat Kani). Kemungkinan fi ,
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untuk yang gaib, yakni, dan dfufils-Nya kepadamu malaikat-malaikat

penjaga yang menjaga Lpa-qry2a yang mereka diperintahkan unttrk

menj aganya, yang terkait dengaomu. -!.Fl'F:d'X $t'& (s e hi n g ga

apabila datang kcmatian kcryda salah seorong di ontara lamu...).

Kemungkinan juga sebagai kata permulaan. Maksud "datangnya

kematian" adalah datangnya tanda-tanda kematian.

Hamzah membacanya, &i t'ti, semelrtara Al A'masy

membacanya: iif7l. Ar-rusul ini adalah para pembantu malaikat maut.

Makna tfij adabnmencabut nyawanya 6tt$-{ giao* melalaikan

kewajibannya), yakni tidak melalaikan dan menyia-nyiakan. Asalnya

dari at-taqaddun (mendahului)

Abu Ubaidah bertata, "Lao yatawaamtan (tidak menunda-

nunda)."

Ubaid bin Umar membacanya,'o'jr'1e-I, d.rrg* taldrfif (tnpa
tasydid), yakni tidak melampaui batas yang diperintatrkan kepada

mereka, yang berupa penghormatan serta penghinaan.

Firman-Nya: $S iitl, fi Jt g:t ? (Kemudian mereka

[hamba AllahJ dikcmbalikan kcryda Allah, Penguasa mereka yang

sebenmnya), dr-'athf-kzn treryaaa 
t&i dan dhamir'tya kembali

kepada i6f karena bermakna .tf disertai pengalihan Htithab kepada

yang gaib (pihak ketiga), yakni, mereka dikembalikan kepada Allah

setelah penghimpunan, yaihr kepada hukum dan pembalasan-Nya.

iiif (Penguasa mereka), maksudnya adalah penguasa

mereka yang menguasai segala pe*ara mereka # (Yang

sebenmnya)

Jnmhur membacanya dengsan,iaarsebagai sifat untuk it* fi.
. Al Hasan membacanya !i.ir, dengan naslnb, karena anggapan

disembnnyilcannya fi'|, ya}gli a'nii rtau amdah. Atau karena sebagai

mashdq. '4 '61 ';t (Dan Dialah pembuat perhitungan yang
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pal@ cepat),karena Dia tidak memerlulcan apa yang biasa diperlukan

manusia yang berupa pemikiran, datq dan pengaturan.

Abu Asy-Syaikh dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: prf ri1 ,trtj; t$tk p
,iy ti !.u.:1,63i ltj ,:,ui y:i.t 4 C hr osf $,i |ii's*-
4,fit Hr$ @ersima setiip manusia'ada sioraig malaikat.

Apabilo ia tidur maka malaikat itu memegang jiwanya. Jika Allah
mengizinkan untuk mencabut nyawanya, maka malaikat itu
mencabutnya, dan jika tidak maka Allah mengembalikannya. Itulah

firman Allah Ta'ala: lMenidurka4 kamu di malom haril).2rg

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syailtr meriwayatkan dari

IkrimalL mengenai ayat ini, ia berkata *Tidak ada suatu malam pun

kecuali Allah memegang semua roh, lalu setiap jiwa ditanya tentang

apa yang telah dilakukan oleh pemiliknya pada siang hari. Kemudian

Allah memanggil malaikat maut dan berkata" 'Cabut roh ini'. Tidak

ada suatu hari pun kecuali malaikat maut melihat kepada kitab

(catatan) kehidupan manusia. Ada yang mengatakan tiga kali, dan ada

yang mengatakan lima kali."

Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humai{ Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-Syailfi meriwayatkan dari

Mujahid, mengenai aylt ini, ia berkata, "Adapun Allah mewafatkan

mereka pada malarn hari, itu adalah menidurkan mereka." Mengenai

firman-Nya: 1i W,- f (Kemuabn Dia membangunkan kamu

pada siang hori), ia berkata, "(Maksudnya adalaQ lfi an-naham (pada

siang hari) ,.X:.3 'iA t&(Untuk disempnnakon umur[muJ yang

t e I ah di t e ntukan), yaitu kematian. "

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya: -3!j-V ,Sj
2" Disebutkan oleh Ib,nu Katsir dzlam T$sir-ny4 2t138, dfr ia berkata,

"Diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dengan sou&nya dari Adh-Dhahhak, dari
Ibnu Abbas." Kemudian disebutkan haditsnya
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(M, Dia mengetdilt oPa Wg korrrt lccrialcan), ia b€*ata'
*(Ir{aksrdnya adalah) dooa yang kauru lakukan.'

Ibnu Jair, Ibnu Abu llatin, dm Abu Asy-Syaikh

meriwayakan dari As-Suddi, mcngcnai trmmllya 'zfil'W Y.lj
(br diutut-$a bpdCIntt Drdaikot-rruloikd peniaga), ia bertma'
*Irdaksttrya adalsh pra malaika pcor€(ta yang meirjaganya dan

magg$,asi mal pcrtuatmSra"

Ibnu Abu SfibaL Ibnu Juir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abtt

Hdin, dm Abu Asy-syaikl meriwaydLm dni Ibnu Abbas,

nengmi Erat ini, ia bcr*aa, q{*stdnyra qdalah, pra pembmtu

malaikt maut dai kalangan malaikd""

IbDu Jair dan Ibnu Abu Hdim merirvayatkm drinya,

mengenai firmm-Nya 6:lf-{ 1i;: <mt nutattut-malatka trCot t ttu

ttfuk melalailcor kcwajiborya),.ia be,ltda,'(Maksrdnya adalah),

tidak menyia-nyiatan."

b6 ii'ig' €fi 3i3 ;{' fi *AL 4 K#- i S
'fi'$y3 $ ;q, F#xr$ @ i,,#Ett U'6$ "$
4 - l'F* u(s'# qo\ # 3,!fi ';$ @'"#
*f, 3i3 .IS fif,# ;\';fr ir$ €*'341 #tj

@6ffi#
(fuilrtr'finfult yotg W naYau*n *o"tt M

b.m fr tM h d r.0,y{[r t{,tt t W Lcwdel{ya dagert

brqhl *t U hgg srrrrupg labu (dcttgctt rengtutut),
,s,5uagdugytti*a Da runyaomt ld furt (barcene) &'llt

,ctdttloh fuj mid ol1a11t'allarrg ytg b677ry2,*ntt. Mafunbh,

'Afirt ruryaotmt hon n &tt btcuo ilrt dot M *$gto
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mac,arn kesusohan, hemudian kana hemboli mcmpersehutukan-

Nya'. Katohanlahr'Diolah yang berhuosa t ntuh mengirimlcan

adzgb kepadamu, dati atas hama otau dad bawah hakimu, atau Dia

mencuttlturhan' funa dalam golongan'golongan (yang saling

bertentangot), dan inqusahan lccpada sebqion kana kepada

heganasan sebagian yang lairr'. Pethotikanloh, betapa Kami

mendatangkan tanda-tutda kebesaran Kand silih berganti agar

nureka mcnahami(nya)." .(Qs. Al An'lam [5]: 63-50

Snatu pendapat menyebutkan bahwa maksud frti {t 9AL
(secara harfiah artinya adalah kegelapan daratan &an lautan) adalah

bencana di darat dan di laut

An-Nuhas berkate "Orang Arab mengatakan yaum muzhlim

(hari yang gelap) untuk hari yang terasa berat (teriadi bencana). Bila

bencananya besar, mereka mengatakan yaum daru kaukaD (hari

bertabur bintang), yakni saat mereka membutuhkan bintang-bintang

karena sangat gelapnya."

Sibawaih bersenandung:

v;el'.-rrf :i ii ok $1.

Watwi bani As ad, t ahukah kaliq, mal apet aka kami?

IGlimat tanya tersebut rmtuk peringatan dan teguraq yakni,

siapakah yang dapat menyelamatkan kalian dari bencananya yang

besar?

Abu Bakar meriwayatkan dari Ashim; bahwa ia membacanya
'+, dengan fusrah pada huruf khno', sedangkan yang lain

membacanya dengan dhanmah.

Keduanya me4rpakan dua macam dialek (alsen atau logat)'

tl,r;. o$t'b *f ,1
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Al A'masy membacanya z#t, dart klaul

IGlimat frii berada pada posisi nashab sebagai hal

fteterangan kondisi), yakni, siapakah yang dapat menyelamatkan

kalian dari itu ketika kalian.berdoa kepada-Nya berendah diri dan

dengan suara yang lembut?

Malsud at-tadh,o'ru' di sini adalah berdoa dengan suara

nyaring.

Firman-Nya, 6f 1 (Sesungguhnya iifu Engkau

merytelanothan kanD. De,mikian qira'ah warga Madinah dan Syam,

sedangkao warga Kufah membacanya, 6 $ $esunssubrya iika
Dia menyelanatkan kani). Redaksi kalimat ini berada pada posisi

nashab dengan perkiraan 'lef,kataan", yakni, sambil berkat4

"sesungguhnya jika Engkau menyelamatkan kami dari bencana yang

menimpa l€mi ini, yaitu bencana yang telah disebut itu.' t "6kl
nt$l (Tentutah kami meniadi orang-orang yang bersyhr) kepada-

Mu atas apa yang Engkau anugerahkan kepada kami, yaitu

menyelamatkan kami dari bencana ini.

Firman-Nya, y3 &;q; F#.61 $ Qcoro*"rrtah,*Attah
menyelanatkan kamu dqi bencana itu dot dari segala macam

kcsusalun'). Orang-orang Kufah membacanya, f$i' dengan

tosydid, sedangkan yang lain dengan talhfif (tanpa tasydid). Qira'ah
dengan tasrdid menunjukken banyak (senantiasa). Ada yang

m€Nrgatakan bahwa ma,kna keduan)ra sama

Dlrorrir pada katimat: ($ kemhli k€pada ,"{y. '53
adalah kesulitan yang me,nimpa jiwa, contoh: roiul nab"ub (aki-laki

ymg kesusahao).

Antarahbcrkata:

7.1 -7Gy'ut'{-*. '^b'*:;<Jt'-^L? |;gt
Orory yory bsusaho telah dihiloryfton lcesasalun dotny
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dengon lceteguhan pelerai tatkala ia memanggilht.

{#'6"i(Kemudiankamukcmbalimemperselattukan-Nya),
maksudnya adalah, mempersekutukan Allah SWT setelah Allatt

berbuat baik terhadapmu dengan menyelanratkanmu dari bencana dan

menghilangkan kesusahan darimu. Mempersekutukan-Nya dengan

sekutu-sekutu yang tidak dapat mendatangkan manfaat bagimu, tidak

dapat memberikan mudharat kepadamu, serta tidak dapat

menyelamatkanmu dari apa pun yang menimpamu. Bagaimana bisa

kamu menempatkan kesyirikan ini sebagai bentuk kesyukuran yang

telah kamu janjikan ihr?

Allah SWT kemudian memerintahkan beliau agar berkata

kepada mereka: Vt:i '# q 6 e 3i;f i (Outon yans berhtasa

untuk mengirimlan adzab kepadamu), maksudnya adalalL yang luasa

untuk menyelamatkanmu dari bencana-bencana itu, dan mencegatr

kesusahan-kesusahan itu darimu, adalah juga kuasa untuk

mengembalikanmu ke dalam bencana" siksaan, dan kesulitan yang

bisa dikirimkan-Nya dari segala arah. Adzab yang dikirimkan dari atas

adalah yang diturunkan dari langil benrpa hujan dan petir, sedangftan

yang dikirimkan dari bawah l<aki adalah berupa pembenanran, gempa,

dan penenggelaman.

Ada yang berpendapat: Ayat '# U. (Dyi atas kamu)

maksudnya adalah para pemimpin yang iAi-. {SS 4 - (Dori

bm,ah kaHmu) marcuAnya adalah kalangan rendahan dan para budak

jahat. i .

Firman Nya (i '34- I (Atau Dia mencanpnkan kamu

dalam golongan-golongan [yotg saling bertentanganJ). Jumhur

membacanya dengan fathah pada huruf yaa', dari labisa al atnr

(perl€ra ihr samar), yaitu apabilabercampur.

Abu AMullah Al Madaini membacanya dengao dhanmah,

yakni, menjadikan itu sebagai pakaian bagimu.

--!
l

I

I

,

l
i

i
l

!

I

i

,1
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Ada yang mengatakan bahwa asalnya adalah ou yalbisa

'alaihtm amrahtm,lalu salah snltu maful-tyadibuang dengan partikel

jar, sepertpada firman-Nya, i'-t* l{i tf iJ( 6$ (Dan opabila

mereka menako atmt menimbang untuk orang lain, mereka

mengwangt) (Qs. Al Muthafrfiin [83]: 3). Maknanya adalatr,

menjadikan kalian brcampur kecenderungan dengan beragam tujuan

dan pendapat.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah, menjadikan

kalian beberapa golongan yang saling memerangi.

Asysyiya' $rakni dari *S adalah al firaq (golongan-

golongan), yang makzudny4 mencamprrkan kalian dalam golongan-

golongan.

Firman-Nya: 4{; .;\ 'r5. 'tt$ {oo, merasakan kcpada

sebagian kamu kepada kcganosan sebagian yang lain), maksudnya

adalalL menimpakan kepada sebagian kalian keganasan sebagian

lainnya yang benrpa pembunuhao, penawanan, dan perampasan b-$
dt-'athf-llsnkepada 6.d. Ini juga dibaca: fi$, dengan httruf nuun.

,*Si ,Ifr' ,!S ftl (Pertatikotlah, betapa ltumi

mendatangkan tanda-tanda kebesoran Kami silih berganti),

maksudnya adalab Kami terangkan kepada mer€ka huiiah-huiiah dan

bukti-bukti dengan cara yang bermacam-mac an. I rti\ iJA @t*
mereko memahoni) hakikatny4 sehingga kembali kepada kebenaran

yang telah kami jelaskan kepada mereka dengan penjelasan-

penjelasan /ang bermacam-macam.

Abd bin Humai{ Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrmdzir, Ibnu Abu

Hatin, dan Abu A.sy-syaikh meriwaydkan dari Qatadah,

firman-Nya: i6r,:'f, gfr 4 K*,3- n S Qtuakmlah,"siapalcah

lwtg d@ me4telantatkon konu doi bercana di dqa don di
laut.'), ia bertata, *(Maksudnya adalah), kesulitan di darat dan di

laut"
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Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,
mengenai ayat ini, ia berkata, "Apabila seseorang tersesat di
perjalanan, maka ia berdoa kepada Allatr: 'u'.ik| +$ b 6A i;'"#i (sesungguhrrya jika Dia menyelanatlwn kami dari [bencanaJ
ini, tentulah kami menjodi orang-orang yang bersyuhur).,,

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrmdzir, dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan darin-yq mengenai firman-Nya: |ii_ o1 lb 3Si '; S'#; $ $3G 'F4; tt<orotoarn, ,,Diatah yang berhtasa untuk
mengirimkan adzab kepadamu, dori atas kamu.'), ia berkata,
"Maksudnya adalah dari para pemimpin kamu. ,{$3 4 - J getou
dari bawah kakimu), yakni dari kalangan bawah karnu. A zu 5
(Atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan)', yur"ri
golongan-golongan yang kecenderungannya saling bertentangan b# 

.

,+". ,;"\ 'f,i;. (O"" merosakan kcpado sebagian kamu kepada
kcganasan sebagian yang loir), yakni menguasakan sebagian kamu
atas sebagian lainnya dengan pembunuhan dan siksaan.,,

Ibnu Jarir, Ibnu Abu . Hatim, dan Abu Asy-syaikh
meriwayatkan darinya dari jalur lain, mengenai ayat ini, ia berkata:
Ayat: '#.j g $(i Qaazat dori atas kamu),maksudnya adalatr para
pemimpin vang buruk f$.5 # - J latau dari bawah kakimu),
maksudnya adalah parapembantu yang buruk.

Abu Asy-Syuil,t meriwayatkan juga darinya dari jal,r laiq ia
berkata: Ayat '#l e (Doi atas knnu), maksudnya adalah dari
pihak para pemimpin dan pem,ka kalian. #fJ # - 5 Qat*, aori
bmtah kakimu), maksudnya adalah dari kalangan bawah dqn pom
budak kalian-

Abd bin Humaid dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Abu
Malilq mengenai firrnan-Nya, 'Fg; i{s {Aeab dari atas kmn),ia
berkata, "(Maksudnya adalah) dilempari. #*1 # .5 utou a*i
bawah kokhnt), maksudnya adalah ditelrggelamkan.,,
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Abu Asy-syaikh meriwayarkan seperti itu dari Mujahid'

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Mujahid, menge'nai

firman-Nya, 'Fii $ (fui atas kamu)., ia berkata, "(Makzudnya

adalah) teriadn" bebatuan, dan angin. S*S # - 5 (etau dot
bavah kakimu), marsuanya adalah gempa dan penenggelaman.

Keduanya memrpakan siksaan bagi para orang-orang yang

mendustakan. ,#. .;\ 'ffi b$ 1O* merasakan kepada sebagiott

kontu kepada kcgonasan sebagian yang lain); maksudnya adalah

siksaan bagi orang-orang yang masih b€,rtahan."

Al Bulfiari dan ymg lain meriwayatkan dari Jabir bin

AbdullalL ia berkata, "Ketika diturunkannya ayat ini: 6 & 3r€i"['; S,
.F.i e gfiC ,& q_Gatakanlah,'Dialah yang berhtasa untuk

mengirimkan adzab kcpada nu, dori atas kamu'.) Rasulullah SAW

U"raou' |*.jt \tll 6n berlin&ng dengan Waiah-Mu). ,3 "? 't
{$3 (Aiau dari bawah kakimu). Beliau lalu berdoa: .:+i s*l-

(Atu bertindung dengm Woiah-Mu). ,F. ;Y 'ffi ir-# (:,r'541
(Atau Dia mencamprkan lumu dalon golongan-golongan [yang

saling bertentanganJ, dot merasakan keryda sebagiott kotnu.kepada

lreganason sebagian 1mg lain). Beliau kemudian bersaMa: 1?l '''Ii
(Ini lebih ringan).Atau beliau berkata: .l$i (t*Ain midah)."zre

Ahma4 AM bin Humai4 Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi,

Ibnu Majall dan lainnya meriwayatkan dari hadits -panialg {ari
Tsanban, di dalamnya disebutkan, e-;,'U ,ib i*'hiLi-f ilf tJtii

U# f 'rU'#'eli- r'ol ltut ,ri;!ny (oan ant memohon

rupa"-tlW ago tidak afnuso*ot atas mereka seorang musuh doi
seloin merelu, lalu Allah mengabulkamya Don aht memohon

lgrydo-W ago tidok meninpkm kcgotoson sebagran merelca

fupado sebagian yang lain twtttmr Altal, mercla@a)-ao

zte srdrh Al Br*tai, 452t, dri bdits Iabir.
m Shattih Muslin, 4ml6,dai hadis Tsauban.
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Muslim dan lainnya meriwayatkan dari hadits Sa'd bin Abu

Waqqash, bahwa pada suatu hari Nabi SAW kembali dari suatu

tempat yang tinggl, hingga ketilo beliau melewati masjid bBani

Mu'awiyatr, beliau masuk lalu slralat dua rakaat di dalamnya" dan

kami pun shalat bersarna beliau. Beliau lalu memanjatkan doa yang

panjang kepada Tulrannya, kemudian berbalik menghadap kami dan

Lo*uL' Jf Qrii r bf iJL ,i:o,5 cri;t P, ewb 6[i j, aiL
'#'#U'iU- t"ot li?t ,ualr,lit6 r;lu. Ct '&*'of 

"fia5 9;tt1
W (Afu tadi memolan fupado Tuhanht tiga hol, lalu Allah

memberiht dua hal dan tidok memberiht satu hol, yaitu: Aht

memohon kcpado-Nya agar tidak membinasakan umatht dengan

penenggelamon, dan aht memohon kepada-Nya ogor tidak

membinasakan umatht dengan paceklik, lalu Allah memberikan

kcduanya lrcpadaht [mengabulkannya]. Aht iuga memohon kepada-

Nya agar tidak menimpakan kcganosan di antara mereka, namun

Allah menolabtya).nr

Diriwayatkan juga menyenrpai ihr oleh Ahmad serta Al Hakim

darl dt-Sluhih-l*amya dari hadirc Jabir bin Atik.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan serupa itu dari hadits Abu

Hurairah.

Ibnu Abu Syaibah dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan serupa

itu dari hadis Hudeaifah bin Al Yaman.

Ahmad, An-Nasa'i, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan serupa

itu dari Anas.

Diriwayatkan oleh Ahma4 At-Tirmidzi dat di'h,asan-kannya,

Ibnu Abu Hatim, dan Ibnu Mardawaih dari Sa'd bin Abu Waqqash,

dariNabi sAw, mengenai ayx: '$iV$'# q-ol$)fi'; ir
#tS ,# iD 5 6"to*o,,tot', 

uDialah yang berhtasa mtuk

2r Shahih Mrslim" 4ml6 dm At-Tirmidzi, 2:175, dti hadits Sa'id bin Abu

Waqqash.
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mengirimkot adzab kcpdanu, doi das h,ontu atau dari bau'ah

kokimu.') Nabi SAW bersaMa: A ,1"t15 ?U '{t ry U$t tl
(Sesmggu@a ini telah teriadi, dan tidok ada takwilannya mtuk
yngnant).u

Ibnu Abu Syaibah, Ahtna4 AM bin Htrmaid, Ibnu Jarir, Ibnu

AI Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-Syaildr, Ibnu Mardawaih, Abu

Nu'aim dalam Al HilWh dan Adh-Dhiya dalam Al MuWttarah

meriwayatkan dari LJbay bin I(a'b, me,ngenai ayat ini, iaberkata, "Ada

empa! semuanya adalah siksaan dan semuanya pasti terjadi. Yang dua

terjadi dua puluh lima tahun setelah wafarnya Rasulullah SAW, yaitu

mereka bercampur-baur dalam golongan-golongan yang saling

bertentangao, dan sebagian mereka menimpakan keganasan terhadap

sebagian lainnya. Yang dua lagi pasti akan terjadi, yaitu

penenggelaman dan dihujani bebatran."

Masih banyak hadits-hadits lainnya mengenai masalah ini,

namun yang telah karni kemukakan sudah cukup.

'{ thiti":,l,fiti l4r{Ii (ir;-tig'-:* *t4i$rt
b?$ 

^* i -+.9 Ai"rt" OJf & 6; @'*.rfii ;gt
fi3 $ #ri'\4t a$r i;' @ o;e. ;ifi LiP,

(1 A g-Sq $.fi 3:,:$ $ a,l;rBhii,*'Jfi )5f'
D Solrldaya dtw'itr, At-Tirmidzir 3066 dm Ahma4 l/171. Dalm sou&aya

t€rdqd Abu ifakar Uin eUq llfar,,,am, )rang 'ilinilai dha'if oh,h Al-AIbmi dan

Ahmad Syalcir ddam tahqi$ya tfudry Al Lhsnod deirgan no. 1466.

'P,r.P@ f.a #; u sw'fr iti q{. i$

e -#,irt $);4'b'Ljr-'"-5i'.rfiry ,@ sA? 3;t
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t\(q Hj 4r*, # U +fi ;i:"i#r4rl$ Aii
.{F';}3(fi21''GJt-tt1;t nv11$€}6iK.

,tftrNa'n't$;W1"X'bGditqi*#ir;5
tAia"rx i it;,sl e,iilryit,s:rili \y#,ii, US

Af,s fi *"i ;3V itai t 5f; @ 6*,^itttr 5;'4$;t

i6AL -oitti *rrti:rt 3E u itt f, @ ol:r:3
M"lAte&i';3;l51x1"3.ri3'iH:uL3;n-

@1;ir Hi|';r7-rqltti*g
uDan koummu mendustakannya (adztb), padohal adztb itu benar

adanyo. Katakanlahr'A*tt ini buhan orung yang diserohi ,nengarw

utusanmu'.lJntuk tiofiiap berita (yang dibawa oleh rasul-rosul)

ada (wafuu) te$adhya dan helah hama ahan mengelahul Dan

apabila harna melihat orungerang numperoloh-olokkan ayol-ayot

Kamir n oha tinggalfunlah mcreha sehinggo nureka membicarahan

pembicaruan yang loin Don jika syetan menjadikan hamu lupa
(akon larongan ini)rt toka janganbh hana &duk betsama orang-

orung yang zhalirnilu sesudah tefingat (ahan larangan itu). Dan

tidak ada pertanggungiawaban sediffi pun otos orang-orang yang

bertahwa terhadap dosa nurcha; okan tetqi (kewaiifun mereha

AnaU mengingotkan ogar ncrefu befi&wo Dan finggolfunloh

orangorung yang nenjodihur agon anureka sebagai nah-noin
dan sendo-guraa, dan nurehatclah dilipa oleh fuhidapan dwia

Perhgatfuilah (mereko) dengan Al Qur'ot itu ago Dtoshrg:rrrosizg

diri frdok dtjerumus*on (ke dolun ncrab), fureno pefi uatannyo

64i$'i$-$ )L'Yb i,;'3 
"6 U$t U; it o. i *
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sendirl Tidoh akon oda baginyapelindung dan tidak (pala) pemberi

syofaot selain doripada Allah. Dan jiha ia ncnebus dengan segala

,rracam tebusan pan, niscaya tidak akan diterina itu daripadanya.

Mereka itulah orongerangyong dijerwtushon (ke dalam neraha),

disebabhan perbaatan mereha sendirl Bagi mereka (disediakan)

minunan dari air yang sedang mendidih dan adub yong pedih

disebabhan hehofiran mereho dahulu. Katahanlah,'Apakah kita
ahan menyeru selain daripada Allah, sesaatu yang tidah dapat

mendatangkon henanfaatan hepada hita don tidak (pala)

mendatanghan kemudharutan kepada kito, dan (apakah) kila akan

dihembalikan ke belahang sesudoh Altnh memberi petunjuk kepada

kita, seperti orang yang telah disesatkan okh syeton di bumi; dalnm

headaan bingang, dia mempunyoi kawan-kawan yang

memanggilnya kepada jalon yang lurus (dengan mcngatakan),

' Marilah ikuti ham? ? Katakanlah r' Ses ungguhnya petunj uk AAah

itulah (yang sebenarnya) petunjuh; dan hita disurah agar

menyerahhon dbi kepado Tuhan semcsta alarn, dan agar

mcndirihan shalot serta befiakwa kepoda-Nya'. Dan Dialah Tuhan

Yang kepada-Nyalah hana afun dihimpunkan. Don Dialah yang

menciptahan langit dan bumi dengan benar. Dan benarlah
perhataon-Nya di wafuu Dia nungatakanr'ladibh', lalu dio pun
jodi. Dan milik-Nyolah segala hehuosaan diwafuu songhokala

ditiup. Dio mengetahui yang gaib dan yang nutpah Dan Dialah

Yong Maha Bijaksoaa lagi Maha Mengetahui.'
($. Al An'eem 16lt 66-73)

Firman-Nya, gj 4, d8 (Mt koutma mendustakouya

[qdzabD, dlwnir-tya ke,mbali k€pada Al Qur'ao, atau kepada adzab.

I(aumnya yang mendustakaonya adalah srilu Quraisy. Ada juga yang

mengatakan bahwa maksrdnya adalah sctiap yang membangkang.
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Redaksi kalimat '6{t'f, @adotal odzab itu benar adanya),
berada pada posisi nashab sebagai ial (keterangan kondisi), yang
maksudnya" mereka mendustakan Al Qur'an. Atar+ mereka
mendustakan adzab,padahal itu adalah benar.

Ibnu Abu Ablah membacanyar"iJ?2de,ngan huruf ,aa'.

,fa& Ui $ (Atu ini bukon orangyang diserahi mengurus
urusanmu), maksudnya adalah, aku bukanlah orang yang mengurus
perbuatan kalian sehingga bisa menggaujar kalian.

Ada yang berpendapat bahwa ayat ini dihapus (huhrmnya)
oleh ayat yang memerintahkan perang.

Ada yang berpendapat batrwa ayat ini tidak dihapus, karena
keimanan mereka di luar kekuasaannya.

Firman-Nya:':iti F gJ (Unnk fiaptiap berita [yang dibawa
oleh rasul-rasulJ ada [wahuJ terjadinya), maksudnya adalah, tiap-
tiap sesuatu ada waktu kejadiannya.

An-naba adalah sesuatu yang diberitakan.

Suatr pendapat menyebutkan bahwa maknanya adalah, tiap-
tiap amal ada balasannya.

Az-7-ayaj berkata "Boleh jadi ini sebagai ancaman bagi
mereka mengenai kejadian yang akan ditimpakan kepada mereka di
dunia."

Al Hasan berkata, "Ini merupakan ancaman dari Allah bagi
orang-orang lefir, kar€na mereka tidak mengakui adanya
pembangkitan kembali."

z 2.r1 4ozzoe*t sr't (Dan kclak kanu akan mengetahui), yaitu dengan
terjadinya dan ditimpakan apa yang diancanrkan itu kepada mereka,

sebagaimana mereka mengetahui pada saat Perang Badar tentang
terjadinya kejadian yang dijanjikan oleh Nabi SAW kepada mereka
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Firman-Nya,'#,ilt $)1.r,r'btL#-'u-5i',* $y loan apabila

kontu melitat orang-orfiig memperolok-olol*an oyat-ayat l(omi,

maka tinggalkanlah mereka), adalah khithab rmtuk Nabi SAW, atau

setiap orang yang layak baginya.

At khaudh tyakni dari ft&#J asal makranya adalatt

menyelam di dalam air, kemudian diguakan rmtuk menyelami

genangan berbagai hal yang beltrrr diketahui karena diserupakan

dengan genangan air. Ini merupakan benttrk ungkapan pinjaman dari

sesuatu yang dapat diraba, gun mengungkapkan sesuatu yang

absralq yang hanya dapat dijangkau oleh logika.

Ada yang berpendapat bahwa ini diambil dari al l*alath
(campuran), dan segala sesuatu yang Anda selami berarti telah Anda

sambangi. Dari pengertian ini terdapat ungkapan khaadha al maa' bi

al 'asal, yakni Hralathalru (air bercampgr madu). Maknanya adalah,

apabila kamu melihat orang-orang yang menca6ptri ayal-ayat Kami

dengan pendustaan, sanggahan, dan olokkan, maka tinggalkanlah

mereka dan janganlah duduk-duduk bersarna mereka untuk

mendengarkan kemungkaran besar semacam itu, hingga mereka

beralih kepada pembicaraan lain. Allah SWT memerintahkan beliau

untuk berpaling dari teman-teman duduk yang di majelisnya dihinakan

ayat-ayat Allalt sampai mereka membicarakan psrihal lain.

Ayat ini mengandung nasihat yang agug bagl yang mendapati

obrolan bid'ah yang mertrbah IGlam Allah serta mempermainkan

KitabNya dan suDoah Rasul-Nya Ini dikembalikan kepada

kecendenrngan mercka yang sesat dan bid'ah mereka yang ntsalq

lgrem bila tidak dapat mengingkari m€,feka dan menrbatr apa yang

diobrolkan ltu, maka paling tidak harus disikapi dengan cara

meninggalkan majelis mereka, dan itg hal yang mudatr. Adakalanya

mereka menganggap kehadirannya bersama mereka yang disertai

dengan sikap berlepas diri dari apa yang mereka bicarakan merupakan

bentuk pengraguan yang meragukan orang-oraog umum' sehingga
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kehadirannya [yakni tetap di dalam majelis yang mengobrolkan
demikian dan tidak meninggalkannya] merupakan kerusakan
tambahan, walaupun hanya sekadar mendengarkan kemungkaran.

Kami penrah menyaksikan majelis-majelis terlaknat seperti itu
yang tidak terhingga banyaknya" dan kami berusaha unhrk membela
kebenaran dan mencegah kebatilan sesuai kemampuan dan kektratan
kami. Bagr yang mengetahui syariat yang suci ini dengan pengetahuan
yang sebenarnya, maka ia akan mengetahui bahwa menyertai obrolan
para ahli bid'ah yang sesat merupakan kerusakan yang berlipat-lipat
bila dibanding dengan menyertai orang yang durhaka terhadap Allatl
dengan melakukan sesuatu yang haram, apalagr bagi yang tidak
mantap ilmunya mengenai Al Kitab dan srnnah, karena boleh jadi
pendustaan dan penistaan yang mereka lakukan itu tepat berupa
kebatilan yang sangat nyata, sehingga akan menodai hatinya yang
pada akhimya akan sulit ditawar dan sukar dicegatr. Akibatrya, ia
akan melakukan itu selama hidupny4 dan kelak akan berjurnpa
dengan Allah dalam keadaan meyakini batrwa ia berada dalam
kebenaran, padatral sebenarnya ia berada dalarn kebatilan dan
kemungkaran yang amat sangat.

Firman-Nya 1 X?tti '^:, i5' Si #lrjti {$,$- €$ (Dan iika
syetan menjadikan kamu lupa [akan lorangan iniJ, maka janganlah
lramu duduk [bersama orang-orang yong zhalim ituJ sesudah teringat

[akan larangan inJ1. r71di sini adalah syothiyah (partikel syara|
yang biasanya disertai dengan mrun lanegas, dan jarang sekali tanpa
disertainya. Contohnya adalah penyair berikut ini:

, a.. ta- 
t 

' 
tt . ... - !t, . ..f-s,#'8,yu t;- !;s e'r:&'#- Ct

Jika suatu hoi mwuh mendapatimu di tempatnya,

' naka kotakonlah bagaimatu bisa ia menguasai don menong.
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Ibnu Abbas membacanya: 'e#L dengan tasydid pada htrruf

siin, seperti ungkapan penyair berikut ini:

SJJIru,J,bx.|&il-ii
Don kadang sebagion kcbuttthon membttatmu lupa akan kcmalasan.

Malaranya adalab jil(a syetan membuatnu lupa unttrk

meninggalkan merek4 maka setelah teringa! janganlah karrru duduk

'4hi ;A|{(Bersama orang-orang yory zlwlim ita), yakni orang-

orang yang menzhalimi diri mereka sendiri dengan memperolok-olok

ay at-ayat Allah dan mendustakannya.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa walauprm khitlwb int

konteksnya ditujukan kepada lrtabi SAW, tapi maksudnya adalatt

sebagai peringatan bagi umatnya sehingga beliau terlepas dari ihl

manakala syetan membuatnya lupa akan hal itu.

Pendapat lain menyebutkan bahwa tidak ada landasan unttrk

pendapat itu, karina bisa saja beliau lupa, sebagairgana dinyatakan

oleh hadits-hadits shohih, diantaranyat rig ,t::t; G 
"JiI'A 

6 VJI

n!f$'r>li (Sesungguhnya aht ini mamtsia biasa yang bisa tupa

sebagaimaia kalian lupa Oteh ksretta itu, iika aht lupa, ingatkanlah

aht).u

Finnan-Nya | # i +.9 ir'b;:{- <r-$i iF ('t (Dan tidak

ada pertanggungimtaban sediHt Irun atas orang'orang yang

bertakwa terhadop dosa mereta), maksudnya adalah, orang-orang

yang menjauhi majelis orang-orang kafir yang membicarakan ayat-

ayat AllalU sama sekali tidak menanggung dosa orang-orang kaft itu.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalalL ormg-orang

yaog menjauhi itu sama sekali tidak menanggrmg dosa mereka yang

mengolok-olok ayat-ayat Allah. Btrdasarkan penafsiran ini, maka ayat

8 *Att4aq ,alaih, AlBukhci, 401 dm Muslim, l/400, dei hadits Abdullah bin

Mas'ud.
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ini merupakan pengecualian bagi orang-orang yang bet+aqiyah
(berpura-pura demi keselamatan diri) dari kalangan mukmin dalam
menyikapi majelis-majelis orang-orang kafir bila mereka terpaksa
menghadapi itu, sebagaimana akan disebutkan sebabnya.

Ada yang mengatakan bahwa ini pengecualian pada awal masa

Islam, karena waktu itu addatr masa taqiyah. Kemudian turunlah
firman Allah ra'ata: q.'jKl fil *y.fi lsyi,l v$t AH;d536
"* *-* i-lt E & ;ix, Vitr i3 4, ?#; (Dan sunsguh Attah
telah menttrunkan kcpada kamu di dalam Al Qur'an bahwa apabila
kamu mendengar ayat-cyat Allah diingkmi don diperolok-olokhan

[oleh orong-orang kafr], maka janganlah kamu duduk beserta
merelra, sehingga mereka memasuki pembicuaan yang lain) (Qs. An-
Nisaa' [4]: 140) mengbapuskan yang itu.

Finnan-Nya: Ur'+; 4: Ukot, tetapi flrewajiban mereka
ialahJ mengingatkan). Kata: A'+i pada posisi noshab sebagai

mas hdar, atant r afa' sebagai mubtada', sedangkan lfiabar -ny a dibuang
(tidak ditampakkan), yakni walaakin 'alaihim dzibaa (akan tetapi
kewajiban mereka adalah mengingatkan).

Al Kisa'i berkata, "Maknanya adalalt walaakin haadzihi
dzibaan (akan tetapi ini adatah peringatan). Maknanya berdasarkan
temuan penafian sebelumnyq yakni, akan tetapi kewajiban mereka

adalah mengingatkan orang-orang kafir dengan nasihat dan
keterangan, bahwa hal itu tidak boleh- Mentrnrt penafsiran pertamq
sekadar menjauhi majelis-majelis meneka yang mengolok-olok ayat-

ayat Allall tidak menggugurkan peNdmpal amar ma'ruf nalryi munkor.

Sedangkan menurut peirafsiran keduq keringanan unhrk berada di
dalam majalis itu tidak mengugurkan peringatan.

3;4 ;{13 (Agar mereko berta*wa), adalah,

menjanhi olok-olokan terhadap ayat-ayat Allah bila ada peringatan

yang disanrpaikan kepada mereka Adapun menganggap dlmmir iat
kembali kepada orang-orang yang bertalcwa adalah sangat jautr terget.
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Firman-Nya, ffi (; #r l:4t 4-5i iii (Dan

tinggallanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai

main-main dan senda-gurau), maksudnya adalah, tinggalkanlatl

orang-orang yang menjadikan agama yaog semestinya mereka peluk

dan mereka amalkan itu sebagai mainm dan bahan olol*arq serta

jangan sampai hatimu terpaut pada mereka, karena mereka para

pembangkang, bahkan kamu diperintahkan untuk menyarnpaikan

huiiah kepada mereka

Ada yang berpendapat bahwa ayat ini dibapus hulormnya

dengan ayat yang memerintabkan untuk berperang.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalab mereka yang

menjadikan agama yang mereka peluk ihr sebagai mainan dan bahan

olokan, sama seperti yang mereka lakrftan terhadap binatang ternak

dengan kejahilan dan kesesatan yang telah disebutkan.

Ada yang mengat4kan bahwa yang dimaksud dengan od4iin
di sini adalatr hari ray4 yakni mereka menjadikan hari raya mereka

sebagai permainan dan olokan.

Redaksi kalimat qll i#i ,ifft (Dan mgreka telah ditiptt

oleh kchidupan dunia), &lahf-lan kepada fJAt yakni, mereka

telatr teperdaya sehingga berdampak terhadap akhirat dan mengingkari

pembangkitan kembali. Mereka juga berkata: 6 aif.i:f,6q${d"oL
'u-#,'# C3 (Kehidupot itu tidak lain hanyalah kchifupan kita di
dunia ini, kita mati dq, Hta hidup don sekali-kali tidak akan

dibangkitkan /agfi (Qs. Al Mu'minuun [23]:37).

Firman-Nya, ,i,({q # J:.fi o1,s;p'{2 (Peringatkanlah

[merekal dengan Al Qtn'm itu agu masing-masing diri tidak

dijerumuskon [kc dolam nerakaJ, knena perbuatawrya sendiri).

Dlamir pnda.gladalah rmtuk Al Qur'an atau hisab. Al ibsaal [yakni
dari lfrl adalah menjerumuskan diri sendiri kepada kebinasaan.

Contoh kalimat yaitu: absaln waladii, yakni, aku menggadaikan
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anakku pada darah. Yang demikiau,
kebinasaan.

An-Nabighah berkara:

t;.t 6r rt::ri-tlt eog L,

karena akibatnya adalatl

rra -yuyure:, G:::
Dan kami godoikanAmir secara sadar

dengan alat tulis sebagai jaminomln, maka ia pun binasa.

Maksudnya adalahfaholaka (maka ia pun binasa). Ad-dardaa'
addah alat tulis yang mereka kenal dengan sebutan ini. Maknanya
adalah, dan peringatkanlah dengan Al Qu'an ltu, karena
dil*rawatirkan, atau ditakutkan akan binasanya diri akibat
menggadaikan dan memasrahkan diri untuk binasa. Asal makna a/
ibsaal adalah mencegah, dan dari pengertian ini terdapat wrgkapan
syujaa' baasil (pemberani yang mengMangi), yalani terhalang karena
tanduknya.

Firman-Nya: Yf2 't 9- { )i 'Yo $3 "t, 
(Dan jika ia

menebtu dengan segala macam tebusan pun, nisccya tidak akan
diterima itu dmipadanya). Al 'adl b/akni dari j+3] di sini adalah al
lfdyah (tebusan). Maknanya adalalL walauprm diri yang telah
memasrahkan kepada kebinasaan itu menebus dengan segala tebusan,

makatidak akan diterima tebusan itu, sehinggatebusan itu tidak dapat

menyelamatkannya.dai kebinasaan itu Fa'il dari 'ii$- 
lOtt"rt^"1

adalatr dhamir yang kembali k@a al 'adf (tebusan), karena ia
bermakna al mufdaaDili (tebtrsm), sebagaimana firmm-Nya, 'i3-{;
\Yq+(Dan [begitu pula] tidatc dttertnu tebusan dqipdonya) (Qs.
Al Baqarah [2]: a$.

Ada yang mengatakan bahwap'fl-nya adalah (;5karena al
'adl (tebusan) di sini adalah mashdo yi.g tidak dapat disandari oleh

l?, semelrtara'JLmenjadi mawlubkfi€Nra sebagai masgar,yakni
'adlan hila 'adlin.
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Ikta penunj,*, ;4iit (M*eka itulah) men.njukkan kepada

orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai mainan dan

olokan. Khabar-tya adalah: t#qt# a$i (orang-orang vang

dijerumustran [kc dalam nerakaJ, disebabkan perbuatan mereka

sendirf, yakni mereka yang menjadikan agdela mereka sebagai

mainan dan olokan adalah orang-orang yang memasrahkan diri kepada

kebinasaan akibat perbuatan mereka ihr.

*U +t? ii @agt mereka [disediakanJ miranman dari air

yang sedang mendidih), adalah jawaban atas pertanyaan yang

diperkirakan. Seolatr-olah dikatakaq "Bagaimana kondisi mereka?"

Lalu dijawab, "Bag mereka disediakan minuman dari air yang sedang

mendidih, yaitu air panas." Ini seperti firman Allah Ta'ala: 6 U#
i# 'r"-i (Disiramkan air ywtg sedmrg mendidih kc atas kepala

mereka\ (er. ru Hay l22i: 19) lvlaknanya di.sini adatah minuman yang

mereka minum sehingga memotong-motong larnbung mereka'

Firman-Ny a: ($i;$': tif;;-{ U, 61 ei uliil $ (Katatrantah,

,,Apakah kita akan menyeru seloin daripada Alloh, sesuotu yang tidak

dapat mendatanglcan kcmanfaatan kcpodo kita dan tidak [pula]
mendatangkan kcmudhoratan kppada kita). Allah swT

memerintahkan beliau untuk b€rkata kepada mereka perkataan ini.

Kalimat tanya ini sebagai teguran, yakni, bagaimana mtrngfuin kami

menyeru selain Allalt yaitu berhala-berhala, yang sama sekali tidak

bergrrna bagi karni jika kasti menginginkan adanya manfaat darinya,

sementara kami juga sama sekali tidak meng}hawatirkan

mudharatnya. sunggub yang demikian itu tidak berhak disembah.

qifiil & ";;t3 @an [apakahJ Hto akan dikcmbatikon ke

belakang'1, dt-,athf-l<at kepada tb'rf. Al a'qaab adalatr bentuk jamak

da.i. ,aqb,yakni, bagaimana mungkin kami menyeru yang kondisinya

demikian dan kembali kepada kescsatan' Padahal Allah telah

mengeluarlran lcan i drinYa?
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Abu Ubaidah berkatq "Bag orang yang dibantah hujiahnya
dan tidak dapat mempertahankannya, maka dikatakan kepadanya, qad
radda 'alaa 'aqibaihi' (iatelah dikembalikan ke belakang).',

Al Mubarrad berkata: -PS, * 7U * (Ia menutwkan
kc burukan s e t el ah kc b ai kan).

Asalnya daial mu'aaqabahdatal 'uqbaa.Keduakata ini bila
disebutkan pada sesuatq maka harus mengikutinya. Contohnya
adalah: <J,JHI- W (Dan kcsudahan yang baik adalah bagi
orang-orang yang bertakwa) (Qs. Al A'raaf ffl: l2S; Al eashash
[28]: 83). Contoh lainnya yaitu: aqb ar-rijl (tumit kaki), al 'uquubah
(sanksi) karena mengikuti dosa.

Firman-Nya, $.ii e't*#lifrirJi e$K lsrprti orang yang
telah disesatkan oleh syetan di bumi). Hmtaa - yahwii ilaa asy-syai
artinya asro'a ilaihi (bersegera kepada sesuatu).

Az-7-anaj berkata, "Maksudnya adalah dari hav,oa an-nafs,
yakni, syetan mengindahkan hawa nafsunya

iot i ffi yakni luv,at bihi (Disesatkan oleh syetan).
Huruf lcaf paekalimat ,sflt $epe* orong yarrg) bisa sebagai na't
nnttrk mashdor yang dibuang, yakni, kita *an dikembalikan ke
belakang, seperti k"t",s$t.Atau, bisa juga pada posis i nashabkarena

sebagai hal dartfa;t 3f yakni, kita al<an 6;1sm[alikan dalam kondisi
kita menyenrpai orang yang disesatkan oleh syetan, setelah

sebelumnya berada di kalangan malnrsia

Jumhurmembacanya;'rir{Jt.

Ham-ah :i(f-r,dalamb€Niluk tadzkiir jamak.

Ibnu Mas'ud dan Al Hasan membacanyar i,riiltr 'or$t.

Demikian jntga qira' ah Llbay.

itV (Oatan koadaon bingmg) "dalah trat (menerangkan

kondisi), yakni, dalam kondisi bingrmg tidak tahu harus berbuat apa.

746 TAFSIR FATHUT QADIR



Al hoiraan adalatl yang tidak mengetahui arah. Polanya yaitu: haara -
hairatan dan twiruuratan, yaitu apabila bolak-balik ftebingungan).

Oleh karena itu" air menggenang yang tidak mengalir disebut haair.

Firman-Nya I c3lrfi S1ii'fi.U5\ii (oio mempmvai kawan-

kawan yang memanggilnya kzpoda ialan yang lurus), adalah sifat

nntuk lff, atru sebagai kalimat keterangan, yakni, dia mempunyai

teman-teman yang mengajaknya kepada petunjuk. Mereka berkata

kepadanya, *Datanglah kepada kami.' Nanllm ia tidak memenuhi

mereka dan tidak mengikuti ajakan mereka

Firman-Nya: a?ali i ;"1 ci 6t $ (Itutalconlah,

"sesungguhnya petuniuk Allah itulah [yang sebenarnyal petuniuk").

Allah SWT memerintahkannya rmtuk berkata kepada mereka: 6t
$l ,gi (Sesunggubtya petunjuk Allah), maksudnya adalah, agama-

Nya yang diridtrai-Nya untuk para hamba-Nya. etiiij (Inlah [yang

sebenarnyal petuniuk). Adapun selain itu adalatr batil. & 'd; ni
'4'irt- if 6 6(iti (Barangsiapa mencari agama selain agama

Islam, maka sekali-kali fidoklah okan diterima [agama itu|

daripadanya) (Qs. Aali'Imraan [3]: 85).

6 )y 1O o" kit a disuruh), di-' athf-kan kepada i uml ah i s miy ah,

yaitu redaksi yang menyatakan bahwa Allah memerintahkannya untuk

mengatakan itu. Huruf lom pada kalimat 'rl;A.1rl'g* merryerahkan

diri) adalah lam 'illah, sedangkan. mu'allal-nya adalah perintah itu,

yakni, kita disuruh agar menyerahkan diri kepada Tuhan semesta

alam.

Al Ferra berkata 'Maknanya adalah, kita diperintahkan untuk

berserah diri. Orang Arab biasa amartuka litadzhab (al<u

menyuruhmu agar berangkat) dan D, an tadzhab (untuk Uerairgtotl,

yang artinya sam&"

An'Nuhas b€rkata, "Ahr mendengar Ibnu lQisan 5o1a1q lltu

adalah lamul khatitdh' ;'
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Firman-Nya, i#V iSAi W1 tt (m" aso mcndirikan

shalat serta bertahwa kcpada-Nya), dr-'athf-km kepada',J,I!- (Ago
menyerahkan diri), detgan pengertiaru kita diperintahkan berserah diri
dan agar mendirikannya. Bisa juga ini dr-'athf-lc:n kepada inii,
(Memanggilnya), dengan pengertiaq memanggilnya kepada jalan

petuqiuk dan memangglnya agar mendirikan.

6i;i3 Al,'$t 'Tj loon Dialat Ttirstt Yang kepada-

Nyalah kamu akan dihimprnko), maka bagaimnna mungkin kamu

menyelisihi perintah-Nya?

-*i*ti ;f:LAi 4 -riIf 'fr (Dan Diatah vans
menciptakan tangit don bumi) sebagai ciptaau ,{J\{O*g*, beno),
yatcni dengan keadaan penciptaan yang sehnamya, maka bagaimana

bisa kalian justnr menciptakan berhala-berhal a yang diciptakan?

gJir;,'i;uj uL 3;i-i7; <o"" benartah perkataan-Nya

di wabu Dia berkata, "Jadilah," lalu dia ptn iadi), maksudnya

adalalL dan ingatlah saat Dia mengatakan, "Jadilah," lalu dia pun jadi.

Atau dan takutlah pada hari ketika Dia mengatakari ";4lilah," lalu

dia pun jadi.

Suatu pendapat menyeburtkan bahwa ini di-'athf'kan kepada

hirruf ,r4' pada kalimat , i#g (Serta bertakwa kepada-Nya).

Pendapat lain menyebutkan bahwa ii zhaf wtrtkkandungan

redaksi: '6J1 "16 (Betwlah perkotaan-N1n), maknanya yaitu, dan

perintatr-Nya yang terkait dengan segala sesratq merrang b€nar

adanya.

Ada yang berp€Ndapd bahwa ti AarA tmtbtada'scdangkan

.|iii.a"r.u sifatnya, dn iHi uL 3;i i7: <u watdu Dia

berkata, "Jadilah," lolu dia pu jodr) adralah klwbar'nya yarig

disebutkan lebih dulu. Uatcnanf adalab perlcdaan-Nya yang bersifat

benar itu t€rjadi pada saat Dia meirgdakm, 'JadilalL' lalu dia pun

jadi.
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Ada yang berpe,ndapat bahwa fi *t"t marfu'oten lf{ aan

'r:iii uaaun sifatnya. Maksudnya adalalL pada saat Dia.mengatakan,

"Jadilalr,' maka benarlah perkataan-Nya itu.

Ibnu Amir membacanya, 'oii:i, dengan h\uf nuun. Ini

mengisyaratkan kepada cepatnya penghitungan

Ada yang membacanya dengan huruf yaa bertit* dua di

bawalq dan inilah yang benar

Firman-Nya, 4,51 ,t & ii. 3;f5 'tr3 (oan mitik-Nyalah

segala kchnsaan di waku sangkakala ditiup), adalah zharf yang

manslntf oleh kalimat sebelumnya Maksudnya adatab milik-Nyalah

segala kekuasaan pada hari itu.

Ada yang bopendapat bahwa int badol * i'iyang pertama.

,3t1 adalah tanduk yang tiupan pertamanya unhrk kefanaan,

sedangkan tiupan keduanya untuk penciptaan. Demikian juga yang

dikatakan oleh Al Jatrhari, bahwa ,blailaUntanduk.
Ar-Rajiz berkata:

y-tPt cbrt u:,;t ata ,iAA U

Sungguh, kami telah menumbuk mereka sejak pagi-pagi buta

dengan tumbukan kcras yang tidok seperti nmbuksn dua tanduk.

,Stldengan dhammah pada hunrf shaad, dan dengan kasrah,

adalah bent* logat.

Diriwayatkan dari Amr bin Ubaid, bahwa ia membacanya: ?\
ib, CUii, a"oguo harakat farhah pada hunrf wctru sebagai bentuk

jamak dwi shutr. Maksudnya adalah penciptaan,

Abu Ubaidah berkata, "Waiauprln ini mungkin, nalnun tertolak

oleh apa yang terdapat dalarn Al Kitab dan Sunnah.'

t:i-rl, t,bt
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Al Farra bertata: I(ata: iHio3- ttt'nts dikatakan rmtuk

sangk*ala, yakni pada hari dik4akan kceada sanglrakala' "Jadilah."

makadiapnjadi.

Firman-Nya, gi4Aft # '& <Ao mengetalnti yory gaib

dor yang nompak).-Mtfu'-nya kda: i$tarw sebagai sifa dri
*?tAf -#, =r$ (Ymg mercip& lugrt tu, brnD. Bisa juga

nttfu'-tya itu lrareira tidak ditampakkmya nubtdo', yam luwa

'aalilmi ghaibi wasysyahaodah @ia mcngaahui ymg gaib dm fag
nampak). Diriwaydlcan dai satah sooog mcrcks' bahwa ia

membacmyat t{ Oatm biltuk kalimd Positif. Bqdasatm qto'&
fr: ; mb fo' il -tya bisa 5fi trf ';$ aa bisa iqga rrrafu' oleh / 7 1mg
diperkirakm, sebagaimana diselrmdungkm olet Sibaunrihi

ns?a'*i tr':r*ll9.t L-, . . lp.Utz'*i"'5
Wahd y@id, prgllooru dPenuhi &ngotrurendahkm diri

lcoena permtsulwt

fur mettn&* lcoetu tekarwt pa pewfut.

Al Hasm de Al A'masy meinbacmya: clt3' d*gm k@odh,

sebagai bdol drtri la'pada kalimat: -fi$'tr3diot nitit-t'tfla['

'6t|'rii2 1mt Diolar, Yug thtu Bija&lCIlrl) dslm scmua

yang bersnmber dri-Nya gl (hg, t{oru Mengetalru) sGCa

sesuStlt

Ibnu Jrh, Iblru Atu Hdin, dm Ahl Asy-Sydrh

mcriwq/dtm dri As-Snddi, mpd firrel$ 6$i +, &
(Dot fuomu mendustakonla),ia bcdda, cAmisy mcndustatm Al

eur.m. *il'fi(pdorut ita berw fut o).A6*unmatna al vohill

adalah at Wtzt, (pcqiaga), scdmgtm makna: W F & (U'iltth

tirytiap Mta tWtS dibawa oleh rud..rosulJ & [voltttJ
terjad@) adalah, b€rita teotang kgln itu psda sad Permg Badar

adalah tcNrtang adurlbyang disodiakm rmtuk mereka"
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An-Nuhas dalam Nasikh-nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Ny u, ,fA {4, U (Atu ini bukan orang yang

diserahi mengurus urusanmu). ia berkata: $yat ini dihapus oleh ayat

as-saif (perintah rmtuk memerangD: )#t: L" ',i{;S 6sE
(Malra bunuhlah orang-orang muryrikin itu di mana saja lcamu

jumpai mereka) (Qs. At-Taubah [9]: 5).

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya: 
n'i1i 

F &l
(Untuk tiap-tiap berita [yang dibawa oleh rasul-rasulJ adq [wafuuJ
terj adinya), ia berkata, "(Maksudnya adalatr) hakikatnya."

Ibnu Al Mundzir Abu Hatim, dan Abu Asy-syaikh

meriwayatkan dari Al Hasan, mengenai firrran-Nya: 
n'ili 

F :Fl
(Untuk tiap-tiap berita [yang dibawa oleh rasul-rasulJ ada [wabuJ
terjadinya), ia berkata, "siksaannya ditatran sampai ia melalrukan

dosanya, barulah dikirimkan siksaannya."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Al Aufi, dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nya:':i*i y :fJ (Unuk tiap-tiap berita [yans
dibm,a oleh rasul-rasutl da [waHuJ terjadinya), ia berkata" *lni

benar-benar terjadi, ada yang terjadi di dunia dan ada yang terjadi di

aklfrat."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya: i1$i i$ $$

# ,iit W); 4 l;r#- (Dan apabila kamu melihat orang-orans

memperolok-olokkan ayat-myat l{ami, maka tinggalkanlah mereka)

dan ayat lainnya dalam Al Qur'an yang serupa dengan ini, ia berkat4

"Allah rnomerintahkan ormg-orang beriman untuk bersatu-padu dan

melarang mereka berselisih dan berpecatr-belatr karena perbedaan

pendapat. Allah juga mengabarkan kepada mereka bahwa umat-umat

sebeltrm mereka telah binasa karena pertikaian dan perselisihan dalam

agamaAllah."
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Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Hunaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid, mengenai

firman-Nya: 6j.t1, e 'bi#-'"-51 'ofi ($ loan apabila kamu melihat

orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat K*i), ia berkat4

"(Malsudnya adalah) yastalai'u bilua (memperolok-oloknya). Nabi

SAW dilarang duduk-duduk bersama mereka kecuali karena lupq dan

jika teringat maka hendaklah berdiri, Itulah frman Allah: '"; lli,5i
'"rfii ;A|'{ thri lMakaiangantah kamu dua* bersama orang-

orang yang zhalim itu sesudah teringat takan lmangan ituJ)."

Abd bin Hurnaid, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-Syaiktt

meriwayatkan dari Muhammad bin Siriq bahwa menrrnrtnya ayat ini

dittrunkan berkenaan dengan para penurut hawa nafsu.

AM bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Abu Nu'aim dalam Al Hilyah

meriwayatkan dari Abu Ja'far, ia berkata, "Janganlah kalian duduk-

duduk bersama orang-oftxng yang bertikai, karena mereka itulatt

orang-oraog yang memperolok-olok ayat-ayil. Allah.'

Abd bin Hunaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

Mtrhammad bin Ali, ia berkata, "sesungguhnya para penunrt hawa

nafsu termasuk oftmg-orang yang memperolok-olok ayat-ayat Allah.'

Abu Asy-Syailfi meriwayatkan dari Muqatil, ia berkata,

"Orang-orang musyrik di Malftah apabila mendengar Al Qur"an dari

para salrabat Nabi SAW, maka mereka membicarakannya dan

memperolok-olokny4 maka kagm muslim berkata, 'Tidak baik kita

turut serta dalam majelis-majelis mereka, karena dikhawatirkan, bila

kita duduk-duduk bersaga mereka lalu mendengar perkataan mereka'

kita tidak dapat mencela mereka'. Allah lalu menurunkan ayat ini.'

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari As-Suddi, ia berkata,

"sesungguhny a ay at ini dihapus (hukumnya) oleh ayat as's aif,"

An-Nuhas meriwayatkan dari Ib,ntr Abbas, mengenai firman-

Nya: ,-:,3 n -<:11 A ifr Oii ',f cj (Dan tidak ada
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pertanggunginyaban sedikit pun atas orang-orang yang bertahtta

terhadap dosa mereka), ia berkata, *Ayat Makkiyyah ini telatr dihapus

(hukumnya) oleh ayat Madaniyyalu yaitu: BI;1"6tf AH{"d|fi
q fr fi\ ,'*:; pi <un sungguh Allah telah menurunpan kepada

kamu di dalam Al Qar'ut bahv,a apabila kamu mendengar oyat-ayat

Allah diingkari) (Qs. An-Nisaa' [4]: 140).'

Abd bin Humaid dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari

Mujalrid, tentang ayat: e;3 i -a;,l+ ir',r;ii, <rii '& C: (Dan

tidok ada p*tanggungiawaban sedikit pun atas orang'orang yang

bertakwa terhadap dosa mereka), ia berkata, "Maksudnya adalah, bila

orang-orang musyrik duduk, maka mereka (orang-orang bertakwa ini)

tidak turut dudtrk."

Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dari Hisyam bin Urwatr, dari

Umar bin Abdul Aziz, bahwa ia mendatangi suatu kaum yang tengatt

duduk pada jamgan mintrman, bersama mereka ada seseorang yang

sedang berpuasa, maka ia menepuk orang tersebut dan berkata,
,.Janganlah duduk-duduk bersama mereka sarnpai mereka

mengalihkan pembicaraan kepada masalah lain'ya."

AM bin Humai4 Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-

Syailfi meriwayatkEn dari -Mujahid, mengenai firman-Nya: il3
613 4 #rvtei <)-ii (Dan tinggolkanlah ormtg-orans yans

menjadikm agams mereka sebagai main-main don senda-gurau), ia

berkata, "Ini sqrcrti ayat: 11 # i;L nt Oi (Bimkanlah Aht

[bertindakJ terhadap orang yang Afu sendiri telah menciptakannya)

(Qs. Al Muddatstsir F4]: ll) Maksudnya adalalL ini sebagai

an@man."

AM bin Humaid dan Abu Daud dalam Nasikh'tya

meriwayatkan dari Qedah" mcngenai ayat ini, ia berkat4 "Telah

dihapns oleh ayat as-saif

TAFSIR FATHUL QADIR 7s3



Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaitfi meriwayatkan darinya,

menge,nai firrran-Nya, ffi tlj (Matn-matn don senda-gwau), ia

berkata, "(Maksudnya adalah) makan dan minrm."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrmdzir, dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, J1,fi ol
(Dijerumuskan), ia berkata, "(Makzudnya "dal'h) dipermalukan."

Tentang firman-Nya, !Jo!J (Dijermruskon), ia berkata, "(Maksudnya
adalah) dipermalukan."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan darinya,

mengenai firman-Nya, $.$ 01 (Dijertnruskan), ia berkata

"Diserahkan." Mengenai firman-Nya : lj,!-(q lJjl 1aierunuskan
[ke dalom nerakaJ, disebabkon perbtntan mereka sendiri), ia berkata
"Diserahkan karena kejah*an-kejahatan me,reka"

Ibnu Jadr, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan darinya, mengenai firman-Nya: $1 .yi u Vitl S
(Apakah kita akan meryBrr. selain dniryda Allah), ia berkata, "Ini
adalah perumpamaan yang disebutkan Allah mengenai trfian-tuhan
dan para penyeru ke jalan Allah." Tentang firman-Nya: t^itiJt 6$t
,ilif ,5. t$i$i (Sepeni orang wrg telah disesatkan oleh ryetan di
bumi), ia berkata, *(Maksudnya adalah) disesatkan oleh astmsi

berlebihan yang disenmya de,ngan nama bapakq,a dan kakeknp, lalu
diikutinya, dan ia memadang bahwa ymg dis€nmya itu b€rada pada

sesuatq namun' t€myata menghempaskaonya pada kebinasaao, atau

mungkin memakanqra dau me,ncampakkannya di anea yang

membinasakannya ka€oa kehausan Inilah perumpamaan orang )rmg
mengindahkan tuhan-tuhan yang disembah selain Allah."

Ibnu Jarir dan Iblrlr Abu Hatim meriwayatkan darinya juga
firman-Nya I ig!i3,n ffrri o-fit <Sro"* orang yong telah

disesatkqt oleh syeton), ia berkatq *ldaksudnya adalab orang yang

tidak menyambut petunjuk Allah; mematuhi syetan, melakukan

kemaksiatan di muka bumi, berpaling dad kebenaran, dan tersesat
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darinya. Namrm G3iil SyiGX- ?tS 'fr 
(oio mempttnvai kawan-

lrawan yang memanggilnya kepadaialan yang lurus) dan menyatakan

bahwa yang mereka senrkan itu adalah petunjuk. Allah mengatakan

itn kepadzi para walinya dari kalangan manusia: A3ill'; ii ci 6t
(Sesungguhnya petwitlc Atlah itulah fyang sebenarnyal petuniuk),

sedangkan kesesatan adalah apa yang disenrkan oleh jin."

Diriwayatkan oleh Ibnu Al Mubarak datam Az'Zuhd, Abd bin

Humaid, Abu Dau4 At-Tirmidzi dan dr'hasan-kannya An-Nasa'i,

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Hibb&, A Hakim dan di-

Shahih-lantya,Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi dalam Al Ba'ts, dai
AMullah bin Umar, ia berkata: Nabi SAW ditanya tentang ).41
(Sangkokala), lalu beliau bersabda: .tl
ditiup).na

t '..t
cf"-

a,OI (Tanduk yang

Hadits-hadits yang menceritakan tentang bagaimana

peniupannya terdapat dalam kitab-kitab hadits, dan l(ami tidak perlu

mengemukakannya di sini.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrmdzir, dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firrran-Nyat y#f pC

*73ft (Dia mengetatwi yottg gaib dan yang nampok), ia berkata,

"Makzudnya adalalU Dzat yarrg mengetatrui yang gaib dan yang

nampak adalah yang meniup sangkakala"

a. 643 -{JOL'rAI, C6'r#'ir. y-9 i+9L'J6 iV *
6lti a-ifr,ft aKU*fiaia\:K' @ # fb

u Shohih, At-Tirnidzi, 2430,234, Abu DauO 47A, N Hakim, 2/506, Ibnu

Hibban, 726E, dfi Al Baihaqi dalam,{ry$z' ab, 350.

.t
'a

"$rs 36"K1 r;'Jfll r{" "; 6@ frt*;S'u l,Kli
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ri6J6 6;6fiir;6@ arit #xlC'JfrWl
'urpt;fifr b6,LE6ja;iAJ6Sfi T$"i;

;;,, 36 ;i,1-fri";4rt, *,1t6 36 i46 #hl 6 $i

-;itaf 73,s iV',,rt i#. t ;t@'rf;e 9'*j 3;
i.a -rr4
dtt -{.,'$a4@6d-rYs,d-:,:J|<-"6Uiw45irt

JS;t-t-i5 ffi- 6-{ y.2 <it;n 6 36-{'t "*'i fd ;"l,tq}i31L* 9{l sss !
I

i
I

I
I

i
i
I

-3;:--4@{';HrZ56t+rt; 'iL,$'C"€-5

.y,'ii d C. ;iV 36'# c3,6 {;'HAt 36
,.$r@1d*3'fo'*t"g##Lt"qre;?X;
@lrfi f ig { qf }L! .i1L-Lt-4- 13 Wr
'tLrG i *€;UU; & ,*r9.yti$$u.-t&f,L 6$;

@*rs!s.3
"Dan (ingarlah) di wafuu lbrahim berfuta kepoda bopmknya, Aaztt,

' Pantashah kanu neniodihan berhata-berhala sebagai tuh an-

tuhan? Seswtgguhnya aku nelihd katnu dan hounntu dolam

kesesatan yang nyata.' Dan demikiotbh Kami perlihathan hepada

Ibrahim tandaaonda heagungan (Kani yang terdapat) di langit dan

di btoni, dan (Kani ncmpeflihdfunttyo) agar Ibrahim ita termasak

orangerung yung yahin Ketika rrralon telah ncniadi gelap, dio

mclihA sebuah bintang (lalu) dia bcfhdar'Inilah Tahanha'. Tetopt

tathata bktong ita tenggelan dia berfutar'Aku ilok sufu hepada

yang tenggelant' Kemudian tothalo db ttulihat bulan tefiit dia

berhotar'Inilah Tuhanku.' Tetapi sctelah balan itu tenggelon dia

TAFSIR FATHUL qADIR



herhdar'Saungubya jiko Tuhonku tldak nwtbed petw$uh
*cpoao*A Wfrlort ohu tenusuh otutgerong yang sesot.,

Kerudian Mholo dia rrutihat rr,,otohoi tctbt db berkda,(Inibh
Ttrtothu, htt yong lcbth bryl4r.ntofu tdtota n stot ori ila tetot

tcrbcnon, fro bcrkdor.Eoi funtttht+ wungulurya.aku berlepos
dhi dori opoyutg *onapcrsehUuhut. Serlutgulrnyo ahu

mcnghodopkot dbihu hepdo (Tuhon) yotg ncncipohan longit don
burt dcngm cendaury *ryda ogarna Wg bciar, don aka

bahan tah ternos uk orungorarrg yong ternosu* nenperse hw uhan-
Nyo'. Don dia dibontah olch hountnyo. Dio berhato,sAlnhah huna
hendah nemboilohha tentong Allah, pdohol sesungguhnya Ailah

telah numbefi petwjuk hepodoku Dst o*u frdo* tahrd he,pds
(rrralopetaho) dori (scrnfuhon-rerrrbahon) yng futtu penekutukan
dengon Allah, kecuoli di*olo Ttrton*u nunghendoki sesuotu (dori
notoga*o) ttu Pcnglctohuot Tahonta nalipntisegola sesr.ot L

Maha ap*oh horrn tido* d@ nungortit ploJomt
@arapoaanyo)? Bogahana oku tohut tepodo scnrbohon*anbahon

yang homu pcne*uu*an (dcngan Ailor,), pdahol korna frdil totsat
menpetxehuufut Allott dcngan sqboltot-scahhan yang Allalt

sendlri tldo* nutarunhot hujjoh tcpdona ,,rrtu*
menprsehutahu-t{ya? Mo*anwu*ah di otttoo dua gotongan itu

yutg lcbth berho* nmdqa banowt (dorf mobga*a)rjiho
kamu mengetohrd!, (hongorutgyoilg brin an don tidoh

mcncotrywodu*fun irrrrl, rurcha dcngu *czholiaun (sybih),
neruka itdoh ot@tgemrg yang rrrendqpd keanunon dot tturcha

ilu odolah ototgorungyotg rrurrdopd pcAo{u*. Dot itulah haiish
Kotti yong Kottti bcri*ot hryda lbruhhn untuh nunghodapi

harmnyo Xorrrf frngi*st siryyang Karni *ehqdoH bcbrw
derojal Seslllrlggtt}rltya Tuhoana Moho llijo*sana lagi Mat a

Mengaoltri, (Q$ Al Anreem te: Za{3)
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Firman-Nya: 'it. a\1t<"pa, bophrlu, Au,ar). Al Jauhari

berkata, ssfiflfr adalah sebutan non-Arab, ini derivasi (bentuk kata

turunan) dai, aozoafulaomnfulwtan, yaitu apabila firlan mcnolong
fulan, dialah yang mcmbantu karmnya untuk menyanbah betrala."

Ibnu Abbas menguakm bahwa itu dedvasi (bcntulm kata)

dariol quwwah (kdoutan). ,

Al ft.Irmaini dalam An-Nufu min At-Tgsir menyebutkan: Tidah
ada perbedaan pendapat di kalangalr orang{nan& bahwa nama

ayahnya Ibrahim adalah Tarikh, sem€ntea di dalam Al Qur'an
mennnjukkan bahwa nemanya adalah Aazt. Telrtang klaih
kesepakatan ini diikuti oleh apa yang diriwayankan dari Ibnu Ishaq,

Adh-Dhahhak, dan Al I(albi, bahwa ia memprmyai ds6 nama, yaitu
Aazar dan Tarikh.

Muqatil mengatakan bahwa Aazrlr adalah juh*an, scdangkan

namanya adalah Tarikh"

Sulaiman At-Taimi melrgatakan bahwa Aazfi adalah celaan,

yang artinya dalam perkataanmcmeka adalah ymg belrgkok.

Adh-Dhahhak b€rkafa, "Makna aurat menunrt bahasa Persia

adalah orang tua yang bimbang."

AI Farra berkata, "Ihr adalah qfat celaal menrrut bahasa

mereka, seakan-akao Akaulon, 'Wahai or.ang yang salah'."

Diriwaydtan jugE sepeti inr dri Az-?anaj.

Mujatrid b€*ata, "Itu adalah nflna b€rtala" Berdasarkan ini,
malca penyandangan trarna bqtala kcpada ayahnya bisa sebagai

celaan bagnyq karcna beftali itu sebagari sesembahaonyq atau

l€r€na dibrtangnya mudhof,, ,jarfi qoola li abiihi 'aabid aazar

Gbrahim berkata kepada ayahnya peoy€mhh aan). Atau ata'budu
a@n (apakah engkau menyeinbah uar) delrgan anggapan

dihangn)'a fi'lit1g
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Ibnu Abbas membacanya: ,!'f, dengan dua huruf ft amzah, yang

pertama dengan fathah sedangkan yang kedua dengan lcasrah.

Diriwayatkan juga darinya, batrwa ia membacanya dengan dua

huruf hamzah, dengan haruk:itfatlwh pada keduanya.

Posisi 36 iy adalah nashab dengan perkiraan, wadzhr idz
qaala ibraahiim (dan ingatlah ketika lbrahim berkata), dan kalimat
yang diperkirakan ini di- 'athf-h,an kepada: Fi *i u Vit\ 3
(Katalranlah,"Apakah kita akan menyeru selain daripada Allah.').

Ada juga yang berpendapat bahwa itu di-'athf-l<an, kepada:

if:.:i S .4 p'{e (Peringatkanlah [merekal dengan Al Qur'an itu
agar masing-masing diri tidak dijerumuslcan [ke dalam nerakaJ).

Sementara':f;ti adalah' athf b ayan.

Firman-Nya: '4!. CU 'iiii (ponnr*on kamu menjdikan
berhala-berhala sebagai tuhan-uhan?), adatah kalimat tanya yang

bermakna yakni, apakah kamu menjadikannya sebagai

tulran-tutranmu yang kamu sembatr? 6,i5 6ii4y1St*ngguhryn aht
melihat lramu don katonmu) yary mengikutimu dalam menyembah

berhala berada #a(Dalam kesesatan) yang menyimpang dari jalan

kebenaran yj {f*rs rrlao), yakni waadhih(ielas).

Firman-Nya, bjl -a) $KS (Dan demikianlah l{ami
perlihatkon kepoda lbrahim), maksudnya adalatr, seperti itu pula

penglihatan yang Kami perlihatkan kepada Ibrahim. lm jumlah

mu'taridhah.

6lti *6Ai lKy (Tonda-tando kcagungan [Itumi yang

terdapatJ di langit dan di bani), maksudnya adalatr kerajaan langit
dan bumi. pi66$ahkannya huruf la' dan wawu unttrk mubalagtah
pada sifag seperti lo,rta ar-raghbuut dan ar-rahbiut sebagai'bentuk

mubalaglwhdaiar-raghbalrdano-rahbah. i ', i

Ada yang berpendapat bahwa makzud ,fr$'6 giitli eKY,
adalah makhuk-makhluk yang'ada pada keduanya Ada juga yang
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mengatakan batrwa Allah menampakkan kepadanya teirtang tral itn,
sehingga ia dapat melihat Arsy dan bumi lapisan paling bawah.

Ada yang mengatalcan bahwa Ibrahin dapat melihat kerajaan

langit dan bumi, sebagaimana dituturkan Allah dalam ayat ini.

Ada yang mengatakan bahwa maksud e!{ti *LLA| LKy
adalah rububiyah dan il&iydu yakni, Ikmi perliha&an itu
kepadanya" dan l(ami membimbiagnya untuk mcngaahuinya delrgan

cara pcmbuktian ymg ditcmpuhya itu.

I{akna cj aaaf* ooitwltru!(I(mi perlitmtm teeadmr)
yang meirceritakm kondisi yang telah tatu

Firman-Nya, 'qrl$ 'u 'i6X3, (M, tlturi
memperlihakamyJ agw lbrahim iu tennosuk @@tg<rrorg yang

yakin), terfcait dcngan kalimtr ymg dipcr*inkm, yfrt oaitwtru
dzaalika (I(ani perlihatkan itu kepadan)'a) agar dia tcmmasuk orang

yang yakin. Aazrr dan kaumnya mcmmg mcaycmbah berhala,

bintang matahri, dan bulan, maka Atlah hctdat( memperingatkan

mercka tentang kesalahair itu
Ada yang mengatakan bahura ia dilahi*m di srmgai, lalu

makanannf dikaitkan pads ujug-ujrmg juinya sehingga ia
mengisapnya Sebab dilahi*aonya di sungai k€oa Namrudz

b€rmimpi bahwa kerajaannya hanor di 'srgan sgoraog mak laki-lald,

maka ia memeriftahkan rmtrk memhmuh setiap bayi laki-laki yang

baru dilahidm. Vollarn o'lqrt

Firmao"Nya, 3{f # '* (S Qtet*" ,nol@n tetah nuniodi
gelap), patrsuanya adslalL kstiLa ndm meirytrryinya dcngan

kegelapaonya. Dad lcata ini t€rd@ kilr d izurt rlrr, al mijort, dan a,

7izn, scmumyadri rnalrna oslyr (t€rttmp).

S€ormg pqrairbcrtda:

"Y 
U,* *)\i t !'l'eJ . 

s;{,'tYil ;Ilrl';"* t *

I

7@ TADUN FATHUT QADIR

I
i

I
1

{

I



Seandairyn bukan koena gelaprla malam,

Iyadh bin Tsabit bisa menemukan kami di Dan Ar-Ramts don Al Arthi.

Huruf ,fa' rmtuk m€ng-'athf-lean kepada lcalimat i.+fif 3€

(Ibrahim berlwta), maksudnf adalab dao ingatlah ketika Ibrahim

mengatakan bahwa kdka malam telah menuhrpinya. Ini adalah kisah

lain selain diperlihatlran kepadanya kgqiaan langt dan bumi.

Penimpal r! uaarUr 6f t;(Diametiln sehuh bintang).

Ada yang mengatakan bahwa ia melihatnya dari celah tebing

yangterletak di arahpangkal srmgai, yang iabe'ladadi dalamnya

Ada yang me,ngatakan bahwa ia melihatnya ketika ia
dikeluartan ayabnya dari smgai, dan itulah saat terbenamnya

matahari.

Ada yang mengatakan bahwa ia melihat bintang. Ada pula

yang mengatakan bahwa iamelihat bunga

Firman-Nya: $$6 Qnitah hthoth), adalah redaksi kalimat

permulaan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diperkirakan,

seolah-olah dikatakan, *Lalu apa yang dikatrkennya ketile ia melihat

bintang?'

Ada yang berp€Ndeat bahwa ini terlontar darinya t<arcna

terbatasnya pandangan, sebab saat itu masih dalam mr^qa kanak-kanak.

Ada yang me,ngatakan bahwa marcraoya adalalt untuk

menegakkan hujjah teftadap kaumnya dengan menceritakan aPa yang

ada pada merek4 sehingga menjadi mmt4 terhadap mereka

Pendapat kedna ini dikemukakan oleh Az-7a11aj.

Ada yang mengatakan bahwa redaksi itu dengan anggapan

dibuangnya partikel tanyg yakni, "Apakah ini tuhanlnr?" Maknanya

adalalL pengingkaran yang seperti itu sebagai tuhan. Ini senrpa dengan

firman Allah Ta'alar: $'^dfi 'ri3 'U 6t$ {uo*"iikatau kamu mati,

apakah mereka akan kekaf?) (Qs. Al Anbiyaa' l21l: 34), yang
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lmaksudnya adalah afahum at khaali&nn (apakatr mereka akan kekal).

Seperti ungkapan Al Hudzali berikut ini:

.F p ;ilr'*'5?t'"td t; n get'-riut Grt
" Merelra menaiklcanht dan berkata,' Wahai l(hmalid, kau masih

lrecil' . Maka aht berkata sambil mengingkari waiah-waiah,' Apakah

m€r€ko itu adatah merekn2"

Maksudnya adalah ahum hum (apl<ah mereka itu adalah

mereka). Atau seperti ungkapan berilut ini:
.. .,' o1 ., t 1. . c.. c.U}! ll J^'.Jt G) tr

Sungguh, aht tidak tahu. Seandainya ahr talru

apakah tujuh kali mereka melontariumrah ataukah delapan kali.

Maksudnya adalah ab i s ab' in? (apah'ahtuj uh l€li).

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah, dan kalian

berkatq *Inilah tuhaoku." Lall q aul-ny a disembunyikan.

Ada yang mengatakan batrwa maloanya adalah dengan

membuang mudhaf, yakni, ini bukti keberadaan Tuhanku.

6;$'fit 6 6 (Kemudian tatkala dia melilut balan terbit),

maksudnya adalah tlnali'an (terbit). Dilcatakan *bazagha al qamot''

apabila bulan itu mulai terbit. Al bazghadalah robekm yang merobek

kegelapan dengan cahayanya

q A; f A $ fi (Tetapi setelah balan itu tengelam dia

berkota, "sesurygubrya iika Tulronfu tidok nemberi petuniuk

kc@ahl') Matsudnya adalah, jilca Tuhanl$ tidak menaapkmku

pada petunjuk dan menrmjgki kqada hujiah. 'art$ $'U €itLg
(Postilah ahr termast* orong<rrangyog sesot), yang tidak mendapat

petu{uk kepada kebenaran, sehingga menzhalimi diri sendiri dan

menjauhkao orang lain dari kebaikan.

t-tt * ;tb q;;l c.'!:F

?62 TAFSTR FATHUL QADIR



4q "316 
6 (Kemudion tatkalo dia melihat matahari

terbi). q( tu 46 pada posisi nastub sebagai hal fteterangan
kondisi), kar€na penglihatan itu adalah penglihatan mata Adapun J6

$6i (Dia berkota, *Inilah Tuhotht,') padahal k*a: J.3f aaaan

lrata Ms,l@ena matsuanya aaaan ath-tlraali' (yang terbit).

Demikian yang dikatakan oleh Al Kisa'i dan Al Atfifasy.

Ada yang mengatakan bahwa mafsmya adalah adh-dlwu'
(cahaya).

Ada yang mengatakm bahwa malsrdnya adalah asy-syalih

(pnbadi).

-*4 (it ltni yong lebih beso), bila dibandingftan dengan

bintang rlan bulan.

'"trg q fu; AL ,3i- JE (uo berkda, "Hai koumht,

sesungulmya aht berlepas diri dqi qa Wrg konru persehttukan.')
Makzudnya adalab dari segala sesuattr yang kamu jadikan sebagai

sekntn-seknhr Allah yang kamu sembah. 6 adalah maushul atau

mashdq. Ia mengatakan ini ketika tampak bahwa benda-benda ihr
hanyalah ciptaan yang tidak dapd me,ndatangkan nmfaat dan tidak
pula memberi mudharat. Untuk menyimpulkan ini ia berdalih dengan

terbe,namnya benda-beNda itu, )'ang membultikan bahwa semua itu
bam(yakni: makhluk).

'rf-- f;S a)$es*rsgut"rta ahr menghodapkan dirih),
makstrdnya adalah, me,maksudkan ibadahku dan pengesaanku kepada

Allah 'Azza wa Jalla. Disebutkaonya al wajh tOe/.:l lereoa
menryakan anggota tubuh yang dengannya seseorang bisa dikenali.

Atau karena bisa mewakili keselunrhan tubuh seseorang, sebagaimana

telah dipaparkan

Makna: t$-Glift -?iglf F (Yang menciptakan langit
dan bumi dengan cenderung kepada agarna y@g benar) telah
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dipaparkan, yutu maailan ila ad-diin at haq (cenderung kepada
agama yang benar)

i)j ,i$ft (Dan dia dibantah oleh kaumnya), maksudnya
adalalt terjadi bantatran dari mereka kepadanya mengenai tauhid,
karena menunrt anggapan mereka berhala-berhala yang selaura ini
mereka sembatr dan mereka persekutukan dengan Allah itu adalatl
tuhan-tuhan juga. Ibrahim AS lalu menjawab: ;"1 ,t ,!-4t31(Apakah
lamu hendak membantahht tentang Atlah). Maksudnya adalatr
mengenai batrwa tidak ada sekutu bagi-Nya.

Nafi membacanya: iihfr, dengan tatcttfif pada htxaf nun,
sedangkan yang lain dengan tasydid, yaitu meng-idgham-kan huruf
nun j amak kepada nun wiqayah.

Nafi membacanya dengan tafikfif, yaitu membuang salah satu
hnraf nutm-nya. Sibawaih membolehkan ini.

Diriwayatkan dari Abu Amr bin Al Ala, bahwa qira'ahNafr
adalatt kesalahan pengucapan

Kalimat *,'i 'Si (Padahat sesungguhnya Allah telah
memberi petunjuk kcpadah) berada pada posisi nataab sebagu hal
(keterangan kondisi), yang maksudnya, menunjukiku untuk
mengesakan-Nya" sementara kalian ingin agar aku sama seperti kalian
dalam kesesatan serta kejahilan, dan tanpa petunjuk.

Firman-Nya, q Cf;' 6 36 -{', (Dan aka tidak tatatt
kepada [malapetakal d&i [sembahan-sembahanJ yang kamu
perselafiukan dengan Allah). Ia mengatakan ini karena mereka
menakut-nakutinya dengan tuhan-ttrhan merekq bahwa ttrhan-tuhan
mereka bisa marah kepadanya, sehingga ia bisa tertimpa sesuatu yang
tidak disukai. Maksudnya adald sesrurgguhnya aktr tidak takut
terhadap makhluk-makhluk Allah yang tidak dapat mendapatkan
manfaat dan mudharat.
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Dhamir pada kalimat gg bisa kembali kepada Allah atau

kepada seserrbahan-sesembahan mereka yang ditunjut(kan oteh U

dalam redalsi: q5 i; irS- i {bcfrfi( (Kepada [malapetakoJ
dui [sembahan-sembahanJ yang kamu persehttukan dengan Allah,

kccuali di kala Tuhanht menghendaki sesuatu [dari malapetakal itu),

yang maksudnya adalah, kecuali ketika Tuhanku menghendaki untuk

menciptakan suatu mudharat karena dosa yang aku perbuat maka

perkaranya terserah kepada-Nya Jadi, itu berasal dari-Nya, bukan dari

sesembahan-seserrbahan kalian yang batil dan tidak dapat

mendatangkan mudharat dan manfaat itu. Maknanya adalah,

menafikan terjadinya mudharat dari sesembahan-sesembahan mereka

dalam kondisi apa pun, dao menetapkan bahwa mudharat dan manfaat

hanyab€rsumber dari Allah SWT dan atas kehe,ndak-Nya.

Kemudian untuk itu iaberalasan dengan berkata: 'lL $ et
t2? .1
*g.i $ lPengetahuan Ttitonfu metipttti segala sesuattt). Maksudnya

-a

adalalL ilmu-Nya meliputi segala sesuatq dan bila Dia menghendaki

kebaikan maka terjdilah kebaikan sesuai kehendak-Nya, sedangkan

bila Dia berkehendak untuk menunrnkan kebun*an kepadaku maka

terjadilah demikian. Apa yang dikehendaki Allah pasti t€rjadi, dan apa

yang tidak dikehendaki-Nya tidak akan terjadi.

Ia lalu mengatakan kepada mereka sebagai pelengkap huijatr

atas mereka dan rmhrk menyangkal apa yang mereka pertakutkan

kepadanya ,'iiid( fi3fi1#1 Cig{;|U411 ,3€1 ' ':''4
$w. 'h* .S-,, (Bagailnana aht tahtt kcpada sembalwn-

sembalan yang kamu persehttukan [dengan AllahJ, padahal kamu

tidak tahtt mempersehttukan Allah dengan sembahan'sembahan yang

Attah sendiri tidak mema'tnkan huijah kcpadamu untuk

mempersehttukan-Nya?) Maksudnya adalab bagaimana aku takut

kepada sesuatu yang tidak dapat mendatangkan mudharat dan

manfaa! tidak dapat menciptakan 4an tidak dapat memberi rezeki,

sementara kalian justru tidak takut terhadap akibat kesyirikan kalian
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terhadap Allah, padahal Allahlah yang mendatangkan mudharat dan

manfaat, dan Allahlah Yang Maha Pencipta serta Maha Pemberi

Rezeki.

Ibrahim mengemukakan perkataan yang mantap ini kepada

mereka, sehingga mereka tidak bisa mengelak dan tidak dapat

berkutik. Iklimat tanya ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap

merek4 dan sebagai tegruan bagi mereka.

Kata: tl pudu kalimat (,(A'P$ +,,'i; d 
( gans Allah

sendiri tidak menurunkan hujjah kepadamu) adalah maful dai
'H;\ maksudnya adalatr, dan kalian tidak takut bahwa kalian

telah merjadikan benda-benda yang tidak diizinkan bagi kalian

sebagai sekutu-sekutu bagi Allah. Atau untuk makna bahwa Allah

SWT tidak mengizinkan untuk dijadikan sekutu-sekutu bagi-Nya dan

tidak diturunkan hujjah kepada mereka untuk mernpersekutukannya,

sehingga mereka bisa berhujjatr dengannya, lalu mengapa mereka

menyembalrnya dan menjadikannya sebagai tuhan-tuhan dan

menjadikannya sebagi sekutu-sekutu bagi Alatt SWT?

Firman:Nyar yt! '6 #;fi lst Woro manakah di antara

dua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan [dari
malapetaka). Maksud *kedua golongan itu" adalah galongan mukmin

dan golongan musyrik, yakni, jika perkaranya sebagaimana yang telatr

dikemukakan, bahwa sesembahanlnr adalah Allah yang sifat-sifatnya

demikian, sedangkan sesembahan kalian adatah makhluk-makhluk itu,

maka bagaimana bisa kalian mempertakutiku dengan ltu, dan

bagaimana mungkin aku taht pada ihr? Sementara itq kalian sendiri

dengan status ini tidak merasa taht akan akibat dad kalian

mempersekutukan Allah. Oleh karena itu, terangkan kepadaku,

golongan manakah yaog lebih berhak mendapat keamanan (dari

malapetaka) dan tidak merasa talcrl- 6f ig t)L Viko knmu

mengetahui) tentang hakikat perihal yang sebenarnya dan mengetatrui
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bukti-bukti yang benar, serta dapat membedakannya dari yang samar

dan batil.

Allah SWT lalu memutuskan di antara mereka dan

menjelaskan kepada mereka: & rulfAl- 1; Wf uil (orang-

orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka

dengan kezhaliman [syirikfi, maksudnya adalah, mereka itulah yang

lebih berhak mendapat keamanan daripada orang-orang yang syffi.

Ada yang mengatakan bahwa ini termasuk kelanjutan

perkataan Ibrahim.

Ada yang mengatakan bahwa ini dari perkataan kaumnya

Ibrahim. .i\ ;gtl'A{- trt (Dan tidak mencampuradukkan iman

mereka dengan kczluliman [syirik), gmksudnya adalab lant

yuklualitlntuhum bizlwlmin (tidak mencampuradukkan dengan

kezhaliman). Kez,haliman di sini adalah syirilq berdasarkan riwayat

pasti yang terdapat dalam Ash-slahihain dan lainnya dari hadits Ibnu

Mas'u{ ia berkata, "Ketika diturtrnkannya ayat ini, hal itu terasa berat

bagt para sahabat Rasulullah SAW, meneka berkat4 'Siapa di antara

kita yang tidak menz,halimi dirinya sendiri?' Rasulullah SAW lalu

b:rsabga;, 9L$v;'1'6#) ,l"if i'6 G'i 6\;otibt s'i"-r
4rg" jJn 3;ili (tu tidak seperti yang kalian duga, akan tetapi itu

seperti yong dikotakan Luqman, "Hai Anakht, ianganlah kannu

mtempersehttukan Allah, sesunggruhnya mempersehttulcan [AllahJ
adalah benar-benar kczholiman yang besor.") (Qs. Luqmaan [31]:
t3).ut

Hal yang aneh dari pengarang Al Kasysyaf yaitu ketika

menafsirkan ayat ini ia mengatakan bahwa penafsiran "kezhaliman"

dengan "kehrfiiran" tertolak oleh lafaztr al-labs tyakni l-4) Ia tidak

tahu bahwa Rasulullah SAW telah menafsirkannya dengan itu. Jika

sungai Allah telah mengalir maka gugudah yang lain.

% Muttafaq 'alaih, Al-Lu'lu'wa Al Mojan, 78, dari hadits Ibnu Mas'ud.
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Kata penunjtrk $l gurtu itulah) menunjukkan kepada

maushul yang disifati olehyang telatr lalu. L*rt{(Orang-orangyang
mendapat kcarnanan) adalatr redaksi yang berperan sebagai ldtabar

dari kata penunjuk tadi. Ini keterangan yang paling jelas disamping

ada kemungkinan lainnya. 'oi* i3 (O* mereka itu adalah orang-

orang yang mendapat petunjuk) kepada kebenaran dan konsisten di
atasnya, pedangkan yang lain berada di atas kesesatan dan kejahilan.

Kata penunjuk: -t*L AV (Dan itulah hujjah Kami)
menunjukkan hujjah-hujjah yang telatr dikemtrkakan oleh Ibrahim
kepada mereka, yakni, itulah bukti-bukti yang dikemukakan Ibrahim
kepada merek4 yaitu mulai, 341 ,{" ";. (71 (xetika malam telah

menjadi gelap)hingga: r*r9t@v-e*LaEj @'air? fi (o*
merelrn itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk Dan itulah

hujjah Kami yang Kami berikan kcpada lbrahim). Maksudnya, yang

Kami berikan kepada Ibrahim dan Kami bimbing dia kepadanya.

Redaksi kalimat t4tL 11$$t; (YanS Kami berilcan trepada

Ibrahim) berada pada posisi noslnb sebagai hal (menerangkan

kondisi). Atau, berada pada posisi rafa' sebagai Htabar kedua dari

kata penunjuk tadi.

*; S lUntu* menghadapi kaumnya), maksudnya adalatr

hujjah terhadap kaumnya. ',G i ."{.; {S {Xo*i tinggikan siapa

yang l{ami kchendaki beberapa derajat) dengan petunjuk dan

bimbingan kepada kebenaran dan pembekalan hujjah, atau dengan

yang lebih umum dari itu.

# * 4j 'ity(Sesunggrtuya Tuhanmu Matu Bijaksana

lagi Malw Mengetahui), makzudnya adalah, Maha Bijaksana dalam

segala hal yang bersumber darinya, Maha Mengetahui tentang kondisi

para harnba-Nyq dan di antara mereka ada yang berhak ditinggikan

derajatnyq dan ada juga yang tidak bshak atas hal itu.
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Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syailfi meriwayatkan dari Ibnu
Abbas, mengenai firman Allah Ta'ala: 'Jt; y-9 j4*L76 ig lOan
fingatlahJ di wahu lbrahim berkata kepada bapaloya, Aazar), ia
berkata: 'jt|, adalah berhalq adapun bapaknya Ibrahim bernama

Ya'zan, ibunya bernama Matsli, istinya bernama Sarah, dan budak

perempuannya, ibtmya Isma'il, bernarna Hajar.

Ibnu Abu SyaibalU Abd bin Humai4 Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata:

5r'. bukanlah bapaknya, akan tetapi nama berhala.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, ia berkata,

'Nama bapaknya adalah Tarikh, dan nama berhalanya (berhala

bapaknya) adalah'it|.;'

Ibnu Al Mundzir serupa itu dari Ibnu Jwaij.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sulaiman

At-Taimi, bahwa ia membaca ayat: 'jr:, 
"8 

Utt lt i5 lOan
[ingatlahJ di wabu lbrahim berkata kepada bapabtya, Aazar),lalu ia
berkat4 *Telatr sampai kepadaktr bahwa ini adalatr kalimat paling
keras yang dikatakan Ibrahim kepada bapaknya."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, ia berkata, "Sesungguhnya ayah Ibrahim bukan Aaz,ar, tapi
Tarikh."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi

dalarn Al Asma' wo Ash-Shl/ar meriwayatkan darinya, mengenai

firman Allah Ta'ata: ,ili6 g{Ai ,KY, ,+fl-,s} 1t{f, loon
demikianlah Kami perlihatkan kepada lbrahim tanda-tanda

lreagungan [Kami yang terdapatJ di langit dan di bum), ia berkata,

"(Maksudnya adalah) matatrari, bulan, dan bintang."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan darinya,

mengenai ayat ini, ia berkata, *Allah membukakan apa yang ada di
langit sehingga Ibrahim melihatnya di atas sebuatr batu besar, dan batu
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besar itu ada di atas seekor ikan paus. Ikan paus itutatr yang menjadi
makanan manusia Ikan paus itu berada di dalarn belenggu, dan
belenggu itu berada di dalam lingkaran kemuliaan."

Ibnu Abu Syaibatr, Abd bin Humai{ dan Ibnu Al Mundzir
meriwayatkan dari Mujahid, mengenai ayat ini, ia berkata,
"(Maksudnya adalah) kerajaan langit dan bumi.,

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ar-Rabi bin Anas,
mengenai firman-Nya: ,t$,!€6 (Dan dia dibantah oleh kaumnya),
ia berkata, "(Maksudnya adalah) Htaashamuuhu (mereka
membantahnya)."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai
firman-Nya: 6-fli316pa*an kamu hendok membantahht), ia berkata,
"(Maksudnya adalah) atuWraashimuunii (apakah kamu hendak
membantahku)."

Ibnu Abu Syaibah, Al Hakim, At-Tirmidzi, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Abu Asy-Syaikh, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari
Abu Bakar Ash-Shiddiq, bahwa ia menafsirkan ayat: .iiLyl-A{- 1;
+LL,, (Dan tidak mencampuradulekan iman mereka dengan
kc zhaliman) dengan syirik.

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh dari
Umar bin Khaththab.

Begitu pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibab Abd
bin Htrmaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrmdzir, dan Abu Asy-syaikh dari
HudzaifahbinAl Yaman-

Begitu juga yang diriwayatkan oleh AM bin Humaid dan Ibnu
Jarir dari Salman Al Farisi.

Demikian juga yang mereka berdua riwayatkan dari Ubay bin
I(a'b.
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Begitu juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dan Ibnu

Mardawaih dari Ibnu Abbas.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Abu Asy-

Syaikh meriwayatkan seperti itu darinya melalui jalur periwayatan

lainnya.

Telah diriwayatkan seperti itu dari sejumlah tabi'in. Semua itu

telah tercukupi dengan apa yang kauri kemukakan dari Rasulultah

SAW mengenai penafsiran ayat ini, sebagaimana dicantumkan dalam

Ash-Shahihain dm, yang lain.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Jtraij, mengenai

firman-Nyu, uj, & agWv-(EL 6t'i (oa" itulah huiiah

Kami yang Kami berikan kcpada lbrahim untuk menglwdapi

kaumnya), ia berkata, "(Maksudnya adalah 'alaa) khashmihim (untuk

menyanggah kaumnya)."

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Zatdbtn'Aslam, mengenai

firman-Ny u, #:t i #; '6 6o^i tinggikan siapa yang Kami

l@hendaki beberapa derajat), ia berkata, *(Maksudnya adalah) dengan

ilmu."

Abu Asy-Syai*fi meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, ia berkata,
..Sesungguhnya para ulama mempruryai derajatderajat seperti derajat-

derajat para syrhada."

vt:[i, o|6:r3c i,3ai6 sL z. ]33 ,taLrt €:53i

"* 
;Vg'\;;S $fr -t' . i-5 3. 11 i,45' 3 i6 -#;,

@ <eryAt'"r'tr 3"q6 # g; 6-$t@ ia;{r
j,, @ i$tfr JF tii-fi $ai6,* Jl,ij'#6 i*,Jl13
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i-# *h Jy i;*, ffi"6Ey ;r$)i5 $c
t1 AL q i?A 5; "" rq ir,,VS- 6 +cti i{,sti 3gt3

@<4ir1it
"Dan Kami telah menganugerahkan hepadanya Ishak dan Ya'qab.
Kepada heduanya mosing-masing telah Kami beripetunjuh; dan

kepada Nuh sebelum itu (juga) telah Kami beri petunjuk, don
kepada sebagian dari heturunannya (Nuh) yoitu Daud, Suloiman,

Ayyub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah Kami memberi
balasan kepada orang4rtang yang berbuat baih, dan Zahqria,
Yahya, fsa, dan llyos. Semuanya tertnasuh orang-orang yang

shalih, dan IsmailrAlyasa, Yunus, dan Luth, m;asing-masingnya

kami lebihkan derajatnya di otas umat (di tnosanyo), (dan Komi
lebihkon pula derajat) sebagian dari bapak-bapak mereka,

keturunan mereka, dan saudara-saudara mcreha Dan Kami telah
memilih mercha (untuh nenjadinabi-nobi dan rasal-rasul) dan

Komi menanjuki mcreha he jabn yang lurus. Italah petunjah Albh
yang dengannyo Dia memberi petunjuk kepada siapa yang

dikehendoki-Nya di antara homba-hotttba-Nyu Seandainya mseka
mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dori mereka amalan

yang telah mereka herjahan Mereka italah orang4rang yang telah
Kami berikan kepada mereka hitab, hik rrat (pemahaman agama)

don kenabian. Jiho orongeimrg (Qwoisy) innungingharinya
(yang tiga macon itu), ttttfu nya Kani aftan
menyerahkonnyo kepoda hatnt yang sehali-hali tidah

--l
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mengingharinyo Mereka itulah orarrg4rang yang telah diberi
petunjuk oleh Alloh, maha ihutilah petunjuk mcreko. Katakanlah,

'Aku tidak meminta apah kepadamu dalanmenyampoihan (Al

Qar'an)'.Al Qur'on itufidah lain hanyaloh periigatan untuh
segola urnd.D (Qs. Al An'irem [6]: Ea-90)

Firman-Nya: ii (#i't (Dan lbnti telah mengamtgerahkon

kopadanya), di-'athf-l*at kepada: -(4L 6&j (Ostt itulah hujjah
I{on D dengan beNrtuk' athfiwilah fi ' liyah k@a j unl oh ismiyah.

Ada yang mengatakan bahwa indr-'athfkankepada (f,$r..

Peirdapat pertama lebih tepat. Maknanya adalab dan Kami
anugerahkan itu kepadanya sebagai balasan baginya atas penyampaian

hujjah dalam agama dan pengerahan kemampuan diri di dalamnya

6:n SL (KeWda Ptuorryo masing-masing telah ltumi
beri petunjuk), matahub-oy" fl: kar€na sebagai nafut M fr'l
yang disebutkan setelahnyq yang berfirngsi membatasi, yatrri htlta
waahidin minhumaa lradairualru (masing-masing dari keduanya telah
IGmi beri petunjuk). Demikian manshub-nya 6'j oleh tiiS kedua,
atau oleh .fi'l ymg disembunyikan, yang ditafsirkan oleh yang
setelahnya

.$j., 6 (O* kcryda sebogian dari keturunawtya),
mamUnya adalalt dari sebagian ketunman Ibrahim.

Al Farra berkata, *(Makzudnya adalah) dari sebagian

ketunman Nuh." Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir Ath-Thabari, Al
Qusyari, dan Ibnu Athiyah.

Pendapat pertama dipilih oleh Az-7ayaj, namun ia diso.ggalL
bahwa yang termasuk keturunan id addah Yunus dan Luth padahal

keduanya bukan dari keturunan Ibrahim, lcarcna Luth adalah anak

saudaranya Ibratrim.
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Manshub-nya kalimat: 'oi{Ji: iitl' gaitu Dantd, Sulaiman)
adalah oleh fi'l yang disembunyikan, yakni wahadainaa min
datrrgryatihi damtuda wa sulaimaan (daa Kami berikan petunjnk di
antara keturunannyq yaitu Daud dan Sulaiman). Demikian juga yang

setelahnya Allah SWT mencalrupkan para nabi tersebut dengan

nikmat-nikmat yang diberikan kepada lbrahim, lantaran kemuliaan
para anak terkait danparabapak.

Makna: k ,r"(Sebetum ita) padakalimat 'Si ,r"t6:ritLj'i
(Dan kcpada Nuh sebelum itu [iugal telah l{onri beri petunjuk)
adalah, sebelum lbrahim. Kata penunjuk ,b{$ (Demikiantah)
menunjnkkan kepada mashdar dari fi'l yang dikemudiankan, yakni
wamitslu dzaalika al jazaa' (dan s€perti itu jugapembalasannya) ct
't*;$ (Ihni memberi balasan kcpada orang-orang yang berbiat
baik).

.i"ll| (Dan ltyas). Adh-Dhahhalc berkata, "Dia dari
ketunrnan Isma'il."

Al Qtfiaibi berkatq "Dia yang mendahului Yusya bin Nun.'

Al A'raj, Al Hasan" dan Qatadah membacanya: ,iqbdengan
me-waslul-l<anhnfi hanaah.

warga Haranain" Abu Amr, dan Ashim merrbacanya, 'e$ti
secaa mukhaffi

Ulama Kufah <elain Ashim- membacanya dengan dua

huruf laam. De,mikian jaga qira'ah Al Kisa'i, dan ia menyangkal
qira'ah yang pertama, nemun tidak ada alasan unttrk
penyangkalannya, karena itu adalah ism 'ajan (non-Arab), sedangkan

ism 'ajam tidak diambil dari qiys,tapi berpatokan pada pendengaran.

Boleh ada dua logat (dialeD trnttrk ism ini, atau orang Arab
mertrbahnya sehingga ada dtra logat.
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Al Mahduwi berkata, "Orang yang membacanya dengan satu

huruf laam, maka ism-nya adalah !No', sedangkan huruf alif dan

laam-nyaadalah tambahan. Seperti ucapan penyair berikut ini:

.Gk itojt f\tt,:- s'rti'*lt i. lt Al,
Aht melihat Al Walid bin Al Yazid sangat diberkahi

dengan beban tugas fuilafahyang berat.

Adapm yang membaoanya dengan dua hunrf lam, mah,a ism-

nya adalah Layasa

Ada yang menduga bahwa Al Yasa adalah Ilyas, tapi itu
hanyalah prediksi, karena Allah telah menyendirikan penyebutan

masing-masing dari keduanya

Wahb berkata, "Al Yasa adalah satrabat Ilyas. Mereka semua

sebelnrr Yr,hyq Isq dan 7al<ariya."

Ada yang me'ngatakan bahwa Ilyas adalah Idris. Namun

pendapat ini tidak benar, karena Idris adalah kakeknya Nuh, dan Ilyas

adalah ketuunannya

Ada yang mengatakan bahwa Ilyas adalah Khidhir.

Ada yang mengatakan bahwa Al Yasa adalah Khidir.

'q$fi & g3i $L; (Masing-mosingnln lhmi lebihkan

derajatnya di atas urnot), makzudnya "dalalt masing-masing Kami

lebihkan dengan kenabian di atas umatpadamasanya

Finnan-Nyat tiii\ ;#i; 4$.t; b; (tDon Kani tebihkan

pio derajatJ sebagian doi bapak-bapok mereka, ketururun mereka,

dan saudara-saudara mereka), maksudnya adalab hadainaa $ruga

Kami beri petuqi,rk). q di sini berfimgsi menunjukkan sebagian,

yakni, IGmi memberikan pshqiuk k€Pada sebagian nenek moyang,

anak ketun{rm" dan istri-istri met€k&
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,wii'#,fi (Dan Kami telah memilih mereka [tuntuk menjadi nabi-
nabi dan rasul-rasul), di-,athf-b,an kepada 6 'l3.At ijtibaa. tyakni
dali ({#Li;l adala}r al ishthifaa" atau at-takhliish, atau al ihttiyaar
(semuanya bermakna pilihan). Ini berasal dali. jabaitu al maa' fi al
haudh, yakni, aktr menampungkan air di kolam. Jadi, al ijtibaa'
merupakan penggabungan dari yang Andapilihkepada yang terpilih.

Al Kisa'i berkata, ,,Jabaitu al mao' .fi al haudh adalah
penghimpuoan terbatas."

Al jaabiyah adalah kolam permmpung

Seorang penyair menyebutkan:

*e:1,{:.:tqt;J-
Laks ana kolarutya s e orang fin lrak yang meluap.D6

Kata penunjuk $l c3i AtS (Itulah petunjuk Ailah)
menunjukkan kepada pemberian petrmjuk, keutamaan, dan pemilihan
yang dipahami dari fi ' l-fi 'l sebelumnya.

4!6*.(Yang dengawyn Dia memberi Wtunjuk), maksudnya
adalah, Allatr memberi petunjuk *q b4:6$ @epada siapa yang
dikchendaki-Nya di antara hamba-ha nba-Nya), yaitu mereka yang
ditunjuki kepada kebaikan dan mengihrti kebenaran. itri1 5i
(seandainya mereka _mempersehttukon Allah), yakni mereka yang
disebutkan ita -iA L$ lMk"nyo tenyaplah dori mereka)kebaikan-
kebaikan mereka, serta {tJr4 13( 6 (amalan yarg telah mereka
kcrjakan).

Al trubuuth adalah at buhlaon (gugru), penjelasannya telatr
dikemukakan dalam surah Al Baqarah.

. 
% Tatahltaqa: alfatq adalah p€nuh dan luber. Ini adalah baris kedua dari syair

kar1la Al A'sya.
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Kata penunjuk pada redaks i: 7i$i ffi( '"-51 641 (Mereka

itutah orang-orang yang telah l{ami berilwn lcepada mereka kitab)

menunjt*kan para nabi yang telatr disebutkan sebelumnya, yakni jenis

kitab gnhrk membenarkan setiap yang diturunkan kepada mereka yang

disebutkan itu. 'S'il| <nin"ot [pemahaman agama), maksudnya

adalatr itlrrru. "iav(Dan kenabian), maksudnya adalah kerasulan, atau

lebih trmtrm dari itu.

Firman-Ny ", i{S q,ik- og Uika orang-orang [QttraisvJ rtu

mengingkarinya [yang tigi macam itu1. Dhamir p36a q fulg/r.

untuk itmu (hilmat), kenabian, dan kitab. Atau, wrtuk kenabian saja.

Kata penunj* ;'{:9" menunjukkan orang-orang kafir-Quraisy yang

membangkang kepada Rasulullah SAW. lli' V & 3,Ei (Uot a

sesungguhnya l{ami akan menyerahkanrrya kepada kaum).Ini adalalt

jmtab syarth (penimpal 'Jika'), yakni alzamnaa bil iaamaan bihaa

qauman(Kami akan menyerahkannya kepada kaum) C-/rK,q. it:t
(Yang sekali-kali tidak mdngingkarinya), yaitu kaum Muhajirin dan

Anshar, atau para nabi yang telatr disebutkan itu.

Penafsiran (batrwa maksudnya adalah parl- nabi) lebih tepal
t 2 1 ).<^ btrr i:- :.-1t iidIberdasarkan redaksi setelahnya" yaitu: ij-lr-{-iJll e:i '"5i d{i

l,+3 (Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petuniuk oleh

Allah, maka ihiilah petuniuk mereka), sebab kata penunjuk itu

menlnjukkan para nabi yang telah disebutkan, bukao kepada kaum

Muhajirin dan Anshar, karena tidak benar bila Nabi SAW

diperintatrkan unttrk mengikuti petunjuk kaum Muhajirin dan Anshar.

Didahulukannya ptt daripada l? mengindikasikan pengkhususan

hudaahum (petunjuk mereka) dengan iqtidaa'(mengiluti). Al iqtidao'

artinya adalah me'minta orang lain mengikuti perbuatannya.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalalL bersaballatl

kamu sebagaimana mereka telah bersabar

Ada yang mengatakan bahwa maloanya adalalx, ikutilatl

mereka dalam bertauhid, walaupun cabang-cabang syariatnya
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beragam. Ini menunjukkan bahwa Nabi sAW diperintahkan untuk
mengikuti para nabi yang sebelunnya untuk hal-hal yang tidak ada
nashnya secara tersendiri.

Firman:Nya, t7lrl 
^4;'&le\ 

-.r Jj (Katakantah,,,Aht tidak
meminta upah kepadamu dalam menyampaikan [Al fur'anl) Allah
memerintalrkan beliau unhrk mengabarkan kepada mereka bahwa
beliau tidak meminta upah kepada mereka atas penyampaian Al
Qur'an kepada mereka. Nabi juga diperintahkan oleh Allah agar
mengatakan kepada mereka: {S> $ 'i er" tidak lain hanyalah
peringatan), yalcni Al Qur'an itu. 4j:1,1t(Untuk segala umat),yakni
sebagai nasihat dan peringatan untuk semua manusia yang ada pada
saat diturunkannya, dan mereka yang akan ada setelahnya.

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syailch meriwayatkan dari
Muhammad bin Ka'b, ia berkata, .?aman dari pihak ibu adalatr
sebagai bapalq dan parnan dari pihak bapak juga sebagai bapak. Allah
menasabkan Isa kepada paman-pamannya dari pihak ibunya,
sebagarimana firman-Nya: .*1$ v3 (Dan kepada sebagian dari
lreturunannya) Hingga firman-Nya: *-j &-J Ef:; (Dan Zakaria,
Yahya, Isa)."

Abu Asy-SyaildL Al Hakim, dan Al Baihaqi meriwayatkan
daxi Abdul Matik bin Umair, ia menuturkan, ..yahya bin ya,mur
menemui Al Haliaj, lalu menyebutkan tentang Al Husai& maka Al
Hajjaj berkata, 'Ia tidak termasuk keturunan Nabi,. yahya lalu
berkata, 'Kau bohong'. Al Haiiaj berkat4 'Engkau benar,.,,

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Harb bin Abu Al
Aswad, ia menuturkan, *Al Hajjaj utusan kepada yahya bin
Ya'mur (memanggilnya), lalu berkata, 'Telah sampai kepadaku bahwa
engkau menyatakan batrwa Al Hasan dan Al Husein berasal dari
keturunan Nabi, apakah engkau mendapatinya di dalam Kitabullah?
Aku telatr membacanya dari awal sampai akfiir, namun tidak

i
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menemukannya'. Yaftya bin Ya'mur lalu.menyebutkan, sebagaimana

telah dikernukakan."

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu

Asy-Syaikh meriwaya&an dari Mujahid, mengenai firman-Nya:

fffi (Dan Kami telah memilih mereka [untuk meniadi nabi-nabi

dan rasul-rasulJ), ia berkata, "(Maksudnya adatah) aWtlashnaahum

(Kami telah memilih mereka)."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Zaid, mengenai

firrran-Nya: 'irJiilS( V -iL 'q i?6 5; (Seandainya merera

mempersehttukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang

telah mereka kerjakan), ia berkata, "Maksudnya adalah orang-orang

yang telah Kami berikan petunjuk dan Kami perlakukan mereka."

Abu Asy-Syailtr meriwayatkan dari Mujatrid, iabetkat4 "Al
hubn adalatr kecerdasan. "

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai finnan-Ny", i{l$Qrfii-o{
(Jilu orang-orang [QuraisyJ itu mengingkarinya), ia berkata,

"Malsudnya adalatr penduduk Makkah, jika mereka mengingkari Al

Qur'an. O;l(-,qiAYSq&3 ii (uo*o sesungguhrrya Kami akan

menyerahkannya kcpada kaum yang s ekali'kali tidak mengingkarinya)

Maksudnya adalah penduduk Madinah dan kaum Anshar."

Ab&anazaq Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-Nya, 65 V U&S ,tl
(Maka sestmgguhnya Kami akan meryerahkonnya kepado kaum), ia

berkata "Maksudnya adalah para nabi yang delapan belas orang, yang

Allah katakan tentang mereka: Ug ij.l*jf- (Maka ifutilah
petunjuk merekn). Rasulullah SAW memerintatrkan untuk mengikuti

petunjuk mcrekq dan beliau bersujud sad me,lnbaca sumh Shaad."227

n Shahih, Al Bul&ari, 3421, At-Tirmidzi, 577, dan An-Nasa'i,A$9.
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Dalam lata"h Ibnu Abu Hatim dari Mujahid, disebutkan: Aku
bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai sujud (tilawatr) yang terdapat
dalah surah shaad, lalu ia berkata tentang ayat ini. Setelah itu ia
berkata" 'Nabi kalian memerintabkan untuk mengilcuti tuntunan Daud
AS."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai
firrran-Nya, rA *4; 'S3el { J3 @tu fidak meminta upah
kcpadamu dalam menyampaikan tAl eur'an), ia berkat4
"(Maksudnya adalah), katakanlatr kepada mereka, wahai Muhammad,
'Aku tidak meminta perbendaharaan duniawi dalam menyampaikan
apa yang aku sertrkan kepada kalian'.,'

dti i, 3";$ e i {F,;f dl:6i}6 :,I"e;i g itt rii y;
qrfi ,;+6 frJedq,Af, $ &i 4Liqgg 6sfl
A $It'*"t t,ifuv-{i fr VG l tl fr;r'6rf't *,
# g. 

".fit 
3;# !$i'6i #6,r@ ,*r ef

1r.)tb /t.)
c!, r) +, t A r;fl'oL3-'"5rr'$;- 6', {jil fr '4i5

$'dL'A 36 ltg ;'t 1F t;i* 9;v1 li@'',f"tfi trrt
O SAA| yu; ii"tt i:;1u 93jr i6.,;r 6, 

^51'ci<;;*i$t4l r;; 4 fi r,yr(, i<#6 ;g e*
-sg1i'e'$,'di fi ;il iF'tJ$'i{q Ei{t a,S
tI €i; jt i;W K {,$ (#iiit; @'br}F1ii
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,&;#1'#'rS Fre iKa; €; 6'pr$ i6i'{,rft
'o#i |KsHM'&&sTf*,

"Dan mcreka tidoh menghormati Allai dengan penghormatan
semestinya di kola mcreha berhatarrAllah tidah menurunkan
sesuatu pun hepoda manrnia,. Kotakanlahrrsiapokah yong

menarunkan kitab (Taura) yang dibawo oleh Muso sebagai cahaya
dan petunjuk bagi manusia, hamu jodikan kilab itu lembaran-

lembaran kertos yang bercerai-berai, kamu perlihatkan
(sebagiannya) dan kamu sembunyikan sebogion besarnya, padahal
teloh diojarkan kepadamu apayong komu don bapah-bapak kamu

fidak mengetahui(nya)'. Katahanlah, . Allahlah (yang
menurankannla)', hemudion (sesudah kamu menyampaihan Al

Qur'an hepada mereka), biarkanlah tnereka bermain-main dalam
kesesatannya. Dan (Al Qur'an) ini adalah kitab yang teloh Kami

turunkaa yong. diberkohi; membenarkan kitob-hitob yang
(diturunkan) sebelumnya dan agar hanu mcmberi peringatan

kepada (penduduh) Ummul Qura (Makhoh) dan orang-orang yang
di luar lingkungannyo. Orungorang yang berimon kepada adanyo

kehidupan akhirat tentu beriman kepodanya (Al Qur'an) dan
mereka selalu mcmelihara shalotnya. Don siapahah yang lebih

zhalim daripada orang yang mengadakan kedustaan terhadap Allah
ataa yang berkatar' Telah diwohyukan kepadakur, padohal tidak

ado diwahyuhan sesudupun kepadanya, don orangyong berhata,

'Ahu ahon menurunkan seperti opo yang diturunhon Allahr.
(Alanghah ngerinya) sehiranya hamu melihot diwaktu orangerang

yang zlalim (berodo) dalom tekanan-tehanan sakoratul maut,
sedang paru malaihat memukul dengon tangannya, (sambil

berhata)r'Keluorkanlah nyawamur. Di hari ki hamu dibolos
dengon sihsaanyang songat menghinahan, harena konu selalu
mcngatahan terhadop Allah (perhatoan) yong tidoh benor, don
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(karena) komu selalu menyombonghan diri terhadap ayat-ayat-Nya.
Don sesungguhnya kamu dotang kepada hami sendiri-sendiri
sebagaimano kanu Kart ciptakan poda mulanya, dan hamu

tinggalkan di beblangmu (di dunia) opayang tetah Kami
kdruniakan kepodamu; don Kami tiada melihat besertamu pemberi

syafaat yang kamu anggap bahwa mcreka itu sekutu-sekutuAllah di
ontara kamu sungguh telah teryutaslah (peaalian) di antaro hamu

dan telah lenyap daripodo kamu opayang dohulu kamu anggap
(sebagai sekutu Alloh)., (Qs. At An'aam [dl : 9l -9a)

Firman-Nya, +rj 3 ffi li:S t1i @an mereka tidak
menghormoti Allah dengon penghormatan semestinln). eodotu asy-
syoi' dan qaddortu asy-syai' rtinya 'oafiu miqdaoatru (aku
mengetahui kadarnya). Asal maknanya yaitu as-scltr (penuhry),
kemudian digunakan untuk makna mengetahui sesuatu Maksudnya
adalah, mereka tidak mengetahui-Nya dengan pengetatruan yang
sebenanrya, dan mereka mengingkari-Nya dalam mengirimkan para
rasul dan menurunkan kitabkitab

Ada yang mengatakan batrwa maknanya adalah, dan mereka
tidak menghargai nikmat-nikmat Allah dengan yang selayaknya.

Abu Hamzah membacanya ,ft'ry 3r rj]fi 6j, dengan fathah
padahuruf dol, datini adalah suatu'bentuk logat (dialek).

Tatkala terjadinya pengingkaran ini dari merekq yaitu kaum
Yahudi, Allatl memerintahkan Nabi-Nya SAW agar mengemukakan
huiiatr kepada mereka yang tidak dapat mereka sangkal. Allah
berfinrran: $-) + iL ,,s$f 6$i iili i, 3 Kotorortah, ,,siapakah

yang menurunkan kitab fTawatJ yang dibawa oleh Musa.',) karena
mereka mengakui itu dan membenarkaonya, sehingga ini merupakan
pembungkam dan teguran bagi mereka yang sangat telak, sebab

ternyata mereka mengakui apa yang mereka ingkad itu, bahwa Allah
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menurunkan Kitab-Kitab kepada manusia, yaitu para nabi
,alaihimussalam. Dengan demikian, gugurlah penyangkalan mereka

dan tampaklah rusaknya pengingkaran mereka.

Ada yang mengatakan batrwa yang mengatakan perkataan itu

adalah orang-orang kafir Quraisy, maka pengakuan mereka batrwa

Allah menurunkan Kitab kepada Musa adalah berkenaan dengan

kondisi batrwa mereka memang mengakui itu, dan mereka

mengetahuinya dari cerita orang-oftlng Yahudi yang mereka percayai.

Kalimat ,i{t g3 (Sebagai cahtya dan petunjuk) berada pada

posisi nashab sebagai hal $eterungan kondisi), dan kalimat lrq
(bas, manusia) terkait dengan kalimat yang dibuang, yaifu sifat rs'ri,

yalcni kaainan lin-naas ftondisinya bagi manusia).

Firman-Nya, ,#(j fr,J;| Qramu iadikan kitab itu lembaran-

lembaron kprtas yang bercerai-bera), maksudnya adalah, kalian

jadikan kitab yang dibawakan Musa itu pada lembaran-lembaran

kertas. Kalian meletakkannya di datamnya untuk memudahkan kalian

mencapai apa yang kalian kehendaki, yaitu perubahan dan

penggantian, serta penyembunyian sifat-sifat Nabi SAW yang

dicantumkan di dalamnya. Ini merupakan celaan bagi mereka

Dhamir pada katimat q;:i (Kamu perlihatkan

fsebagiannya) kembali kepada A]$, dat dhamir pada kalimat:

fr{fi (Kamu jadikan kitab itu) kembali kepada 4l5lt. Kalimat:

i'fil berada pada posisi rastwb sebagai hal (keterutgan kondisi),

dan kalimat q;;Sadalah sifat rmtuk #.6.
Kalimat $!t '";#; (Dan kamu sembunyikan sebagian

besarnya) di-'athf-l1aa kepada qt!| (Kamu p*tilwtkan

[sebagiawrya), yalani watukhfinna katsiiran minhaa (dan kamu

menyembunyikan sebagian besar darinya). Khithab pada redaksi

kalimat: ffVr, '{3 5 f* ) ( i*;t eadahat tetah diaimkan

kcpadamu apa yang kamu don bapak-bapak kamu tidok
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mengetahui[nyaD adatah unhrk orang-orang Yahudi, yakni padahal
kondisinya bahwa kalian telah diajari tentang apa yang tidak diketahui
oleh kalian dan nenek moyang kalian. Bisa juga ini sebagai redaksi
kalimat pennulaan sebagai pertanyataan tentang redaksi yang
sebelumnya. Yang telah mereka pelajari itu addah yang dikabarkan
oleh Nabi kitab SAW kepada mereka, yaihr perkara-perkara yang
diwahyrkan Allah kepadany4 karena hal itu mencakup apa-apa yang
belum mereka ketahui dari kitab-kitab mer€k4 tidak prla dari lisan
para nabi mereka dan tidak pula dari nenek moyang mereka Kata r
pada kalimat W j 6 @po yeg korru tidak mengetalrui[nya) bisn
menrpakan ungkapan tentang apa yang mereka ketahui dari rarrat,
sehingga itu termasuk anugerah bagi mereka de,ngan ditunrokannya
Taurat.

Ada yang berpendapat bahwa khttlub ini untuk kaum musyrik
Quraisy dan yang lainnya, sehingga 6 ini menrpakan rmgkapan
tentang apa yang merekaketahui dari Rasuhillah SAW.

Allah lalu memerintahkan Rasul-Nya rmtuk menjawab
pernyataan mereka ihr dengan berkata: &i .ll,f* ,s$t Jj6Jl dl1 i
(Siapokah yarrg merutrunkon Htab [TowatJ yory dibowa oleh
Musa).,' Allah berfirman: 81 ,i Qhtakonlalt, *Allahlah 

[yang
mennntnkanrnyal.\ Makzudnya "dalab Allahlah yang
menunrirkannya

ii&- e3 Q '6t 'rl (Kemudian [sestdah kamu
menyampaikan Al Qrr'an k"pada mcrekaJ, biarkanlah mereka
bermoin-main dalam kcsesatarmya), maksudnya adalalu biarkanlah
mereka dalam kebatilan ketika mereka bermain-main, yakni
melalukan tindakan anak-anak yang tengah bermain.

Firman-Nya, tl|'r$ l6tliS@* [At eur'anJ ini adotah
Htab yang telah Kami turunlan yang diberkahl), temrasuk sanggatran

terhadap mereka yang menyatakan iro i i e';f dlt @Aon naon
menurunkan sesuatu pun kcpada manusia) (Qs. Al An'aam [6]: 9l).

--l
j
I

I
I
1

,)

1

I

l

i

l

l

?84 TAFSIR FATHUL QADIR



Allah mengabarkan kepada mereka bahwa Allah telatr menurunkan

Tanrat kepada Musa, lalu Allah menyusulnya dengan berfirman: l:J61

$)fr {5 @* [Al Qur'qnJ ini adalah kitab yang telah Kani
turunkan), maksudnya adalah kepada Muhammad SAW. Lalu

bagaimana bisa kalian berkata: # i {4 ib Xt di -C 
l,lttan tiaatc

menurunkan sgsuatu pun kepada manusia).

!It\3 (Yans diberkahi) dan 35-!, (Yang membenarkan)

adalah dua sifat untrk #,. ara lfXi 
"9a*, 

katsiir al barakah

(banyak mengandung berkah), dan arti '653adalah katsir at-tashdiiq

(banyak membenarkan).

fr '6. 

"5t 
tYang [dinrunkanJ s ebeluwrya), maksudnya adalah

kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi sebelum beliau,

termasuk Tatrat dan Injit, bahwa Al Qur'an iesuai dengan kitab-kitab

itu dalam hal mengajak kepada Allah dan mengesakan-Ny4 walaupun

ada sebagian hukumnya yang berbeda.

Fimran-Nya, 3+il (Dan agar kamu memberi peringatan).

Suatu pendapat menyebutkan bahwa ini di-'athf-kan kepada apa yang

ditunjtrlrkan oleh tt'Q, g*S dibertrahi), seakan-akar dikatakan,

"Kami menurunkannya untuk keberkahan dan agar- engkau memberi

peringatan- Dikhususkannya penyebutan {jil f, y^t, Makkah,

karena Makkah merupakan kota yang paling menonjol, sebab di

Mat(kahlah pertarna kali dibangrrnnya rumah untuk manusia, dan juga

merupakan kiblatnya umat ini serta tempat haji mereka. Jadi, memberi

peringatan kepada penduduknya berarti memberi peringatan kepada

semua penduduk bumi. Ma}sud "Orang-orang yang di luar

lingkungannya" adalah penduduk bumi. Maksud "Dengan memberi

peringatan kepada Ummul Qura" adalah memberi peringatan kepada

penduduknya dan semua penduduk bumi berdasarkan perkiraan

mudhaf yngdibuang, seperti redalcsi firrran-Nya, i3-fi Fi (O*
taryalah [pendudukJ negeri) (Qs. Yuusuf ll2l:82).
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Redaksi kalimarbfl ';rhi 'tjt <Orors-orang yang i
beriman kepada adanya kchi&pan aHtirat), adalah mubtada', I
senrentara kalimat +iti&(Tentu beriman kcpadanya [Al eur'an) I
adalah filtabar-nya. Maknanya adalab di antara hak orang yang I

membenarkan adanya negeri akhirat dan beriman kepada Kitab ini, I
menrbenarkan dan mengamalkan kandrmganny4 karena ;
membenarkan adanya kehidupan alfiirat berkonsekuensi menerima i
orang yang menyeru manusia kepada apa yang bisa diraih i
kebaikanalfiiratdanmencegah 

,

Redaksi kalimat: 6rt$- ;i*3 & ;l; (Dan mereka setatu l
memelihara shalatnya) berada pada posisi nashab sebagai hol ',

fteterangan kondisi). Dikhususkannya penyebutan memelihara shalat
di antara kewajiban-kervajiban lainnya adalah karena shalat
merupakan ti*goyq dan kedudukannya bagaikan kepalanya.

Firman-Nya, eg f,'l ',F {fii *,8 i3 @an siapakah yans
lebih zlwlin dryipada orotg yang mengadokan kcdustaan terhadap
Allah), adalah redaksi kalimat yang menyatakan kandrmgan
argumentasi rerhadap merekq yang telah dikemukakan sebeltrmnyq
batva Allah telah menunrnkan Kitab-Kitab kepada para rasul-Nya
Maksudnya adalah, bagaimana bisa kalian mengatakan bahwa AUah
tidakpernah kitab kepadamanusi4 karenapemyataan itu
berarti mendustakan para nabi 'alaihimus salom, dan tidak ada

seorang prm yang lebih zhalim dadpada orang yang mengada-adakan
kedustaan terhadap Allalt lalu menyatakan bahwa dirinya adalah
seorang nabi, padahal ia bukan seorang nabi, atau berdusta tentang
sesuafu atas nama Allah.

16 $ A $ '6y'o-it J6 5 (Atau vang berkata, "Telah
diwalrytkan kepadaht," padahal tidok ada diwahyukan sesuatu Irun
kcpadanya), maksudnya adalalt padahal tidak ada sesuatu pun yang
diunahyukan kepadanya. Allah memelibara para nabi-Nya dari apa
yang mereka klaimkan itu, dan sesrurgguhnya ini hanyalah perbuatan
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para pendusta pentolan para penyesat, seperti Musailamah Al
y.adzd241b (Musailamah sang pendusta), Al Aswad, Al Ansi, dan

Saiiatr.

Firman-Nya , *t'ii-6 ,,4JJA S ,/j (pon orang vang berkata,
uAht alcan menurunkan seperti apa yang diturw*an Allah.'), di"athf-

kan kepada 6ii i (Orors yang mengadakan kedustaan), YmB

maksudnya, siapakah yang lebih rhalim daripada orang yang

mengada-ad4 atau daripada oratrg yang berkata, *Telah diwahyukan

kepadaku," padahal tidak ada sesuatu ptm yang diwayukan kepadanya.

Atau, daripada orang yang berkata, "r{ku akan menurunkan seperti

apa yang diturunkan Allah.'Mereka itulah orang-orang yang berkata:

*i:i.:i JrGrt i3i' tr (Kalau Kami menhendaW niscrya Kami dawt

membacakanyang seperti ini) (Qs. Al Anfaal [8]: 3l)

suatu pendapat menyebutkan bahwa dia adalah Abdullah bin

Abu Sarh, karena pernah menuliskan wahyu untuk Rasulullah,S-4ryt

lalu Rasulullah SAW mendiktekan kepadanya' A( Gi' '$1\ 'r;

(Kemudian Kami iaditwn dia maWrluk yang [berbeyytJ-ty) (Qs' Al

Mu minuun l2\: A).Abdullah berkata: 

"r$fi{A':n 
$$ (Maka

Maha Sucilah Allah,'Pencipta Yang Paling Botf),(9:'-Al Mu'minuun

[23]: la). Rasulullah SAW lalu bersauat irJ/ \JSL (Demikianlah

yang dinrunkan) Abdullah puo ragu, lalu berguman,

"seandainya Muharnmad benar, b€rarti telatr diwahytrkan kepadaku

sebagaimana yang diwahyukan kepadanya. Seandainya ia bohong,

berafii aku telah mengatakan sebagaimana yaog dia katakan." Ia lalu

murtad, keluar dari Islaur, dan bergabrmg dengan orang-orang

mgsyrik. Namrm ia kembali memelgk Islan pada saat p€nakh*an

Mald<afit sebagaimaoa diketahui.

Firman-Nya: 9$ e* e 6tl$Ai ,Ls! 13 (etildcan

nggwJ sekiro4n kmru ncliln di valaa oiot$arc&$,rt0rt zlslim

[beradoJ dalan tekanot-telcmm salwaul na.ut). Ifittlub itri tttrtuk

Rasulutlatl sAw, atau setiap orang yang layak baginya Malcsdnya
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adalalt setiap orang yang zhalim, termasuk di dalamnya orang-orang
yang mengingkari apa-apa yang ditunmkan Allab tenrtama orang-

orang mengaku nabi dengan mengada-ada sesuahr terhadap Allah.

Penimpal 1t aiU,r-g, yaitu loa'aita omran'azhiiman(niscaya
kamu akan melihat perkara yang besar). *# adalah bentuk jamak

dari glamrah, yakni syidddt (kasar), yang asal mat<nanya adalalL
yang melingkupi sesuatu sehingga melnrtupinya, kemudian digunakan

utuk mengungkapkan tentang kedahsyatan. Dai pengertian ini
terdapat nngkapan glron rotul ftarD ftedahsyatan perang).

AI Jauhari mengatalcan bahwa al grwrah adalah oslt-syldddt
(kasar), bentuk jamaknya adalah glnnnor, seperti noubal, danmnab.

Redaksi kalimar 4fiW$i<4X13 (&dotg poo motaikat

memuhtl dengan toryotryn), brada pada posisi noslab sebnrgau lral

fteterangan kondisi), yakni, bahwa para malaikat memukulkan trngan

mereka trntuk me,ncabut nyawa omng-orang kafir. Ada yang berlota,

"Maksudnya adalah untuk menyiksa, se,mentara tangan mereka

membawa patu-palu besi.- Ini s€Da+ deirgan fi1man-Nya, iytsp i3
'pfrtf', #F, 63* ,K431 i;j'- 'u-51 ii;1etutau kanu
melilut kotika pa rnolaikot mencab* ry,ovya orang-orongyong kaJtr

seraya memuhi muka don belokang mereka) (Qs. Al Anfaal [8]: 50).

Firman-Nya, iL7ltfi Vj (Smfiil berkilaJ,

"Keluukanlah rqtawonu'), maksudnr adalab sambil berkata
l'Keluarkanlah nyawa kalian dari tekanan-tekanan yang kalian

hadapi." Atau, "Keluarkan nya\nra kalian dari t u gan kami dan

lepaskanlah dari siksaan ini." Atau,'I(eluarkanlah nyawa kalian dari
jasad kalian dan seralrkanlah k€pada Kami untuk IGmi cabut."

: s;11q(i; <;*?frI(Di hoi ini kantu dibalas dengan siksaan

yqg sarrgat menghinhkan), makzudnya adalab pada saat nyawa

mefeka dicabut. Atan, yang dimaksud dengan 3'hari" adalatr pada

waktu mereka diadzab, yang permulaannya adalah ad?ab kubur. lI
huun dan al hmvaan artinya sama, yakni pada hari kalian dibalas
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dengan siksaan yang menghinakan, sehingga kalian berada dalam

kehinaan dan kenistaan setelah sebehmnya kalian berada dalam

kesombongan dan kebanggam.

Huruf ba' pdakalirnat: "*17 il & '"Jfi irI4qarr*
kmru selalu mcngdakor terlwdop Allah [perkataonJ yong tidak
berro) adalah sababiyh (mcnuninkkm sebab). Maksudnya adalalt
disebabkm oleh pertdaa kili6 ini, yaihr mcngingkri bahwa Allah
telah mcounmkalt kitablcitab,Nya kc@a pra rasul-Nfia dao

@ 'af$1s-.*:i&Ft(Dot [tcoeruJ kn,u
selola meryombongkor diri terln@ aydeW-IW),
mmyomboagkm diri dai Dcmbcostamya, scrta meng;malkannya,
se.hingga balase bagi lm$an adalah siksae ymg mmghinakm {i+
&3, IXUgA pembalasm yorg setinpl). (as. An-Naba' pSl: 2Q.

Firman-Nya, li'$€j*rfift (Dor sesugtttuy W tuoE
kcpda koni serdiri*endiri). Abu IIaiuEh membacanya ,si(j,deng;an
tatntin, yang menryatan logn (diale$ bani Tmim. Ulama lainnya
membacanya deogan alif to'nits, sehingga tdadr dt-tas}rif,-Tsa'lab
meriwayatkan: ifj, tanpa tontin, seperti: errri a- 'g(rt. $3 adalah
b€tfi* jamak dauii fod, scperd sakaaaa )'mg m€nryakan bcrtuk
jo-ak dui salaam dn fusaalao yang merupakan bcriluk jamak dai
kosloon. Maknanya adalah, kalian akm datemg ke@a Iftni sendiri-
sendiri, tanpa keluaqga, hrta, dan rya fmg discmbah sclain Allalt
sehingga tidak ada satu pm dri itu semua yang dapct memberikan
mmfra-

i, fi WK lscUgarnaru tsnt lturi ciptakon pdo
rrulo4a), m*sudn1la adahh, s€ecrti sifit 1169 ada p6f,a kalim ketika
kalim kelnr dari pcnrt ibu kalim" Huntrt4fda ayd ini ddah m't
dti nasfu ymg dibuang; yakni, kalim datmg k€pada l(alni dcngm
caa dat?ngnya talio kcth l(mi ncmiptalsm katim. Atar sebagai
frat (tacrqn kondisi) M Mt &lfl y-g n*sndrya adalalr
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dalam keadaan menyerupai kondisi pertama kali Kami menciptakan
kalian.

?# $i '#g E Fj; (Dan kamu tinggatkan di
belakangmu [di dunial apa yang tiroh l<o*i htrniakan kepadamu),
mal5sudnya adalah maa a'tlninaahtm (apa yang telah K*rt
anugerabkan kepadamu). at rhaul tyal*i d*i i{.fiA maksudnya
ad+lab apa yang dianugerahkan Alrah kepada -t*iu-yurg berupa
perhiasan dunia. Kalian meninggalkan sem,a itu di belakang kalian,
dan kalian datang kepada Kami tanpa membawa apa pun dari itu dan
tidak dapatmengambil manfaat apapun dari itu.

lr-gi'frc"'& ,;; 6j lnan r{ami tiada merihat besertamu
Wy.byj syafaat y?nd kamu sembah itu dan yang kamu katakan: U
{ij itl Jytifuitir; (Kami tidak menyembah mereka metaintran
supcrya mereka mendekatkan kami trepafu Altah dengan sedelat-
delratnya) (Qs. Az-Zumar [39]: 3) Serta yang ff* .&. .$ .#
(I{amu anggap balwa mereka itu sehfiu-sefua Altah ii antara kamu)
yang berhak kauru sembah sebagaimana halnyaAllah.

--__-l

Fiirman-Nya, 'KiE 'rl:n Je'& '& .ii lSungguh telah terputustah
[olytattanl'di antara kamu). Nafi, Al Kisa,i, dan Hafsh membaca:.7ze
A.:r-,kf a"u* nashab sebagai zharf,,';;;'# 'I#' 

(rerpuas)
dibiang, yakni terputuslah pertalian di antara karnu dil sekutu-sekutu
kamrl sebagaimana ditunjukkan oleh redaks i: $fr, .$;; t; c;
(Kami tiada melihat besertomu pemberi syafaat). I

Ulama lainnya membacanya dengan rafa, karena
menyandarkan "keterputusan" itu kepada ',bai4a,, (di antara), yakni,
t€rjadi keterputusan di antara kamu.

Bisa juga makna qira'ahdengan nashob sa*a dengan makna
q tr a' ah dengan r afa' k arena*.oy-d*k^ fi , t kepada rnail Nas hab -
nya itu adalah karena banyak digunakan sebagai zlurf.,,1,
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Ibnu Mas'nd membacanya, '$A 6 '# rli, dengan

menyandarkan fr'l kryda t , )'atxti alladzii bainahtm (yang ada 'di
autrakamu).

$i# Se r?-f 3:5 <m, tutah tenvap dqiwda kottu

apa yong dotniu konu eqgap [sebagoi sehnu AllahJ), m*suanya
adalalL sekutu-sekutu dm pcrselutum, scrta t€lah terPisah antaa

kuu dengm mercka.

Ibnu Jrir, Ibnu Al Mrmdziri Ibnu Abu Hdim, Abu Asy-
Syaikh, do Ibnu lvfardarvaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengcnai firman-Nya 2! '6 'il li:s v3 (Don merela tidak

menghormati Allah dengm penglwman semestiryn), ia berkata,

"Mereka adalah orang-orang kafir, mereka tidak beriman k€pada

kehrasaan Allah. Adryun orang berimao, mengaktri bahwa Allah

Maha Kuasa atas segala sesuatg f*tt ia telah me,nghormati Allah

dengan penghormatan yang semestinya, sedangkan orang yang tidak

mempercayai yang de,mikim berarti tidak menghormati Allah dengan

penghormatan yang semestinya, yaitu tarkala mereka ber*ata, 'Allah
tidak p€mah menurunkan apapu k€Pada manusia'. Orang'orang

Yahrdi berl<ata' 'Wahai Mqhammad, apakah Allah menunrnkan kitab

kepadamu?' Beliau menjauab, 'Ya'. Mereka b€rkata, 'Demi Allah,

Allah tidak menurunli:an satu kitab pun dari langit'. Allah lalu

mennnrnkan ayat: $ (ruakoilarr)nai r"ruummaa r rslll 6€lt dtlii
tli .lt,& Ai"p"t"n yong memnttnkant kitab [TauatJ yong dibswa

oleh lutusa)hingga akhir 3Y4!."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari

Muiahi4 tqilans ay*: $g i.it Stdit iS6 t;.rrl'6ff 6:it i
(fuit merelra tidak mcnglarmoti Alloh dengan, pnghonnatmt

semestinya di kala mereka berkfra,*Allal, tidak menurunkqt sesuatu

pm kepoda monuia-) Ini dikatakan oleh orang'orang musyrik

Quraisy."
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Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-S1laikh meriwayatkan dari As-
Suddi, ia berlcatq {Fanhaslt si Yahudi berkata, 'Allah tidak
menurunkan apa-apa kepada Mubammad'. Oleh lerena itu, tunmlah
ayat ini.'

ri lbnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dri lkrimalU ia
berkatq '(Ayat ini) ditunrnkan berkcnaan dcngan Malik bin "Ash-
Shaif.'

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir, dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia melruturkan, 'seorang laki-lald
Yahudi bernama Malik bin Ash-Shaif datang lalu ia membantah Nabi
SAW, maka Nabi SAW bersabda kepadanya: ,lOirfipt il fii, 3Ld
tqjJr '*Jt 4 ?rr Lf t(;t, e ':.J J, ,ii @u persuiniaint
engkau kcpada Allal, yang telah menrwtleot Tawat.kcpda ltfiua,
apakah engknt dogi di dalon Tawo bolwa Allal, membenci oretg
alim lwtg gemutrl) Sementara ia memang orang alim yang gemuk

(tambun), maka ia marah dan be*da, 'Demi Allab Allah ddak
menurunkan apa-apa kepada manrrqia'. Para sahabatnya ldu bertata
kepadanyq 'Celaka kamq apakah Allah tidak juga menunrnkan
kepada Musa?' Ia b€rtata lagi, 'Allah tidak melnrnrnkan apa-apa

kcpada manusia'. Lalu tunmlah ald ini."a2t

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-S1lail& meriwayatkan dri
Mujahi4 mengenai firmm-Nya,,#5 fr{;E Qtu il jadikon kitab itu
lemboon-lembarot kcrtas yang bercerai-beroi), ia be*ata,
*(Makstrdnya adalah) ormg{nang Yahrdi." Mengenai firman-Nya:
'tffit;nt frffi )E;:i;tgadarut tetah diajokmt kcpadoru apa

yang kanu don bapk-bapk konu tidalc mengetalrui[nyal), ia
berl6ta, *Ini rmtuk kaum muslim.-

AM bin Humaid dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari

Qatjddu mengenai firman-Nya, ffi I € ,ryt Qadolal telah

a lfitsd,0tlwa:ntm olch Ih trir, 7t176.
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diajarkan kcpadamu apa yang kamu tidak mengetahui[nya), ia

berkata, "Mereka adalatr orang-orang Yahudi, Allah memberikan ilmu

kepada mereka namun mereka tidak mengikutinya" tidak

mengambilnya, dan tidak mengamalkannya. Allatr pun mencela

mereka karena ilmu mereka."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadah, mengenai

firman-Nya, tlC! '.{i $5. t|s$ loan ini adalah kitab yang telah

Kani turunkan yang diberkahf), ia berkat4 *Maksudnya adalah, Al

Qur'an yang Allah turunkan kepada Muhammad SAW."

Abd bin Humaid meriwayatkan darinya, ia berkata:

Ayat: S2 6. 
"51 

3j3, (Membenarkan Htab-kitab yang [diturunknnJ
sebelumnya), maksudnya adalah kitab-kitab yang telatr ditunrnkan

sebelumnya.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi

dalam Al Asma' wa Ash-Shi/ar meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nya, €irt fr 
";t{, 

(Dan agm kamu memberi

peringotan kcpada [penfudukJ Ummul Qura), ia berkatao

"(Maksudnya adalah penduduk) Makkah dan sekitarnya."

Ia juga berkata, *Makstrdnya adalah negeri-negeri yang di

sekitar Malftah ke Timur dan Barat.'

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, ia berkata,

"Dinamai Ummul Qura karena di sanalah rumah pertarna dibangrrn."

Abdurrazzaq, AM bin Humaid, dan Ibnu 4 Mundzir

meriwayatkan dari Qatadah, mengenai fimran-N vu, {ififr'r;fi @o"
agar kamu memberi peringatan kepada [pendudukJ Ummul Qura), ia

berkata, "Maksudnya adalah Makkah."

Ia juga berkata, "Telah sampai kepadaku, bahwa burni

dilipatkan dari Makkah."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan serupa itu dari Atha bin Dinar.
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Al Hakim dalam Al Mustadrakmeriwayatkan dari Sarhabil bin

Sa'd, ia berkata, "Diturunkan berkenaan dengan AMullah bin Abu

sarh: ful At'cj- d3 '61'nir 36 StSi't i9 $i31 *'8 ffi (Dan

siapakah yang lebih zhalim dtripada orang yang mengadokan

kedustaan terhadap Allah atau yang berkata,'Telah diwahykan
kcpadafu', padahal tifuk ada diwahytkan sesuatu pun kcpadanya)

Tatkala Rasulullah SAW memasuki Makl€h, ia (AHullatr) lari

menuju Utsman, saudara sesusuannya, lalu menyeurbunyikan diri
padanya hingga penduduk Mal&ah tenang, kemudian ia meminta
jaminan keimanan."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Khalaf Al A'ma,
bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah bin Abu Sarh.

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dari

As-Suddi.

Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzirmeriwayatkan dari Ibnu

Jnraij, mengenai firman-Ny 
", d3'{y:$ Sg l6i$'l|t t;;{ ih{t6 {t

l* AL A <O* siapakah yang lebih ztulim daripada orang yang

mengadakan kcdustaan terludap Allah atau yang berlcota, "Telah

diwahytkan kepadaht," padahal tidak ada diwalryukan sesuatu pun

kepadanya), ia berkata, "Diturunkan berkenaan dengan Musailamatt

Al IGdzdzab (si pendusta) dan lainnya, yang menyeru\an seperti yang

disenrkannya" Tentang firman-Ny a: 'iti ii V :9 \lC i6 ,it (Oo"

orang yang berkata, *Aht akon memnunkan seperti aPa yang

dinrunkan Attah') ia berkata, "Ditunrnkan berkenaan dengan

AHullah bin Sa'd bin Abu Sarh."

Ibnu Jarir dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan serupa ittr dari

Ikrimah.

Abd bin Hunaid meriwayatkm dari Itrimalu ia berkata,

"Kstika diturmkannya ayat. 6^i{o g,i.+iiE €D 6l ,;f;$V (Demi

malaikat-malaikat yqrrg diuttts tffirt membmta kebaikan, dan

[malailcat-malaikatJ yang terbutg dengan kcncangnya) (Qs. Al

I

I

,

I
l1tL-
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Mursalaat [77]: 1-2), An-Nadhr, seorang bani Abduddar berkata,

'Demi tepung yang ditepung, demi adonan yang diadon...'. Serta

banyak tagi yang lainnya. Allah lalu menurunkan ayat: ,h{6 W
tg;'l iF {f,{@o" siapkah yang lebih zhalim daripada orang yang

mengadakan kcdxtaan terhadap All ah)."

Ibnu Jarir, Ibnu AI Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-

Syail<lr meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai finnan-Nya: *# C

$$ Qekanan-tekanan saksanl maut), ia berkata, "(Maksudnya

adalah) sakaratul ntaut."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan darinya, mengenai firman-Nya, ,+i1 W\ i<{Ltfi
(Sedang para malaikot memuhtl dengan tangarurya), ia berkata, "Ini
ketika kematian. Al basthadalah adh-dt qrb ftiukulan). r*A <.rt;i.

FfAl" (Serrya memuhtl muka dan betakong mereka) (Qt. ru Arfaal

[8]: 50)."

Abu Asy-Syail<h meriwayatkan darinya" mengenai ayat ini, ia
berkata, *Ini adalah malaikat maut AS.'

Ibnu Abu Syaibalu Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Atu Hatim

meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, mengenai firman-Nya: 
' i$Aft

4fi fhl (Sedang para malaikat memuhtl dengan tangannya), ia

berkata, "(Maksudnya adalah), dengan adzab."

Abd bin Humai4 Ibnu Jarir- dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Mujahi4 mengenai firman-Nya:' 9j3l A:i
(Siksaan yang sangat menghinakan), ia berkata, 'l(Maksudnya adalah)

al hawaan(hina)."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-

Syaikh meriwayatkan dari Ikrimah,. ia berkata, "An-Nadhr bin Al
Harits berkata, 'Lata dan lJzz,aakan membelaku'. Lalu tunrnlah ayat:

{'$ 6& 'ii3 @an sesungguhnya kamu datang kcpada ltumi
sendiri-sendiri)."
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Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Sa'id binJubair, mengenai firrran-Nya: (j23rfr3
li{$ <O* sesungguhnya kamu datang kcpoda lfumi sendiri-sendiri),

ia berkata "Sebagaimana ketilo dilahirkan, dikembalikan kepadanya

segala sesuatu yang berkurang darinya sejak ia dilahirkan."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari As-
Suddi, mengenai finnan-Nya, i{69 11' lKj; (Dan kamu tinggatkan

apa yang telah lfumi koruniakan kcpadomu), ia berkata, "Maksudnya
adalatr yang berupa harta dan pelayan . ?r# i6t <a bebkangmu),
yakni di dunia."

Abdurrazzaq, AM bin Humai4 dan Abu Asy-$yaikh
meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-Nya,'Ffr 'Jfi .re
(&mggh telah terputuslah [pertalianJ di mrtma kamu), ia berkata

"Maksudnya adalatr hubungan yang ada di antara mereka"

Ibnu Abu Syaibatr, AM bin Humaid, Ibnu Al Mun&ir, Ibnu

Abu Hatim, dan Abu Asy-Sygikl meriwayatkan dari Mujahid,

mengenai firman-Nya, '#fr 'Ji| -61 (Sungguh telah terptttuslah

(pertalian) di antoa lcarnD, ia berkata, "(Makzudnya adalah)

hubungan kamu di drmia"

w'4 4w 4r e',*1'dia3:6 #',es 1"li3r+

"#:S 
(*.,fii 9., &:iij'd1@';,3136t-,6r "StS

'f, @ Gi:G- ***St 63 3 ;;it fi '"4f a1;iq
& *Sr 63 a63;ii5 rLt,# e $tn 6t
,f sq 41Lfr, & 5r;rl etyl -,s51'fr @ an

I

I

I

i
i

f;brF ita"$;;@ #t *rf,'rlx 6f'Vg'frir'
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4 [3i u (+61 g $ bri 6r.^4G. ]t' ;],
"r** frtti#, i,tSg'o{)$ ?6 6 9{' "q" ir*-W

'oiti- r1i- 
"rS 

Fi O'{'1"'9FJ Fi r+"# \yr',tl
" sesungguhnya Allah nunumbuhhon balir tumbuh-tumbuhan dan

biji buah-buahan Dia nungeluorkan yor,g hidup dari yang mati
dan yang mengeluarhan yang noli dari yang hidup. (Yang mcmiliki

sifat-sifat) demikian idah Allah, nttha mengapa hamu masih

berpoling? Dia menyingsinghan pagi dan mcniadikon rualam untuk
beristirahot, dan (menjadihan) ntdahari dan bulan untak

perhitungan. Itulah hetentuanAlloh Yong Maha Perhosa logi Maha

Mengetahai Don Dialah yong menjadihon binnng-bintang bagimu,

agar hama mmjadikannya petunjah tWom hegeltpan di darat dan

di laut" Sesrmgguhnya Kami telah menieloshan tonda-tanda

kebesaran 6ort) kepada orang4rrang yong mengetahui Dan

Dialah yang mcnciptakan hanu dari seorong diri, naha (bagimu)

ada tempat tetap dur tempat sinEanon Sesanggahnya telah Korni
jeloshan tanda-tarrdo kebesaran Kami kepoda orongorang yang

mengertl Dan Dialah yong menurunhan air huian dari langitr lalu
Kami tambuhkan dengan ah itu segab mocam tumbuh-twnbuhan,

maka Kami kelaarhan dari tumbuh-tnntbuhan ita tanaman yang

menghijaa, Kart kefuarhan dari nnanon yang menghiiau itu butir
yang banyak; dan dari mayang hurna mengarai tanghai-tangkai
yang menjulai, dan hebun-hebun onggah don (Kami keluorkan

pula) z.aitan don delimayang sertqra don tidak serup&

Perhofihonlah buahnya di wahta Tnhonnya berbuah, dan

(perhatihan pulalah) kematangannyu Sesungguhnya pada yang

demikian itu ado tanda-tanda (kekuosaanAltah) bagi orang-orang
yang beriman.'(Qs. AIAn'aam [6]: 95-99)
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Firman-Ny a: -yillj # 'dS Ai i't (Sesungsuhnya Atlah
menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan) adalah
pembalrasan tentang keajaiban-keajaiban ciptaan Allah Ta'ala dan
penyebutan hal-hal yang sama sekali tidak dapat dilalokan oleh

tuhan-tuhan mereka sekecil apa pun.

Arti al falq adalah asy-syaqq (membelatr), yakni, Allah SWT
adalah yang membelah butir sehingga keluarlah tumbuhan darinya,

dan membelatr biji sehingga keluarlah pepohonan darinya.

Ada yang mengatakan batrwa makna: :;;16 :# 'dS
(Menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan) adalah

membelahnya dari bentuk asalnya.

Ada yang mengatakan bahwa makna fui adalah k:haaliq

(pencipta). An-nawaa adalatr bentuk jamak nuwaah, yang digunakan

sebagai sebutan untuk setiap yang bijinya bercelah, seperti kurma,

apricot, dan persik.

Firman-Nya: ,25i 'U *1 &<O* mengeluarkan yang hidup
dari yang mati), adalah kalimat klabar setelah lchabar. Kalimat ini
berada pada posisi rafa'.

Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah redaksi penafsir

kalimat sebelumny4 karena makna ini adalah makna yang

sebelumnya.

Pendapat pertama lebih tepat, karena makna: # a'*1 A,
(Dia mengeluokan yang hidup dui yong noti) adalah mengeluarkan

yang hidup dari air mani dan olnrm, dan itu adalah man. Malana 'S:
6St i, 9ji lOan yong mengeluarkon ymg mati dsi yang hidtp)
adalah mengeluarkan air mani dan ovum yang mati dari makhluk

hidup.

Kalimat 6Sf ir,"{t&i (Don yang mengeluarkan yang mati
dari yang hidup), dr-'athf-kikqadakalimat 4t e *f $<A,
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mengeluorkan yang hidup dari yang mati) sebagu bentuk 'athfjumlah

i s miyah kepada j uml ah fi ' liy ah. Ini tidak masalah.

Ada yang mengatakan bahwa kalimat tersebut di-'athf-kan
kepada lrJi a"ngrn perkiraan bahwa redaksi kalimat: 4t e"Al t&
(Dia mengeluarkan yang hidttp dori yang mati) adalah sebagai

penafsir redaksi sebelumnya.

Pendapat pertama lebih tepat.

Kata penunjuk {.Si; tf""S memiliki sifat-sifatJ demikian)

kembali kepada Pencipta yang menciptakan keajaiban yang telah

disebutkan itu. 5i (Ialah Allah) adalah klubm-tya. Maknanya yaitu,

yang menciptakan keajaiban ini adalah yang memiliki segala

kesempunraan dan keutamaan, setrta yang berhak terhadap segala

pujian dan pengagrmgan. 'ofig 'tfi (U"to mengapa kamu masih

berpalingfl) Maksudnya, lalu mengapa kamu berpaling daxi

kebenaran, padahal kamu telah melihat kedetailan ciptaan-Nya dan

kesempumaan kekuasaan -Nya?

Firman-Nya, &{) 'dS (Dio menyingsingkan pagi), berada

pada posisi rafa'karcnatermasuk redaksi thabar fupuAu kalirnat 3l
J;$fi # 'AS'ii (Sesunsgut ntn AUat metwmbuhkan butir tumbuh-

tumbulan dan biji buah-brulw).

Ada yang mengatakari bahwa ittr adalah na't rmtuk '51 pada

kalimat 51 
/$:l ([Y ong me miliki s ifat-s ifotJ demiki an i al ah At I ah) .

Al Hasan dan Isa bin Umar membacanya: g&ti !tri, dengan

fottruh pada hunrf hamzah, ssdangkan jumhur mimbacanya dengan

kasrah pada hunrf hamzah. Berdasarkan qira'ah dengan fathah,
berarti sebagai bentuk jarnak dari kata sktbh, sedangkan berdasarkan

qira:ah dengan kasrah, berarti sebagai masMctr dari ashbaha. Arti
ash-subh dan ash-shabaah adalah permulaan siang, demikian jrya al
ishb aah. An-Nakha' i membac any a: T(z|li'r;ti, dengan bentuk I 7 dan

hamzahber-kasrah
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Makna: &*i 3S (Di" menyingsingkan pagi) adalah, Dialatr
yang membelatrkan cahaya dari kegelapan dan menyingkapkannya.
Atau maknanya dengan anggapan dibtrangnya mudhaf, yutl foaliqu
zhulmatil ishbaah @ia menyingsingkan gelapnya pagi), yak,m al
gbsy ftegelapan). Atau faaliqu 'amuitdil fajr 'an bayaadhin nahaar

@ia menyingsingkan tiang fajar dari terangnya sirrg), karena saat itu
tidak bercampur dengan kegelapan, kemudian berubah menjadi putih
bersih (tanpa campuran gelap).

Al Hasan, Isa bin Umar, Ashim, Hamzab, dan Al Kisa'i
membacanya, (K:" ,fri ',F, (Dan menjadikan malam untuk
beristirahat) dengan membawa makna tS lAenunbuhkan) dalarn
qira'ah Hamzah danAl Kisa'i.

MennrutAl Hasan dan Is4 dianggap sebagai 'athfpada',5.

Jtrmlnrr membacanya: tl6.'t -(Dan 
meniadikan) sebagu 'athf

pada kata tj lUenumbuhkan)'. 3j d* te,,i dibaca juga dengan
nashab sebagai pujian.

Ya'qub membacanya: (ft3 J$t fi6.'2. As-sakanadalatr tempat
untnk didiami, dalir sakana ilaihi, iut "i -ouru tenteram kepadanya,
karena di sanalatr manusia diam tidak bergbrak dalarn keadaan hidup
dan beristirahat dari kelelahan serta kepenatan.

Firman-Nya: ff:L 'frYt ;:fult (Dan [menjadiknnJ
matalari dan bulan mtt*, perhitungan) berada pada posisi nashab

dengan ,nggapan disembunyikannya fi'|, yalrrri wa ja'ala asy-syarwa
wa al qamar (dan menjartikan matahari dan bulan). Anggapan pada

posisi rafa' karcna sebagai tmtbtoda', sedangkan lfiabm-nyadibuang.
Perkimannya adalah, wa aqrswrrsu wa al qamoru maj'uulaani
lrusbaanan (matahari dan bulan dijadikan rmtuk perhitungan).
Anggapan pada posisi jan ler€na .3lugd'athfpadakata flt menunrt
ahli qira'ah yang membacanya: St yV.5.

Al Akhfasy berkata, "Al lwsbaot adalah bentuk jamak dari
hisaab, seperti l<ata syubluan dam, syilroob."
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Ya'qub berkata, "Husbaan adalah masMar dafl lnsibltul osy-

syai' - ahsibulhu'J-hasaban-husbaangn. Al Hisaab adalah al ism."

Ada yang mengatakan bahwa al husbaan, dengan dhammah,

adalah mashdar dari hasaba, dengan fatlwh, sedangkan al hisbaan,

dengan kosrah adalah mashdor darihasiba.

Maknanya adalab Allah menjadikan keduanya sebagai lempat
perhitungan yang terkait dengan kemaslahatan para hamba, dan

memperedarkan keduanya dalam kadar yang tidak lebih'dan tidak
kurang, yang dengan itu Dia hendak menuqitrkkan kepada para

hamba-Nya tentang agungnya kekuasaan-Nya dan detailnya ciptaan-

Nya

Ada yang mengatakan bahwa al lrusbaan adalah cahaya,

karena menurut suahr logat (aksen atau dialek), al husbaanberarti api.

Contohnya adalah firman Allah Ta'ala: )Al 'i 6;L W ,t;jj
(Dan mudah-mudahan Dia mengirimkon ketentuon [petirJ doi langit)
(Qs.Al Kahfi [18]: a0).

Kata pentrqiuk pada kalimat ;if ,r*fr )5 ,ltfs lttutan
kctentuan Allah yong Mda Perkasa lagr Mala Mengetap)
memmjukkan kepada al ja'l (penjadian) yang dihmjul*an oleh Jrti
atau J.li;pada kedua macam qba'ahtrdli. Hrfradalah y*g p"r6*
lagi mengalahkan. 2{Sl adalah yang banyak ihtu diantaranya
pengetahuan-Nya adalah peredaran keduanya de,lrgan siklus yang

detail itu.

Firman-Nya: ri-, li4,'ri31 'F G .s$t 'ri @* Diatah
yang menjadikan bintang-bintmg bagimu, agar kamu menjadikamya
petunjuk), makzudnya adalah, Allah menciptakannya untuk dijadikan
patokan gAi $ (Datam kegelapan) malam ketika sedang dalarn
peualanrm ;)?t ii <I dorat dot di taut). Di-idhafah-kannya
(disandangkinnyg' +tG ftegelapan) kepada fi?, iif (darat aan

laut) karena kegelapan mencampuri keduanya. Atau yang dimaksud
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dengan ,"Aiadalatr samarnya jalanan darat dan laut yang tidak dapat

dipastikan kecuali dengan berpatokan pada bintang-bintang.

Itulah salah satu manfaat bintang-bintang yang diciptakan

Allah. Manfaat lainnya adalah sebagaimana disebutkan Altah Ta'ala

datam firman-Nya, )fi #,f * tfi;-t (Oo" telah memeliharanya

[sebenar-benarnyal dari setiap syetan yang sangat durhaka) (Qs.

Ash-Shaffaat t37j:7) Serta firman-Nya, *StUy.tW (Dan Kami
jadikan bintang-bintang itu alat-alot pelempar syetan) (Qs. Al Mulk

16T: 5). Manfaat lairmya adalah dijadikan-Nya sebagai hiasan

lan$fi.De

Barangsiapa menyatakan selain manfaat-manfaat tersebut,

berarti ia telah mengada-ada terhadap Allah. ,*51 65 Ii
(Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kcbesaran

FfumA secara detail agar benar-benar menjadi pelajaran <ri:-i,- ;A
(Kepada orang-orang yang mengetahul), karena pada tanda-tanda itu
terdapat bukti-bukti yang menunjul*an keluasaan Allah, keagungan

Allah, dan detail hikmah-Nya.

Finnan-Nya, iLS .# g F11fr a$f 'i6 (Dan Dialah yang

menciptokan kamu dari seorang diri), maksudnya adalah Adarn AS,

sebagaimana telah dipaparkan. Ini jenis lainnya tentang detail ciptaan-

Nya yang menunjukkan kesempurnaan kelcuasaan-Nya.

'63)'j?5 wakL [bagimuJ oda tempat tetap dan tempat

simpanan). Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Al Hasan, Abu Amr, Isa, Al
Alraj, dan An-Nakha'i membacanya dengan kasrahpadahrxuf qaf.

Ulama lainnya membacanya dengatfattah. Keduanya berada

pada posisi rafa' sebagai mubtada', sedangkan klubar-nya dibuang,

perkiraaonya adalahfaminhm mustaqrrun (maka di antara kanru ada

yang tetap) atau falahtm mustaqmrtm (mal@ bagimu ada tempat

tetap). Perkiraan yang pertama adalah berdasarkan qira'ah pertam4

2e Diriwaya*an oleh Al Bulhui *cara ma'allaq (tanpa menyebutkan awal
saa&nya),6R41.
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dan perkiraan kedua berdasarkan qira'ah kedua. Maksudnya adalatr,

maka di antara kamu ada tetap berada di permukaan bumi. Atau, maka

bagimu ada tempat yang tetap di atas muka bumi, dan di antara kamu

ada yang tersimpan di dalam rahim, atau dalam perut buni, atau di

dalam tulang punggung.

Ada yang berpendapat bahwa tempat tetap adalah ratlim,

sedangkan tempat simpanan adalah bumi.

Ada yang berpendapat bahwa teurpat yang tetap adalah di

dalam kubrn.

AI Qrnthubi berkata, "Mayoritas ahli tafsir mengatakan bahwa

tempat yang tetap adalah selama di dalam rahim, sedangkan tempat

simpanan adalah selrma di dalam tulang prmggung."

Ada yang mengatakan bahwa tempat yang tetap adalatr yang

telah diciptakan, sedangkan tempat simpanan adalah yang belum

diciptakan.

Ada yang berpendapat bahwa penyimpanan mengisyaratkan

kondisi mereka di dalam kubtr hingga dibangkitkan kembali.

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa tempat tetap adalah

bnmi yaitn firman llrah Ti'ala, * J! *ifr 6i A 
jtt 1o"" tog

kamu ada tempat kcdiaman di bwni, don kesetwtgmt hidup sampoi

wabuyang ditentukatt) (Qs.Al Baqarah 14:3Q,.

Di sini Allah SWT meiryebutkan | 6;i14 (Mengertfi, dan

sebelnmnya Atlah menyebutkan' 3#- (Mengetahu), l€retra

penciptaan semua diri berasat dari diri yang satu, yang sebagiannya

tersimpan secara tertutup, dan diciptakannya bintang-bintang tidak

bisa dijadikan patokan utuk hal ini. Jadi, Allah mengaitkan

penyebutan *mengerti" rmtuk mengisyaratl<an tambahan pengarnatan

dan pemikiran.
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Finnan-Nya, iY 1:ll 'u $1 oit 'i; (Dan Dialah yans
menurunkanr air hujan dari langit), adalah jenis lainnya di antara

keajaiban-keajaiban ciptaan-Nya. Maksud & A rini adalah air hujan.

Redaksi: +, Clt, Q,alu l{ami tumbuhkan dengan air itu),

adalah pemalingan dari benttrk redaksi pihak ketiga kepada pihak
pertama untuk menampakkan fokus terhadap perkara makhluk ini dan
yang berlaku padanya. Dhamir pada kata: 4gkembali kepada air.

,6 ,f S$ (Segata macom tumbuh-tumbuhan),yakni berbagai
jenis ttrmbuhan yang bermacam-macam.

Ada yang berpendapat bahwa adalah rezebu segala

sesuattr. Penafsiran pertama lebih menge,lra.

Allah lalu merincikan ke-global-an ini, Allah berkata: g.FS
W'$(Maka lfumi keluarkan dmi tuntbuh-tumbuhan itu tanaman

yangmenghiau).

Al Akhfasy berkata, "Maksudnya adalah aWtdlnr (hijau).'

Al fi;hodhir adalah sayuran segar, yaitu yang tumbuh dari
dahandahan yang keluar dari biji.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnf adalah gandum,
jagung, padi, dan semua biji-bijian (butiran).

t1, & 6.3 <ru*i kelutkan dari tonoman yang menghijau
itu butir), adalah kalimat sifat rmhrk ff. Uatcsuanya adalah, Kami
keluarkan dari dahandahan yang hijau itu butiran yang banyak, saling
bertumpuk sebagiannya di aas sebagian lainnya, sebagaimana pada

bulir-bulir tanaman.

,Flt U (Don doi hrrna), adalah lhabm muqaddam (yang
disebutkan lebih dulu) W a(Dori nayang htrma) adalah badat
dd Lhabar i$.
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Berdasarkan qira'ah: t+ A, t;a maka marfu''-tya 1$-
adalah karena dr-'athf-kan kepada V. puau selain Al Qur'an, Al
Farra membolehkan rJrrE sebagai 'athfpada t1i.

Bani Tamim berkata: *lq' 
.

Ini dibaca dengan dhommah pada huruf qaaf dan fathah
berdasarkan perbedaan logat (aksen atau dialek), yaitu logat bani Qais

dan warga Hijaz.

Ath-thal'u adalah mayang sebelurn mekar dari kuncupnya.

Kuncup juga disebut mayang. Al qilwaan adalah bentuk jarnak dari

qanvv. Perbedaan antara bentuk jurnak dan bentuk tasyniyah'tya

(bentuk kata berbilang dua) adalah, bahwa kata mutsanna $ata
berbilang dua) dengan kasrah pada huruf nuun, sedangkan bentuk

jamak sesuai dengan tuntutan i'rab, seperti halnya kata shimyaan. Al
qanw adalah tangkai. Maknanya adalah al qintaan (tangkai) itu

asalnya dalir ath-thal'(mayang). Al 'udzq adalah tangkai kurma.

Ada yang berpendapat bahwa al qimtaan adalah batang.

Ad4aaniyah adalah yang dekat, yang bisa digapai oleh yang

berdiri dan yang duduk.

Az-Zajjaj berkata, "Maknanya adalah, diantaranya ada yang

dekat (pendek) dan ada yang jauh (tinggr), lalu ada kalimat yang

dibuang."

Ini seperti redaksi firman-Nya, 

"-!rt 
?4 |)"Y (Patraian

yang memelilwromu doi panas) (Qs. An-Nahl [16]: 8l).

Dikhususkannya penyebutan 't4!, t*"ou maksud ayat ini adalatl

menerangkan kadar dan anugerah, yaitu bahwa kebanyakannya adalah

dekat (pendek), sehingga mudah digapai.

Firman-Nya, 7,di1 ii ,i;t (Dan kcbun-lcebun anggr)
Mtrhammad bin Abdurrahman bin Abu Lailq AI A'masy, dan Ashim

dalam qira'ah shahih-nya yang diriwayatkan darinya, membacanya

dengan rafa' padakata: bE.

TAFSIR FATHUL QADIR 805



Ulama lairurya membacanya dengon naslwb.

Qira'ah pertama diingkari oleh Abu Utaidah dan Abu Hatim,

baltkan Abu Hatim mengatakan batrwa qira'ah itu mustahil, karena aI
jannaat tidak mungkin dari an-naWil ftebun tidak mungkin termasuk

kategori pohon aoggur).

An-Nuhas berkata, "Penaknilan rafa'-nya tidak demikian,

akan tetapi rafa'-nya itu karena sebagai mubtada', sedangkan l;habar-

nya dibuang, yakni wa lalrum jannaatun (dan bagl mereka kebun-

kebnn), sebagaimana . sejumlatr ahli qira'ah membaca: ,t ')?t
(Bidadari yang bermata indah)." Hal seperti ini dibolehkan juga oleh

Sibawaih" Al Kisa'i, dan Al Farra.

Adapun qira'ah dengan nashab, berarti dr-'athf-11aa kepada:

,ij ,f 3$ (Segala macam tumbuh-tumbuhan),malsudnya adalah,

lalu Kami keluarkan dengan air itu segala macam kebun yang berupa

kebun anggu....Atau nashab-ny4 karena fi'l yarg diperkirakan

disebutkan kemudian, yakni, dan kebm-kebun berupa anggur, Kami
keluarkan. Demikian juga tentan g manshub-nya kalimat, it(il:6'oi:jf
(Zaitun dan delima)

Ada yang berpendapat bahwa keduanya manshub sebagai

bentuk kalimat pengkhususan" karena keduanya merupakan tanarnan

yang sangat berarti.

Manshub-tya W (Yang serupa) karena sebagai hqt

fteterangan kondisi), yakni, masing-masing dari keduanya itu saling

menyerupai karakter yang lainnya, sedangkan selain itu tidak saling

me,nyerupai

Ada yang b€rp€ndapat bahwa salah satunya menyenrpai yang

lain, yaitu dedaunannya yang mencakupi semua dahan dan ulrurannya,

namrm rasa keduanya b€rbeda"

Ada yang Uerpendapat bahwa dilfittsuskannya penyebutan

zaihm dan delima, dikareoakan tumbuhnya kedua jenis tanaman ini
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sangat akrab dengan bangsa Arab, sebagaimana dalam firman Allalt

SWT: ,*f :r'{"- }ii Jt 'b;A- $1 @o*o apakah meretra tidak

memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan) (Qs. Al Ghaasyiyah

[88]: 17).

Altah SWT lalu memerintahkan mereka untuk memperhatikan

secara saksama kepada buahnya ketika berbuatr dan matang. Arti ats-

tsamr secara bahasa adalah berbuahnya pohon. Al yaani ' adalatr yang

matang, yang telatr tiba saatnya untuk dipetik.

Ibnu Al Anbari berkata, "Al yan' adalah bentuk jamak dari

yaani', seperti katarakb dan raakib."

Al Farra berkat4 uAino'a artinya memerah."

Hamzah dan Al Kisa'i membacanya, :1, dengan dhammah

padahuruf tsa'danmim.

Ulanra lain membacanya dengatfathoh, kecuali Al A'masy, ia

rnembacanya, o,f, dengan dhanmah pada hurtrf fsa' dan suhn pada

hr;r:.af mim unttrk meringankan.

Muhammad bin As-Strmaifi, Ibnu Muhaishin, dan Ibnu Abu

Ishaq membacanyal ta;i1, dengan dhammahpada hurufya'bertitik dua

di bawatr.

Al Faraberkata *Itu adalah logat sebagian wargaNajed."

Ularna lainnya membacanya detgao' fatlwh

Kata penunjr* fl.'i ,2'ity(Sesungguhrrya pada yang demikian

ifz) mengnjulkan kepada yang telah disebutkao" baik secara global

maupun detail. ';tlS- ,$ *SS (Ada tanda-tanda [kchtasaan AltahJ

bagi orang-orang yang berbnan) kepada Allah dengan berdalih pada

apa-apa yang disaksikannya, yang keajaiban-keajaiban ciptaan-Nya

Allah ceritakan kepada mereka.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman Allah Ta'ala: :;3i3 # 'dS '.i( I (Sesungguhnya Allah
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menumbuhkan butir tumbuh-tumbulwn don biji buah-buahan), ia
berkata" *Ktataqa al habba wa an-nawaa(menciptakan butir tumbuh-

tumbuhan dan biji buah-buahan)."

Abdurrazz4, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu
Asy-Syaikh meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, "(Maksudnya
adalah) membelah atau memisahkan biji, butir dan tumbuhan."

Ibnu Abu Syaibab AM bin Hunraid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu

Abu Hatim, dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Mujahi4 ia
berkata, "(Maksudnya adalatr) dua belalran yang ada pada keduanya."

Sa'id bin Manshur dan Ibnu Al Mmdzir meriwayatkan serupa

itu dari Abu Malik.

Abd bin Humaid, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-Syailfi
meriwayatkan darinya, mengenai firman-Nya: ,1Ji 'u'*l tUi-<O*

mengeluarlcan yang hidup dari yang mati), ia berkata, "(Maksudnya

adalalr mengeluarkan) pohon kumra dari butir, dan bulir daribiii. t43

,iSf i, 9rii lOan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup),

yakni (mengeluarkan) butir dari pohon kurma dan biji dari bulir."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujatrid, mengenai

firman-Ny^, i#i 'u 9--S *t *t 'u *1 '&<r, mengeluarkan

yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari
yang hidup), ia berkata" "(Maksudnya adalah mengeluarkan) manusia

yang hidup dari air mani, dan air mani yang mati itu keluar dari

manusia yang hidup. Demikian juga pada binatang dan tumbtrhan."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firrran-Ny ", itKS 'bti 
Wo*" mengaw kamu masih berpaling?), ia

berkata" "Maksudnya adalalt" mengapa kmu masih mendustakan?"

Ia juga meriwayatkan dad At Hasan, ia berkata, "(Maksudnya

adalah) annao tushrafuun (mengapa kamu masih berpaling?).'

i
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Ia juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya:

&'iJ bS (Dia menyingsingkan pafl, ia berkata, "(Maksudnya

adalatr) menciptakan malam dan siang."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan darinya, ia berkata, *Maksud &*J adalatr catraya

matahari pada siang hari, dan cahaya bulan pada malam hari.'

Ibnu Abu Syaibalu AM bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu

Abu Hatim, dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Mujahid,

mengenai firman-Ny^, &{ 'dS (Di" menyingsingkan pagi), ia
berkata, "(Maksudnya adalah) cahaya fajar."

AMurrazzaq, Abd bin Humai4 dan Ibnu Al Mundzir
meriwayatkan dari QatadalL mengenai finnan-Nya, &'ii 'dS (Dio
merryingsingkan pagi); ia berkata, "(Maksudnya adalatl) faaliq ash-

s hub h (menyingsingkan pagl). "
Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadalu mengenai

firman-Nya: (k" jtri ffi (Dan menjaditran malam untuk

beristirahat), ia berkat4 "Maksudnya adalah, unhrk beristirahat

padanya semua burung dan binatang melata"

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya: 'ri3f5 ,;At;
6:;L (Dan fmenjadikanJ matalwri dan bulan untuk perhitungan), ia

berkata "Maksudnya adalah bilangan hari, bulan, dan tattun."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya, it; ';r, 94f AVi.l4.',i31'{J i# eli'ii @*
Dialah Wng menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu

menjadikannya petunjuk dalan kegelapm di darat dan di laut), ia
berkata, "Orang yang berada dalaur kegelapan bisa tersesat dan

menyimpang dari jalan."

Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Al Mundzir, dan Al Ktrathib dalam

Y,rtab An-Nujum meriwayatkan dari Umar bin Khaththab, ia berkata,

TAFSIR FATIIUL QADIR 809



"Belajarlah kalian tentang (letak) bintang-bintang yang bisa kalian

jadikan pehmjuk di darat dan di laut, kemudian jadikanlatr sebagai

patokan, sebab, demi Allalu tidaklah itu diciptakan melainkan sebagai

hiasan langit, untuk melempari para syetan dan sebagai tanda-tanda

untuk dijadikan petunjuk."

Abdurazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu

Hatim, dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan serupa itu dari Qatadah.

Ibnu Mardawaih dan Al Khathib meriwayatkan dari Ibnu

Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersaMa: 4l)# r; gjiJr 'U f*lF'qt:fii'; j,ltii f,,t '.Jit :& ,jl (Petaiartlah otei'kaltan tintang itao*l
bintang-bintang yang dapat kalian iadikan petuniuk di dalam

Ire gelapan darat dan laut, kemudian berhentilah).tso

Telatr diriwayatkan pula sejrrrlah hadits yang menganjurkan

untuk memperhatikan matahari dan bulan guna mengingat Allatt

SWT, bukan untuk selain itu. Diantaranya adalah yang diriwayatkan

oleh Al Hakim da1- di-shahift-kannya dari Abu Hurairah, ia berkata:

Rasulullah SAW bersabda: ';it1 'nlllt'otht;"-, l' , l' )V *t
.*t jry. (Para hamba Altah yang paling dicintai ,eUin adaiah merekn

i*i il*perhatikan matahmi dan bumi untukmengingat Altah).23r

Ibnu Syahin, Ath-Thabrani, Al Hakim, dan Al Khathib

meriwayatkan dari AMullah bin Abu AufL ia berkata: Rasulullatt

SAW bersabda. Lalu dikemukakan menyenrpai riwayat tadi.

Ahmad dalam Az-hhd dan Al Khathib meriwayatkan serupa

itu dari Abu Darda

Al Khathib dalam An-Nujutt meriwayatkan dari Abu Harirah

secara marfu' menyerupai haditsnya yang pertama tadi.

uo Dha'i7 disebutlon oleh Al-Albani dalam Dha'd Al Janri', 2455, dn ia

b€[kata, uDha'il:
ar Diriwayatlcan oleh Al Hakim, l/51. Dicaotunkan oleh Al Haitsami dalan Al

Majma" lR',i|, dmt ia be*at4 "Diriwayatlon oleh Ath-Thabrani dalaur lI Kabir,

aan AJ Bz.zzfi. Para perawinya tsrqdt, hanya saja riwayat ini mengandung cacat'

Hari hadits Ibnu Abu Aufa menyenrpai itu."

\
L-l
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Al Hakim dalam Tarikh-nya dan Ad-Dailami meriwayatkan

dengan sanad dha'if dari Abu Hurairah jlga, ia be-rkata:. Rasulullatt

sAw bersabda: 'ei'l?t,tq!j ,1ei ,+\|,Y 1i7- y 4ht i,fut6$
.rSLJ.tr CU; ,!t o*it (rtgo 'sa;"i* y*;s dinaungi'Altah

dengan naungan-Nya pada hari yang tidak ada naungan selain

naungan-Nya adalah: pedagang yang iuiw, pemimpin yang

sederhana, dan pemerhati matalari pada siang h*i)."'
Abdullah bin Ahmad dalam Zawaid Az'Zuhd meriwayatkan

dari Salman Al Farisi, ia berkata" *Tujuh golongan berada di bawatr

naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan selain naungan-

Nya." Lalu diantaranya ia menyebutkan, *Laki-laki yang

memperhatikan mataliari untuk waktu-waktu shalat."

Semua hadits tersebut terikat dengan: memperhatikan unttrk

mengingat AllalL bukan unttrk selain itu. Allah telah menetapkan

habisnya waktu shalat Subuh dengan terbitnya matahari, awal waktu

shalat Zhuhur dengan tergelincirnya matahari, waktu shalat Ashar

adalatr selama sinar matahari masih cerah, waktu shalat Maghrib

adalatr terbenamnya matahari, dan diriwayatkan tentang waktu shalat

Isya: Nabi SAW pemah melaksanakannya pada waktu tidak

terlihatnya bulan pada hari ketiga suatu bulan.a3 Dengan begrtu, dapat

diketahui awal-awal bulan, pertengahan bulan, dan akhir bulan. Jadi,

barangsiapa memperhatikan matahari dan bulan sarat dengan hal-hal

ini, maka dialah yang dimaksud oleh Nabi SAW. Adapun yang

memperhatikannya untuk kepentingan selain ittr, maka dia bukanlah

Yang dimaksud oleh riwaYat tadi.

Demikian juga ilmu perbintangan, bahkan ada larangan untuk

mengkajinya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dan Al

tsz Dha'y. disebutkan oleh Al-Albani dalam Dha'if Al Jani',2611, dm ia
bcrtata, "Dha'if;'

83 Shahih: Ahma4 4D74, At-Tirmidzi, 165, Abu Daud, 419, Ad-Darimi, 1212,

dan An-Nasa' i, 1126/,. Di-shahih-kanoleh Al-Albani dalam Shahih As'&nan.
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Khathib dari Ali, ia berkata, "Rasulullah SAW melarangku mengkaji
bintang-bintan 13234

Ibnu Mardawaih, Al Marhabi, dan At Khathib meriwayatkan

dari Abu Htrairatr, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang mengkaji
bintang-bintang."tss

Al Khathib juga meriwayatkan seperti itu dari Aisyatr secara

marfu'.

Ath-Thabrani, Abu \g'aim dalam Al Hilyah, dan Al Khathib
meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah SAW
be11ab.!a: iirfi uf.s t\y2 ,tll;$'tuit ;.s rig d:i<,;16 ,f.6bt f; $y

.ti#ti (Bila disebutkan tentang pma sahobatht, maka diamlah
kalian. Bilo disebutknn tentang takdir, maka diamlah katian. Bila
disebutkan tentang bintang-bintang maka diantlah kalian).'fi6

Ibnu Abu SyaibalU Abu Daud, dan Ibnu Mardawaih
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Nabi SAW bersabda: U
.tt:) 6 tt:j iJ,;t 'u alb '#, l$t 1 + u,$r lnarangsiapa
mempelajari ilmu nujum [perbintanganJ, berarti ia telah mempelajari

sebagian dari sihir. Semafin bertambah [ilmu yang ia pelajoriJ, maka

semafin bertambah ptla [dosanyafl.aT Itulah hadits-hadits yang

menyinggung tentang memperhatikannya untuk menjadi selain

petunjuk jalan, memikirkan, dan mengambil pelajaran. Adapun

riwayat-riwayat yang membolehkan memperhatikan bintang-bintang,

234 Dicantumkan oleh Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawaid,5/116, dan ia
berkat4 'Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam lI Attsath dari hadits Abu
Hurairah. Dalam sanad-nya terdapat Uqbah bin Abdullah Al Asham, perawi yang
dha'if, namun disebutkan dari Ahmad bahwa ia menilainya tsiqah, sementara Abu
Hatim mengingkari darinya hadits ini."

a5 Lihat sebelumnya.
uo Shahih. Dicantumkan oleh Al Haitsami dalan At lulajma', 7D02, ia

menyandarkannya kepada Ath-Thabrani dalam Al Kabir. Al-Albani dalam Ash-
Shatihah,34.

B7 Hasan. Ahmad, 1/311, Abu Daud 3905, Ibnu Majah, 3726, tthmad Sfkir
berkata, "Sanadaya shahih dan di-&asan-kan oleh Al-Albani dalam Shahih Abi
Daud"

I
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semuanya terikat dengan: Untuk dijadikan petunjuk jalan, guna

memikirkan dan mengambil pelajaran, sebagaimana dit,unjukkan oleh

hadits Ibnu Umar yang telah lalu. Pengertian ini sebagaimana yang

diriwayatkan dari Ikrimah, yang dikeluarkan oleh Al Khathib darinya,

bahwa ia pernah bertanya kepada' seorang laki-laki tentang

penghitungan bintang-bintang, llallturl lald-laki itu merasa berdosa

(enggan) memberitahtrny4 maka Ilcimatl berkata, *Aku pernah

Ibnu Abbas berkat4 'Itu adalah ilmu yang jarang diketatrui

manusia, dan a}:u ingirn mengetafuuinya'."

Abu Daud dan Al Khathib meriwayatkan dari Samurah bin

Jundub, bahwa ia menyampaikan lfiutbah, lalu ia menyebutkan

sebualrhadits dari Rasulullatr SAW: oir J$'of o;'116u bf ,:.t[$l

b;wb Jr-1 e,j;t wti ,r &J, iii Stillt ;i\ tih J#i,r;t.lr
A*t-6'$4.'6t? W."F-,I':Ut 'u'cltfi qt*t,iils u St:,e'fri ,yt
y.i 1 fi'1d**i, badu.''sesi"sgrrntyo ada orang-orong yong

menyatalwn bahwa gerhananya matahui ini dan gerhananya bulan

ini, serta tenggelamnya bintang-bintong ini dari tempat

peredarannya, adalah karena kcmatian orang-orang besar dari
penduduk bumi. Namun sesungguhnya mereka telah berdusta, karena

semua rtu adalah tanda-tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah,

agar dijadikan pelajaran oleh para hamba-Nya untuk Allah lihat apa

yang meng(mtmkan tobat bagi mereka).Bt

Telah diriwayatkan secara pasti dalam Ash'shahihain dan

yang lainnya mengenai gerhana matahari dan bulan dari Nabi SAW:

.sV *. tor U'*i- ',4i ,y. ii ft ?tr. y*- r t:ii
(Sesungguhnya keduanya tidak terjadi gerhana karena kcmatian atau

hiduprya tkelahiran] seseorang, akan tetapi dengan kcduonya Allah
membuat tahtt poa hamb a-Nya).tse

Br Sana&nya dha'tf. Diriwayatkan oleh Aha{ 5ll6.Dallrn sou&rryaterdapat
Tsa'labah bin Abbad Al Abdi. Al llafizh bcdffi" "Maqhi (riwayatnya dapat

diterima)." Tryi saya tidalc mcncmukm4na dalm Sra n Abi Daud.u' Mrrnofq 'alaih: Al-Lu'lu' va Al Majou 52t, dari hadits Abu Musa Al
Asy'ari.
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Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Umamah secara

marfu': *Ui\i'*l,t c$t 4 u:*'i,gti',i.?tT t:afu'o1
.:,,ir3\i ,;$i & (Sesungguhnya ,EAon memberdirikan Adam di
hadopan-Nya, kemudian menepuk pundak kirinya, lalu kcluarlah anak

lrcturunannya dari tulang punggungrya hingga memenuhi bumi).lnr
adalah hadits yang semakna dengan ayx: 2L.i ,# e $6'rs5l'i6
(Dan Dialah yang menciptakan kamu dari seorang dir{).

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshw, Ibnu Abu Syaibah, Abd
bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrmdzir, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-
Syaikh, serta Al Hakim dan di-shahih-karmya dari berbagai jalur, dari

Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, {{r,3t"jr* (Maka [bagimuJ ada

tempat tetap dan tempat simparun), ia berkata "Al mustaqarr (tempat

tetap) adalah sewaktu di dalam rahim, seaangtan al mustduda'
(empat simpanan) adatah yang tersimpan di dalam tulang punggung

kaum laki-laki dan para binatang."

Dalanr lafazh lainnya disebtrtkan, "Al mustaqarr (empat tetap)

adalah sewakttr di dalam rahim dan di muka bumi, atau di dalam

bumi, baik hidup ataupun sesudah mati."

Dalam lafazh lainnya disebutkan, " Al must aqarr (tempat tetap)

adalah sewaktu di bumi, sedangkan al mustauda'(tempat simpanan)

adalah sewaktu di dalam tulang punggung."

Abdurrazzaq, Ibnu Abu Hatino" dan Abu Asy-Syailtr
meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, mengenai ayat ini, ia berkata

"Tempat tetapnya adalah di dunia, sedangkan tempat simpanannya

adalah di akhirat."

Sa'id bin Manshur, Abd bin Humai{ Ibnu Abu Hatim, Ath-
Thabrani, dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia
berkata, "Tempat tetap adalah rahim, sedangkan tempat simpanan

adsloh tempat matinya."

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Al Hasan dan Qatadah,

mengenai ayat ini, keduanya berkata, "Tempat tetap di dalam larbur,
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dan tempat penyimpanan sesuahr di drmia" yang hampir-hampir

digapai oleh pemiliknya."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari As-

Suddi, mengenai firman-Nya (+fr e: & 'g.1. 1X"mi keluarkan

dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak), ia bqrkata,
*(Ma*sudnya adalah) bulir ini."

Ab&nazzaq, Abd bin Humai{ Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrm&ir,
dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari AI Barra bin Azib, mengenai

firnran-Ny", '$t i(E (fanskai-tangkai yang menjula), ia berkata

"(Maksudnya adalatr) yang dekat."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai finnan-Nya: 
tlllt i*-

(Tanglrai-tangkai yang menjulai), ia berkata "(Maksudnya adalah)

pohon kur:na pendek yang tangkai-tangkainya menyentuh tanah."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan darinya,

ia berkata: Kata: !(gaanyaadalah tangkai-tangkai, sedangtan iiiti
aninya adalah yang menancE). Tangkai-tangkai itu merundtrkkan

yang tumbuh

Abd bin Hunrai4 Ibnu Al Mrmdzir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu
Asy-Syaikh meriwayatkan dari Qatadalu mengenai firrran-Nya, (#'
# fij gang serury don tidak serupa), ia berkata, "serupa

daunnya dan beragam buahnya."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'b Al

Qarazhi, mengenai firman-Nya, A f+"F Syfirt* (Perhatikanlah

bruhnya di waWu polomy berbwh), ia berkata, "(Maksudnya

adalah) balol buatr dan buah mudanya."

Abu U-baid, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Al Barra, me,lrgenai firman-Nya: .tfi3 lOan

fperhatikan plalahJ kematmgamya), ia b€rlota, *(Makudnya

adalah) nadhj aIru (matangnya)."
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r4" * a,i\, 5 i*. a v$r"w'";6 ;rA $.1F. o

fi ";tt fr iK ilB*i; Ei:ai LS. @ C;r;_s it-*S
"'{r,xP:;tqytrr6,*'fi;6'g,tL3"WrtX

J,+;, 6i rf ,P'XZ'.#6 sG k SLAl''t $ yili{
@ i+r l;Ai';'7;:ti 3,.x $3,5:rtL'.iJ GE

"Dan mereka (orang-orang musyrik) mcnjodikan jin itu sekutu bagi
Attah, padahat Altahlah yang menciptakan jin-jin itu, dan mereka

membohong (dengan mengatakan) r' Bahwasanya Allah mcmpunyai
anok laki-laki dan perempuan', tanpa (berdosar) ilmu pengetahuan.

Maha Suci AAah dan Maha Tinggi dari sifat-sifat yong mcreko
bertkon. Dia pencipta langil dan buml Bagaimuta Dia mcmpunyai
anah padahal Dia tidak mempunyai istrl Dia mcnciptakan segala

sesuatry dan Dia mengetahui segala sesuatu (Yong memiliki sifat-
sifat yang) demikian itu ialah AAah Trrtan kamu; tidak ada tuhan.
(yang berhak disembah) selain Dia; Pencipta segala sesuatu, maka

sembahlah Dia; dan Dia adoloh Pemelihara segala sesuatu Dia
tidak dapat dicapai oleh penglihaton mata, sedang Dia dopat

melihat segala penglihatan itu, dan Dialah Yang Moha Halus logi
Maha Mengetahzi." (Qs. AI An'aam [6]: 100-103)

Redaksi ayat ini mengandung penyebutan jenis lainnya dari

kejahilan dan kesesatan mereka

An-Nuhas berkata" *'";r$ aAaUn maful pertarn4_ sed?ngkan
:.$ aaa* maful kedua, seperti firman Allah Ta'ala: (fi, W-
(Dan dijadikan-Nya lamu orong-orang merdeka) (Qs. Al Maa'idah

t5l:r.3.0) Serta firman-Nya: t!t3:3 {( fr, ii:ii (Dan Aku jadikan

bagbrya horta benda yang banyak) (Qs. Al Muddatstsir p\: l2).

I
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Al Farra' meurbolehkan untuk meurposisikan kata: ',!$sebagai

"# yang

dikatakan,

badal d*i 'Kfidan sebagai penafsimya

Al Kisa'i membolebkan me-marfu'-l<at kata:

bermakna hum al jinn (mercka adalah jin), seolah-olatr

"Siapa mereka?" Lalu dijawab, *Jh."

Yazlrd bin Abu Qutbaib dan Abu Hayyan membacanya dengan

rafa'. Ini dapat juga dibaca denganTarr, berdasarkan anggapan di-
idhafah-Y,annya kata: Kj fepaaa kata: t$ sebagai penjelas.

Maknanya adalah, mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, lalu
menyembah sekutu-sekutu itu sebagaimana mereka menyembah

AllalL dan mengagungkan sekutu-sekntu itu sebagaimana

mengagtmgkan Alah

Ada yang berpendapat bahwa makzud 'ir$ A sini adalatr

malaikat karena ijtinaan mereka" yakni, karena mereka tersembunyi

(tidak terlihat). Mereka itulah yang mengatakan bahwa para malaikat

itu adalah putri-putri Allah.

Ada yang mengatakan bahwa ayat ini dittmrnkan berkenaan

dengan kaum zindiq yang berkata, "Sesungguhnya Allah Ta'ala dan

iblis adalah dua saudara. Allah mencipakan mannsia dan binatang,

sedangkan iblis menciptakan ular, binatang buas, dan kalajengking."

Demikian yang diriwayatkan dari Al Kalbi, ini hampir mirip dengan

perkataan kaum Majusi, "Alam ini mempunyai dua pencipt4 yaitu

Tuhan SWT dan syetan." Demikian juga orang-orang yang berkata,

"setiap kebaikan dari cahaya" dan setiap kebunrkan dari kegelapan."

Mereka adalah golongan Manawiyah.

Firrnan-Nya' '6ft eodotol Atlahtah yntg menciptakan jin-
jin ita), adalah r€daksi lolimat dengan perkiraan adanya

kata li, yakni wo qad 'alimut omallaaha trtalqahwt (dan srmgguh

mereka rclah mengetahui hhwa Allahlah yang m@iptakan merelra).

Atau, yang mcnciptakan apa ]rang mereka jadikan sebagai sekutu-

sekutubagi A[ah.
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Firman-Nya: ?\'t. 'qi. 5 li{fj loan merela membohong

[dengan mengatakanJ, " Bahwasanya Allah mempunyai anak laW-laki

dan perempuan."). Nafi' membacanya dengan tasydid yatLg

menunjukkan banyak, karena orang-orang musyrik menyatakan

bahwa para malaikat adalah putri-putri Allah, orang-orang Nasrani

batrwa Al Masih adalah putra Allah, dan orang-orang

Yahudi menyatakan bahwa Uzafu adalah puta Allab sehingga hal itu
banyak terjadi akibat kekufrran mereka, maka fi'l-nya diungkapkan

dengan tasydid untuk menyesuaikan maknanya brakni bermalsna

banyak atau terjadi berulang kali).

Ulama lainnya membacanya dengan tarthfif (tnpa tasydid).lnr
juga dibaca tjt;, a"ri at-tahriif,yakni merubah.

Para ahli bahasa berkata "Makra khoaquu adalah mengada-

ad4 berpura-pur4 dan berdusta. Dikatakan ikltalaqa al {k(membuat-
buat berita bohong) - ikhtmaqa[hul dan khoraqapz]. Atau asalnya

adalah Huraqa ats-tsaub, yang artinya merobek pakaian." Maksudnya

adalah isytaqqu lahuu baniin wa banaat (mengasalkan pada-Nya

anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan) [yakni menyatakan

bahwa Allah memiliki anak-analc lelaki dan anak-anak perempuanl.

Firman-Nyu, * iy{fanoa [berdasarJ ilmu pengetalruan)

terkait dengan katimat yang dibuang yang statusnya sebagu hal

(keterangan kondisi), yakni kaainiin biglairi 'ilm (dalam kondisi

tanpa berilmu). Bahkan mereka mengatakan itu atas dasar kejahilan

yang nyata- Kemudian setelah menceritakan kesesatan yang nyata dan

kedustaan yang besar ini, yaitu menjadikan jin sebagai sekutu-sekutu

bagi Allah dan menetapkan batrwa Allah mempunyai anak-anak

peremprnn, Allah menyucikan Diri-Nya dengan berfirrran: )14
<,;.46 {lSlS (Maha Suci Allah dan Matn Tinggi dari sifat-sifat

yang mereka beritran). Pembahasan te,lrtang makna iG{l teUa,

dikerhukakan. Mat<na Jril adalah jauh dan tingg dari perkataan batit

yai$ mereka sandangkan kepada-Nya
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Firman-Ny a: 6$3 E9:3sl 'e*. @io pencipta langit dan

bumi), maksudnya adalatr mubdi'uhumaa (pencipta keduanya), maka

bagaimana aisa'tr: ii 3k (Dia mempmyai anak)?

Y:ata at badii' bisa juga bermalcrn aI mubdi', seperti halnya as-

samii'yang berrra*na al musmi' katsiiran (yang sering terdengar).

Contohnya adalah perkataan Amr bin Ma'dikarib berikut ini:
, t t ,.. (, t-.t

L-r* 6.v*t3 rft! Ulr gtfntk.r,;; rf
oJaminan populmitas sang da'i yang sering terdengar itu

membuaiht dan kmv an-kav, anht hingga terlel ap.u

Ada yang mengatakan bahwa kata tersebut merupakan idhafah

as-sifah al musyabbihoh kepada fa'il, yarrg asalnya adalah badii'u
sama&vaatihi wa ardhihi (pencipta langt dan bumi-Nya).

Al Kisa'i membolehkan kwdhsebagai na'funhrk y*t" 
;0,

Pendapat yang benar adalah, rafa'-tya itu karena perkiraan

mubada'yang dibuang, atau itu sebagai mubtaa', sedangkan khabar'

nya adalatr':l; 5 iK'$7 @ a gatmana Di a m e mputy ai anak).

Ada yang berpendapat bahwa mafu'-nya karena sebagufo'il
dari Jt3 (Maha Tingg). Ini juga dibaca dengan nashab, sebagai

pujian.

Kalimat tanya: ';fr I ik-ltl(Bagaimana Dia mempunyai anak)

adalah bentuk dan menjauhkan, yakni, yang demikian

kriteriany4 bahwa Dia menciptakan langt dan bumi serta semua yang

ada pada keduanya, maka bagaimana mrmgkin Dia mempunyai anak,

sedangkan semua itu adalah ciptaan-Nya? Lalu, bagaimana bisa Dia
menjadikan apa yang diciptakan-Nya sebagai anak?

Allah lalu menegaskan lagi penafian anak dengan

Mrman: l2r* 
^ 

,* 13 goaaa Dio tidak mempwtyai istri),

makzudnya adalah, bagaimana mungkin Dia me'mpunyai anak,

TAFSIR FATHUL QADIR 819



padahal Dia tidak mempunyai isti, dan jika tidak ada istri maka
mustahil akan ada anak.

Redalcsi kalimat: ,uK';trt (Dia menciptakan segala sesuatu)
adalah sebagai penjelasan redaksi kalimat sebelumnya, karena yang
menciptakan segala sesuatu mustahil menjadikan sebagian ciptaan-
Nya sebagai anak. ,# ,$ ,f; 'A (Dan Dia mengetalrui segala
sesuatu),trdak suatu makhluk pun yang luput dari-Nya

Kata pentrnjuk: iAl;'' (Yang memiliki sifat-sifat yang)
demikian ira) mentrnjukkan sifat-sifat yang telah disebutkan. Kalimat
ini berada pada posisi rafa' sebagai mubada', dan yang setelahnya
adalah Htabar-ny4 yaitu tafaztr lifr lmtan -4il:lr). Adapun -{9,
(Tuhon kamu) adalah khabar kedua: i jt iit -{ gtaa* ada ihan
[yang berluk disembahJ selain Dia) adalah t:tubo k"tigq dar- b€
tG +L (Pencipta segala sesuatu)adalah t*abukeempat.

Bisa juga kalimar i?gr,:"1eatah Altah Tuhan kqmu) adalah
bad{ dari ism isyarah. Deniikian juga kalimat: $L AF\f1iJff
t 5 €lde ada tuhan [yang berhok disenbahj seloin Dia; percipta
segala sesuatu) sebagai klubor mubtoda'. Bisa juga nafu,-nya [$
karena disembunyikannya mabtada'. Al Kisa'i dan Al Farra
mernbolehkan naslab padanya.

lt3,?E (Maka sembahlahDia), malcnrdnya adalalt siapa yang
sifat-sifat-Nya demikian" maka Dialah yang berhak diibadahi. oleh
karena itu, sembahlah Dia dao janganlah menyembah selain-Nya yang
tidak menriliki sifat-sifat agung ihr.

Firman-Nya: 3ri.\i'rL)iJ <ao fidak dopat dicapi oleh
penglilutan mata). ?6,jl adalah bentuk jr-ak dai- bashar, yarnr
indra penglihatan. Idraak asy-syai' adalah ungkapan tentang peliputan
sesuafu.

Az-7-allaj berkata *Maksudnya adalah, hakilcat-Nya tidak
dapat dicapai oleh penglihatan. Jadi, yang menafikan itu adalah tidak
adanya pencapaian, bukan sekadar tidak dapat dilihat." Ini telah
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dipastikan oleh hadir-hadits mutawatir yang tidak ada keraguan dan

kesamaran di dalamnya, bahkan sudah diketahui oleh umumnya

masyarakat, kecuali yang tidak mengenal Sunnah yang suci.

Selain itu, telah dinyatakan dalam ihmu bayan dan mizan,

bahwa terangkatnya pemastian umum memunculkan bagian. Jadi,

malaranya adalalt tidak dapat dijangkau oleh sebagian penglihatan,

yaitu penglihatan orang-orang kafir. Demikian ini berdasarkan

anggapan bahwa penafian pencapaian ihr memastikan penafian

penglihatan. Jadi, yang dimaksud dengan itu adalah penglihatan yang

khusus.

Ayat tersebut termasuk kategori pencakupan yang umum,

bukan meng-general-kan cakupan. Adaprm yang pertama tergantikan

oleh bagian. Perkiraannya adalah, tidak dapat dicapai oleh semua

penglihatan, tapi oleh sebagiannya, yaitu penglihatan orang-orang

beriman. Berpatokan kepada salatr satu pemaknaan tadi, cukup

beralasan, karena kami telah menjelaskan tentang mutmtatir-tya
riwayat yang menyebutkan batrwa kelak di akhirat dapat melihat-Nya.

Ini dikuatkan oleh firman Allah Ta'ala: ,; XS-if.2 (Wajah-wajoh

[orang-orang mubninJ pada hari itu berseri-serf) (Qs. Al Qiyaamatt

17sl:22).

Firman-Nya, ji;!{\ lr-i.';3 $ e aon g Di a dapat me I ihat s e gal a

penglihatan itu), makzudnya adalalL meliputi dan mencapai

hakikatnya, tidak ada sesuatu ptm yang luput dari penglihatan-Nya.

Diklususkannya penglihatan adalah agar mencaktrp jenis yang

disebutkan sebelumnya

Az-7aiaj berkat4 "Ini menrmju*&an bahwa para malfiluk
tidak dapat mencapai penglihatan, yakni tidak dapat mengaahui
hakikat teknis penglihatan dan sesuatu yang dengannya manusia bisa

melihat dri kedua matany4 sedangkan mggota tubuh lainnya tidak
dapat melihat kedua matanya."
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,t,=fli 'f, @* Dialah Yang Maha Halrc), terhadap para

hamba-Nya. Dikatakan "athafa fulaan bi fulaanu,yakni fulan bersikap

halus terhadap fulan. Al-luthf fi al 'amal artinya bertindak lembut.

Kehalusan dari Allah adalah bimbingan dan perlindtrngan. Althafahu
bi kadzaa artinya bersikap ba*. At mulaathafah adalah sikap baik.
Demikian yang dikatakan oleh Al Jauhari dan Ibnu Faris.

'# <t"O Maha Mengetalrui), makzudnya adalah Maha
Mengetahui segala sesuatu, sehingga tidak ada sesuatu prm yang luput
dari-Nya.

Ibnu Jarfu, Ibnu Al Mundzir, dao Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari Ibnu Abbas,mengenai firman-Nya .k; iLlJl;.t
fi{gt '"r# <Oo" mereka [orang-orong musyrikJ menjadikon jin itu
sehttu bagi Allah, padahal Allahlah yang menciptakan jin-jin itu), ia
berkat4 "(Maksudnya adalah) wallaahu tihalaqahum Cradahal
Allahlah yang menciptakan mereka). ), h ?bJ 'qi. 'i llife lOan
mereka membohong [dengan mengatakanj,'Balutasanya Allah
memlrunyai anak laki-laki dan perempuon'.) yakni mereka

memperkirakan."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya, mengenai firman-Nya:
lfF" ia berkita, "(Makzudnya adalah) ja'alnt (mereka

menet4kan)."

AM biD Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari Mujahi4 ia berkata, "(Maksudnya adalah)

kadzabuu (mereka berbohong)."

Abd bin Humaid dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan selupa itu
dari Qatadah.

Ibnu Abu Hatim, Al Uqaili, Ibnu Adiy, Abu Asy-Syailfi, dan

Ibnq Mardawaih meriwayatkan dengan sanad dha'ifdari Abu Sa'id
Al'*hudri, dari Rasulullah SAW, mengenai firman-Nya , '.Lr.i {
'rii.ll lAo,tidak dapat.dicapa! olgh penglihatan 

-mata), batrwa Lefiau

bersabda: b,b,:f 'oi A,fu g as.,t'i(uir1 ryrtts;yi'tii
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t*{ &q p6il i, $>ti (Seandainya manusia, jin, malaikat, dan syetan

ttiriion diciptoian sampai binasa, dibariskan meniadi satu baris,

niscrya tidah akanpernah meliputt Altah selamanya).

Adz-Dzahabi berkata, "Hadits ini munlar." Dalarn sanad-nya

terdapat Athiryah Al Aufi, perawi yarrg dha'i|"

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,

Ibnu Abu Hatim, Al Hakim dan dr-shahih-h'alnrrya5 serta Ibnu

Mardawaih dari Ibnu Atbas, ia berkata, "Muhammad melihat

Tuhannya." Ikrimah berkata, "Lalu aku katakan kepadanya (Ibnu

Abbas), 'Bukankah Allah telatr berfirman, L4';3 ';rfrt'.Lr.iJ
,;|ii (Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia
dapat melihat segala penglihatan itu)?' Ia menjawab, 'Semoga kamu

kehilangan ibtrmu. Itu artinya adalah cahaya-Nya, Dia menampal&an

@zat-Nya) dengan cahaya-Nya, maka tidak ada sesuatu pun yang

dapat mengetatruinya. "

Dalam lataz}r, lainny4 "Yang demikian itu, apabila Dia

menampakkan dengan cara-Nya 
-tanpa 

kita ketahui prosesnya-,

maka tidak ada satu penglihatan (pun yang dapat mencapai-Nya)."240

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, ia berkata, "Tidak ada

penglihatan seorang pun dapat mencapai Allah.'

Abu Asy-Syaildr dan Al Baihaqi dalaq Ar-Ru'yah

meriwayatkan dari Al Hasan, mengenai firman-Nya: ,6ifit4)iJ
(Dia tidak dapat dicapai oleh pqnglihatan mato), ia berkata,

"(Makzudnya adalah) di dunia."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan seperti itu
dari Ismaiil bin Aliyyah.

N Sanad-aya dha'rf. At-Tirmidzi, 3279, el_Hakiq l/65, namun tidak Erdapat
perkataan Ilcimah di dalamnya- Disebutkan juga oleh Al Haitsami dalrmrt Al
Majma',71115, dan ia berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabnani. Dalam sana&nya
terdapat Ibrrahim bin Al Hakam bin Aban, pcrawi yaag matr* (riwayatnya
ditinggalkan)."
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uJui"W ."* a :*;S g |r::tfu n),V {,&'s
11$ J,' s:, \Jfijgi9i,3rJ 4{9' @ W &-{c
&*?,7f1i,11-{ 4 * $fuJr di@ Gi& rA
uiiw W,ti;r14 rrWu,il ;6 tri @ |"t;fi *
'i1W'6 i'l $' n'o;-l<-itt l#V; @ Fr, d; 6

A4os6L?;13$&-6A-{{*;-,gL
t1;{ $(q-A$

"Sesungguhnya telah dotang hepadamu bukti-buldi yang terung

dori Tuhanmu; maka barangsiapa mclihat (kebenaran itu)' maha

manfaatnya bagi dirt sendiri; dan barangsiapa buta (tidoh melihat

kebenaran itu), truka (kemudharatannya) kembali hepadonyu Dan

aku (Muh:amnad) sekali-hali bukanlah pemelihara(mu).

Demikianlah Kami mcngulang-ulangi ayat-ayot Kami (supaya

orang-orong yang beriman mendapat petuniuh) dan supaya orang-

orang musyrik mengatakan,'Kanu telah mempelaiari (ayat+yat itu
dari Ahli Kilab)', dan sulraya Kami mcnieloskan Al Qur'an itu
kepada orangqrang yang mengetahul Ikfiilah apa yang telah

diwahyukan hepadamu dari Tuhanmu; tidak ada tuhan selain Dia;
dan berpalinglah dafi orangorang musyrih Dan halau Allah

menghendaki, niscaya ryurcka fidak mempersekatukan(-Nya). Dan

Kami tidak menjadikan kamupemelihara bagimereka; dan kanu
sekali-kali bukanlah pemellhara bagi mereku Dan ianganlah kamu

memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah seloin AAah,

karena mereka nanti akan rnemakiAllah tlengan melampaui batas

tanpa pengetahuan. Demikianlah Kamiiadikan setiap umat

tmnganggap baih pekerjaan mereko. Kemi,udian kepada Tuhan

merika kembali merehar lalu Dia memberitakan kepada mereka apa

yang dahulu mereha kerjahan.n (Qs. Al An'aam [6]: 104-108)
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)!14 "aa*, 
b@tuk jaurak dali bashiirah. Makna asalnya

adalah cahaya hati, sedangkan yang dimakzud di sini adalah huiiah

yang jelas dan bukti yang nyata. Perkataan ini terlontar melalui lisan

Rasulullah SAW, maka pada bagian alfiirnya disebutkan, F$U\U;
+J/, (Dan atu [ MuhannadJ s ekal i-kali bukonl ah pemelihara [muJ).
Disandangkannya sifat *datang" kepada 'ifi aaaan sebagai benhrk

penekanan tentang perihalnya, dan menjadikannya pada tingkat yang

abshak, yang ditrarapkan kedatangannya, sebagaimana ungkapan

jaa'at al 'aafiyahwa inshuafa al maradh (datanglatr kesernbuhan dan

berlalulah penyaki|. Aqbalat as-su'tntd wa adbarat on-nulruus

(tibalatr kebahagiaan dan lenyaplah kesengsaraan).

4;f$, fA # (Maka buangsialn melihat [kcbenaran inJ,
maka manfaatnya bagi diri sendiri), maksudnya adatab barangsiapa

dapat menangkap huiialu rhencerna, dan memahaminya, maka itu

akan berguna bagi dirinya sendiri, karena dengan itu ia akan selamat

dari adzab neraka.

'4 i;t (Dan bmangsiap buta [tidak melilnt kcbenoran ituJ),

maksudnya adalah, tidak dapat menangkap, mencerna, dan memahami

hujjah itu" maka dampak buruknya akan menimpa dirinya seirdiri,

karcna ia akan berhadapan dengan kemurkaan Allah di dttnia, dan

arahnya kc neraka

*$, F* 6 U't (tu" atu [MttwnnadJ seleali'ttoli

bulroildr pemelilwafuru)yalrg membalas amal-amalmu" lrucoa alnr

hanya ssorang uhsan yang menyampaikan risalah Tuhatkq dan

Dialah ymg m€ngawasimt

AzZsiiaj be*aa, 'Ini ditunmkm sebeltm diwajibtlulna
permg. Allah lalu memerintahkan tmtuk mencegah mereka dengan

pedang dri pcoyembahm bcrtala"

gr5f '!# 4\{9t {Demikioioh ltutti mengulotg-almgr

ayot@ I(orr}, m*sUrya adalab s€eerti ifulah pengulugan-

pengulangan jmji, ancamm, wejmgan, dm pedngdan.
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Firman-Nya: L:;:1'1jA; (Dan supaya orang-orang musyrik

berlrata, "Kamu telah mempelajari [ayat-ryat itu dari Ahli KitabJ.")
di-'athf-ftaa kepada kalimat yang dibtrang, yakni, Kami mengulang-

ulang ayat-ayat Kami agar tegaklah hujjalu dan agar orang-orang

muslgik itu berkata" "I(amu telah mempelajari (ayat-ayat itu dari Altli
Kitab)." Atau, "Ini sebagai 'illah tntuk fi'l yang dibuang, yang

diperkirakan letaknya dikemudiankan, yakni, dan agar oraog-orang

musyrik itu berkata, 'I(amu telah mempelajari (ayat-ayat itu dari AhIi
Kitab)'. Oleh karena itu, Kami mengulang-ulangnya. Berdasarkan

pengertian ini, maka hlruf laam tersebut berfungsi menunjukkan

akibat atau dampak kejadiannya. Maknanya adalah, seperti itulalt
pengulangan-pengulangan Kami terhadap ayat-ayat Kard, dan supaya

orang-orang musyrik berkatq "Kamu telah mempelajari (ayat.ayat itu
daxi Ahli Kitab)." Itu karenq sesungguhnya tidak artinya perkataan

dan penyangkalan mereka itu. Jadi, makna intinya yaitu, ini sebagai

ancaman bagi merek4 dan tidak berpenganrhnya perkataan mereka

itv. Az-Taijaj telah mengisyaratkan pengertian seperti ini.

An-Nuhas berkata, "Mengenai maknany4 ada pendapat lain
yang bagus, bahwa makna: giST ,1#, Q{ani mengulang-ulangi

ayat-ayat Ifumi [supaya orang-orang yang beriman mendapat

petunjukJ) adalah, Kami mendatangkan ayat demi ayat supaya oralg-
orang musyrik berkata kepada I(ami, 'Kamu telatr mempelajari (ayat-

ayat itu dari Ahli Kitab)'. Sehingg4 mereka yang pertama diingatkan

kepada'mereka dengan yang alfiir. Inilah hakikatnya. Adapun yang

dikatakan oleh Abu Ishaq, yakni Az-Zallaj,adalah kiasan."

Ada beberapa macam qira'ahrmtuk 3"' 5:t.

AUu Amr dan Ibnu IGtsir membacany a: l*jt!, dengan hryf
alif dr antara huruf dal dan ra', seperti h,atafaa'alta. Ini merupakan

qirq)gh Ali, Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Ikrimah, dan

oraii$orang Mal*ah.
,{'d}
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Ibnu Amir membacanya:1515, deryanfathah pada ht[uf siin

dan suhm pada hunrf taa' lanpa alif, sepem kata kluriat' lnr

merupakan qiro' ah AI Hasan.

Ulama lainnya membacanya: 3. '5i seperti kata dharabta'

Maknanya berdasarkan qira'ah pertama: Engkau telatr belajar

daxi Ahli Kitab, dan mereka mengajarimu. Engkau mengingatkan

mereka, dan mereka mengingatkannru. Ini dilunjukkan oleh apa yang

terdapat dalam Al Kitab yang muliq-yang N\* kabarkan tentang

mereka dengan firman-Nva: '1ut'-(i;' )\C'iGL <o"" dia dibantu

oleh kaum yang loin) (Qs. Al Furqaan pfl: $. Kaurn Yahudi

membanhr Nabi SAW terhadap Al Qur'an. Hat ini sepe$ ucapag

;"';; S*t €:H. **'& i,; ri;i,-u'r <i;Ji bA
(Dongengan-dongengan orang'orang dohulu, dimintanya supcya

ditulislran, maka dibacakanlah dongengan itu kcpadanya setiap pagi

dan petang)(Qs. Al F,rqaan [25]: 5) Serta ucapan mereka: iiY:tt|3y

:5. (Sesungguhnya Al Qur'an itu diaiarkan oleh seorang manusia

lrcpadanya [Muhamnad) (Qs. An-Nahl [16]: 103).

Maknanya berdasarkan qira'ah kedua: Ayat-ayat ini telah

dikemukakan, nampak dan terputus, yaitu seperti perkataan mereka:

<tff*Ji ilrl (Dongengandongengan or(mg'orang dahulu)'

Maknanya berdasarkan qira'ah ketiga sama seperti makna

berdasarkan qira:ah pertama. Al Akhfasy b€rkat4 "Itu semakna

dengan 
"ijti,hanya 

saja lebih meltdalam."

Diriwayatkan dari Al Mubarrad, ia mernbacanya: 'jfri,
dengan suhmpada huruf larz, sehingga me,lrgandung makna ancaman,

yakni, dan hendaklah mereka berkata semau merekao karena

sesunggrrhnya kebenaran itu sudah jelas. Pada lafazh ini, asalnya

adalah daraso -yahtstt - diraasah, yaitu dari ad-dos yang artinya al

qirm'ah (membaca)

Ada yan! mengaakan bahwa ini dari drrastafhaT, yarrg

maksudnya, engfuu me,lrguasainya kfiena banyak mernbaca. Asalnya
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adalah darasa ath-tha'aam, yafui daasa ath-tha'aam (menumbuk

gandum). Ad-diyaas artinya ad-daraas menurut logat warga Syam.

Ada yang mengatakan batrwa asalnya dari: darastu ats-tsaub -
adrusuhu - darsan, yang malsudnya, aku membuat pakaian. Darasat
al uar'ah - dorsan artinya, wanita itu haid. Dikatakan bahwa

kemaluan wanita disebut abu dmaas, yaihr dari haid. Ad-dars !rya
berarti jalan tersembunyi. Al Asma'i menyebutkan, "Ba'iir lam

1rudras," yang artinyq unta itu tidak ditunggang.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas da4 para sahabatnya, Ubay,

Ibnu Mas'ud, dan Al A'masy, bahwa mereka membaca: urjs, yalari
darasa Muhafinmad al aayaat (Muhammad telah mempelajari ayat-

ayat rtu). Ini juga dibaca i5l'r. Demikian qira'ah Zzrid bn Tsabit,

yakni durisat al aayaat (ayat-iyat itu telah dipelajari), dalam bentuk

kalimat negatif. Dibaca pula iii,1t5, yaluri daarasat al yalruud

muhammadan ftaum Yahudi mengajari Muhammad).

Huruf lam pada kalimat: q.f; (Dan supqya Karni

menjelaslran Al Qur'an irz) adalah lan kry, yakni, Karni mengulang-

ulang ayat-ayat Kami supaya Kami menjelaskannya kepada orang-

orang yang mengetahui. Dhamir-nya kernbali kepada gi$l, karena

bermakna Al Qur'an. Atau kembali kepadaAl Qur'an, walaupun tidak

disebutkan sebelumnya, karena dapat diketahui dari konotasinya. Atau

kembali kepada "penjelasan" yang dituqiukkao oleh/ ?-nya.

Firman-Ny u, -4j u ffil,tr-jV '3 Qtutitah apa yang telah

diwahytlran kcpadamu dmi Tuhanmz). Allah mpmerintahkan beliau

untuk mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya, dan agar beliau

tidak disibukkan oleh kelfiwatirannya terhadap mereka, bahkan

demestinya hanya disibukkan untuk mengikuti apa yang diperintahkan

Allah kepad4nya.

Kalimat: ji it iJt -{ (riaat ada tuhan selain Dia) adalah

jumlah mu'taridhah antara ma'thuf dan ma'thuf 'alaih, dengan

maksud penegasan keharusan mengikuti.
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,i,fti (Dan b erpatinglah), di-' athf-kan kepada $ tt *"ti UD.
Allah memerintahkannya untrk berpaling dari orang-orang musyrik,

setelah memerintahkannya untuk mengikuti apa yang diwahyukan

kepadanya. Ini sebelum diturunkannya perintah perang.

ffi U 8l ;11 13 @o kalau Altah menghendaki, niscaya

mereka tidak mempersefutukan[-Nyafi, maksudnya adala]r, sekiranya

Allah menghendaki mereka tidak mempersekutukan-Nyq tentulah

mereka tidak akan mernpersekutukan.Nya Ini menunjukkan bahwa

syirik itu adalah dengau kehendak Allah SWT. Pembahasan kepastian

iaj dengan pengertian ittt cukuP dikenal di kalangan ahli kalam,

sehingga kami tidak mengupasnya secara panjang lebar.

W # iGW (: (oan Kami tidak meniadikon kamu

pemelihoa bagi merelw),matcstdn;'a adalah raqiiban (pe,melihra).

,tsrr# e\% (h, tonu sekott-katt bttkottloh pemetitwa

bagi mere,ta), maksudnya adalalu )ang mcnptur apa'aPa yang

bermanfaat bagi mereka, sehingga engkau mendatanglrannya kePada

mereka. Kewajibanmtr hanyalah menyaurpaikan risalah.

Firman-Nya, ;--,W'fi lj# il g;' u 6ifr<t- fi W 7 t
$(Daniongantah kamu menaki sembahorsembalun yong mereka

sembah selain Allah, ksreno mereka nonti akan memaki Allah dengan

melampaui batas tanpa pengetalruan), Maushul-nya ini sebagai

gngkapan tentang tuhan-tulran yang disembah oleh orang-orang kafir.

Maknanya adalah, watrai Muhammad, janganlah engkau mencela

tuhan-tuhan orallg-orang kafir yang mereka sembah selain AllalL

karena dapat menyebabkan mereka mencela Allah secara ztralim dan

melampaui batas kebenaran karena kejahilan merelo.

Ayat ini menrmjul*an bahwa orang yang mengajak kepada

kebenaran dan mencegah kebatilan, bila kfiawatir hal itu bisa

menyebabkan hal yang lebih buruk daripada penodaan kemuliaan,

penyelisihan kebenaran, dan terjerumus ke dalam kebatilan, maka

lebih baik ditinggalkan, batrkan wajib ditinggalkan. Sungguh, betapa
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bermanfaat dan betapa terangnya ayat ini bagi orang-orang yang

mengusung hujjah-hujjah Allah yang terhalangi untuk
menerangkannya kepada manusia, bila mereka bisu dan tuli, yaitu

apabila diperintalrkan mengerjakan kebaikan maka mereka

meninggalkannya, serta meninggalkan kebaikan-kebaikan lainnya,
dan bila mereka dicegah dari kemurgkaran maka mereka justru

melakukannya dan melalrrkan kemnngkaran lainnya karena

membangkang terhadap kebenaran dan benci rurtuk mengikuti yang

beqar, sertamcnerrtang Allatr SWT. .

' Orang.orang seperti itu tidak bisrl dipengaruhi kecuali dengan

pedang (senjata). Itulah hukum yang adil bagr yang membangkang

terhadap syariat yang suci dan menjadikan penyelisihan terhadapnya

serta. pembangkangan terhadap para pemeluknya sebagai gaya

hidupnya, sebagaimana disaksikan di kalangan ahli bid'ah, yaitu
, ' i \ , 1'l

oiang-oiang yang apabila diseru k pudu kebenaran, maka mereka
justru melakukan banyak kebatilan, dan bila ditunjukkan kepada

Surinatr mika mereka justnr membumbuinya dengan bid'ah yang ada

pada mereka. Mereka itulatr orang-orang yang mempermainkan agama

dan menyepelekan syariat. Mereka itulah kaum zindiq yang paling

bwuk, karena mereka berdalih dengan kebatilan serta berpatokan

kepada bid'ah-bid'ah, dan bersamaan dengan itu mereka tarripak tidak

merasa takut serta malu.

Kaum zindiq telah menelikung pedang Islam dan menutupi
para pemeluknya. Reka-perdaya mereka telah merebak, kebatilan

mereka telah memuncak, dan kekufuran mereka jararrg menimpa

golongan lemah kaum muslim, disamping mereka sangat lihai
menyernbunyikan hakikat yang dianrtnya.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa ayat ini hukumnya tetap

berlaku dan tidak dihapus. Ini merupakan salah satu pokok tuntunan

untuk mencegah fhktor-fhktor keburukan dan memutuskan jalan

keraguan.

i
l
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Para qurra' Makkah membacanya, t7b, dengan dhammah

pada huruf 'ain dan daal, sefia tasydid pada huruf wawu. Ini

merupakan qira'ah Al Hasan, Abu Raja" dan Qatadah. Adapun selain

mereka, membacanya dengan fathah pada hlruf 'ain, suhtn pada

huruf daal, d5g-tafihfifpadahuruf warryz (tanpa tasydid). Maknakedua

qira'ah ini sarna, yaitu, secara zlalim dan melampaui batas. Kata ini

berada pada posisi noshab sebagai ftaI (menerangkan kondisi), atau

sebagai mashdm,atau karena sebagai maful lah

;1iG $ $-gj AiK@r-ifiantah Kamiiadikan setiap umat

menganggap baik pekerjaan mereka), maksudnya adalah, seperti

anggapan baik itulah Kami bayangkan kepada setiaprrmat Y{nS.kafir,

arnal baik dan arnal buruk mereka. fi i ai3 ',li; i J$21oa
menyesatlran siapa yang dikchendaki-Nya dan menuniufi siapa yang

dikehendaH-Nya. (Qs. Faathir [35] : 8).

ttA\(g,$ X+ r,ij 6y? txrmudian k patu ruhan

mereka kcmbali mereka, lalu Dia memberitakan kcpada mereka apa

yang dahulu mereka kcriakan) sewakttr di dunia yang benrpa

kemaksiatan, serta tidak mau menerima ajaran yang dibawakan oleh

para rasul kepada mereka dan apa-apa yang dikandung oleh kitab-

kitab-Nya yang ditunrnkan kepada mereka.

AM bin Humai4 Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu

Asy-syaikh meriwayatkan dari Qatadalu mengenai firman-Nya: i
,;$ '€e (Sesungguhnya telah datang kcpadamu buhi-bubi yang

tirang\, ia berkata, *Maksudnya adalah bayyinah (dengan terang).

.;1$ 'A {:t (Moka barangsiapa melihat [kcbenoon ituJ, maka

manfaatnya bast diri sendiri). Maksudnya adalah, barangsiapa

mendapat petunjuk, maka ia mendapat petunjgk gntuk dirinya sendiri.
,*: '{2 (Dan barangsiapa buta [tidak melihat kcbenaran inJ),

maksudnya adalah yang sesat W (Mako [kemudharatannyaJ

lrBmbali kcpadanya)."
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Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu
Mardawaih, dan Adh-Dhiya dalam Al Mul&tarah meriwayatkan dari
Ibnu Abbas, bahwa ia membaca: €-7i21t.Ia lalu berkata" "(Maksudnya
adalah) qara'ta (engkau telah membaca)."

AM bin Hurnaid, Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-
Syaikh, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya, mengenai
finnan-Nya: €.151t (I{amu telah mempetojari [a1nt-ayat itu dari Ahli
Kitab), ia berkata, "(Maksudnya adalah) qora'ta wa ta'allamta
(engkau telah membaca dan mempelajari)."

Abdurrazzaq, Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir,
Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani, Abu Asy-Syailh,
dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dariny4 ia berkata, "Daarasta
adalatr khaashamta (engkau telah menyangkal), jaadalta (engkau telah
membantah) , dar, talaula (engkau telah mernb aca)."

.dbu Asy-syaikh meriwayatkan dari As-Suddi, mengenai
firman-Nya: '$.,:5i * 6r;V (Dan berpalinglah dari orang-orang
musy'ik), ia berkata, "(Maksudnya adalah), tahadah dari (membalas)

mereka. Ini telah dihapus (hukumnya) dengan ayat perang: Vit
i** L!'t$Sltirru, bunuhiah orang-orans musyrikin itu di
mana saja kamu jumpai merefa) (Qs.At-Taubatr [9]: 5)."

Ibnu Abu Hatim dan Al Baiha.qr dalamAl Asma'wo Ash-Shifat
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya: V'i{ iV" trj
if*1 (Dan kalau Atlah menghendaki, niscaya mereka tidak
mempersehtnkan[-Nya), ia berkat4 "Allah SWT berkata, 'Jika Aku
menghendaki rtiscaya Aku himpunkan mereka semua pada petunjuk'."

Ibnu Abu Hatim meriwatkan dari Qatadah, mengenai firman-
Nya: ,[6, d; i; T,3 (Oan knmu setrali-kali bukanlah pemelihara
bagi mereka), ia berkata, "(Maksudnya adalatr) bihafiizh
(pemelihara)."

Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya:

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrurdzir, Ibnu Abu Hatim, dan Ibnu

:j;
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itl gi' u6&1<2ifilj{;' 1o*i*g*lah kamu memaki sembahan-

semtbahan yang mereka sembah selain Allah), ia berkata" "Mereka

berkata, 'Wahai Mulranrmad, hendaklatr engkau berhenti dari mencela

tutran-tuhan kami, atau kami juga akan mencerca Tuhanmu'. Allatl
pun melarang mereka (kaum muslim) mencela berhala-berhala

mereka. 2i9 i,-"f;L rtrt V:4 (Kareno mereka nonti akan memaki

Allah dengan melonpaui batas topa Pengetalruan)' ."

Telah diriwayatkan secara pasi dalam Ash-Shahih, bahwa

Rasulullah SAW bersabda: .{tJ:t'* ci'0fi quW"rottot arang
yang mencela kzdua orang tuarrya). Mereka (para sahabat) lalu

bertany4 "Wahai Rasulullab bagaimana bisa seseorang mencela

kedua or-ang tuanya sendiri?" Beliau bersabda: ,6d lr.',,i ,P:lt 6 *
.:dil -ji'dll t-U| (Yainl ia mencela ayah seseorang, lilu orang in
mencela ayalmya [ayah si pencela] don ia mencela ibunya orang itu,

lalu orang ttu ptnr metrcela ifunry [ibu si pencela]).al

JU'r} CJr,'t4Li$i6,3"q'|i

{,,a*Jtr$#;
l,.n q,.re'u1abt$z:;

@'0,

t.4
o frt
,jd

ticr-
irrtl t:.5 t i

J--J

.a?
?rtl9
.)d're*

3-1j..

r.6J.t+
"i+.6.7 J,2ll:

,fJ'v-
frtl

,f
o1oi

'.1'ol?

if,i
!,
t?ll

3\j
br,
4['

L,ti5.

5 [rr

G1 tr;S @ i,ri:s- h;# A'fi i$ i'i'll .*V-3- I K
$(6 {3 r6'Yt#(Fi 6{r i*s ia$ dit{'l
riw Jffil@r 5J# ;t:i4.6fl311,1 4.6. 61{ yff.\p.

gA 4;. $l €4,?- i l#3,iii'driJ6.i ;; :#t

6-irj @ 6ij$6'{':n"r$rY lt: fr1 tr;"6tb )fil

t' Shahih. Muslim, fDZ, Ahmaq 211il, At-Tirmidzi,lg02, dengan lafazh: gt
.. ,f$) ,y"1, * fiA (Oi antara perbuatan bertlosa besor adalah seseoran'g

m dnc6l a lce dua or ai{ tuury a... ).
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z 7t)z .tt uitrl ;*+l ,+ll

<_,|iir
*Mereho bersumpah dengan narnoAttah dengon segalo

kesangguhon, bahwo sungguh jiha danng lcepada mereha suota
muhjizot, postilah merefo beriman hepodanya. Katahanlah,

'sesunggahnyo muhjizot-mukjiut itu honyo beruda di sisiAllahr.
Dan apahoh yong nemberitohuhan hepadamu bahwo apabila

mukjizat dotang mereka tidak ahan beriman. Dan (begitu pula)
Kami memolingkan hati dan pengtihatan mcreka seperti mereha

belum pemah beriman kepadanya (Al eur'an) pada permulaannya,
dan Kami biarkan mereko bergelimong dotam kesesatannya yang
sangat. Kalou sekiranya Kani turunhan maloikat hepada mereka,
dan orang-orong yang telah mati berbicara dengan mereka, dan

Kami hampulkan (pula) segola sesuatu he hadapan mereko, niscaya
mereka tidok (iusa) akan beriman, kecaoli jiha Allah menghendaki,

tetapi kebonyahon mereho tidak mengetohul Dan demikianlah
Kami jadikan tigi tiaptiap nabi itu musuh, yaitu syetan-syetan

(dori jenis) manusia dan (dari jenis)iin, sebagian mcreka
membisihkan hepada sebagian yang roin perhotaan-perkataan yang

indah-indah untuh menipu Qnanusia). Jikalau Tuhanmu
menghendaki, niicaya mereka tidak mengerjahannya, maka

tinggalhan mereha dan opa yang mereka ada-adakan. Don 7usa)
agar hati kecil orang4rrongyang tidak berimon kepada kehidupan

ohhirat cenderung hepada bisihan ita, mereka mctasa senang
kepadanya dan supaya mereka mengerjakan opa ybng mcreka

(syeton) kerjakon.,'(es. Al An'aam [6]: 109-113)

Firman-Nyu, $\ ti3fr; (Mereka bersumpah dengan nama
Allah), makstrdnya adalatr orang-orang kafir secara mutlak. Atau
orang-orang kafir Quraisy.

ft u, lj,Pj r;igj *g'Vaaij
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Jahdal aimaan adalah sumpah yang tegas, yakni, mereka

bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan yang

mencapai puncak kemampuan mereka. Mereka menumg berkeyakinan

batrwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Agung, karena itulah mereka

bersumpatr demikian.

Maruhub-nya '.xii lrar:ena sebagai mashdar, yaitu dengan

fathahpada hunrfT'iz, ymg artinya al masyaqqah ftesulitan). Adapun

dengan dhammah pada hunrf iin artinya adalah ath-tlnaqah

(kekuatan). Di antara ahli bahasa ada yang menyatakan bahwa kalimat

itu mempunyai arti yang sama

Maknanya adalalL mereka mengusulkan kepada Nabi SAW

agar mendatangkan suatu bukti di antara bukti-bukti yang mereka

usulkan, dan mereka bersumpah baftwa- jika bukti yang mereka

usulkan itu datang kepada mereka, q'"i-Si (Pastitah mereka beriman

ftcpadanya). Nanlm maksud mereka bukan unfuk beriman, karena

tujuan utama mereka adalah mendikte Rasulullah SAW dan

mempemrainkan ayat-ayat Allah. Allah SWT lalu memerintalrkan

beliau agar menjawab mereka dengan berkata: il * U'Si frL
(sesunggufurya mukjizat-mukiizot itu hanya berada di sisi Allah).

Malsudnya adalah, aku (Muhamrnad SAW) tidak mempunyai

kekuasaan sedikit pun terhadap bukti yang kalian usulkan itu dan yang

lainnya, melainkan itu berada di sisi Allah SWT. Bila Dia

menghendaki gotuk menurunkannya, maka Dia mengrunkannyq dan

bila Dia menghendaki unhrk tidak menunrnkannya, maka Dia tidak

menurunkannya

Firman-Nya: iilt-{ 3',V$t6'F}-Yj (Dan apatrah vang
memberitahukan kepadamu bahwa apabila mukjizat datang mereka

tidak akan beriman). Abu Amr dan Ibnu Katsir membacany* W):

dengan kasroh pada huruf hamzah. Ini adalah qira'alt Yujania.
Qira'ahini dikuatkan oleh qira'ahlbnu Mas'ud, yaitu: ti1.V aZ; Vi

o,r'!-r U'e.
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Mujatrid dan Ibnu 7-aidberkaB "Mukhathab ini adalah orang-
orang m-usyrik." Maksudnya adalatr wamaa yudriihtn (dan apakah
yang memberitatrukan kepadamu). Allah lalu menetapkan atas mereka
dengan firman-Nya, ij.fi{ edi61,6 (Bahwa-apabila mukjizat
datang mereka tidak akan beriman).

Al Farra dan lainnya mengatakan bahwa khithab ini untuk
kaum mukrniq'karena kaurn mukmin berkata kepada Nabi sAW,
"w'ahai Rasulullah, seandainya diturtmkan bukti itu kepada mereka,
mungkin mereka akan beriman." Allatr lalu berfirm *, T{A 'Siri-u3
'o;4:;{ Sili1ylOan apakah yang memberitahulcan kepadamu balwa
apabila mukjizat datang mereka tidak akan beriman).

Quna Madinatr, Al A'masy, AI Kisa,i, Ashim, dan Ibnu Amir
membacanya : 3i,li6$!n, dengan fat hah pada hwfi h am z ah.

Al Khalil berkata: '61 y*ral.a la'allahaa (barangkali).
Dalam Al eur'an disebutkan, &i- fiA qri Ci (raiurun kamu
barangkali ia ingin membersihkan dirinya [ctari dosal (es. .Abasa

[80]: 3), maksudnya adalah annahu yazzakko.

Diceritakan dari orang Arab ungkapan ii:' as-suuq annaka
tasytari lana syai'an, yakni la'allaka (datangilah ps&, barangkali
kau bisa membelikan sesuatu untuk kami). contoh lainnya adalah
ungkapan Adiy bin Zaid berikut ini:

P',;+ G)f t;'€lL St ,*Ll'gtiu J'nLl

Aht mengbitik apo yang memberitahumu, kcmatianlru saja

pada suatu saat di hari ini atau di waku dhuha esok hari.

Maksudnya adalah la'alla manltyati (barangkali kematianku).

Contoh lainnya adalah ungkapan Duraid bin Ash-shamah
berikut ini:

t:ri;J,ry'rf u_j 6 ,s:l 4.0"'ot1t\t; oy,

t-
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Perlihatlan kepadaku seorang dermawanyang mati dalam kcadaan

diremehkan.

Baranglcali aht dopat melihat apayang kau lihat, atau orong pelit

yang terus beriaYa.

Maksudnya adatah la'allani(barangkali aku).

contoh lainnya adalah trngkapan Abu An-Najm berihrt ini:

:)"i ?At n ,,! :y.iliiow,*
Afu katakan kepada Syaibah, "Mendekatlah saat bieriumpa

dengawtya. Bmangkali aht setelah hmi ini meniadi setma

dengannyo."

Maksudnya adalah lo' allii(barangt@li aku).

Contoh lainnya adalah ungkapan Jdir b€rikut ini:

IE$ ;f \f c,v,/r ,.ei l! q o*a;3f Ji
Maukah kalian tinggal bersana l@ni?

Barangkali kami akan melilwt perkanpngan atou bekas

perkcmahan

Maksudnya adalah la'allanaa (barangkali l€mi). Banyak

sekali perkataan orang-orang Arab seperti demikian yang bermakna

la'alla.

Al Kasa'i menceritakan bahwa demikian juga yang

dicantumkan dalam Mushafubay bin Ka'b'

Al Kasa'i dan Al Farra' mengatakan bahwa g' ini adalatt

tambahan. Maknanya adalab dan apakatr yang memberitatrukan

kepadanru batrwa apabila mukjizat &t og, mereka akan beriman?

Lalu ditanrbahkan { sebagaimana tambahan pada firman Allah

Ta'ata: 6i4-$ fi'\-tiEJX i3-:l itii< (Sungsuh tidak mungkin

atas [pendudukJ suatu negeri yang telah lfumi binasalan, bahwa
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mereko tidak akan kembali [kepada Kami) (Qs. Al Anbiyaa' [21]:
95) Serta firman-Nya: '"{j' $ ag (, (Apatrah yang menghalangimu
untuk bersujud [kcpada Adam) (Qs. Al A'raaf [7]: l2).

Namun Az-Zayaj, An-Nuhas, dan yang lain melemahkan
pendapat yang rnenyatakan batrwa itu adalah tambatran. Mereka
berkata" "Itu kelinr dan salah."

An-Nutlas dan yang lain menyebutkan bahwa pada redaksi ini
terdapat kalimat yang dibuang, perkiraannya adalah, annahaa idzaa
jaa'at laa yu'minuun au yru'minuun (batrwa apabila mukjizat datang,
mereka tidak akan beriman, atau mereka akan beriman), kemudian
bagian ini dibuang karena sudah dapat ditangkap oleh orang yang
mendengamya

Firman-Nya, {}5.V'tr"$ &; (Dan [begitu putal Kami
memalingkan luti dan pnglihatan mereka), dr-'athf-l<at kepada {
'oj.dr. (Aer e ta tidak akan b eriman).

Suatu pendapat menyebutkan batrwa mahanya adalah, Kami
memalingkan hati dan penglihatan mereka pada Hari Kiamat di atas

kobaran api dan panasnya bara api. 1j4- fK$eperti mereka belum
pernah beriman) sewaktu di dunia ';$:{3 (Dan ltumi biarkan
mereka) di dunia. Maksudnya adalab Kami menangguhkan mereka
dan tidak menghtrknm mereka. Demikianlatr sebagian ayat di akhirat
dan sebagian lainnya di dunia.

Pendapat lainnya menyebutkan bahwa maknanya adalatr, Kami
memalingkan hati dan penglihatan mereka di dunia. Kami mem_batasi

antara mereka dengan keimanan jika mukjizat itl datang kepada
mereka, sebagaimana Kami membatasi antara mereka dengan apa
yang disertrkan kepada mereka pertama kali, ketika mukjizat yang ada
telatr nampak.

Ada yang berpendapat bahwa redaksi ini adalah kalimat yang

diperkirakan dan dikemudiankan. Perkiraannya adalah, jika mukjizat
itu datang, mereka tidak akan beriman sebagaimana dahulu mereka
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tidak mau beriman. Demikian pula Kami memalingkan hati dan

penglihatan mereka, serta membiarkan mereka terombang-ambing di

dalam kesesatan mereka, yakni dalam kebingungan.

Huruf kaaf pnaf<alirn* !/ Ei 7 6$epertt mereka belum

pernah beriman) adalah za'f rmhrk mashdq yang dibgang, dan ti ini

adalah mas6o, sem€ntara 'atiG(Bergelim,ang) berada pada posisi

nashab sebagai &aI (keterangan kondisi).

Firman-Nya: 'iA$lt 
,{tTfS 6 $ Qtulau sekiranva Kowti

turunkan malaikat kcpada mereka), maksudnya adalalL mereka tidak

akan beriman walauprm Kami turunkan rnalaikat kepada mereka,

sebagaimana mereka mengusulkan dengan perkataan mereka: ii-$1
W ,5; (Mengapa tidak dinrunkan kcpadanya [MuhammadJ

malaikaf?) (Qs.Al An'aam [6]: 8).

AAt |*S (Dan orong'orang yang telah mati berbicara

dengan mereka) mengenai mereka, setglah Iftmi menghidupkan

mereka kembali, lalu berkata kepada mereka, "sesungguhnya Nabi ini

benar diutus dari sisi Allab maka berimanlah kalian kepadanya"'

niscaya mereka tidak juga beriman.

,6 g # €F3 (Kami tumptttkan tptttal segala sesuatu ke

hadapin 
^rrrfr1, 

yaitu bukti-bukti yang mereka minta. fi, yakni

dengan lengkap, Kami datangkan bukti-bukti nyata itu kepada mereka.

Demikian a berdasarkan qira'ah yang membacanya:

#, a"ogpo dhammahpada huruf qaf, yutuqira'ah jumhur.

Nafi dan Ibnu Amir membacanya, i,p, dtog* kasrah, yakni

muq aab al ah (di hadapan).

Muhammad bin Yazid Al Mubarrad berkata: irJ bermakna sisi

(pihak), seperti rmgkapan qibala fulaan maal (di pilrt fulan ada

harta).

Jadi, i{3 berada pada posisi nashab sebagai zharf. Sedanglan

berdasarkan tt ito* pertama, terdapat firman Allah Ta'ala: $\'JY J
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i} '4$1, gtau kamu datanglan Allah dan malaikat-malaikat
berhodapan muka dengan kami) (Qs. Al Israa' llTl: 92) Maksudnya
adalah berhadapan. Demikian yang dikatakan oleh Al Farra'.

Al Akhfasy berkata, "Maksudnya adalah, bermakna qabiil
q abiil, yakni jamaah-j anraah."

Abu Zatd menyebutkan, *Laqiitu 
fulaonan qibalan (aku

bojumpa dengan fulan berpapasan). Muqaabalatan dan qibalan
artinya sama, yakni berhadapan."

Dengan demikian, makna kalimat tersebut dengan dhammah
sama dengan kasrah, dan kedua qira'ah tersebut mempunyai makna
yang sama. Al hasyr adalah al jam'(penghimpunan).

'ii 'I3.o1 {f V;i).$ft (Niscaya meretra tidak [iugal akan
beriman, kccuali jika Allah menghendah) keimanan mereka. Jika
Allah menghendaki maka terjadilah demikian, dan bila Allatr tidak
menghendaki maka tidak terjadi demikian. Pengecualian di sini adalatr
pengecualian menyelunrh.

t Aze .t.l,JG il;H 'iS$3 getapi kcbanyakan mereka tidak
mengetahui) karena kejatrilan yang membatasi mereka dengan
pengetah-uan tentang kebenaran dan pencapaian kebenaran.

Firnan-Nya: t' &J cl; 6VKS (Dan demikiantah Kami
jadilran bagi tiap-tiap nabi itu), adalah redaksi untuk menghibur
Rasulullah sAw dan menghalau kesedihan yang dirasakannya karena
tidak berimannya mereka. Maksudnya adalah, seperti itul ah &)(G
6a$ 6' (Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh). Maknanya
adalah, sebagaimana Kami mengujimu dengan mereka, maka
sesungguhnya Kami juga telah marguji para nabi sebelumnya dengan

orang-orang kafir, yang Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh
dari golongan orang-orang kafu pada masa mereka.

',#i 
"ryJ 

'*rli (Yaitu syetay-syetan [dari jenisJ manusia
dan [dari jenisJ jin) adalatr badat darifiL(Musuh).
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Ada yang mengatakan bahwa itu adalatr maful kedua dari

l3IG 6ami jadikan).

Al A'masy mernbacanya: .r4li !oir, 6*gan mendahulukan

;lr.
Maksud 'o)r# adalah para pengingkar dari kedua golongan

itu. Bentuk idltafah ini adalah idhafah bayoniyah ataru idhafah sifah

ila maushuf. Asalnya adalah aI insu wal iinmt asy-syaathiin (manusia

dan jin sebagai prasyetan)

Iklimat ,#. $ # ,sr.j-(Sebaga, merekn membisik*nn

kcpada sebagian yang laln), berada pada posisi nashab sebagu hal

fteteraogan kondisi), yakni dalam kondisi sebagian mereka

membisikkan kepada sebagian lainnya

Ada yang berpendapat bahwa kalimat ini merupakan redaksi

pennulaan untuk menjelaskan kondisi musuh. Diungkapkan dengan

Y,ata: qi2 (Membisil*an) lantaran dilakukan secara tersembunyi di

antara mereka, dan dijadikannya penyamaran mereka dalam benttrk

memperindah perkataan bertujuan membuat tampak indah oleh yang

dibisiki.

Az-a*hraf adalah yang dihias (dibuat tampak indah).

Za*uarif al maa'artinya saltran-saluran air. Kata: 6t* (U"t"*
tampak indah).

ilenipu [manusiaJ) berada pada posisi nashab sebagai mashdar,

karena makna kalimat: ,# ctl # ,g.l- $rOogia, mereka

membisilrkan kcpada seb agian yang lain) adalah memperdayai mereka

dengan tipuan itu. Bisa juga kalimat ini sebagai hal (menerangtarr

kondisi), atau sebagai maful tah. At ghurwr adalah at baathil (yang

batil)

Firman-Nya: ,jJ| ti & i6 1; (Jikalau Tuhanmu

menghendaki, niscrya mereka tidak mengeriakannya). Dhamir'nya

kembali kepada hal-hal yang telah disebutkan, yaitu sikap orang-orang

kafir pada masanya dan pada masa para nabi sebelumnya. Maksudnya

adalatr, jika Tuhanmu menghendaki tidak terjadinya hal-hal tersebut,
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tentulah mereka tidak akan melakukan itu dan tidak akan
mengerjakannya.

Ada yang mengatakan batrwa tentulah mereka tidak akan
melakukan "pembisikan', ydtu yang dihrnjukkan olehl /-nya.

'i3ai (Maka tinggalkan mereka), yakni utuhtum
(tinggalkantatr mereka). Ini adalah perintah yang mengandung

terhadap orang-orang kafir, seperti firman-Nya: {ii. $j,e)i
taq (Biarkanlah Ahu bertindak terhadap orung yang Aht sendiri
yang telah menciptakannya) (Qs. Al Muddatstsir [7a!: tD 6{fi-v-t
(Dan apa yang merelw ada-adakan) 4ifr ve (Dan apa yang
mereka ada-adakan). Jika 6 ini aaaan mashdw, maka perkiraannya
yutu utntkttum wa iJtiraa'ahum (tinggalkanlah mereka dan apa yang
mereka ada-adakan). Bila li ini adalah mauslrulah, maka perkiraannya
yaifi utruffitum walladzii yafiaruunaha (tinggalkanlatr mereka dan
yang mereka ada-adakan)

Firman-Nya, ,bg\ 613- 1 'ujt ;til A {;Aj loan
[iugal agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kcpada
lrehidupan akhirat cenderung kepada bisikon rra). Huruf lam peda
kalimat cu adalah lam kry,sehingga menjadi'illah sepeti,kalimat:

o-i (Membis**an). Perkiraannya adalah, sebagian mereka
membisikkan kepada sebagian lainnya untuk menipu mereka dan agar
cenderung.

Pendapat lain menyebutkan bahwa itu terkait dengan kalimat
yang dibuang, ymg diperkirakan letaknya dikemudiankan, yakni agar
cendenurg Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh.

Ada yang berpendapat batrwa hr;r:rfi lam itu adalah lam lil amr
(untuk perintah). Namun ini salatr, karena jika itu lamul amr, maka
men-j azm fi 7 (menyebabkanl l-nya jazm)

Al ishghaa firakni dari e\;313) adalah al mail (condong).
Dikatakan shaghautu - ashghuu - shagwan, sefia shaghaitu - ashghii.
Dikatakan juga dengan kasrah: shaghiitu, dan dikatakan ashghaitu al

1
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'q) a:? ,irsPt rl ttY.';2

inaa' apabila aku memenuhi bejana. Asalnya condong kepada sesuatu

karena suatu maksud. Dikatakan iuga shaghat an-nuiuum apabila

bintang telah condong ke Barat. Dikatakan ashglwt an-naoqah apabila

unta menyondongkan kepalanya. Contoh lainnya adalah ungkapan

Dzu Ar-Runratr berikut ini:

,';;; 
lflur(e,.i;"; 

ts1.r;*t

Ia condong kctika ditarik dengan lilitan pado iga

hWga l@tiko sudah seiaiar dengan pangkalnya ia pun melompat'

Dhamir pada kata: 1f1 tcepada l-fi G., atau kepada yang

tetah disebutkan sebeltynnya, yaitu #if €A dan yang lainnya.

Maksudnya adalah, sebagian mereka membisiltcan kepada sebagian

lainnya perkataan-perkataan yang indah-indah dan lainnya. AtaU

sebagran mereka membisikkan kepada sebagian lainnya perkataan-

perkataan yang indah-indah untuk menipu mereka.

,b9\6i.L{ Afif,-ui| AirSi (Dan [iugal agar twti

kocil orang-orang yang fidok berimon k"pada kchidupan affirirat

cendenmg kepada bisikan ifz), maksudnya adalah dari kalangan

orang-orang kafir. lg$ (Mereka ryeray senang kcpadanya) untuk

diri mereka setelah d[i;il.k* <rii31 i V l3i4i (Dan supava

mereka mengerjakan apa yang mereka [syetanJ keriakan), yarrg

berupa dosadosa.

At iqtiraaf ?dlalah al ibisaab (bekerja mencari na&alt).

Dikatakan kluraja liyaqtarifo ti ahlihi (ia pere untuk mencari nafkatl

bagi ketuarganya). Qaarafa futlan lnadza al amar, yakni fulan

menekuni perkara iru. Iqtarafa artinya berdusta. Asalnya adalatr,

memotong suatu potongan dari sesuatu.

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata:

Ayat: #1* it,l#V (Meretra bersumpah dengan nama Allah

dengai'iegata pcsungguhan) diturunkan berkenaan dengan orang-

oralg euraisy. 'W- 6 (Dan apalah yang memberitahukan
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lrepadamu), wahai orang-orang Islam 1rj4,-{ Ad;frl,Uitl (Bahwa
apabila mukjizat datang mereka tidak akan beriman).

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Muhammad bin Ka,b Al
Qaraztri, ia berkata, "Rasulullah sAw berbicara kepada orang-orang
Quraisy, lalu mereka berkata" 'wahai Muhammad, engkau
memberitahu kami bahwa Musa mempunyai tongkat yang dengannya
ia memuktrl batrq Isa pernah menghidupkan orang yang telatr mati,
dan katrm Tsamud mempunyai unta betina oleh karena itu,
datangkanlatr kepada kami di antara bukti-bukti, sehingga kami
membenarkanmu'. Rasulullah SAW lalu bersabda: bl t rit ,:C'ff
ty'&j (Apa yang kalian inginkan untuk aht datangkan lccpada
kalian?) Mereka menjawab, 'Engkau jadika+ bukit shafa menjadi
emas untuk kami'. Beliau bersabda lagi: Vjlrbi '.il'oy (Jika-aht
lahtfut, apakah kalian akan membenarkantz?) Mereka' menjawab,
'Ya. Demi Allah, jika engkau lakukan, kami semria mengikutimu,.
Lalu berdirilah Rasulullah sAw memanjatkan doa. Jibril kemudian
datang dau berkata, 'Jika engkau matl btrkit itu bisa menjadi etnas,
tapi bila saat itu mereka tidak membenarkan, niscaya kami mengadzab
nnereka. Jika engkau mau maka tinggalkanlatr mereka" sehingga
bertobatlah orang yang bertobat dari mereka'. Beliau bersabda: t1F-,t
.&*.ts (tAku pitih agarJ bertobatlah orangyang bertobat dari mereko).
Ail;h lalu menunrnkan ayat: 6 '"i+ i\ li31; (Meretra
bgyumpah dengan nama Allah dengan segala kcsungguhan) hingga:
6trA (Me r e lm t i dak m e n ge t ahuil : i42

Ibnu Abu Halim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai
firman-Nya, #163 '#:r5 *; (Dan [bestn putal Kami
memalingkan hati dan penglihatan mereka),ia berkata, ..Ketika kaum
musynk menentang apa yang ditunurkan Allah, hati mereka tidak
pernah menenfu pada suafu pedoman berkenaan dengan setiap
perintah."

z2 Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam Tafsir-nyal2l}.
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Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya, ia

berkata: 5$ ng'g#(,Fj (Kami hmprytkan [pulal segala sesuatu

lre hadapan merekaf secara nyata. W).13(e (Niscaya mereka tidak

[iusal akan beriman), yakni o*g-or*g ]urrg ,.ogrr.u .'itl45.o1-{t
(Kecuali jika Attah menghendah), yakni orangorang yang bahagia

dan orang-orang yang telah diketahui Allah bahwa mereka memasuki

keimanan.

AM bin Humaid dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari

eatadalr, tentang 
^yut 

fi ,* 'g # (F3 (Dan ltunti htmputkan

[putal segala sesuatu le hadapan mereka), ia berkata, "Maksudnya

adalah, sehingga mereka dapat melihatnya secara nyata"

Abu Asy-Syailfi meriwayatkan dari Mujatrid, ia berkata,
..(Maksudnya adalah) secara berbondong-bondong dan berdatangan.'

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaifttr meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, menge,nai ftman-Nyat ,,,r-S iibr:.(tlt1 E &64 $K't

bfi| (oo" demikionlah ltutni iadikott bagi tiaptiap nabi itu musuh,

yaitu syetwt-syeton [dari jenisJ mamtsia dan [dari ienisJ iin), ia

berkata" "sestmgguhnya bag jin ada syetan-syetan yang menyesatkan

mereka, seperti syetan-syetan manusia yang menyesatkan merekg lalu

ber6mulah syetan manusia dan syetan jin, lalu yang ini berkata

kepada yang ini, .Aku menyesatkannya demikian'. Lalu yang lain

berkata, 'sedangkan aku menyesatkannya demikian'. Itulah: ,fi-
6tb )fi gA ,F. 8LJ-j5 (Sebagiot mereka membisikkan kepada

sebagian yang iain perkatoanlterkataan yang indah-indah untuk

menipu [manusia)."

Ibnu Abbas juga berkata, *Jin adalatr jin, mereka bukan para

syetan, sedangkan para syetan adalah anak kettrunan iblis. Mereka

tidak akan mati kecuali nanti bersama iblis, sedangkan jin mati. Di

antara mereka (bangsa jin) ada yang beriman dan ada yang kafir"'

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata,

"Para dukun adalatr para syetan mantlsia"
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Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Nya: .i& 6t;iiA qj$ebastan merelca

membisilrJran lrcpada sebagian yang lain), ia berkata, "Syetan-syetan
jin membisikkan kepada syetan-syetan manusia, karena Allatr telatr

berfirman: ,{$1 dt6;A 6t:r#i'ity {sesungsuttnya syetan itu
membisikkan fupada kmton-kau,annya) (Qs. Al An'aam [6]: 121)."

Abdwmzzaq dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

Qatadah, mengeirai ayat ini, ia berkaa, "Dari manusia ada syetan-

syetan, dan dari jin ada syetan-syetan yang sebagian mereka

membisikkan kepada sebagian lainnya."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nyu, Jidl €F: (Perlcataan-perkataan yang indah-indah), ia
berkata,'"Sebagian mereka membaguskan perkataan kepada sebagian

lain agar fitnah mereka diikuti."

Ahmad, Ibnu Abu Hatim, dan Ath-Thabrani meriwayatkan

dari Abu Umamalu ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: \iS ,!is sJ U

ilii 4t *g 7 i f\.{wonoi Abu Dzar, mohonlah perlindungan

lrcpada Allah dori kcjahatan syetan-syetan jin dan manusia). Abl
Dzar lalu bertanya, *Wahai Nabi Allatr, apakah memang ada syetan-

syetan manusia?" Beliau menjawab: '#. qi fri ,'li 
qQ ,'€

,:yf JF J?!) ,-FJ. A (Ya, syetan-syetan iorrito ai*ii" iebagian

*rrtio membiitkkon perlataan-perkataan yang indah kcpada

sebagian laiwrya untuk menipu)u'q1 
.

Ahmad, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi dalam Asy-Syu'ab

meriwayatkan serupa ittr dari Abu Dzar secara marfu'.

2f3 Diriwayatkan oleh Ahmad, 5ll7E, l7g, 265. Dicantumkan oleh Al Haitsami
dalam lI Majma', l/159, 160, dan ia berkata, "Diriwayatkan oleh Ahma{ Al
Bazzar, dan Ath-Thabrani dalam Al Atuath.Dalam sanad-nya terdapat Al Mas'udi,
perawi yalgtsiqah namun hapalannya kacau."
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Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, tentang ayat: 1j-Z:S (Dan agar cenderung), yakni litamiila

(agar cenderung).

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundrir, dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan darinya, tentang ayat: 1j!i!j (Dan agar cenderung),

batrwa maksudnya adalah taziigh (condong) l|#j (Dan supaya

merekamengerjalean),maksudnyaalalahyahasibuu(mengeqakan).

Ll)D ) qs \rr5)rlr tr
7, i' lrt - ^1i.('-.<':fi ,
u$ti<,$;1r;fi?x Gll'ft z't Z?zct

cf.t;utO
iritt c:ii K <xfir, # edi:'ii'o#- istt Afrr{\"Villf j,ti,

#r'a ri8).3 g,$'t ss6 + 4j uy 953 @

'ffi ,w e 3M 6tr e ;'i4 # og@ rsif
e 34 ;'Fi'$''tt@ 6h7-fr F'lfi 'dri $ Li'L?-

0)*1u,{6'fiiy/
"Moka patutkah aku meneari hakim selain dafipoda Allah, padahal

Dialah yong telah menurunkan hitab (Al Qur'an) kepadamu dengan

terperinci? Orang-orang yang telah Kani datangkan kitab kepada

mereka, mereha mengetahui bahwa Al Qur'an itu dilurunkan dari

Tuhanmu dengan sebenarnyo. Makaianganffi kamu sekali-hali

termasuh orangyang ragu'ragu Telah semputnalah kalimot

Tuhannu (Al Qar'an), sebagai kolimot yang benat don adil Tidak

ada yang dapat merubah-rubah kalimat'kalimabNya dan Dialah

Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahul Doniika kamu

menuruti hebanyahan orong4rrung yarrg di muka bumi ini, niscaya

mereka akon nenyesatkanma dariialan Alloh. Mereko tidak lain

hanyalah mengihuti persanghaan belaka, dan netelu tidak lain

hanyalah membuat kebohongon (terhadap Allah). Ses ungguhnya
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Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang orang yang
tersesat dari jalan-Nya don Dia lebih mengetahui tentang orang-
orang yang mendapatpetunjuk." (Qs. Al An'aam 16l:114-ll7)

Firrran-Nyat ;tf ';11 (Maka patutkah [aht mencari hafim
selainJ daripado Allah), addah kalimat tanya yang bermakna

pengiigkaran. Fa'-nya rmtuk merrg-athf-l<N kqada fi'l yang

diperkirakan. Redaksi ini termastrk akan dikatakan, perkiraannya

adalalL katakanlah kepada mereka wahai Mubammad, "Bagaimana
mungkin aku sesat dan mencari hatdm selain Allah?"

* *t"n maful untuk ,*.\ d* (K; aaaW maful kedua"

atau sebaliknya. Bisa juga mawhub-nya (3 t<arcna sebagu hat

fteterangan kondisi). Al lakam lebih mendalam daripada al haakim.

Allah SWT memerintahkan beliau rmtuk mengingkari apa

yang mereka minta dari beliau, yaitu menjadikan hakim di antara

beliau dan mereka mengenai hal-hal yang merela perselisihkan,

karena sesungguhnya Allahlah hakim yang adil di antara beliau
dengan mereka

Redaksi karimar 53il ,ltSf 'P"{L',I$ -"51'fi gaaona
Dialah yang telah menurunkan kitab [Al Qtr'anJ kepadamu dengan

terperinc) berada pada posisi nashab sebagai lnl fteterangan
kondisi). Maksudnya adatalL bagaimana mungkin aku mencari hakim
selain Allah, padahal pialah yang telah Al Qur'an
kepada kalian, yang me,neranglan dengan sangat jelas dan detail untuk

setiap perkara. Allah lalu mengabarkan kepada Nabi-Nya SAW bahwa

Ahli Kitab sebenarnya mengetahui bahwa AI Qur'an ditruunkan dari

sisi Allah, walaupun mereka menunjukkan penentangan dan

kesombongan. Hal ini.karena kitab-kitab Allah yang telah dituunkan,
seperti Taurat dan Injil, meururjukkan bahwa beliau adalatt utusan

Allah dan penutup para nabi.

*
x
'I
'!
i
:
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Ayat: '4U, {O*go" sebenarnya) terkait dengan kalimat yang

dibuang, yang statusnya sebagai ftaI (keterangan kondisi), yakni

mutalabbisan bil haq (dalam keadaan dibalut kebenaran) yang tidak
ada keraguan dan kesamaran. Allah kernudian melarang beliau,

tennasuk orang-orang yang ragu bahwa Ahli Kitab mengetatrui batrwa

Al Qur'an dittrunkpn dari sisi Allah dengan sebenamya.Atau, Allatr
melarang beliau ragu secara mutlak, dan ini berlaku juga untuk
umatnya, agar tidak ada seorang pun dari mereka yang merasia ragu.

Atar khithab in untuk setiap orang yang layak baginya. Maksudnya
adalah, maka janganlah seofiIng manusia pun merasa ragu. Hal ini
tidak menodai status Hritlab ini unttrk Rasulullah SAW, karena

lrhithab untuk beliau adalah khithab untuk umatnya.

Firrran-Nyu, S|;i 6+ 4j t|9 ,{S; (Telah semlrurnatah

kalimat Tuhonmu [Al Qtn'anJ, sebagai lralimat yang,benar dan adil).
Ahli qira'atr Kufah membaca t$d"ng benttrk tunggal, sedangkan

yang lainnya dengan bentuk jamak

Maksud "kalimaf'adalah trngkapan, atau janji dan ancaman

yang terkait dengannya. Maknanya adalah, Allah telah

menyempurnakan janji dan ancaman-Nya, maka tampaklah kebenaran

dan gugurlah kebatilan.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksud "kalimat" adalah

Al Qur'an.

{:t; 6a gang benar dan adil) berada pada posisi nashab

sebagai tamyiz, atau sebagu hal fteterangan kondisi), atau sebagai

na't dalj. mashdar yang dibu^"g, yaitu tamaam shidq wa 'adl (dengan

kesempurnaan yang benar dan adil).

4;$J.3111 (Tidak ada yang dopat merubah-rubah kalimat-

kalimat-Nya), maksudnya adalah, tidak ada yang terlewat di dalamnya

dan tidak ada perubahan pada ketetapannya. Redaksi kalimat penafian

ini berada pada posisi naslab sebagai lul (menerangkan kondisi) atau

sebagai redaksi kalimat permulaan.
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i+Ai'ft (O"" Dialah Yang Maha Mendengar) segala yang

didengar-j,olii @ag Maha Mengetahui) segala yang diketahui.

Firman-Nya: $t ba & ij$ ejil j $'jA i$ o$
(Dan jilra kamu menuruti kcbanyakan orang-orang yang di muka

bumi ini, niscaya mereka akan menyescitkanmu dari jalan Allah),
maksudnya adalab Allah SWT mengabarkan kepada beliau bahwa
jika beliau menunrti kebanyakan orang di muka bumi, maka mereka

akan menyesatkan, karena kebenaran itu hanya berada di pihak yang

sedikit, diantaranya adalah golongan yang senantiasa di atas

kebenaran dan tidak tergoyahkan oleh penyelisihan kalangan yang

menyelisihinya, sebagaimana telah dipastikan dari Rasulullah
sAw.244

Ada yang berpendapat bahwa maksud *kebariyakan" adalah

orang-orang kafir.

Ada yang berpendapat bahwa maksud '3burni" adalah Makkah,
yakni kebanyakan penduduk Mal&ah.

Allah SWT lalu mengemukakan alasannya dengan firman-
Nya: 'iiAi {t 6i;i t\ (Mereka fidak tain hanyalah mengihtti
persangkaan belaka), maksudnya adalah, apa yang mereka ikuti itu
hanyalah persangkaan, tidak ada dasamya, yaittr dugaan mereka

bahwa sesembahan-sesembahan mereka berhak diibadahi, dan itu
merupakan cara mendekatkan diri kepada Allah.

6*Y {f F 3$ 1oo, mereka tidak lain hanyalah membuat

lrebohongan [terhidap Allah), maksudnya adalah maa hum illaa
yaWrusuun (mereka itu tidak lain hanyatah mereka-reka), yakni

mendengki dan mengira-ngira Asal ma*na al Hrarsh adalah al qath'

u Shahth. Diriwayatkan oleh Muslim,3ll523, dari hadits Jabir, dengan lafazh:

of.o W !, ?t ,* ,P'{b'n'igt|F, * U-;,s ,ft V'wvlsrl t @kan

tetap'ada segolongan umatht yang senantiasa kansisten di atas kebenaran. Mereka
tidak tergoyangkmt oleh orang yang menghinalran merelca hingga datangrrya
perintah Allah dari mereka masih tetap begitu).

i,
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(memotong). Contohnya: kharasha an'nakhl - yakhrishu, yakni

menerka pohon kurma untuk diambil zakatrya. Jadi, yang menerka itu

memotong apa yang tidak boleh dipotong, karena tidak ada keyakinan

darinya. Jika demikian kondisi kebanyakan orang di muka bumi, maka

ilmu yang hakiki hanya ada pada Allah, karena itu ikutilah apa yang

diperintahkan kepadamu dan lepaskanlatr dalimu kepatnhan terhadap

,.iuio-Ny" O.;';5\'&1 'fr W e M n 'JLlt 'i 43 '"t't

(Sesungguhnya Tuharunu, Dialah yang lebih mengetahui tgnto.ng

orang yong tersesat dori jalan-Nya don Dia lebih mengetahui tentang

orang-orang yang merdapat petunjuk). Dialah Yang Matra

Mengetahui orang-orang yang sesat dari jalan-Nya dan orang-orang

yang mendapat petunjnk kepada jalan-Nya.

Sebagian ulama mengatakan bahwa 'SA <t"Un mengetahui) di

kedna tempat ini bermakna ya'lanu (mengetahui).

Lebih jauh ia berkata, "Contoh serupa adalah perkataan Hatim

Ath-Tha'i berikut ini:

r? d&vPf I'i Jr- g.t:..: L'"-it3
,t 't'. ?

Lalu golongan lemah selain kami bersampah setia,

dan Allah mengetahui balwa kami bukanlah pelayan mereka."

Inti penalorilan ini adalah, afal nfdhr, tidak me-nashab-l<an

ism yangtampak sehingga tennasuk yang bisa manslub olehfi'l yang

menjadikan afal tafdhil sebagai yang mewakilinya.

Ada yang berpendapat bahwa afal tafdhil tersebut sesuai

dengan makra asalnya dan naslab, karcna fi 'I yang diperkiralcan.

Ada yang berpendapat batrwa ia manshuD oleh afal tafdhll,

yang maksudnyq sesungguturya Ttrhanmu lebih mengetahui tentang

orang yang tersesat dari jalan-Nya.

Ada yang mengatakan bahwa kalimat ini berada pada posisi

nashab karena penganrtr naz'ul fihafidh (partikel penyebab l;hafadh),
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yakd biman yadhillu [yakni:
sebagian ahli Bahsrah.

bil. Demikian yang dikatakan oleh

Ada yang berpendapat bahwa kalimat ini berada pada posisi
jor, karcna di-ifrtafah-kannya afal tafdhil kepadanya

Abdwazzaq, Ibnu Al Mundzir, den Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-Nya: 55i (Dengan
terperinci), ia berkata, *(Maksudnya adalah) mubayyanan (secara
jelas atau rinci).'

AM bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu
Asy-syaikh meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-Nya, 6b
{3;3 gog benm dan adil), ia berkata *(Maksudnya adalah) benar
pada apa yang drjanjikan dan adil pada apa yang ditetapkan.,'

Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-Syaikh, dan Abu Nashr As.Sajazi
dalo'n al Inabah meriwayatkan dari Muharnmad bin Ka'b Al earaztri,
mengenai firman-Nya: a.i$) |tl S (Tituk ada yang dapat
merubah-rubah kalimat-kalimat-Nya), ia berkata, ..fidak ada
perubatran pada apa pun yang dikatakan-Nya di dunia dan di akhirat.
Ini berdasarkan fimran-Nya,'iitrtbi {ti-U, (xrprrt"t* di sisi-Ku tidak
dapat diubah). (Qs. Qaaf [50]:29)."

Ibnu Mardawaih dan Ibnu An-Naiiar meriwayatkan dari Anas,
dari Nabi SAW, mengenai finnan-Nya, {f3 6+ 6 tg {S;
(Telah sempurnalah kalimat Tuhonmu [Al Qur'anJ, sebagai kalimat
yang benar dan adil), bahwa beliau bersabda: &r it .ff | (Tidak ada
Tuhan [yang berhak disembahJ selain Atlah)

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Al Yaman Amir bin
AMullah, ia menuturkan, "Pada saat penaklukan Makkah, Rasulullah
SAW mernasuki Masjidil Haram dengan membawa tongkat.
Sementara itu, setiap strku memiliki berhala yang biasa mereka
sembah. Beliau lalu menghampiri berhala demi berhala dan menusuk
dada berhala dengan tongkat, kemudian memecahkannya. Setiap kali
menustrk sebuah berhala, maka disusul dengan pukulan busur hingga
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mereka memecahkannya dan melemparkqgrnya ke luar masjid,

sementara Nabi SAW mengucapkan, 3Xi$YfS6+ 4; t-{,{S;
f#l gi 'ft ;iS). (Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu [Al
Qur'anJ, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tiddk ada yang dapat

merubah-rubah kalimat-kalimat-Nya dan Dialah Yang Maha

Menden gar t agi Mota Mengetalwi)."24s

Sanad-tya dla'if Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim. Dalam

sanad-nya terdapat Amir bin AMullalu yang menunrt Al Hafidt
maqbul (riwayatrya dapat diterima).

51,fiu; @'0.u6 "*g ;K+# fi Ft'fi EW
Y$f&ife $!:'isi r{" it,iri fiu.*lL>E

;3A'; 6;3'"ot * h di;\'tj$ 6,tUA i:F
.irjt( < t

't3;4 li'fu"6;*'
"Maha makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut

nama Allah kefika menyembelihnya, jiha kamu beriman kepada

ayot-ayat-Nya Mengapa hamu tidah mau mernahan (binotang-

binatang yong halal) yang disebut nama Alloh ketika

menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan

kepada kamu apa yang diharamhan-Nya atasmu, kecuali opa yong

terpaksa kama memakannya Dan sesungguhnya kebanyakan (dari

manusia) benar-benar hendak menyesathan (orong lain) dengan

hawa nolsu mereka tanpa pengetahuan. Sesangguhnya Tuhanmu,

Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melompaui batas.

2as Sanad-nya dha'if. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim. Dalam sanad-nya
terdapat Amir bin Abdullah, yang menurut AI Hafizh maqbul (riwayatrya dapat
diterima).
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Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyl
Sesungguhnya orong<rrung yang mengerjakon dos$ kelak akan

diberi pembaloson (pada Hari Kianat), disebabhan apa ydng
mereka tetah hegohon " (Qs. At An'aam [6]: 118-120)

Setelah Allah menyebutkan erbuatan orang-orang
kafir terhadap binatang ternalq yang menrpakan kebiasaan Jahiliyah,
Allah memerintahkan kaum muslim rmttrk memakan binatang ternak
yang disebutkan nama Allah sewaktu menyembelihnya.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan
karena sebab lfiusus, sebagaimana akan dikemukakan nanti, namun
penyimpulannya berdasarkan keumuman lafazh, bukan berdasarkan

kekhususan sebab, sehingga setiap sembelihan yairg disebutkan rurna
Allah saat penyembelihannya, halal dimakarU jika merrang binatang
itu termasuk yang dibolehkan Atlah rmtuk dimakan.

Atha berkata, "Ayat ini mengandung perintah untuk menyebut
nama Allah pada minuman" serrbelihan, dan semua jenis makanan."

Kalimat sy.arat [rakni kata'Jika'dan serupanyal pada redaksi:
'Urr| .#9 { "L 

@ika kamu beriman kcpada ayat-cyat-Nya)
berfimgsi mendorong dan memotivasi, )rakni beriman kepada hukum-
hukum-Nya yang benrpa perintah dan larangan" diantaranya adalatr

perintatr untuk memakan sembetihen yang disebutkan nama Alla pada

saat penyembe[ihannya.

Kalimat tanya pada redals i: e$ $1 ):li'fit $Lt$\'fiY3
(Mengapa kmnu tidak mau memakant [birutang-binatang yang lulalJ
yang disebut nama Allah kctika menyembelihnya) menunjukkan
pengingkaran" yakni, apa yang mengbalangi kalian untuk memakan

sembelihan yang kalian sebutkan nama Allah pada saat

penyembelihannya setelatr Allah mengizinkan itu untuk.kalian? I
(Dan) kondisinya (padatral kondisinya) t* ff e # J::' ifi
(Sesungguhnya Altoh telah menjelaskan kcpada kamu apa yang
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diharamlan-Nya atasmu). Maksudnya adalah, Allah telah
menjelaskan secara rinci kepada kalian, sehingga menghilangkan
keraguqg dan.menepiskan kesanraran, dengan firman-Ny at 4'+1J S
C?f & 'uJ V Qtutakanlah, "Tiadalah aht peroleh dalam wahyu
yang diwahyukan kcpadaht, sesuatu yang diharamkan....) (Qs. Al
An'aam t6]: ta5) hingga akhir ayat. Allah lalu mengecualikan: U {t
frt 1;$St Qkcuti aw yang terpaksa kamu memakawrya), yakni

dari semua jenis yang diharamkan Allah atas kalian, karena

keterpaksaan bisa menghalalkan yang hararn. Penjelasannya telah

dipaparkan dalarn surah Al Baqaratr.

Nafi dan ya'qub membacanya, ## i; C F :l-T, ifi
(Padahal sesungguhnya Alloh telah menjelaskan kcpada kamu apa
yang diharamkan-Nya atasma), dengan fathoh pada kedua Jt'l-nya
dalam bentuk bina' lil fo'il (kalimat positif), yutv fa'il-rrya adalatr

Allah SWT.

Abu Amr, Ibnu Amir, dan Ibnu lGtsir mernbacanya dengan

dhammah pada keduafi'l-tya dalam bentuk bina' lil moful (kalimat
negatif).

Athiyatr Al Aufa membacanya:'pi, maksudnya adalatr, telatr
jelas.

Firman-Nya, * h$;\'t$ L{Sli(Don sesungguhnya

lrebanyalran [dari manusial benm-benm hendak menyesatkan [orang
lainJ dengan hav,a nafsu mereka tanpa pengetahuan). Mereka adalah

orang-orang kafir yang mengharamkan bahiirah, saaibah, dan

sebangsanya. Dengan perbuatan-perbuatan yang bertopang pada

kejahilan ini, mereka menyesatkan manusi4 lalu manusia mengikuti
mereka dan tidak mengetatrui batrwa itu adalah kejatrilan dan

kesesatan yang tidak berdasarkan pada suatu ihnu pun.

ti(q;,;fr5 i{ s*s €r-$i i,f"rgc.', i'iJ #rg6
'"3rfr(Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang iersimbunyt.

Sesungguhnyo orang-orang yang mengerjakan doso, kelak akon
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diberi pembalasan [poda Hari KiamatJ, disebabkan apa yang mereka
telah kcrjakan). Allah lalu memerintatrkan mereka untuk
meninggalkan semua dosa baik yang nampak maupun yang
tersembunyi. .4zh-zhoahir artinya yang nampak, seperti perbuatan-
perbuatan anggota tubuh, sedangkan at baathin adalah.yang tidak
tampak, seperti perbuatan-perbuatan hati.

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah, apa yang
kalian nyatakan dan apa yang kalian sembunyikan (rahasiakan).

Ada yang mengatakao batrwa maknanya adalah, ?ina yang
terang-terangan dan ana yang serrbrmyi-sembunyi. Di-idhafath-
kannya azh-zhaahir (yang nampak) danal baathin(yang tersembunyi)
kepada al itsm (dosa) dil@renakan dosa bisa disebabkan oleh
keduanya

Allah lalu mengancam orang-orang yang melahrkan perbuatan
dosa dengan pembalasan yang disebabkan oleh pendustaan mereka
terhadap Allah.

Diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan dr-hasan-
kannyq NBaz.za4lbnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir, Ibnu Abu Hatim, Abu
Asy-syaikh, dan Ibnu Mardawaih dari Ibnu Abbas, ia menuturkan,
"Orang-orang Yahudi datang kepada Nabi SAW, lalu berkat4
'Sesungguhnya kami hanya memakan binatang yang kami bunuh, dan
kami tidak memakan binatang yang dibunuh oleh Allatr. Allah lalu
menurunkan ayat: s$ 5t'it 8t1"W (Maka makanlah binatang-
binotang [yang lulaU yang disebut nona Altah kctiko
menyembetitvrya) hiqssa: tf$ '8t ?fi 3t (Dan jika kamu
menuruti mereka, sesmggubrya leamu tentulah mnjadi orang-orang
yang mxsyrik).'il6

N Shahih. At-Tinnidzi, 3069, Abu Daud 2819, Al-Albani berkata dalam
shahih'aya,'Namun penyebutan 'orang-orang yahudi' pada riwayat ini adalatr
munkm. Adapun riwayat yang terpelihara adalatr .orang-orang musyrik'.,'
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Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, tentang

ay at: a{G .itl'il'# Eik (Maka makanl a h b i nat an g-b i na t an g [y an g
halalJ yang disebut nama Allah kctil@ rnenyembelihnya), ia berkata,

"Karena itu halal. .#9 ;g tL(Jitra kamu [berimanJ kepada ayat-

ayat-Nya), yakni Al Qur'aru '47$2 lnertuan), ya}ui membenarkan.

# j'l ,t Tj V4 $LV {1 # Yj (Mengapa kamu tidak mau

memakan [binatang-binatang yang lulalJ yang disebut nama Allah
ketika menyembetihnya), yakni binatang sembelihan. U F 55, iS
'{+ t; (Padahat sesunggphnya Allah telah menietiskan lcepada

kamu apa yang diharamknn-Nyo atasmz), yakni yang diharamkan

atasmu yang berupa bangkai. (S'lli (Dan sesrmgguhnya kebanyaknn

[Dari manusia),yakni kaum musyrik Arab, * h;!A 'bJA

(Benar-benar hendak menyesatkan [orang lainJ dengan hawa nafsu

merela tanpo pengetahuan), yakni mengenai sembelihan."

Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu
Hatim, dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari QatadatU mengenai

firman-Nya: d 3rF V SS lXecuoli apa yang terpal$a lumu
memakannya), ia berkata "Maksudnya adalatr yang berupa bangkai,

darah, dan daging babi.'

Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya: ;'iJ rgLli;sj
(Dan tinggalkanlah dosa yang nampak), ia berkata, "Maksudnya

adalah menikahi ibu dan anak perempuan. ru-6.'t (Dan yang
t er s embunyi), yaitu ziia-"

Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu

Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Di antara

dosa yang nampak adalah (sebagaimana tersirat dari firman-Nya): 15

;41 <i €i$t:. '& C ii,Sl (Dan jangantah tamu trowini

wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmz...) (Qs. An-Nisaa' [4]:
22) Sert^ firman-Nya, "'rUsf\'FgS #.4 P4; g.?
(Diharamkan atas kamu [mengawiniJ ibu-ibumu; anak-analonu yang
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perempuan; saudora-saudaramu yang perempuan.. (Qs. An-Nisaa'

$):23). Sedangkan dosa yang tersembunyi adalah zina-"

/+b&xrazz,aq, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mr.rndzir, dan Ibnu
Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadah, mengenai ayat ini, ia berkata,
*(Maksudnya adalatr) 'alaaniyyatahu wa sirrahu (yarrrg nampak dan
yang tersembunyi)."

<Ay$i-st "34 frf *; ifr 5 fi I qVLU.it

@'if##yl*:s35"f j+#).4{aJdL{,i.A
"Dan janganlah hamu memakan binatang-binatang yang tidak

disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Ses ungguhnya
perbuatan yong semacom itu adalah suatu kefasikan

Sesungguhnya syetan itu membisikkan kepada kawan-kawannya
agar mereka membantah kamu; don jika kanu menuruti mereka,

sesangguhnya kamu tentulah menjadi orangerang yang musyrih.r,
(Qs.lt An'aam [6]: 121)

Allah SWT melarang memakan binatang yang tidak
disebutkan nama Allah padanya setelah Allah memerintahkan untuk
memakan binatang yang disebutkan nama Allah padanya saat

penyembelihannya. Ini menunjukkan haramnya memakan binatang
yang tidak disebutkan nama Allah padanya.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalatr ini.

Ibnu Umar, Nd'maula Ibnu Umar, Asy-Sya'bi, Ibnu Sirin,
yang juga merupakan riwayat dari Malik dan Ahmad bin Hambal,
serta merupakan pendapat Abu Tsaur dan Daud Azh-Zhahiri, bahwa
sembelihan yang tidak disebutkan narna Allah padanya adalah haram,

tidak ada perbedaan antaxa yang sengaja dengan yang lupa,
berdasarkan ayat ini dan firman Allah Ta'ala mengenai binatang

858

-l

I
I



buruan: ,1; fi i;liif*t#|SAU.W (Matra matrantah dari apa

yang ditanglcaphya untuinu, dan sebiutlah ndma Attah atas binatang

buas itu [watau melepaskamyal (Qs. Al Maa'idah-[5]: a). Argumen

ini ditegaskan lagi oleh firman Allah SWT: 3r4 :fb (Sesungguhnva

perbuatanyang semocam itu adalah suatu kefasikan).

Telah diriwayatkan juga secara pasti dalam hadits-hadits

slwhih tentang perintah menyebut nama Allah pada binatang buruan

danyang lainnya.

Sementara itu, mentrrut pendapat Asy-Syaf i dan para

sahabatnya, yang juga merupakan riwayat dari Malik dan riwayat lain

dari Ahmad, penyebutan nama Allah adalah mustahabbah

(dianjurkan), bukan wajib. Pendapat ini diriwayatkan juga dari Ibnu

Abbas, Abu Hr:rairatr, dan Atha bin Abu Rabah'

Asy-Syaf i mengartikan ayat ini bagi orang yang

menyembelih untuk selain Allalt yaitu pengkhususan ayat tanpa unsur

yang mengkfiususkan.

Abu Daud meriwayatkan dalam Al Marasil' batrwaNabi SAW

bersabda: iJii lf .iur lir iri ,iy-;r.!r ',i1 {sr*belihan orans

Islom adalah halal, baik ia menyebut ni*o Attafi maupun tidak).zal

Namun pada riwayat mursal ini tidak ada yang layak

mengkhususkan ayat tadi.

Bagus sekali hadits dari Aisyatr yang menyebutkan bahwa ia

(Aisyah) berkata kepada Nabi SAW, "sesungguhnya ada orang-orang

yang datang kepada kami membawakan daging-daging yang tidak

kami ketahui keadaannya, disebutkan nama Allah (saat

penyembelihannya) atau tidak?" Beliau lalu bersabda: t}gt €1 "*'(Sebutlah [nama AltahJ oleh kalian, dan malcanlah).248 Ini

A7 lrfirsal dha,il, Abu Daud dalam Msosil-nya, no. 37E. Dalam sanad-nya

terdapat Ash-Shalt As-sadusi yang dinilai lemah oleh Al Hafiztr dalan At-Taqrib,

serta dinilai dha'if olehAl-Albani dalan Dha'ifAl Jami',3039-

^' Shahih,diriwayatkan oleh Al Bukhari, 5507, dari hadits Aisyah'
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menunjukkan bahwa penyebutan nama Allah ketika memakannya
sudah ctrkup, walaupun tidak jelas kondisi saat penyembelihannya.

Mennrut pendapat Malik dan Ahmad dalam pendapat yang
populer dari keduanya" Abu Hanifah dan para sahabatny4 serta Ishaq
bin Ratuwaih" bila lupa menyebutkan nama Allah maka tidak
masalatr, tapi bila sengaja maka sembelihannya tidak halal dimakan.
Pendapat ini diriwayatkan pula dari Ali, Ibnu Abbas, Sa'id bin Al
Muiayyab, Atha, Thawus, Al Hasan Al Bashri, Abu Malik,
Abdurrahman bin Abu Laila, Ja'far bin Muhanrmad, dan Rabi'atr bin
Abu Abdurralrman. Mereka berdalih dengan hadits yang diriwayatkan
oleh AI Baihaqi dari Ibnu Abbas, dari Nabi sAw, batrwa beliau
bersabda: 'ts\i i' F' iJAt '€3;- ',f }U- of * 'ol'ntuit git,
orang Islam lu?n'menyeiut tnama AtfaV ketikn rLrryriidih, maka
hendaHah menyebut nama Allah dan tundaHah memakannyo).z4e

Mafu'-nya hadits ini adalah salab l<ar€na ini merupakan
perkataan Ibnu Abbas, Dmikianlah yang diriwayatlon oleh
Abdunazzaq, Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, dan Ibnu Al
Mundzir, yaihr dari perkataan Ibnu Abbas.

Madzlab ini bisa berdalih dengan firman Allah Ta'ala: S g)
6W 5W oy-64($ (Yo Tuhan xo^t, janganlah Engkou huhtm
kami jilra lcami lupa atau kami tersalah) (Qs. Al Baqaratr t2j: 286)
sebagaimana telah dinyatakan. Juga dengan sabda Rasulullatr sAW:
b#t: W: Ct ',f $ (Dtmaalkan dmi umatht karena kcsatahan
dan lup).250

Adapun hadits Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Ibnu Adiy,
batrwa seorang laki-laki datang kepada Nabi sAW lalu berkata,
"wahai Rasulullab bagaimana menunrtrru bila seseorang dari kami
menyembelih" namun ia lupa menyebut nama Allah?" Nabi SAW lalu

at Dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir-nya, Zll7O, dan ia berkat4
" Marfu' -ny a adalah salah. "

uo Shahih, di-shahih-l<anoleh Al-Albani dalam Shahih Al Jamr,, 3515.

860 TAFSIR FATHUL QADIR



bersabda: P y d" !, ?r. {No*o Atlah terdapat pada setiap
muslim). Hadits ini dha'if,, dan dinilai dha'if oleh Al Baihaqi dan

lainnya.

Firman-Nya: 3:5 !$3 (Sesungguhnya perbuatan yang
semacam itu adalah suatu kcfasikan). Dhamir-nya [yakni i-] kembali
kepada ti dengan perkiraan mudhaf, yakni, dan sesunggtrhnya

memakan binatang yang tidak disebutkan nama Allah adalah suatu

kefasikan. Bisa juga dlumir-nyaitu kembali kepada masMar $LU,
yakni, maka sesungguhnya memakan itu adalah suatu kefasikan.

Tentang penjelasan alfisq telah dipaparkan.

Kandungan ayat ini joga dijadikan dalil tentang
penyembelihan untuk selain Allah, yaitu dengan firman-Nya, frb
S1$ lSesungguhnya perbuatan yang semacom itu adalah suatu

kefasikan). Inti pendalilannya adalah, msninggalkan penyebutan nama

Allah bukanlah kefasikaru 4*, tetapi kefasikan itu adalah
penyembelihan untuk selain Allah. Namun pandangan ini disanggatr,

bahwa penyematan sebutan fasik kepada yang meninggalkan apa yang

diwajibkan Allah atasnya adalah tidak sesuai syariat.

AiX;ll tt i'*A <4;3i 'ir$ 
{srtrnss,rhnya syetan itu

membisilclran fupada kowan-kowannya), maksudnya adalah,

membisikkan kepada mereka dengan bisikan yang menyelisihi
kebenar4n, dengan maksud mereka ifu menentangmu dengan alasan

apa yang dibisikkan kepadamereka itu.

'i;:r:fi o$ 1o* iika kamu menuruti mereka) apa yapg

mgreka perintalrkan kepadanru dan apa yang mereka larangkan. '{3t'if$ (Sesungguhnya kamu tentulah menjadi orong-orang yang
musyriD seperti mereka.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abu SyaibalL Abd bin Humaid, Abu
Daud, Ibnu MajalL Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, An-Nghas,
Ath-Thabrani, Abu Asy-Syaikh, Al Hakim dan dr-shahih-kawrya,
Ibnu Mardawaih, serta Al Baihaqi dalam Sunan-nya dari Ibnu Abbas,
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ia berkata, 'lOrang-orang musryik berkata." Dalam lafazh lainnya:

"Orang-orang Yatrudi berkata 'Janganlah kalian memakan dari apa

yang dibuntrh Allah, dan makan dari apa Y!!g kalian bwrutr sendiri'.

Ahh lalu menuruokan ayat: ;!$ fi 5 fi I |VLU'$ @an
janganlah lramu memakan binatang-binatang yang tidak disebut noma

Al I ah ke t ika meny e mb e I ihnya)."

Ibnu Jarir, Ath-Thabrani, Abu Asy-syaikh' dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan darinya ia berkata, "Ketika diturunkannya

ayat: 9!$ fi irl f{r ler$LY{j (Daniangantah kamu mamatan

binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah l@tika

menyembelihnya),orang Persia mengirim utusan kepada Quraisy agar

membantah Mqhammad, maka mereka berkata kepada beliau, 'Apa

yang engkau sembelih dengan tangannru mengggnakan pisau, maka

itu halal. Adapun yaug disembelih Allah de,ngan paku emas sekalipun,

yakni bangkai, maka ihr haram'. Lalu ttrturlah ayat <4t{3i'";tfi
,€Jfq. 4{51 {ly lr*A (Sesunggtttmya syetan in membisipkan

iapada t^ni"-t^tirrrryo agff merela membantah kamu). Syetan-

syetan dari Persia membisikkan kepada kawan-kawan mereka dari

Quraisy."

Telah diriwayatkan juga menyerupai hadits Ibnu Abbas yang

pertama dari jalur periwayatan lainnya.

Ibnu Al Mundzir dan Abu Asy-Syailfi meriwayatkan darinya,

mengenai finnan-Ny at ;$X;16t'o*A AYJi|t$ {sesungst nva

syetan itu membisikftan kcpada'kau,an-kmryanrrya), ia berkata, "Iblis

membisikkan kepada orang-orang musyrik Qtraisy."

Abu Daud, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi dalam Sunan'nya

meriwayatkan darinya jug4 mengenai firrran-Ny 
", fi 1L$LU'{3

3:4 :iD ,* ifr ijf (Oan ianganlah kamu memapan binatang-

binatang yang tidak disebut nama Allah kctika menyembelihnya.

Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adolah suatu kcfasikan),

ia berkata, "Lalu dihapus (hukumnya), dan dikecualikan dari itu, Allatr
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berfirman: :Si'b ("{rt $,J 'nii iW Woto"an [sembelihanJ orans-

orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu) (Qs. Al Maa'idah [5]:
5)."

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Abdulhh bin Yazid Al
Khathmi, ia berkata, 'Makanlah sembelihan-sembelihan kaum muslim
dan Ahli Kitab yang disebutkan nama Allah pada saat

penyembelihannya"

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Makhul, menyerupai

perkataan Ibnu Abbas tentang penghapusan tadi.

c'M 6,-v6i -2.* e 63 5 tg' Lffi 4 i'fg|
22,51;_i37i3W,6-ffiA

6 "qiih1-q;,'4 i-* & AirA CVKs

'*i6i j61it;',i;i(rlsg@ii;x-6#\$yi,:|L,:s_

Ue,- g;* 4 djxl S yf e;irY';i ti &
6(q:b3 4(#, i,t''+ 3tiAlj;A i$:r +*

@5k
"Dan apakah orang yang sudah mdi kemudian dia Kami hidupkan

dan Kami berikan kepadanya cahayo yang terong, yang dengan

cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat

manusia, serupa dengan orong yang keadoonnyo berada dalam

gelap-gulita yang sekali-kali fidah dapat keluar daripadanya?

Demihianlah Kami jadikan orungyang hattr itumemandang baik

apa yang telah mcreha kerjakan. Dan demikianlah Kami odahan

pada tiaptiap negeri penjahat-penjahot yang terbesar agar mereha

melakuhan tipu daya dalam negert ilu Dan mereka tidak
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memperdayahon melainkan dirinya sendiri, sedong mereha tidak
menyadarinya Apabila datang suatu ayat hepada mcreha, mereha

berhatar'Kamifidak ahan berlman sehkgga diberikan hepada kami
yong serupa dengan apayang telah diberifun hepada uttuan-ulusan

Attoh'. Allah lebih mengetahui di mana Dia nenenryatkan tugas

herasalan (hang-orang yang berdosa, nanti ahan ditimpo hehinaon

di ststAllah dan siksayang kerus disebsbhon nereha selalu
n ertad fipu doya.'(Q!. Al An'ltm 16lz ltz-t24l

Firman-Nya, '.#i (: \t( itr (Dan apakah orang yang

sudah mati kemudian dia Kami hidupkan). Jurnhur membacanya

dengan fatlwlt pada huruf w qn u setelah hamzah istilrran .

Nafi dm lbnu Abu Nu'aim membacanya dcngEn suhn.

An-Nuh8s be*da, "Bisa dimaloai: yatoi lihatlah dan

perhatikanl &. K4,iti it,.;5 Q,Ioka Nutkah aht mencot takim
selain doiwda Altfi) ($. Al An'aam [6J: I l4), 'rdijloq\(ntr
(Dan apakah orqng yang sudah Dnti komudian dia Kan i hidupkott)."

Maksud Q lOang yang wdoh nan) di sini adalah orang

kafir yang Allah hidupkan dengan Islaqr..

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah, dulunya mati

ketika berupa air mani, lalu Karni menghidupkannya dengan

meniupkan roh kepadanya.

Pendapat pertama lebih tepa! karena konotasinya

mengindikasikan demikian, sebab konteksnya berkenaan dengan

menjautrkan kaunr muslim dari mengikuti orang-orang musyrik.

Sering juga kata "hidup' dipinjart mtuk mengrrngkapkan tentang

petunjuk dan iLmu, diantaranya ucapan penyair berihrt ini:

'.,itA,#'&cu *t -; ??t # Ji;it G.r

)l'4#tr*l?;l
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Adanya lrcjahilan sebelum kcmatian adalah kematian bagi pemililmya,

sehingga sebelum dihtbur pmiasad mereka telah terhtbur.

Bila seseorangyanghidup tanpa ilmu dianggap ma)nt,

malra tidak ada penghidupan kcmbali baginya hingga pembangkitan

yang sebenonya.

An-nuur (catraya; yakri dari 6b adalah ungkapan tentang

pettyrjuk dan keimanan. Ada yang mengatakan bafuwa ihr adalatt

ungfupan tentang Al Qgr'an. Ada yang berpendapat bahwa itg adalatt

hikmatr.

Ada yang berpendapat bahwa itu adalah cahaya yang disebutkan

dalam finnan Allah Ta'ala: )$!j w$ A {t} ,fr (Sedang cahava

mereka bersinar di hdapan dan di sebelah kanon mereka) (Qs. Al

Hadiid 157): l2). Dhonir@a akembali kembali kqada $'
*iSht A 

/4t iK <srrrrw dengan orong yang kcadaawtva

berada datan gelap-galita), maknrdnya adalah, serupa sifatnya

dengan omng yang berada dalam gelap-gulita.

iil 
^aarn 

mubdada' dan ,;Jfit adalah khabar-nva'

Redaksi kalimat ini adalah sifat untuk !r.
Pendapat lain menyebutkan bahwa # adalah sebagai

tambahan, yang maknanya adalah laman fi azh-zhulumaat (seperti

orang yang berada dalam gelap-gUlrta), seperti rmgkapan ana abam

min mitslika, yalsni minka (aku lebih terhormat daripada kamu).

Redaksi s€nrya dalam firman Allah: $l'Vfif frl$@alco dendanya

ialah mengganti dengan birutong tertuk seimbong dengon bura'an

yang dibwubrya) (Qs. Al Maa'idah t5]: 95) dan firman'Nya: $
l*1 .9p{ gia* ada sesuattt Pn yang serupa dengan Da) (Qs'

Asy-syutraa [a2]: l1).

Ada yang mengatakan batrvrna maknanya adalah,

p€runpamaannya seperti orang yang berada dalam gelap-gulita.
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Wgt4,i$ (Yang setali-lrali tidak dapat keluar:dmi padonya),

berada pada posisi naslnb sebagai hal $etaangan kondisi), yang

maksudnya adalalt kondisinya tidak dapat keluar darinya dengan cara

apapurr

Firman-Nya : ii'Ll.qi'F # :f C f,:; A|KS

'(41Oan demikianlah Kami odokan pada tiaptiap negeri peniahat-

penjahat yang terbesm agar mereka melahtkon tipu daya dalam

negeri r'ta), maksudnya adalalL seperti kejadian itulah Kami jadikan

pada setiap negeri. 'F adalah bentuk jarnak dalir akbar. Ada yang

mengatakan batrwa mereka adalah para pemimpin dan para pemuka.

Dikhususkannya penyebutan mereka, karena mereka merupakan

orang-orang yang paling potensial untuk melakukan kerusakan. ,4/

malq adalah reka-perdaya dalam menyelisihi konsistensi. Asal

maknanya yaitu menyimpang, maka al maakir adalah orang yang

menyimpang dan konsistensi, yakni berpaling darinya.

#\ Sy'ttirL;- tfi (oan mereka tidak memperdayakan

melainiin dirinya sendiri), maksudnya adalah, akibat dari reka-

perdaya mereka ihr menimpa diri merpka sendiri. lri;$- tij lSedang

merelra tidak menyadarilrya) Yaenakejahilan mereka.

i'it; ',i|i( $$ @potila datang syat! ayat,trc.f14l mereka)

dari ayat-ayat ittt. i'i}?,,;'iJU i,4-,ii & 'r;6 ,tr 1136 (Mereka

berlrata, "Kami tidak akan beriman sehingga diberikan lcepada kami

yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan

Allah.') Maksudnya adalah, mereka tidak akan beriman hingga

mereka menjadi seperti para nabi. Ini bentgk keanehan lain yang

berpangkal dari kejahilan dan arogansi mereka jf/e[rlg nyeleneh. lni
senada dengan ayut ';iii ti,!J 8L J fr4 g;i S L.; S. (Tiap+iap

orang dari mereka berkehendak suPaya diberilcon kepadanya

lembaran-lembaran yang terbula) (Qs. Al Muddatstsir l74l: 52).

Maknanya adalah, apabila datang suatu ayat kepada para

pemimpin merek4 maka mereka mengatakan perkataan tersebut, lalu
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Allah menjawab mereka dengan firman-Nya: F:r* ti FA Xl
,i36) (Allah lebih mengetahui di mano Dia menempatkan tugas

kcrasulan), maksudnya adalalL sesungguhnya Allah lebih mengetahui

siapa yang lebih layak dijadikan rasul dan menjadi pengemban serta

penjaga tugas kerasulan. Allah telatr meurilih Mufuammad, kekasih-

Nya, rurtuk mengernban tugas kerasularu maka tinggalkanlatl

pemrintaan yang bukan urusan kalian itu. Allah mengancam mereka

dengan fimran-Nya, 3& ii$ '"-5i e+;; (orans-orang yans

berdosa, nanti akan ditimpa kchinaan), yakni kenistaan dan kehinaan.

Asalnya dari ash-slnghr, seolah-olah kehinaan itu menyebabkan

dirinya kecil.

Ada yang berkata, "Ash'shaghaar artinya rela dengan

kehinaan." Demikian yang diriwayatkan dari Ibnu As-Sakit.

Ibnu Al Mtmdzir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Ibnu Abbos, mengenai firman-Nyaz €$ it(;S
1#, (Dan apakah orong yang sudah mati kenrudian dia Kami

hidupkan), ia berkata, "(Maksudnya adalah) orang yan-g kafir dan

sesat, kemudian Kami berikan petunjuk kepadanya . 63 5 (V'{: (oan

Kami berikan kepadanya cahaya yang terang), yaitu Al Qur'an. ;3
'r4lrl AlAI (Serupo dengan orang yang kcadaawtya berafu dalam

gelapgulita), yakni kekufiran dan kesesatan."

Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Al Mtmdzir, Ibnu Abu Hatim, dan

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ilcrimalu mengenai ayat ini, ia

berkata, "Diturunkan berkenaan dengan Ammr bin Yasir.'

Abu Asy-Syailfi dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai finnan-Nya: ;{t 6i 5 (:;t '-(4 4 it{r;J
o6-e4(Dan apakah orangyang sudah mati kcmudian dia Kami

hiduphnn clon lfumi berikan kepodanya cahaya yang terang, yang

dengan cahaya itu dia dapat beriolan di tengah+engah masyarakat

manusia), ia berkatg "Maksudnya adalatr Umar bin Ktraththab. ;S
W w4 A gffi| A Ag (serupa dengan orang yang lceodaannya
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berada dalam gelap-gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar dari
padanya?) maksudnya adalatr Abu Jahal bin Hisyam."

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-Syaikh
meriwayatkau dmi Zud bin Aslam, mengenai ayat ini, ia berkata,

"Diturunkan berkenaan dengan Umar bin Khaththab dan Abu Jahal

bin Hisyam. Kedtranya telah mati dalam kesesatan keduanya, lalu
Allatt me,lrghidupkan Umar dengan Islam dan memuliakarurya,

sementara Abu Jahal dibiarkan dalam kesesatan dan kematiannya. Hal
itu karena Rasulutlah SAW pernah berdoa: i ,F A,t, i>t-;i it'#Ji
.?isrt n 4 \t 12 (Ya Altah, muliakanlah Isfim dengin Abu
iahal bii Ufsyam aiau-(Jmar bin l{haththob).u2s'

Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ikrimatr,

mengenai firman-Nyal (t*jJ'F i-; ,9 4 6iG i;fKS @*
demikianlah Kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat
yang terbesar), ia berkata, "Diturunkan berkenaan dengan orang-

orang yang memperolok-olok. "

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

ayat ini, ia berkata, "(Maksudnya adalah), Kami kuasakan para

penjahahya, lalu mereka berbuat durhaka di dalamnya, dan tatkala

mereka berbuat demikian, Kami binasakan mereka dengan adzab."

Ibnu Abu Syaibah, AM bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan

Abu Asy-Syai*tr meriwayatkzin dari Mujahid ia berkata: Ayat: 'F
q'J, (Penjahat-penjahair yang terbesar) maksudnya uaaun
' uzham a auha a (pafir pembesarnya).

Ibnu Al Mundzir dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu

Juraij, mengenai firman-Nya, i4t; 'ini( $$ Qepabila datang suatu

ayat lrepada mereka), ia berkata, "Ketika Muhammad menyerukan

kebenaran kepada merek4 mereka berkata kepada beliau, 'Jika ini
memang benar, tentu di antara kami ada yang lebih berhak

u' Dha'i7At-Tirmidzi, 3683, dan ia berkata" "Gharib."
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menerimanya daripada Muhammad'. (sebagaimana dikisahkan

Arratr): b #3i U ,$, & if:jl!$n ti {t t36; (Dan meretra

bertcata!,Mengqry At Qur'an ini tidak diturunkan pepada seorong

pembesar dori salah satu dua negeri [Mafi*ah dan Thaifl inil') (Qs.

Az-Zulfiruf [43]:31]'
Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

finnan-Nya: ljfi\ gji : $; (orang-orang vang berdosa, nanti

akan ditimpa), ia berkata, *(Maksudnya adalah) orang-orang yang

syrrik. 3:C* (Kehinaan), makzudnya adalatl hawaan (kehinaan)."

yfr*ilj,-fi 
";{3"$Vi3*'&4fi 

S{i'\r}-;;3,

N|34*41L"J31,t34;-GlAq;e4,r)i4
$5 1w :x, L* 6{,@ og-s 6$ &,#j
q4j'fr6b,9 'ti?'{r,Aesj$fl';i{*

6;:W d4,4;'€+1 ct; C{'e i:frX.i 36i :*{
g$ "tfrf -13;i{ ili,'u#'#;;t 36i 36Yr 3:4 -"ifl

uBarangsiapa yang Altah nungherulahi ohon memberikan

kepadanya petuniuk, niscaya Dia melapanghon dafunya untuk

(memeluh agama) Islam Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah

kesesatannya, niscayaAllah meniadihon dadanya sesak lagi sempit,

seolah-olah ia sedang mendaki ke longit. Begitulah Allah

menimpakan sihsa kepoda orang4rrang yang tidak beriman. Dan

initah jalan Tuhanmu; (ialan) yang lurus. Sesungguhnya Kami

telah mcnielashan ayat'ayat (Kami) kepada otangorang yang

u,33tu i # ;#-q; Ari-i;i @';.'FtYt(
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mengambil pelajaran. Bagi mereka (disediakan) darussalam (surga)

pada sisi Tuhannya dan Dialah Pelindung mereka disebabkan

amol-atna| shalih yang selalu tnereka kerjakan. Dan (ingatlah) hafi
di waktu Allah menghimpunhan mereka semuanya, (dan Allah

berfirman)r'Hai golongan jin (syetan); sesungguhnya kamu telah

banyah (nunyesathan) manusia'. lalu berhatalah kawan-kawan

mereka dari gotongan manusiar'Ya Tuhan kami, sesungguhnya

sebagian dari pada karrri telah dapot kesenangan dari sebagian

(yang lain)6 dan kamitelah sanpoi kepodawaktuyang telah

Engkau tentukan bagi kart.Ailah berfirutanr'Neraka itulah
tempot dian hamu, sedang hama kekal di dolamnyo, kecuali kalau
Allah menghendaki (yary lain)'. Sesunggahnyo Tuhanmu Maha
Bijahsana lagi Maho Mengetohui." (Qs. Al An'aam [6]: 125-12E)

Firman-Nya, ,l1ry $4 & fi+f, J 'ifr ,i #
(Barangsiapa yang Allah menglundaki ahan memberikan kepaduya
petunjuk, niscaya Dia melapongkan dadotya tmtuk [memeluk aganaJ
Islan). Art asy-syoh [yak"i dari A$ adalah asy-syaqq (membelah).

Asal maknanya adalah at-tatut'ah (melapangkan). Symahtu al amr

artinya aku menjelaskan rlan metrGran@ perkara. Malcnanya adalah,

barangsiapa dikehendaki Allah trntuk ditunjut&an kepada kebenaran,

maka Allah melapangkan dadanya sehingga ia menerimanya secara

lapang dada. 
"; 

fi (Dan bmangsiapa yang dikchendah)

kesesatannya. (; W fr1 ${ 1M*caya Attah meniadikan

dadanya sesak lagi sempit).

Ibnu Katsir membacanya, fu dengan tafrhfiif,seperti hiin dan

liin.

Ulama lainnya membacanya dengan tasydid. Keduanya adalatl

dua macarn logat (dialek).

Nafi membacanya: q;, dengan kasrah tpada raa'[, yang

artinya adh-dhiiq (sempit). Diulangnya makna ini merupakan suatu

bentuk penegasan, dan itu menambah bagus dengan perbedaan lafazh.
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Ulama lain membacanya dengan fathah tyakni (17, sebagai

bentuk jamak darr hajah, yaitu sangat sempit. Hariah juga berarti

kesal, bentuk jamaknya harai dan haraiaat Contoh kalimat fulaan
yataharraj,yakni merasa sempit atas dirinya.

Al Jauhari berkata, "Makaan lrarai wa harai, yalari tempat

sempit banyak pepohonan tidak dapat dicapai oleh penggembala."

Al haraj jugaberani dosa.

Az-7anaj berkata, *Al horaj adalah kesempitan yang paling

sempit."

An-Nuhas berkata, *Haraj adalah isnrul fa'il dan hwai iuga
sebagai mashdar yang disifatkan, seperti turgkapan raiul 'adl (laki'
laki yang adil).'

Finnan-Nya: iAt ,t 34,5,- fi1A (Seolaholoh ia sedang

mendoki ke langit).Ibnu Katsir membacanya dengan tahhfif, dari as-

su'uud. Allah menyerupakan orang lcafir yang keberatan.dengan

keimanan, seeerti orang yang dibebani dengan sesuatu yang tidak

sanggup diembannya, misalnya mendaki ke langit.

An-Nakha'i membacanya 'JiU, yang asalnya yaitu

yataslwa'ad.

Ulanra lain membacanya: 34.5, dengan tasydid, asalnya:

'JtUi. Maknanya yaitu, mengemban suatu hrgas yang sama sekali

tidak mampu dilaksanakaq sebagaimana'orang yang ditugaskan untuk

mendaki ke langit.

Ada yang mengatakan batrwa maknanya berdasarkan simua

qira'ah adalalL hampir saja hatinya naik ke langit karena menghindari

Islam. kata ti paaa 61L adalah mahi'ah karena masuknya !k
terhadap j uml ah fi ' I iy ah

Firman-Nya: 6EtS 6,itt lb ";41 
Xi W* <41L

(Begitulah Allah menimpakan siksa kcpada orang'orang yang tidak

beriman), maksudnya adalatr, seperti kejadian yang terjadi pada dada
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itulah, yaitu kesempitan, Allah mer{adikan siksaan tersebut. Secara

bahasa .i,3-JIuaAah yang busuk. Ada yang mengatakan bahwa artinya
adalatl adzab. Ada yang mengatakan batrwa artinya adalah syetan

yang dikuasakan Allatr atas mereka. Ada yang mengatakan bahwa itu
attalatr yang tidak ada kebaikan padanya.

Makna pertama adalah makna yang populer di kalangan orang

Arab, lalu kata ini (dengan makna tersebuQ dipinjarn untuk
mengrrngkapkan tentang siksaan yang menimpa mereka" sehingga

sesuai dengan semlra makna yang disebutkan tadi.

Kata penunj *, 6 Lb ,:,i6it (Dan inilah jalan Tuhanmu)

menunjukkan kepada apa yang ditemputr oleh Nabi SAW dan orang-

orang beriman yang bersananya. Maksudnya adalah, inilah jalan

agama Tuhaomu yang tidak ada kebengkokan padanya.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa kata penunjuk ini
menunjuk&an kepada apa yang telatr disebutkan, ymg ditunjukkan
oleh pernberian petunjr* dan penyesatan. Maksudnya, inilatl
kebiasaan Allah terhadap para hamba-Nyg Dia melnmjuki siapa yang

dikehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendaki.

Manshub-nya q*, (iatanJ yang turtrs) karena sebagu haal

fteterangan kondisi), seperti firman: 6t f 3AV4gedangAl Qur'an
in adalah [KitabJ yang laq; yang membenorkan) (Qs.,Al Baqarah

l2l: 9l) Serta firman-Nya: €jt ,F (gt (Dan ini suamiht pun dalam

keadaan yang sudoh uo pla) (Qs. Huud llll:72).
g.ijf W3 'i (Sesungguhnya Kani telah menjelaskan ayat-

ryat [I{ami), maksudnya adalah bayyannaahaa ya audhanaa}wa
(IGrni telah menerangkan dan menjelaskannya) 66'{ 2A(Kepaaa
orang-orang yang mengambil pelajaran) yang terdapat di dalamnya,

dan mempelaj ari makna-malaranya.

6 '+ )i3Jl 
"t1 

{ @a?t mereka [disediakanJ darussalam

[surgal pada sisi Tuhannya), maksudnya adalah, bagi orang-orang

yang memikirkan itu adalah surga, karena surga adalah daarussalaam

(negeri yang damai), negeri yang terbebas dari segala hal yang tidak
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disukai. Atau, negeri Tuhan Yang Matra Selagat disediakan bagi

mereka di sisi Tutran mereka, dan mereka akan sampai kepadanya.

.i1;'t (Oon Diatah Pelindung merelco), maksudnya adalah

naashiruhim (penolong mereka). Huruf ba' padakalimat: 13( q
';rf1(Disebabkan amal-amal shalih yang selalu mereka keriakan)

adalatr sababiyah (menrmjukkan sebab), yakni disebabkan oleh amal-

amal mereka.

Finnan-Nya: *$ 3f4ii-3 to* [ingattahJ hari di wabu

Allah menghimpunkan mereka semuanya), zhaf-nya manshub oleh

kalimat yang disembunyikan, yang diperkirakan berada lebih dahulu,

yakni wadzhtr yauma nahsytrum (dan ingatlah hali pada waktu Allah

menghimpunkan mereka semua). A3o, Pada hari Allah

menghimpnnkan merek4 kami berkata, # FS-(Hai golongan iin).

Maksud ..penghimpunan semua makhluk" adalah Hari Kiamat. Al
ma'syar brakni d*r'?4 adatah al jama'ah (golongan). Maksudnya,

pada hari penghimpunan itu kami berkate *Wahai golongan jin' i
,rif U ,35<"1(Sesungguhnya kamu telah banyak [menyesatkanJ

manusia).,' Dalam artian, bersenang-senang dengan merek4 seperti

firman-Nya: .iZ:,Gi 'g €; ga Tuhan kami, sesungguhnya

sebagian dari pacta kami titah dapat kesenangan dari sebagian [yang

lain).

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah, kalian telah

banyak menyesatkan mereka sehingga mereka termasuk kategori para

pengrkut kalian, maka Kami golongkan mereka bersama kalian. Ini

seperti nngkapan istabsara al amiir min al iunudd (sang raja

memperbanyak bala tentara). Maksudnya adalatr sebagai celaan.

Berdasarkan pemaknaan pertamq maka yang dimaksud

dengan istimtaa' adalatr bersenang-senangnya para jin karena dipatuhi

manusi4 dan masuknya mereka kepada apayarLg diinginkan para jin

dari mereka.

+G;.'gc3,t{u ;rfij16t; ifil)f's'6i (t"t" berkatatah. a.Lt

lrowan-kautin mereka dari golongan manusia, "Ya Tuhan kami,
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sesungguhnya sebagian dari pada kami telah dapat lcesenangan dari
sebagian [yang lain|'). Adapun bersenang-senangnya jin dari
mantrsia "dalah yang telatr disebutkan, yaitu bersenang-seoangnya

para jin karena dituruti oleh manusia, sedangkan bersenang-senangnya

manusia dari para jin ad4ah kar€na bila ada manusia yang melewati
suatu lembah dalaq perjalanannya d"n ia merasa takut, maka ia
berkate *Aku berlindug kepada p€nguasa lembah ini dari segala hal
yang aku kfiawatirkan." Yang dimaksud dengan penguasanya itu

4AuU ji". Contohnya adalah kisah dalam ayat: 'cifrCtt'i3$.i#t1i
6;fi$ $g )V@* bahwasanya ada beberapa *ors laki-laV
di antara manusia meminta perlindungan kcpada beberapa laki-laki
di antoa jin, maka jin-jin itu menambah bogi mereka dosa dan
kcsalalwn) (Qs. AI lilrn l72l: 6).

Pendapat lain menyebutkan bahwa bersenang-senangnya jin
dari manusia adala[ manusia membenarkan para jin mengenai berita-
berita gaib nan batil yang mereka katakan. Sedangkan bersenang-

senangnya manusia dari jin adalalt manusia bersenang-senang dengan

kebohongan-kebohongan yang dikatakan oleh para jin kepada mereka,
dan dengan itu mereka bisa memperoleh keduniean, seperti yang

dilakulcan oleh para dukun.

g eL1 -"fi|(i1'({5.': (oan kami tetah sampai kcwdo waHu
yang telah Engkau tentukan bagi knni), maksudnya adalah Hari
Kiamat. Ini pengakuan dari mereka tentang sampainya mereka kepada
apa yang dijanjikan Allab yaitu apa yang selama ini mereka dustakan.

Tatkala mereka m*gutuk* perkataan ini, Allah menjawab

mereka: 'f,;;t 36i JC (Altah berfirman,"Neraka itulah tempat diam

kamu'), maksudnya adalah tempat t'nggal kamu. Al matswaa adalatr

tempat tinggal. Ini merupakan redaksi kalimat pemrulaan, sebagai
jawaban atas pertanyaan yang diperkirakan.

Firman-Nya: 'itf i6 C $t'tfu. iU$ (Sedang kamu telcal di
dalamnya, lrecuali lcalau Allah menghendaki fyang lainJ). Maknanya
berdasarkan konteks bahasa orang:orang Arab pada susunan redaksi
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ini, bahwa mereka kekal di dalam neraka sepanjang waktu, kecuali

waktu yang dikehendaki Allah untuk tidak kekal di dalarnnya.

Az-Zayaj berkata, "sesungguhnya pengecualian ini kembali

kepada Hari Kiamat. Maksudnya, mereka kekal di dalam nerakq

kecuali yang dikehendaki Allah dari kadar masa penghimpurran

mereka dari kuburan, dan l€dar masa mereka sewaktu dihisab."

Ini tidak tepa! karena pengecualian itu dari kekelolan yang

abadi, dan ini tidak tepat terhadap orang yang belum masr* neraka.

Pendapat lain menyebutkan bahwa pengecualian ini kembali

kepada neraka. Makstrdnya adalah, kecuali yang dikehendaki Allah
yang berupa penyiksaan terhadap mereka dengan yang lain pada

sebagian waktq seperti dingm yang anrat sangat.

Pendapat lain menyebtrtkan bahwa pengecualian ini rmttrk

orang-onng berinan, dan 6 (apa) bermakna p (siapal, yakni, kecuali

siapa yang dikehendaki Allah keimanannya, maka dia tidak akan

masuk neraka

Ada yang berpendapat batrwa matcnanya adalalu kecuali yang

dikehendaki Allah dari keadaan merplca seu/aktu di dunia yang tanPa

ad?rlb.

Semua penahrilan ini adalah pendryat belaka. Adapun yang

bisa dijadikan pedoman adalah yang ada dasarnya di dalam ayat'ayat

Al Qur'an dan hadits-hadits nabawi mengenai kekalnya orang-orang

kafir di dalam neraka secam abadi. Namrm tidak terjadi kontradiksi

antara yang umum dengan yang khusus, apalag disebutkan di dalam

Al Qur'an secara berulaqg-ulang, sebagaimana akan dipaparkan di

dalamsurahHuud:&.3\'tiri6YS*f ilii,;3ietti|W.3)Y
Litf:.3(5 (urrrka tukal di dalamnya selama ada langit ilan bumi,

lrecaali jika Tulnnmu menglundaki yang [lam]. Sesungguhnya

Tuhanmu Maha Pelaksano terhadap aW yang Dia kehendaki) (Qs.

Huud [1]: 107). Insya Allah pada bagian pembatrasan ini akan ada

tambahan penjelasan.
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Ibnu Al Mubarak dalam Az-Zuhd, Abdwrttzzaq, Al Firyabi,
Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,
Ibnu Abu Hatim, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi dalamAl Asma' wa
Ash-Shifat meriwayatkan dari Abu Ja'far Al Madaini, yaitu seorang

laki-laki dari kalangan bani Hasyim, dia ini bukan Muhammad bin
Ali, ia menuturkan: Nabi S-AW pematr ditanya mengenai ayat: 2i-_#
;r;'{,33i4 &fifr 6'Sl qnoronstiqw wng Attah menghindakt
akan memberikst kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan

dadanya untuk [memeluk agamal Islam), lalu mereka berkata,

"Bagaimana Allah melapangkan dadany4 watrai Rasulullah?" Beliau
menjawab, .:i '*i 'i t:tll 'C.#3 t' Ud, \j ([DensanJ cahaya
yang dilemparkan kcpadanya sehingga melapangkan dadanya).

Mereka bertanya lagi, "Apakah untuk itu ada tanda-tanda y{Lg.$fal
dikenali?" Beliau menjawab: 9;F )tt ,f ,l6rt g$t trS j1L.V'1i

? l, :ur. 
g :p.ir36lrri ftaitu]'temOaii' tcpaai ymengharipkail

negeri yang abadi dan menjauhi negeri yang penuh tipuan serta
mempersiapkan [bekol] lccmatian sebelum bertemu dengan

kcmatian).2s2

AM bin Hunaid meriwayatkan serupa itu dari Fudhail.

Ibnu Abu Ad-Dunya meriwayatkan serupa itu dari Al Hasan.

Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Abu Ad-Dunya, Ibnu Jarir, Abu Asy-
Syaikh, Al Hakim, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi dalam Asy-
Syu'ab meriwayatkan dari berbagai jalur dari Ibnu Mas'ud, ia berkata,
*Ketika dittrunkannya ayat ini, Rasulullah SAW bersabda...." Lalu
disebutkan redaksi yang sertrpa dengan yang sebelumnya

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Mardawaih darinya secara marfu'
dari jalur lainnya.

Diriwayatkan juga oleh Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, Ibnu
Abu Hatim,.Al Baihaqi dalam Al Asma'wa Ash-ShW, darn Ibnu An-

62 Diriwayatkan oleh Ibnu lair,SDl.Ibnu Katsir mengatakan dalamTafsir-nya,
4174,175, *Ada beberapa jahn periwayatan yangmusal daa mattasil, sebagiannya
menguatkan sebagian lainnya"
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Najjatr dalarn Tarikh-rryadaxi AHullah bin Al Mustaurad, salah anak

keturunan Ja'far bin Abu Thalib, ia berkata "Rasulullali SAW

membacakan ayat ini...." Kemudian disebutkan redaksi yang serupa

dengan yang seblumnya

Jalw-jalur periwayatan tersebut sebagiannya menguatkan

sebagian lairmya yang muttashil menguatkan yang mursal, jadi bisa

dipastikan bahwa ini sebagai penafsiran nabawi.

Abd bin Humaid dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai ayat ini, ia berkata, "sebagaimana manusia tidak

dapat mencapai l*grL maka demikian juga keimanan dan tauhid,

tidak dapat memasuki hati manusia kecuali Allah memasukkannya."

Al Baihaqi dalam Al ,'lsma' wa Ash-Shifat metiwayatk'arr

darinya mengenai ayat ini, ia berkata, "Barangsiapa Allah kehendaki

untuk disesatkan, malca akan disempitkan sehingga Islam terasa

sempit baginya,-pa{ghal Islam- itu luwes, sebagaimana difimrankan-

?byliAK{',fi(t(DanDiosefrnlt'tralttidakmeniadikanNya: {iay-$iA#|fr
untuk-Eontu dalom agama sunuk7ami aa*, agama suattt kcsempitan) (Qs. Al Hai l22l: 78)'

Maksudnya adatah, Allah sekali-kali tidak menjadikan sgatu

kesempitan bagimu di dalam Islam."

Auunazzaq dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadah,

mengenai fgman-Nya, #f 'rti ia b€rkd4 "(Maksudnya adalah)

surga."

Ibnu Abu Hatim meriwal'atkan dari Jabir bin Zaid, ia berkata:

ilrl.lr aOatauAllah.

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari As-Suddi, ia berkata,
*Allah adalah ii,llt, scdaogkan ]r3+ya adalah surga"

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzii, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-

Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firmanNya: i
uri( 'i iKtl (sesungguhnya kamu telah banyak fmenyesatkanJ

ianusia), ia berkatq "Min dlalaalotihm iyyaahurn, yakni, kamu

telah banyak menyesatkan mereka [manusia])." Mengenai finnan-
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Nya: $lilTtC llW.AtL (sedang kamu t@kal di'dalomnya, kecuali

kalau Allah menghendaki [yang lainJ), ia berkata, "Sesungguhnya

ayat ini menyatakan bahwa tidak selayaknya seseorang menetapkan

ketentuan Allah terhadap makhluk-Nya untuk ditempatkan di surga

atau di neraka."

,6.Kn1ij,*t, -P4;'t'fi *3:f $, fi artr'
'{Eb3;ri$1i.,t#)iifr'c.;r{Y6**'$6ii6{-.;-

{ifi q'"$ g4 d'14'@ o*4ii'*6 6
,b6, 43 63'W q?;;)" ;LS;@ 514, q1d5 ;8"

@ol;,2
uDan demihianlah Koni jadihan sebagian orungorangyang zhalim

itu menjadi tenan bagi sebagian yang lain disebabhan apa yong
mereka usahakan Hai golongan jin dan manusia, opakah belum

datang kepadamu rasul-rosul dari golongan kamu sendiri, yang
menyarfiIraikan hepadama ayot-ayat-Ku dan memberi peringatan

kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? Mereka
berkata, I Kami,nenjadisckri atos diri kani sendirf, , hehidupan

dunia telah mcnipa mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri
mereka sendiri, bahwa mereka adalah grar.g4rong yang kalir.

Yang demikian itu adalah harena Tuhonmu tidaklah
membinasakan kota-kota secata aniaya, sedang penduduhnya

dalam keadaan lengah. Dan masing-masing orang memperoleh

derajat-derajat $eimbang) dengon apa yang dikerjakannya. Dan

Tuhanmu tidak lengah dari opa yang tmereka kerjakan."
(Qs. At An'aam 16l:129-132)
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{imran-Nya,W.'$fii.r;.$AL{ft(DondemikianlahKami
jadikan sebagian orang-orang yang zhalim itu menjadi teman bagi

sebagian yang lain), maksudnya adalah, seperti yang telatr Karni
jadikan di antara jin {an manusia, dan telah dikemukakan
penyelesaiannya. W'tdfii ,fr ,13 $Ki (Dan demikianlah Kami
jadikan sebagian orang-orcmg yang zhalim itu menjadi teman bagi

sebagian yang lain) maknanya adalah, Kami jadikan sebagian mereka

teman bagi sebagian lainny4 sehingga sebagian mereka menjadi

teman bagi sebagian lainnya, kemudian sebagran mereka berlepas diri
dari sebagtan lainnya

. Jadi, makna [] A sini adalatr naja'aluhu waliyyan lahum
(Kami menjadikannya ternan bagi mereka).

Abdnrrahman bfi?aidbin Aslam berkata {Maknanya adalah,

Kami kuasakan golongan jin yang zhalim atas golongan manusia yang

zhalim.'

Diriwayatkan juga darinya, tentang tafsir ayat ini, ia
mengatakan bahwa maknanya adalalo, Kami kuasakan sebagian

golongan yang zhalim atas sebagian yang lainny4 hingga

membinasakan dan menghinakannya. Jadi, ayat ini mengandung

ancaman bag golongan yang zhalim, bahwa barangsiapa tidak
menikmati kedralimannya terhadap mereka, maka Allah akan

kuasakan golongan zhalim lainnya terhadapnya.

Fudhail bin Iyadh berkata, "Jika engkau melihat orang zhalim

mendendam terhadap orang "halim lainnya, maka berhentilah dan

lihatlah dengan ketakjuban."

Ada yang berpendapat bahwa makna f,} uaau|menyerahkan

sebagian mereka kepada sebagiian lainnya pada kekufuran yang

mereka pilih.

Huruf ba' padakalimat lt*X fi?Ul (Disebabkan apa yang

merelra usahakan) adalah sabobiyah (menunjukkan sebab), yakni,

disebabkan mereka melalnrkan dosa dan kelematran sebagian mereka

terhadap sebagian lainnya.
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Firrran-Nya, fu 9r' {"3- 11 ,r{Ji $ :*5- 6at
golongan jin dan manusio, apakah belum datong kepadamu rasul-

rasul dori golongan kamu sendir), maksudnya adqlah, pada hari

Kami himpun merek4 Kami katakan kepada mereka: # 11(Apal<ah

belum datang lepadamu)." Atau ini memasuki kisatr tentang peristiwa

yang akan terjadi di Padang Mahsyar. Konteksnya menunjukkan

batrwa Allatl mengirim para utusan kepada golongan jin dari kalangan

mereka sendiri, sebagaimana mengirim para utusan kepada golongan

manusia dari kalangan mereka sendiri.

Ada yang berpendapat bahwa makna fu 1O*i golongan

Iramu sendiri) adalah, dari golongan yang sejenis dengan kamu sendiri

dalamhal ciptaan, bebantugas hidup, danpenujukan Hithab. Jadi, jin
dan manusia sama datam hal ini, walaupun para rasul (para utusan) itu
dari kalangan manusia saja, namun golongan jin juga bila dilihat dari

segi ini.

Ada juga yang berpendapat bahwa hal ini karena dominasi

manusia terhadap jin, sebagaimana dominasi laki-taki terhadap

wanita.

Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan para

rasul kepada jin di sini adalah pemberi peringatan dari kalangan

mereka, seperti dalam firman-Nya, i*4*i4i' ,rl lilj lueretrn
lrembali kepada kaumrrya. [untukJ memberi peringatan) (Qs. Al
Ahqaaf p6):29).

Firman-Nya: ,*li 'H); 'o#- (Yang menyampaikan

lrcpadamu ayat-oyat-Ki), adalah sifat lainnya untuk 31"j. fentang

makna al qashshtyakni dari $5fitehh dipaparkan.

Firman-Nya: C$t '{f 6+ i}6 luurka berkata, "Kami

menjadi saksi atas diri kami sendiri."), adalatr pernyataan dari merek4

bahwa hujjah Allah berlaku atas mereka dengan diutusnya para rasul

kepada mereka. Redaksi ini adalah jawaban atas pertanyaan yang

diperkiraan" jadi ini merupakan redaksi kalimat permulaan.
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O*4 ilg fr1 AX & ltl;r" (Dan mereka meni adi satrsi

atas diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang yang

kafir). Ini merupakan kesaksian lainnya dari mereka mengenai diri
mereka sendri, bahwa sewaktu di drmia mereka adalah orang-oftIng

yang mengingkari para rasul yang diutus kepada mereka. Demikian
juga dengan bukti-bukti yang didatangkan kepada me,reka. Penjelasan

seperti ayat ini telah dipaparkan, pada pemyataan mereka yang

mengakui kekufirran mereka sendiri, s€eerti perkataan mereka: g;;"9
'€rlKV lOemt Allah, Tuhan kami, tiadalah kami mempersehtntcan

Allah) (Qs. AI An'aaut 16l:.23) Hal ini diartil@n batrwa mereka pada

sebagian sisi mangakui Hari Kiamat, nanrun pada sebagian sisi

lainnya mengingkari, karena panjangnya hari tersebut, kacau balaunya

hati dan akal pada saat ittt serta tertutup dan brurtuoya pematrarnan

merclra pada saat itu.

IGta pgntmjuk 46 (YanS demikian itu) mengisyaratkan

kesaksian mereka tentang diri merelca sendiri, atau menrmjukkan

pengiriman para rasul kepada mereka

Kata: o1 pe kalimat {jfr q'"t3 K1 d o1 6aaon kmeno

Tuhonnttt tidaHah membinasohan kota-ko@ mertrpakan peringanan

dari yang b€rat tlralmi d.ti bt. Ism-nya adalah dttonir $n'n ydag

dibuang. Maknanya yakni, demikian itu lrareoa kondisinya 'rr$ k- {
$jfr 6* (tuhawru tidoWat, membinasakan kota-kota). atau ol di

sini adalah mosMo. Adapun huruf ba' @a kalimat )$ adalah

sababiah (menrmjukkan sebab), yang maksudnya, aku ddak akan

meurbinasakan kota-kota disebabkan keztraliman sebagian orang yaog

zhalinr\ sementara para pendudularya tengah lengah, yang Allah tidak

mengrrtus para rasul kepada mereka Maknanya adalalr, Allah telatt

mengutus para rasul kepada para hamba-Nya, karena Dia tidak akan

membinasakan kota-kota yang penduduknya bermaksiat terhadap-Nya

dengan kekufuran mereka yang lengah terhadap peringatan. Adapun

Peringatan yang dimaksud adalah pengiriman para rasul dan

penurunan kitab-kitab. Akan tetapi Allah membinasakan mereka

setelah diutusnya para rasul kepada mereka dan tidak ada lagi alasan
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kelengangan dari mereka terhadap peringatan para rasul. d$ Ky; 
;{; gi !; (Dan Kami tidak alwn mengadzab ,"irii* xr*t i

menguw seor(mg rasz| (Qs. Al Israa' [Ifl: l5). j

Pendapat lain menyebutkan batrwa maknanya adalah, tidaklah i
Allah membinasakan penduduk suatu kota secara zhalim, karena j

Allah Maha suci lagi Maha Tings dari perbuatan,halim. Akan tetapi I
Allah membinasakan mereka setelah mereka berhak dibinasakan dan {

tidak ada I4g kelengatran karena telah ada pengiriman para nabi. 
I

Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya adalah, Allah i
tidak akan membinasakan penduduk kota-kota disebabkan kezhaliman 

I
orang zhalim dari merek4 sementara yang lain leng4h akan hal itu. i

Hal ini seperti yang terdapat dalarn firman-Nya, €A'j:,,ar3 3i S; j
(Dan seorang yang berdosa tidak akan memihtl dosa orang /ain)les. i
Al An'aam [6]: l6a). I

,V q l>:ii2', SLS; qoan masing-masing orang i
memperoleh derajat-derajat 

- 
[seimbangJ dengan apa yary i

dikcriakowrya), yakni, masing-masing jin dan manusia memperoleh i
derajat yang berbeda-beda, sesuai'amal perbuatan merek4 lalu Kami 

1

mengganjar mereka sesuai arnal perbuatan mer.et4 sebagaimana i
difirmaokan.Nya dalarn ayat: ! 'i3'iifr1'trfiW?-*r,fr; 

I6fi8 (Dan bagi masing-masing mereka d;;rj; ienurut opo frig I
telah mereka kcrjakon dan agar Altah mencuhtpkan bagi mereka I
BatasanJ pekerjam-pekcrjaan mereka sedang mereka tiado I
dirugikan) (Qs. Al Ahqaaf [a6]: l9). Hal ini menunjukkan batrwa jin .l

ffiffi.akan 
berada di surg4 sedangkan yang durhaka akan berada 

I
6JC-t% Ur4lG: (i (oan Tuhonmu tidak tengah d*i I

apa Wng mereka kerjakan), baik berupa arnal yang baik maupun yang I
buruk. Al ghaltah adalah sirnanya sesuatu darimu karena kesibukanmu I
dengan sesuatu yang lain. I
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Ibnu Amir membacanyu,'o:fu, dengan huruf ra'bertitik dua

di atas, sedangkan yang lain membacanya dengan huruf ya'bertitik
dua di bawatr.

Abdurrazzaq, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Qatadatr, mengenai firman-Nya: 1fi Jj AL{$

W 'qyitdJi lOan demikianlah Kami iaditran sebagian orang'orang

yang zhalim itu menjadi teman bagi sebagian yang lain), ia berkata,

"Allah menjadikan mereka sating berteman saat di dunia, sehingga

sebagian mereka mengikuti sebagian yang lainnya di neraka."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari

AMurratunan bn T.arrd mengenai ayat ini seperti yang baru kami

ceritakan darinya

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Al A'masy, mengenai

penafsiran ayat ini, ia berkata, "AIar mendengar rnereka berkata, 'Bila
%Enan telatr rusak, maka orang-orang jahat di antara mereka akan

menjadi pemimpin'."

Al Hakim dalam At-Tarikh dan Al Baihaqi dalam Asy-Syu'ab

meriwayatkan dari jalur Yahya bin Hasyim, ia berkata: Yunus bin

Abu Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Rasulullah SAW

bersabda: '# ';'l Uf.tS o1fi vS (Sebagaimana kondisi kalian,

maka demikianlah yaig diperintahkan pada lalian).2s3 Al Baihaqi

berkatA "Riwayat ini terputus, dan Yahya statusnya dha'if."

Ibnu Al Mrrndzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari

Mujatrid, mengenai firman-Nya, #1tfi @asul-rasul dari golongan

lramu sendir),ia berkata e'Tidak ada rasul dari golongan jrn, yang ada

adalatr para rasul dari golongan manusia, sedangkan dari golongan jin
adalah para pemberi peringatan." Ia lalu membacakan ayat 't"t,LL
'q$ 4i JL$i tXui*o pembacaan telah selesai, merepa kembali

x' Dha'y. Al Baihaqi dalam lqA$z'ab, 7391, dan ia berkata "Terputus,
diriwayatkan oleh Yahya bin Hasyim, perawi yalnrg dha'if;' Diriwayatkan juga oleh

Ad-Dailami dalam Musnad Al Firdaus, 4953.
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kepada lraumnya [untukJ memberi peringatan) (Qs. Al Ahqaaf [a6]:
2e).

Ibnu Al Mundzir dan Abu Asy-Syaikh dalarn Al Azhamah juga

meriwayatkan dari Adh-Dhahhalq ia berkata, "Para jin bisa masuk

surg4 mereka jugamakan dan minum."

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dalam Al 'Azhamah, dari Laits

bin Abu Sditn, ia berkata, "Golongan muslim jin tidak masuk surga

dan tiitak juga neraka, karena Allah telah mengeluarkan bapak mer€ka

dari surga, sehingga tidak bisa mengembalikannya dan tidak pula

mengembalikan mak ketunurannya"

Abu Asy-syaikh dalam Al Aztamah an dari Ibnu

Abbas, ia bertata, *Makhluk itu ada empat macam. Ada maktrluk
yang scmumya diciptakan d *gq ada makhh* yang semuanya

diciptakan di neraka, dan ada makhluk yang diciprtakan di srqga dan di
neraka Malfiluk yang semuanya diciptakan di srqga adalah malaikat
makhluk yang semuanya diciptakan di neraka adalah syetan,

sedangkan makhluk yang dicipakan di surga dan di neralca adalatr jin
dan manusia, meneka bisa mendapatkan pabala dan bisa juga

mendapatkan siksa"

tu,.3*6'??rfr4tlislii'it$i4;'
O$t:$16-;3$P16iY:{Mtlr>*3.

{t$3 ;;$ji @ o.r4 }aYn i7$ <,A4Y 5y
i3$r1i',-;5 fr 3,K n 6ji3 3;3 L,a oyiz4<t
$stii; a,afi Ara\i tz" itiW@ 6;!rl i afi{
6u ta"t&,!. 6i5 ;+it l'rltA ilGS 4#'

-.'Jr U 
"i3 

&OtU 671 Jt J4 t3 a;UA
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<jJ(4rG=:,@<,r:L;av-M'1$tgj
#J51fr <r-'+-,ii.tiG/$)-

t1 i #3.r3 
i, # Y {it M $:& ) hA; i ;{,1J $r*A

-z )a ?z<rrur-
"Dan Tuhanmu Maha Krya, lagi mempunyai rahmat. lika Dia

menghendahi niscaya Dia memusnahkan komu dan mengganfimu
dengan siapa yang dikehendaki-Nya setelah kamu (m*nah),

sebagaimana Dia teloh menjadihan kamu dari keturunon orang-
orang lain. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti

datang, dan kamu sekali-halitidak sanggup menolakny*
Katakanlah r' Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu,

sesungguhnya aku pun berbuot (pulo). Kelak kamu akan
mengetahui, siapakah (di antora hita) yang akan memperoteh hasil
yang baik dari dunia in?. Sesungguhnya, orang-orang yang zhalim

itu tidak akan mendopatkan keberuntungan. Dan mereka
memperuntuhkan bagiAllah satu bagian dari tanaruan dan ternak
yang telah diciptakan Allah,lalu mereka berhata sesuai dengan
persangkaan merchar slni untuk Albh dan ini untuk berhala-
berhalo komi'. Maka sajian-sajian yang diperuntakkan bagi

berhala-berhala mereka fidak sompai kepadaAllah; dan sajian-
sajian yang diperuntuhkan bagi AAah, maka sajion itu sampai

kepada berhala-berhala mereku Amat buruklah ketetopon mereka
itu. Dan demikianlah pemimpin-pemimpin ntereka telah

menjadikan kebanyakan dari orang-orang yang masyrik itu
memandang baih membunah anak-onak mereka untuk

membinasakan mereka dan antuktmengoburkan bagi mereka
agamanya. Dan kalau AAah menghendaki, niscaya mereka tidak

mengerjokannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka
ada-adahan " (Qs. Al An'aam [6]: 133-137)
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Firman-Nya: 'i4$ 41t (Dan Tuhanmu Maha Kaya),
maksudnya adalah, tidak membufuhkan para makhluknya dan tidak
pula ibadah mereka. Keimanan mereka tidak mendatangkan manfaat

bagi-Nya dan kekufuran mereka tidak mendatangkan mudharat bagi-
Nya. Dia sama sekali tidak memerlukan mereka. Dialah yang

memberikan rahmat kepada mereka, dan ketidakbutuhan-Nya
terhadap mereka tidak menghalangi-Nya untuk meratrmati mereka.

Sungguh, betapa indah dan mendalamnya ungkapan Rabbani ini, dan

betapa eratnya kaitan antara kekayaan dengan rahmat pada posisi ini,
karena merahmati mereka yang disertai dengan ketidakbutuhan
terhadap mereka merupakan puncak keutamaan dan kedermawanan.

-pb$ i4 oL uitu Dia menghendaki niscrya Dio
memusnahkan kamu), wahai para hamba yang durhaka" sehingga Dia
mendatangkan adzrrb kepadamu, yang akan mengantarkanmu pada

kebinasaan.

,brL. 'c .:,Eq (Dan menggontimu setelah kamu)

musnah X6- t3 TDengan siapa yang dikchendafi-Nya) dari para

makhluk-Nya yang lebih taat dan lebih sigap melaksanakan hukum-
hukumnya daripada kamu.

oA; +3 4-i n PlaTslsebagaimana Dia tetah

menjadikan lamu dari keturunan orang-orang /aln). Huruf kaaf di

sini adala na't mashdar yang dibuang, dan 6 ini adalah rnashdar,

yakni, dan mengganti seluruhnya sebagaimana penciptaanmu dari

ketunrnan kaum yang lain.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa mereka adalatr para

penumpang perahu Nuh, namrm Allah tidak menghendaki mereka

sehingga tidak membinas*an mereka dan tidak me'nggantinya dengan

selain mereka karena mengasihi dan menyayangi mereka.

<rt3G3 6 5y (Sesangguhnya apa yang dijanjikan
kcpadamu) yang berupa pernbangkitan kembali dan pembalasan amal

adalah 99 1f^ti datang), tidak bisa tidak, karena sesungguhnya

Allah tidak menyalahi janji. O:r* -ltVi (Dan kamu sekati-twti
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tidak sanggup menolabrya), yakni, sekali-kali kamu tidak akan luput
dari apa yang akan menimpa karnu dan yang akan terjadi padamu.

Dikatakan a'jazani fulaan yang artinya faatanii wa ghalabnii
(fulan melewatkanku dan mengalahkanku)

Fimran-Nya: 'Hg3 tf $3 ,lt i. (Kotakanlah, o'Hai

lraumht, berbuatlah sepenuh kcmampuanmu.'). Al makaanah adalah

ath-thariiqah (cara), yakni, tetaplah kamu pada apa yang kini karnu

berada di atasnya, karena sesrmgguhnya aku tidak peduli terhadap

kamu dan tidak mengusik kekufiranmu. Sesunggutrnya aku tetap pada

apa yang kini aku berada di atasnya. 6;i3 J;3 (Ketak kamu akan

mengetahul) siapa yang berada di atas kebenaran dan siapa yang

berada di atas kebatilan.

Itu merupakan ancaman yang keras, maka tidak perlu mrrncul

ungkapan "mengapa mereka rurtuk tetap pada kekufirran?"

)li 
"eG 

(Hasit yang baik), yaitu akibat yang terpuji, yang

pelakunya akan dipuji. Makzudnya adalah, siapa yang ,kT
memperoleh pertolongan di dunia siapa yang akan meviarisi dunia,

dan siapa yang akan memperoleh kehidupan akhirat.

Az-Zlur11aj berkata, "Makna kata: 'Hk' (Kemampuanmu)

adalah teguhnya kamu di dunia. Yalani, berbuatlah kamu dengan

keteguhan kamu pada urusanmu." Pendapat lain menyebutkan bahwa

maksudnya adalah, tetaplah di pihakmu. Pendapat lain menyebutkaq

bahwa malsudnya q*alah, tetaplatr di. tempatmu. Hamzah dan Al
Kisa'i membacany^,'ttfi!, dengan hurufya'bertitik dua di bawah.

Ularna lain membacanya dengan huruf ra'bertitik dua di atas.

Dhamir pada kalimat : 6Alf,li Ui- { frl (Sesungguhnta,

orang-orangyang zhalim itu tidak akan mendapatlcan keberuntungan)

adalalr dhamir sya'n.Maksudnya adalah, tidaklah akan mendapat

keberuntungan orang-orang yang berkarakter sebagai orang yang

zhalim. Ini merupakan tawaran bagi mereka dengan tidak adanya

keberuntungan mereka, karena telah bertindak zhalim.
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Firman-Nya: r*4 {S(it; a;a$ A'Yis q &l|,gt
(Dan merelw memperuntuklun bagi Allah satu bagian dari tanaman

dan ternak yang telah diciptakan Allah), adatah keterangan lainnya

tentang bentuk kekufirran dan kejatrilan mereka" serta tentang

pengutamaan mereka terhadap hlhan-tuhan mereka daripada Allalt.

Maksudnya adalah, mereka memperuntukkan bagi Allah SWT bagian

terteRtu dari apa yang Allah ciptakan pada tanaman serta ternak

mereka, dan mereka juga memperuntulkan bagran tertentu dari itu

untuk tuhao-tulmn mereka yang mereka salurkan sesuai dengan

peruntukkannya itu. Bila telah hilang bagran yang diperuntukkan bagi

tutran-tuhan mereka dengan menyalurkannya pada ketentuan itu, maka

mereka menggantinya dengan apa yang mereka peruntgkkan bagi

Allah" dan mereka berkata, *Allah tidak membutuhkan itu.'Ini klaim

yang duSa

Yahya bin Wutsab, As-Sulami, Al A'masy, dan Al Kisa'i

membacanya:'S:i, dengan dltanmah pada hgnrf zoy.Ulama lainnya

membacanya: '$1, dengan fattah. Keduanya merupakan dua

macam logat (dialek).

6t Jt M t6 AS$A 6U t3 (Mako s ai ian-s ai ion

yang diperuntut*an bagt berhala-berlwla mereka tidok sampai

kcpado Atlah), maksudnya adalab tidalc sampai kepada penyaluran'

penyaluran yang disyariatkan Allab s€Perti sedekah, silaturrahim, dan

penghormatm tryrru

4Uj,-:7t 14 # i. 6'U 63 @"" soiian*oiian

yang diperunnt*on bagi Atlah, naka saiian itu sanpoi kowdo

berlula-berhala mereka), maksudnya adalah, mereka menjadikamya

unttrk tuhan-hftan mereka dan menggrrnak4nnya untuk kemaslahatan

paraberhala itu

6;L,;3-Y it3, (Amat buruqah kctetapan merelca itu),

maksudnya adalah, amat buruklah ketetapan mereka yang lebih

mengutamakan ttrhan-tuhan mereka daripada Allatt.
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Pendapat lain menyebutkan bahwa makna ayat ini adalah, bila

mereka menyembelih sembelihan yang diperuntukkan bagi Allah,

maka mereka menyebut nama berhala pada saat penyembeliharurya.

Sedangkan bila mereka menyembelih sembelihan yang dipenurtulkan

bagi berhala-berhala mereka, maka mereka tidak menyebut nama

Allah pada saat penyembelihaonya. Inilah makna *tidak sanrpai

kepada Allah dan- sampai kepada berhala-berhala mereka".

Pembatrasan tmtarg ti sraan kami kemukakan.

Firman-Nya, -A*ViSl G /-#)-<iJ €):LU'
:,l;+Jt $, 1o"n demikianlah pemimpin-pemimpin

mereka telah menjadikan kcbarykon dari orang-orang yang musyrik

itu memandang baik membunuh anok-anak mereka), maksudnya

adalah, dan seperti penggambaran baik yang digambarkan ole,h syetan

kepada mereka dalam pembagian harta mereka antara Allah dengan

berhala-berhala mereka. Mereka jWa menjadikan pembunuhan

seorang anak sebagai sebtrah pandangan yang baik.

' Al Farra dan Az-Zaiaj berkata, 'I(alimat: j^1:j di sini

maksudnya adalah merel<a yang mengaMi kepada para berhala."

Ada yang mengatakan batrwa mereka adalah oraog-orang yang

sesat.

Ada yang mengatakan bahwa itu adalah para syetan. Hal ini
ditunjukkan oleh tadisi mengubur hidup-hidup anak perempuan

karena sikap tercela dan karena desakan ekonomi.

Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah orang yang

bersumpah dengan nama Allab bahwa bila terlahir anak laki-laki

sebanyak sekian anak, maka ia pasti akan menyembelih salah satunya,

sebagaimana dilakukan oleh Abdul Muththalib.

Jumhur membacanyat 45 dalam bentuk bina' lil fa'il
(kalimat positif). Manshub-nya # "crll* 

karena sebagai maful
do, <j-3 dan rnjnn-nya CSi karcoa dr-idhafah-lannya J-fr
kepadanya, sedangkan **iu'-oy, ;!gU; karena sebagu fa'il
d*i<ii
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Sementara itu, Al Hg"p membacanya: $!i, dgngan dhammah

pada hnnrf zary, rafa' paM.F, rype pada iryJi, dan rafo' pada

;3*U;karena menganggap ,jA sebagai naibul fa'it. Marfu'-nya'€3U; 
karena perkiraan yaj'alu yang dirujuknya. Maksudny4

dibayangkan baik oleh pemimpin-peminpin mereka.'seperti ungkapan

penyair berikut ini:

g_trat'#qry) !-a.etb'"i-#.
Hendaklah menangi sang pesaing korena semakin pmahnya

permusuhan

don semakin merwrduk apa yang ditelcan, hingga hompir binasa.2sa

Ibnu Amir dan penduduk Syam membacanya 
- 
dengan

dhanmah pada hunrf zcy, rafa'. paM'JZ, nastab paaa ifif, aan

Hrofadh @ eg", karena Si .A-iA.|oU*n kepada 'e'&?,
sedangkan 

^r'^i-oyuadalah iiii]l Jadi, di sini ada peurisah antara

mashdor dengan yang dr-idh4oh-l$^ kepadanya dengan maful. hn

s€eerti pemiqahan antara moshdar dengan apa yang dt-idlrofah-l<Nt

kepadanya dalam penyair berihfi ini:

6jtbq,rJilt'i3'fu '"-;f'"ttt# 6 ,tr';1
Telah berlalu pada aW yang tetzs-menerus terj adl

don smgguh telah sembuh

tekqnan-tekarunrydo dodo Abful Qais kmenarya.

Dengan jrr pada slru&nrihaa. Peddraannf adalah, syafat

Abei Qais 'alaailu slruhnrilna.

An-Nuhas berkata, "Sesrngguhnya qira'ah ini tidak
diboletrkan dalam perkataan dan syair. Hanya saja, para atrli nahwu

membolehkan pembedaan antara mudhaf dat mudhaf ilaih dengan

zharf dalam syair karena keleluasaat zharff' Maksudnya adalah,
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pemisahan dengan maful bih dalam syair adalah jauh, maka

pembolehannya di dalam Al Qur'an lebih jauh lagi.

Abu Ghanim Ahmad bin Hamdan An-NatMi berkata

"Sesunggtrbnya qira'ah Amir ini tidak diperbolehkan dalam bahasa

Arab, dan itu mertrpakan ketergelinciran orang alim. Bila orang alim
terpelese! maka tidak boleh diihrti, dan perkataannya dikembalikan

kepada ijma'. Mereka hanya membolehkan rmtuk p€Nryair karena

terpaksa, nntuk membedakan antara mudhaf dan mdlwf ilaih dengan

zhorf, seperti ucapan penyair berikut ini:
t, tcl t ,'-ttl tt
J-l- st Qsw- LStte_

aaa
t;',-;6-.qgit'e*

Sebagaimana seorang Yahudi memiiskan kitab dengan tangan pada

sutuhqi
ia mendekati atou malah menghilangkan.

Juga ucapan penyair lainnya:

Wr$ iflti; ^1:.

Adalah hak Allah metmiokon hoi bagi siapa yang mencelanya."

Sekelompok orang yang membela qira'ah ini berkata, "Bila
qira'ah ini mutawatir dari Nabi SAW, mal<a ilu slralrih dan tidak

buruk."

Mereka jugaberkata, "Disebutkan dalam perkataan orang Arab

dan mushaf Utsaman RA t|fp, dengan hunrfya'."

Saya (Asy-syaukani) katakan: Klaim mutmtatir adalatr batil
(tidak benar) menurut kesepakatan para ahli qiraatt yanrg mu'tabar,

sebagaimana kami jelaskan dalam risalah tersendiri. Jadi, barangsiapa

membacanya dengan qira'ah yang menyelisihi atran nahwu, adalatr

tertolalg dan untuk membenarkan qiro'ah,tidak boleh berdalih dengan

keterangan tentang pe,misatran antar susrman syair sebagaimana yang

telah kami paparkan, dan juga seperti ungkapanpenyairberikut ini:

:;,i aj ""p,'L:
-. a. ,rb . z'.1,*)^t Wf
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Matca aht membaurkannya dengan suatu pembauran bagailan

berbaurnya unta'unta Abu Muzadah.

Itu karena keterpalsaan syair tidak bisa dijadikan patokan.

Ada qira'ahkeempat untuk ayat inj, yutu mairur-nya elfif
fu C:g?. Alasannya adalalL karena W" menrpakan bodai'dati

i,lfrfr.Uf mereka se}utu-sekutu dalani'nasab (eaxis keturunan) dan

perwansan.

'- Fir-rr-Nyu FJiiJ- (Untuk membinasakan merela). Huruf

laam di sini adalah lam kay, yakni likay ytrduuhum (gntuk supaya

membinasakan mereka), yaitu dari al irdaa'yang artinya al ihloak

(pembinasaan)

'#_, ry V {.)j (Dan untuk mengab,rpan bagi mereka

agamanya), dr-;athf-kat kepada yang sebelumnya, yakni, melakukan

apa yang digambarkan baik pada mereka rmtuk membinasakan mereka

atau mengaburkan agama me,reka.

tJ€r 11 'frl 'M 5i (Dan katau Allah menghendaki, niscoya

mereka tidak mengerjakanrrya), maksudnya adalah, kalau Allah

menghcndaki perbuatan mereka itu tidak teriadinyq tentu mereka

tidak akan melalnrkannya. NnmrfiU kehendak Allah pasti terjadi dan

yang bukan kehendak-Nya tidak akan terjadi.

Itu terjadi karena kehendak Allah. 6ffi-113 'j;:J3 W!tu
tinggatlranlah merela dan apa yang merefta ada-adakan).

Maksudnya, maka tinggalkan mereka dan apa-apa yang mereka adan

adakan, karenahal itu tidak menimbulkan mudharat bagimu.

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syai}fi meriwayatkan dari Aban

bin Utsman, ia berlota, *Adz'dzur$ryah adalah osd, dat a&-

drun lry ah j uga berarti kettrrunan. "

Mereka berdua juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya: alA:\ -ltVi (Dan kamu setrali-kali tidak sanggttp

menolalotya), ia berkata, "Maksudnya adalah mendahuluinya."
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Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya,

mengenai firman-Nya: 'Hg3'$ (Sepenuh kemampnanmu), ia
berkat4 "(Maksudnya adalah)'alaa naahiyatihtm (semampumu)."

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi dalam

Sunan-nyameriwayatkan darinya juga, mengenai finnan-Nya : \JJS:5

$ lOan mereka memperuntuk*an bagi Altah), ia berkata, *Mereka

mempenrntul:kan bagi Alah satu bagian dari buah-buahan dan air
mereka" serta satu bagan rmtuk syetan dan berhala Jika dari buatr-

bualran yang merupakan bagian yang ditetapkan rmtuk AllalU ada

yang terjatuh ke bagian yang ditetapkan untuk syetar; maka mereka

membiarkanny4 tapi bila ada yang jatuh dari yang ditetapkan untuk
syetan, ke bagran yang ditetapkan rmttrk Allall maka mereka

mengembalikannya ke bagian untuk syetan. Jika dari pengairan yang

ditetapkan tmtuk Allah ada yang mengalir ke bagian untuk syetan,

maka mereka membiartannya, namun jika ada yang mengalir dari
bagran yang ditetapkan untuk syetan, ke bagian yang ditetapkan untuk
Allab maka mereka meinindahkannya Demikianlah yang mereka

lakukan pada tanaman dan pengairur yang ditetapkan rmtt* Allah.
Adapun yang mereka tetapkan unttrk syetan, yang bertrpa binatang

temalq adalah sebagaimana disebutkan Allah: y-|:7-f,ll Gti llAan
sekali-kali tidak pernah mensyriatkon adonya bahiirah....) (Qs. Al
Maa'idah [5]: 103)."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan senrpa itu darinya melalui jalur

lainnya

Ibnu Abu Syaibah, AM bin Humai4 Ibnu Al Mundzir, Ibnu
Abu Hatim, dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Mujahid, ia
berkata, 'Mereka mempenrntukkan bagi Allah satu bagian dari

tanaman dan satu bagran untuk sekutu-sekutu mereka Bila dari bagian .

yang telah mereka nyatakan untuk Allab ada yang diterbangkan angin
hingga ke bagian yang dipenrntulkan bagi para berhala mereka" maka
mereka membiarkannya dan berkata, 'Allah tidak memerlukan ini'.
Namun bila dari yang mereka nyatakan untuk para berhala ada yang

diterbangkan angin hingga ke bagian yang dinyatakan untuk Allah,
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maka mereka mengambilnya. Binatang ternak yang mereka nyatakan

tmtuk Allah adalah bahiirah dan saaibah."

Ibnu Abu Syaibalu Abd bin Humaid, Ibnu Al Mun&ir, Ibnu

Abrr Hatim, dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Mujahid,
mengenai firrnan-Nyq: <p. rlii A *gt€fi <4{Ut
;3*U; e#Sl # <oi, demikiantah pemimpin-pemimpin

mereka telah menjadikan kcbarryakan dmi orang-orongyang musyrik

itu memandang baik memburruh atwk-anak mereka), ia berkata

"(Maksudnya adalah), para syetan mereka memerintahkan untuk

mengubur hidrryhidup anak-anak mereka karena takut celaan."

;tlrr,513 g J g<::E-$ ;. LF, fi +$ $6t
W ig;r W i{ r:t'dtu-{ UiY' 6ii{ a7 ifi1s

eiLefij-f Ut33 66:;_ViU4ry-{i

ajll

;ir'1r3K1"fi4t31.$;gr6iuiL'44€$$
#ii @D # i=+e fi1" iliZ, ief3".t43 g
& Wr"\ ii{; Y ti?3 * hW: ?:-65'W-.3

@o-.#13(bt1ittr€i7t
uDan mcreha nungatohonr'fnilah bindong ternoh dan tononun

yang dilarang; tidoh bolch memahannya, hecuoli orang yang *omi
kehendak?. menurut onggapan mereka, dan ada binatong ternak
yang diharam menungganginya, dan binatang yong mereka tidah

mcnyebut noma Allah di wofuu menyembelihnya, semata-mata

membuot-buat hedustaan terhadap Alhh. Kelak Allah ahan

mcmbalas mereka terhadap apa yang selalu mereka ada-adakan.

Dan mereka mengatakanr'Apa yang di dalam perut binatang ternak

ini adalah hhusus untuk kaumpria kami dan diharamkan atas
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haum wanita kam?, dan jiho yong di dalom ita dilahirkan mofi,
maka pria dan wanita safifr-santa boleh mcmakonnya" Kelok AAah
akan membalos merehaterhadap fuonpan mereka Sesungguhnyo

Allah Maha Bijahsona bgi Maha Mengetahul Sesungguhnya
rugilah orungyong nenbmuh anok-anah mereha korena

hebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereha mcngharamkan apo
yangAllah teloh rezpkihon hepada mcreko dengan sentata-mota

mengada-adahot terhodap Allah. Seswggahnya mcreha telah sesat
dan tidahlah nereha nundapat petunjuk.,

(Qs. Al An'aam [6]: 13S-1a0)

Ini adalah keterangan lainnya tentang kejahilan dan kesesatan.

Kata: ji7 dengan kasrah pada awalnya dm suhtn pada huruf
keduanya dalam qira' ah fiimhrr.

Aban bin Utsman membacanya:'jvl, dengan dhammah pada
huruf ,ra'danjim.

Al Hasan dan Qatadah denganfathahpada hunrf
la' dan, sulunpada hurufjirz ffi.

Ibnu Abbas dan Ibnu Az-Zrfialr membacanya: 'gi, dengan

mendahulukan huruf ra'daripadaTirz. Demikian juga yang terdapat
dalam mushaf Uban yaitu dmi al lwraj. Dikatakanrlaan yatahanaj
yang artinya, fulan merasa sempit atas dirinya karena memasuki
sesuatu yang samar bagi dirinya.

* dengan beberapa tnacam qira'ah-nya adalah masWar
yang bermalola ismul maful, yakni mahjwr. Asal maknanya yutu al
man'u Qarangan). Jadi, makna ayat ini adalah an'aom wa lwrts
mamnuu'ah (binatang ternak dan tanarrran yang dilarang). Mereka
memakzudkan bahwa ternak dan tanaman itu untuk berhala-berhala
mereka, sehingga tidak boleh dimakan kecuali oleh orang yang

mereka kehendaki berdasarkan klaim mereka, yaitu para pelayan

berhala.
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Bagran lainnya adalah, perkataan mereka: 6iiy A? 1fi13
(Dan ada binatang ternak yang dihoramkan menungganginya), yaitu
bahiirah, saaibah, dan ltaam.

Ada yang berpendapat bahwa bagian kedua
penurtukkan bagi tutran-tuhan mereka juga

Bagran ketiga: W il ?l'a&r{ \ifrt @* binotang yang
nereka tidak menyebut nama Altat di wafuu menyembelihnya),
malisudnya adalab apa yang mereka sembelih rmtuk tuhan-ttrhan
merekq karena mereka menyembelihnya dengan menyebut rulma

berhala-berhala merekq bukan dengan menyebut ftlma Allah.

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah, mereka tidak
beralasan dengan itu sebagai kedustaan terhadap Allah, yakni: ifj;t
)tr; (Semata-rrrata membuat-buot ke dust aan terhadap Allah).

6fi3-$LL Q *{A (Kelak Allah akan membalas

mereka terlwdop apo yang selalu mereka da-odakan), maksudnya
adalah, akibat pengada-adaan merekq atau akibat apa yang mereka

ada-adakan Manslrub-nya {;j1 tarrtrn sebagai mosMw, yaluri

ifiara'ut iftirao'an. Atau sebagai hool (ke/raangai kondisi), yakni

mufiariin. Namun manslub-nya itu karena sebagai 'illah, menjadi

lebih tepat.

Allah SWT kemudian menerangkan bentuk lainnya dari

kejalrilan mereka: ;SS ,iC6ft-.1.t1$63 (Dan mereka berkan,
"A1M yang di dolmt perut binatory ternak ini.') Mereka

memaksudlon bahiirah dan saaibah yang masih jrnir. 'ZAY
6i>& (Adatah -\yry untuk koun pria komi), yakni halal bagi

niereka. rL.tfr&'{gt'ip:t (Dan dihoramkon atas kaum wanita kami),

maksudnya adalah, atas jenis pasangan, yaitu kaum wanitq sehingga

termasuk juga anak perempuan, saudara perempuan, dan sebagainya.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa yang mereka maksud

adalah "susu". Mereka menetapkannya halal untuk kaum laki-laki dan

haram bagi kaum wanita.
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Huruf ha' lyafui ha' marbutlnh] pada tata: 'i3fberfungsi
sebagai mubalaghah (menunjulkan sangat) dalam hal kekhususan,

seperti l<ata 'allaamah dan nassabah. Demikian yang dikatakan oleh

Al Kisa'i danAl Alfifasy.

AI Farra berkata, "Ta'nits-tya [bentuk tmtannats-tyal itu
karena ta'nits-nyakata: ,6." Namrm pendapat ini dibantah, karena

apa y?ng terdapat dalam pertrt binatang t€rnak ada juga selain

binatang. Bantahan ini disanggah lagi, bahwa yang terdapat di dalam

perut binatang adalah binatang, yaitu janinnya, dan 6 di sini adalah

Lata yang mengungkapkan tentang itu, sehing ga ta'nits-"y" 'i/nf
berdasarkan malma ti dan tadzkir-tya lmudzakkar-nya! ?';J
berdasarkan lafazhnya"

Al A'masy membacanya:16. N
Kisa'i berkat4 "Makna ilg d"" '\1tI, adalah sama."

Hanya sajq huruf ha' untuk mubalaghah,' sebagaimana telah

dikemukakan darinya.

Qatadah membacanya, 'l:d6, dengan nashab sebagu haal
(keterangan kondisi) dari dhamir j yang terkait dengan zharf yar.lg

merupakan shilah untuk 6. Khabcr mubatado'-nya dibuang, seperti

ungkapan attadzii fr d-daar qaaiman zaid (yang tengah berdiri di
adalah Zatd). Demikian pendapat ulama Bashrah.

Al Farra berkata, "Manshub-nya itu karena qaht'."

Ibnu Abbas membacanya,'e:,oltr, dalam bentuk i dhafah kepada

dhamir lalrl sebag u badal dari 6.

Sa'id bin Jubair membacanya: blg.
'-^* Kj ,6 (Dan jika yang di dalam rtq dilahirkan mat),

dibaca dengan huruf ya' dn ra'. Maksudnya adalatr, dan jika yang

terdapat di dalam perut binatang ternak itu 1i=, ;$'1* (Mati, maka

mereka dalam hal t@,.yakni dalarn hal yang terdapat di du$, perut

binatang temak fu {Lg}" (Soma-sama) boleh memakannya, baik

laki-laki maupun perempuan.
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W ig# (Kelak Attah akan membalas merelw
terhadap kctetapan mereka), akibat ketetapan mereka it:u. Manshub-
nya W karena pengarutr naz'ul rufidh (partikel penyebab

khafadh).Maknanya adalah, kelak Allah akan membalas ketetapan

duta mereka terhadap Allah.

Ada yang mengatakan bahwa adalalL kelak Allah
mernbalas mereka, sebagai balasan a-tas ketetapan mereka itu.

Allah lalu menerangkan bentuk kejahilan lairurya dari mereka:

W 'ia"$1 W '"-51 # 3 (sesungguhnya rugilah orang yang
membumth anak-anak merelca karena kcbodohan), maksudnya adalah

membunuh anak-anak perempum mereka dengan cara dikubur hidup
hidup, yang mereka lakukan karena kebodohan, yaitu hanya karena

alasan lhawatir dan taku! bulon karena alasan logika dan syariat
yang berlahr pada mereka . * h<t gt tidak mengetatruf ilmu yang

dapat mereka jdikao tuntman.

Firman-Nya , 'fr,#56 liFt (Dan mereka menghoamkmt
apa yang Alldt telah rezekikan kcpado mereka), yang berupa binatang

temak yang mereka sebut bahiirah dar saoibah. ;tt it W|(Dengan
semata-mata mengada-adakan terlndap Alloh), yakni untuk membuat

kedustaan terhadap-Ny". ljA i lSesunggufuya merekn telah sesat)

dari jalan yang benar akibat perbuatan i"i. O-# lfl(b V3 (Oan

tidaHah mereka mendopat petunjuk) kepada kebenaran, dan mereka

bukanlah orang-orang yang siap untuk itu
Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Nya: j]2 LH flfr 
"$ $6i, fmn

mereka berkata, "Inilah binatang ternok dan tanaman yang

diloang....'), ia berkata *b adalatr washiilah yang mereka

haramkan dan pengharaman apa yang mereka lmramkan."

Ibnu Abu SyaibalU AM bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid, mengenai finnan-Nya:

f* !;< lCtlrgij3$ prun binotang ternak dan tanaman yang

L
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dilarang), ia berkata, "(Maksudnya adalah), yang mereka peruntukkan

bagi Allah dan para sekutu mereka."

AMurrazzaq dan Abd bin Humaid meriwayatkan dari

Qatadatr, mengenai finnan-Nya: 3*; LH (Dan tanaman yang

dil ar ang), ia berkata, "(Maksudnya adalatt) yang diharamkan."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari As-

Suddi, mengenai ayat ini, ia berkata "Mereka berkata, 'Anak

dihararnkan memakan sesuatu'. 6iiV ,t7ifi\; (Dan ada binatang

ternak yang dihmamkan menungganginya), yakni bahilrah, saaibah,

dan haam. W i{ t:i'affx..'11ifr3(oo" binatang yang mereka ttdak

menyebut nama Allah di walau meryembelifurya), maksudnya adalatt

idzaa naharmthaa (ketils menyembelihnya)."

Ibnu Abu Syaibatr, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu

Abu'Hatim, dan Abu Asy-syaikh merilyayatkan dari Abu Wail,

mengenai firman-Nya:, Qi$ 6l A'a#.fiifrt @o" binatang yang

merefo tidak menyeb* nama Allah di wabu merryembelihnya), ia

berkata, "(Maksudnya adalah) yang tidak digunakan untuk pergi haji,

yaiatbahiirah."

Ibnu Abu Syaibalu Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari

Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, 2Li$ tS yfi i.li $133
(Dan mereka berkata, "Apa yang di dolam perut binatang ternak

ini"),ia berkata, "(Maksudnya adalah) susu."

Mereka 
-selain 

Ibnu Jarir- meriwayatkan dari Mujahid,

mengenai ayat ini, ia berkata *Saibah dan bahiirah dihararnkan bagi

para istri kami. Maksudnya adalatr kaum wanitar. ffi &-h%
(Kelak Allah okan membalas mereka terludap ketetapan mereka),

yakni pernyataan dusta mereka."

Abu Asy-syaikh dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai ayat ini,'ia berkata, "Bila ada kambing yang

melahirkan anak jantan, mereka menyembelihnya, lalu boleh dimakan

oleh kaum laki-laki dan tidak dibolehkan untuk kaum wanita. Tapi
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bila yang dilahirkan itu betina maka mereka membiarkannya

sehingga tidak menyembelihnya. Bila yang dilatrirkannya mati, maka

laki-laki dan perempuan boteh memakannya."

AM bin Humai{ Al Bulfiari, Abu Asy-syaiklu dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, 'Tika engkau

senang mengetahui kebodohan langsa Arab, maka bacalah setelah

ayat 130 dari surah Al An'aam, yaitu: 'ia-$\ W '"-ill #'S
(sesungguhnya rugitah orang yang membunuh anak-anak mereka)

hingga: 6# l3(b Yi (Oan tidaHah mereka mendapat

peunjuk);'

Ibnu Al Mrmdzir dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari

Ilcimah, mengenai ayat ini, ia berkata "Diturunkan berkenaan dengan

orang yang mengubrn hidup-hidup bayi peremptran dali suku Mudhar

dan Rabi'ab""

Abd bin Humaid, Ibnu Al Muodzir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu

Asy-Syait*r meriwayatkan dari Qatadalt mengenai ayat ini, ia berkata

"Ini perbuatan orang-orang Jahiliyatr, yang salah soorang dari mereka

membunuh anak perempuannya karena takt$ dipertudak dan taht
miskin, namun ia justnr rela memberi makan anjingnya ( li%
'ifi ii?i fo* mereka menglnramkan apa yang Allah telah

rezekikan kepada mereka), maksu&rya adalalq mereka menetapkan

bahiirah, saaibah, washiilah, dfr,luolr lor€na pengaruh syetan pada

lrarla mereka" :

'6rf JiSr' *S'fr*S *s'f {'LVSts$t';' i
;rilLl;q,T',{{45t)f'6fr('
A){ rcy6; {3;** ri- ik t}r''A rY,'r
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F; q iJLv*;',i* ;i*r <;@ e"#
uDan Dialah yutg ncnjadikan kebw-fubn , yang berjwjung dan

yang tidak beriuniung, pohon hwna, tanun-tananon yang

bermtcamqucom buthnya, zgitun dan dcri,,,4 yang seruIm (bentuh

dan wornanya), d0n fidak sarrra Qasuya). Mafunlah dad buahnya

(lang bemucanqucon itu) bila dia berbuoh, dan tunaihanlah

hahnya di hari nunutih hasilnya (dengan diheluarhon zahatnya);

dan janganbh hana berlebih-lcbihan" st5,unggtrtnya Allah tidah

mcnyuhai ofarrg4fang yang berlebihlebihCIt" Dan di antata

binatang ternak in adayang diiadik0rt wttuk Tnnganghutan dan

ada yang untuk disembetih. Makanl0h tlofi rezeH yang telah

dibefihott Altah kepadonu, daniaryanlah homu mengikuti

lan gkah-tanghah fyetarl s esangguhnya syetan itu mus uh yang

nyata bagima.'(Qs. At An'aam l$t tr',l{az)

Di sini terkandtrng peringatan bagi mereka tentang indatrnya

kekuasaan Allah dan agungnya ciptaan-Nya
-15f yakni Htalaqa (menjadilan) # adalah basaatiin

ftebun-kebun). *gty (Yang beriunjung) adalah meninggi di atas

dahan-datran. ** #3 @an yang tidak berjtmiung) yakni tidak

meninggi.

Ada yang mengatakan bahwa {-\# artinya adalah yang

merambat di permukaan tanah, seperti tanaman merambat dan

semangka Sedangkan *tifr #lartinya adatah yang berdiri di atas

batang, seperti hrma dan pepohonan lainnya

Ada yang mengatakan bahwa ,,C.t# artinya adalah

ditanam oleh manusia dan disiraminya sendiri, sedangkan

yang

tet
. dan,"fitfr artinya adalah yang fimbuh secara

pegunungan.
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Firman-Nyar'rfl(s |#f (Potnn hrmo, tanam'tanaman), dr'
' athf-l<at kepada g,fl lXrOun-kcbtm). Dikhususkannya penyebutan

keduany4 walaupun keduanya tercakup oleh .iia 14"tun'kcbun),
dikarenakan adanya kelebihan pada keduanyu.' fi,U tifi 1f*g
bermacam-maccan buahnya), yakni dalam kondisi yang bemracam-

rurcam rasa dan kualitasnya-

Az-7ayaj berkata, "Ini masalah yang n1ni1 dalam nahwu."

Makzudnya uaAuU tentang mawhub-tya l3g- sebagai haal

(keterangan kondisi), karena dikatakan, "Allah menciptakanny1 tapi

mengapa buahnya berbeda?" Jawabnya yaitu, *Itu karena Allah SWT

menciptakannya dengan kadar yang berbeda padanya." Sibarraih

menjelaskan ini dengan berkata, "Mtrtrttt bi raiul ma'ahu shaqr

shaaidan bihi ghadan (arlnr berj'mFa dengan seorang laki-laki yang

membawa burung elang rmtuk berbunr dengannya besok). Maksudnya

adalah muqaddoran li ash-shaid ghodan (yang disiapkan untuk

berbunr dengannya besok). Ini seperti ungkapan litadWulunna ad'

daar aakiliin syamibiin (hendaklah kamu masuk rumah untuk makan

dan minum), yakni muqaddiriwt dzaalika (untuk melakukan itu)."

Inilah dra laal muqaddorah (keterangan kondisi yang diperkirakan)

yary populer di kalangan ahli natrwu, yang me,mang dicanttrmkan

dalam kitabkitab nahwu

Allah juga berfirmau, fi.Agii (Yang bermacam-macam

buohnya). AUah tidak mengatakan uhttutnnnaa, karena-culnrp dengan

menyebutkan salah sattrnya, seperti dalam firman-Ny a: J'il?-\lj$$
#t frTA 6 fO* apabila mereka melihat perniagaan atau

permainan, mereka bubar untuk memtiu kepadanya) (Qs. Al Jumu'ah

162l: ll). Atau karena dhamir-nyasetara dengan kata penunjuk, yakni

uhiu dzaolika.

Firman-Nya , 5931i 6ff, (Zainn dan delima), di"athf-

kan kepada #. Maksudnya adatalL dan menjadikan zaitun serta

delima dalan keadaan # 7t *fif (Yang serupa [bentuk dot

warnanyaJ, dsn tidak io o [rasanyaJ). Penafsiran tentang ini telah

dikemukakan.
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eF e iJL (Makanlah dori buttnya [yong bermacom-

macam ituJ), yakrri dari buah masing-masing dari keduanya itu, atau

dari buah-buahan semur ifi. A Tiy(Bila dia berbuah), walaupun

belum matang danbelum saatnya dipetik

Firman-Nya: a2l* ,i&llfi (oan tunaikanlah hoturya

di hari memetik lwsilrrya [dengm dikelwrkan nkatnyaJ). Para ularna

berbeda pendapat mengenai tetap berlakunya hukum ini, atau telah

dihapus, atau hanya sebagai anjuran?

Ibnu Umar, Ath4 Mujahi4 dan Sa'id bin Jubair berpendapat

bahwa ayat ini muhkamah (hukrmnya tetap berlaku), maka pada saat

panen pemiliknya wajib memberikan hasil panennya kepada orang-

orang miskin yang datang sebanyak segenggam, seraup, atau

serupanya

Ibnu Abbas, Muhammad bin Al HanafiyalU Al Hasan, An-

Nakha'i, Thawus, Abu Asy-Sya'tsa', Qatadatr, Adh-Dhahhak, dan

Ibnu Juraij berpendapat batrwa ayat ini dihapus hukumnya dengan

zakat. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir, dan ia me,nambahkan

balrwa ayat ini diturunkan di Mal&ab, sedangkan ayat zakat

ditunrnkan di Madinalt tatnm kedua setelah hijrah. Demikian ini
madz.hab mayoritas ulama salaf dan khalaf.

Segolongan ulama bependapat bahwa ayat ini diartikan

sebagai anjuran, bukan kewajiban.

Firman-Nya: f;rj {3 (Don janganlah kamu berlebih-

tebihan), maksudnya adalah, dalam bersedekah. Asal makna al israaf
secara batrasa adalah al klwtha' (salah), al israaf fi an'nafakah

ftesalahan dalam belanja atau pengeluaran harta) adalah at-tabdziir

(menyia-nyiakan harta atau boros).

Ada yang mengatakan hhwa ini merupakan Hrithob untuk

para wali, yaitu dikatakan kepada mereka, "Janganlatr kalian

mengambil melebihi hak kalian."
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Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalalt janganlatt

kalian mengambil sesuatu tanpa halq dan janganlah kalian

menyalurkannya kepada selain salurannya (mutahiq'tya).

Firman-Nya, 6f i;J1 ,f*il G, (Dan di antara

binatang ternak itu ada yong diiadiko, ttnnk penganghttan dan afu
yang untuk disembelih), di-'athf-llzr- kepada #. Maksudnya

adalab dan Allah juga menciptakan untuk kamu binatang ternak

sebagai pengangkutan dan untuk disembelih. Al hamrulah adalahmaa

ythmalu 'alailrua (binatang tmtuk penganghrtan), dan ini dikhususkan

pada unta. Kata ini mengikuti polafa'utlah yang berrrakna faa'ilah.
Al farsy adalah yang terbuat dari bulrf wol, dan rambuL sebagai

hamparan yang dihamfarkan oleh manusia Al farsy irya bermakna a/

ghanam (kambing), namun tidak bisa diartikan demikian kecuali

diakui kebenaran penyebutan an'aam rmtuk semua jenis yang

disebutkan itu.

Ada yang mengatakan bahwa al hqnuulah adalah binatang

yang ditmggaogl, sedangkan al fssy adalah binatang ternak yang

diproyeksikan dimalon dagrngnya.

XF35|W+ (Makanlah doi rezeki yang telah diberikan

Allah kcpadamu) dari dari hal-hal rcrsebut. ,;f$t 9# 143 {'t
(Dan janganlah. kamu mengihtti langkah'langkah syetan)

sebagaimana yang dilalokan oleh orong:orong musyrik, berupa

penghararnan apa yang tidak diharamkan Allah dan penghalalan apa

yang tidak dihalalkan Allah. lil{S"o*grrtnlo irn), yakri syetan itu.

A 9f" '8 <r** yang nyata bagimu), yang menampakkan

serta menYatakannYa

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Nya, ,gtil iL 'Vfr -rs$I 'tiit loan
Dialah yong menjadikan kebun-kcbm yang beriuniung)' ia berkatq

"Al mo'rugnat adalah yang berada di sekitar manusia. ,&tfr'ei
(Dan yang tidak berjwtimg) adalah buah-buahan yang tumbuh di

pegurmgan serta daratan."
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Abd bin Huuraid meriwayatkan dari QatadalU ia berkata,

" iirr57 adalah yang berbatang dan ber-kayu, sedangkan ghairu

ma'rusyaat adalatr batangpya yang kopong."

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas, tentang ayat:

,?$tfr, ia berkata, "Khusus kurma"

Ibnu Al Mun&ir, An-Nuhas, Abu Asy-Syailh, dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi SAW,

mengenai firman-Nya: .2214 jj- i1L llfi loan tunaikanlah

habtya di t ffi memetik hasilnya), beliau bersaMa: ,#, 'U {* t
(YanS terjadi dari buti)?ss

Abu Ubaid, Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Al Mundzir, An-Nuhas,

Ath-Thabrani, Abu Asy-Syaikh, Ibnu Mardawaitu dan Al Baihaqi

dalam Sunan-nya meriwayatkan dari Ibnu LImat, mengenai firman-

Nya: 4gG ,i,i'e.lj'fJz 1Oan tunaikanlah hatuya di twri memetik

hasilnya), ia berkata, "Mereka membrikan bagran kepada yang

dipandang membutubkan, selain sedekah."

Sa'id bin Manshur, Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu

Al Mmdzir, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-Syaikh, dan Al Baihaqi

meriwayatkan dari Mujatri4 mengenai ayat ini, ia berkata

"(Maksudnya adalah), jika kamu memetik lalu orang-orang miskin

mendatangimu maka beiikanlah bulir rmttrk mereka"

Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Maimun bin Matuan dan Yazid

Al Asham, ia berkata, "Orang-orang Madinah apabila telatr panen

kurma, mereka membawakan tangkai kurma" lalu diletakkan di

masjid, dan bila peminta-minta datang, ia cukup memukul tangkai itu

sehingga berjatuhanlah kurmanya (untuk diambilnya). Itulah firman-

E Dha'i7 disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir-nya,zll8z darijalur Ibnu
Lahi'ah, dari Darraj, dari Abu Sa'id secara mafu'. Disandarkan kepada Ibnu
Mardawaih.

Saya $mvtahqrq) katakan: Dalam sanad-nya terdapat Ibnu Lahi'atr, seorang

mudaltis dan meriwayatkan swara 'an'anah. Darraj adalah perawi yang dha'if dan

shaduq dalam meriwayatkan dari Abu Al Haitsam.
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Nya: a2tGri-,&llf$ loan tunaikanlah hatula di hori memetik
hasilnya);'

Ahmad dan Abu Daud dalam &mo*nyameriwayatkan dari
hadits Jabir bin AMullah, bahwa Nabi SAW memerintahkan -kepada orang-orang- satu tandan dari setiap sebelas wasaq kunna
untuk digantrmgkan di masji4 yang dipemmtukkan bagi orang-orang
miskin.256 Sanad-nya has an.

Sa'id bin lvlanshur, Ibnu Abu Syaibalr, Ibnu Al Mundzir, Ibnu
Abu Hatino, An-Nuhas, dan Al Baihaqi dalam Sunan-nya

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Ayat ,i- ,& lj6
a24i (htt tttnoikanlah hohya di hoi memetik hasilnya)
dihapuskan {ukumnya- oleh ketentuan sepersepuluh dan seperdua

puluh."

Ibnu Abu Syaibab, AM bin Humai{ Abu Daud dalam Nasikh-
ny4 dan Ibnu Al Mundzir meriwaya&an serupa itu dari As-Suddi.
An-Nuhas, Abu Asy-SVaiHU dan Al Baihaqi serupa itu
dari Sa'id bin Jubair. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan serupa itu dari

Ikrimah. Abu LJbaid, Ibnu Abu Syaibab, AM bin Humai4 dan Ibnu
Al Mundzir seruIra itu dari Adh-Dhahhak.

Sa'id bin Manshur dan Ibnu Al Mrmdzir meriwayatkan dari

Asy-Sya'bi, ia berkate "Sesugguhnya pada harta ada hak selain

zakat."

Ibnu Abu SyaibalU Ibnu Jarir, Ibnu Abu [Iatim, dan Abu Asy-
Syailft meriwayatkan dari Abu A-Aliyulr, ia berkata" "Dulunya
mereka tidak pernah memberikan selain zabt kemudiaq mereka

bersikap !"bd, dan troros, maka Allah menurunlran ayat: $;*;
O{'-JJl +4 { frL <O"r, janganlah kamu bertebth-tibihon

Sesunggufurya Allah tidok menytkai orang-orang yang berlebih-
lebihon)."

E6 Shahih, Ahma{ 3t35g,Abu Dau4 1662. Di-shahihkan oleh Al-Albani.
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Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Juraij,

ia berkata, "Diturunkan berkenaan dengan Tsabit bin Qais bin

Syammas, ia memanen kurma lalu berkat4 'Tidak seorang pun yang

. hari ini datang kepadaku kecuali aku memberinya makan'. Ia pun

memberi makaru hingga alfiinrya tidak ada kurma yang tersisa

baginya. Allah lalu menurunkan ayat Qi1':J1!>*{ fr{${A$
(Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sestmgguhnya Allah tidak

me nytkai or an g- or an g y an g b erl e b ih-l e b i hon)."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahi4 ia berkata,

"seandainya engkau menafl<abkan emas se,perti Abu Qubais dalam

rangka me,naati Allah, maka tidak tergolong boros, namun bila engkau

membelanjakan satu sha' saja dalam rangka bermal$iat terhadap

Allah, maka itu tergolong boros."

Masih banyak ungkapan lainnya yang panjang-panjang

mengenal hal ini yang berasal dari para salaf.

Diriwayatkan oleh Al Firyabi, Abu Ubai4 AM bin Humaid,

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani, Abu Asy-Syaikh,

serta Al Hakim dan dt-shahih-kannya, dari Ibnu ltlas'u4 ia berkatq

"Al hamuulah adalah rxrta wrhrk tunggangan (atau pembawa barang

bawaan), sedangkan al farsy adalah unta yang masih kecil yang tidak

dapat ditunggangi."

Abu Asy-Syailfi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkat4

"Al hamuulah adalatr unta yang telah dewasa, sedangkan al farsy
adalah unta yang masih kecil."

Abu Asy-Syail:tr meriwayatkan darinya ia berkata, *Al

hamuulah adalah rmta untuk tunggangan, sedangkan al fmsy adalah

rmtaunhrk dimakan."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir, dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan darinya juga ia berkata *Al lumniah adalah unta,

kuda, bighol (peranakan kuda dengan keledai), keledai, dan binatang

lainnya yang bisa digrrnakan untuk tunggangan. Sementara itrl al

far s y adalatr Ln6!i n g."
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AM bin Humaid meriwayeitkan dari Abu Al-Aliyatr, ia
berkata, "Al lumuulah adalah unta dan sapi, sedangkan al fwsy adalah

kambing dan domba"

(? s;€ar, S'6s {, <; ff, i1ri <,; ;;i,'#
i;L,'L b, ag|;iiit;cfi *-{" jffi 6 {;$i ;
iF a_Ha:{i,'# ;l( ci # +jj -u;@ .4)t,

iy{l(, iL |t"g$li ir-;J # ;t g #i 41

'J-ij-$L ;ii & {jr * )ifr 6'i:ra,frit'P)-T'
O-*ES ifi ,s *,t -tii,t * A ;ett

u(Yailu) delapan binatangyang berposangan, selrasang dtri domba

dan sepasang dari kambing. Kotakonlalrr'fi,akeh dua yang jantan
yong diharamhanAllth ataahah duayang Mina, aouhah yang ada

dslsm kandwtgan fuu betinanya?' Terungkanloh hepado*u dengan
berdasar pengetahuan jika hamu memang orang4rang yang benar,

dan sepasang dari ufia dan sepasang dort bmbu Katakonlahr'

'Apakoh duoyang jantanyang dihoromhon olar*ah duayang
betina, ataukah yang ada dolan handwgan dua bctinonya Apakah
hamu mcnyahsihan diwufuuAllol, nenctqkan ini bagimu? Maha
siopahah yang lebih zholim daripada orsilgerang yang membuot-

buat dusta terhadop Allah ,.rrfith menyesathan nanusia tonpa
pengetahaan?' Sesunggrrtnya Allah tidah memberi petunjuk

kepada orang4rong yang z.halim." (Qs. Al An'aam [6]: la3-faa)

Ada perbedaan pendapat mengenai manshub-nya 'r+#
(delapan),karena apa?

j

1

l

I

I
{
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Al Kisa'i berkata, "Ihr karena .fi'l yaunrg disembunyikan, yaitu
wa ansya'a tsamaoniyata azwaaj (dan Dia menciptakan delapan

binatang yang berpasangan)."

Al Alr*rfasy Sa'id berkata, "Manslrub-nya itu karena sebagai

badat dari 6i; "{;S (Unak penganghttan don untuk
disembelih);'

Al Alfifasy Ali bin Sulaiman trerkata "Manslrub-nya itu
karena penganrh JtI: ifA. tvtatsuOnya adalah, makanlah daging
kedelapan binatang berpasangan-"

Ada yang berpendapat bahwa monskfi-nya itu karena sebagai

badat dari 6 pada kalimat: Etl 'FS 4 @*i rezeki yang telah

dib erikan All ah kcpadamu).

Az-huj [rakni bentuk tunggal d*i d;\adalah lawan Y,ata al
fard (senfuran). Dikatakan zauj oufmd (berpasangan atau sendirian),

seperti ungkapan syaf au witr (genry atau ganjil). Jadi, firman-Nya:

d;i'# Waitul detapan bhaang yong berpasongan) maksudnya

adalah tsamaaniyah afraad (delryan pribadi). Diungkapkannya satuan

dengan kata zauj (pasang:in) dalam ayat ini karena masing-masing

dari jantan dan betina pasangan bagi yang laiq maka

lataz/n zauj bisa juga bermakna sahr, sehingga boleh dikatalon humaa

zouj $duanya adalah pasangan), dan boleh lrya huwa zauj (dra

berpasangan). Boleh juga dikatakan irytuoitu zoujay hmmam (*u
membeli sepasang merpati), yakni jantan dan betina Kesimpulannya
yaitu, yang satu bila sendirian, baik jantan maqpun betin4 maka

dikatakan fmd. Tapijika terdiri dari jantan dan betina yang sejenis,

maka dikatakan zauj, dan rmtuk masing-masing dari keduanya bisa

disebut zmj, dar rmtuk keduaq'a bisa juga disebut zoujaani. Seperti

dalam firman-Nya, i;rtit 'fA, *il E S+ (Lalu Allah menjadikan

daripadanya seposang: laW-laki don perempnn). (Qs. Al Qiyaamatr

[7s]:3e).

Firman-Nya: {,fr AlAi (j (Sepasang dmi domba) adalatr

badat da.ir'ti#,. Kalimat ini berada pada posisi nashab karena faktor
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penyebab nashab-nyagesuai dengan perbedaan pandangan yang telah
dikemukakan tadi. b:Ati adatah domba yang berbulu tebat. Ini
merupakan benhrk jamak dari dhaa'in, dan untuk betinanya disebut
dhaa'inah,yang bentuk jarnaknya adalah dluu,aa'in.

Ada yang mengatakan bahwa ini bentuk jamak dan tidak ada
bentuk tunggalnya.

Ada yang mengatakan bahwa bentuk jamakrya adalah dha'iin,
seperti kata 'abd dan 'abiid.

Thalhah bin Musharraf membacanya: 0(1dt, dengan fathah
pada htrruf hammh.

Ulama lainnya membacanya dengan suhtn.

Aban bin Utsman membacanya: oEir i;i, 'u: irUir otiolr i,n
(Sepasang dqi domba dan sepsang abi fb"ting), d*g ,oft'
pada keduanya karena dianggap sebagai mubtoda'.

#, Fi <; (Don sepasang dari tcarrbing)1, dr-'athf-l,art
kepada yang sebelumnyq sehingga tercakup oleh hukumnya.

Ibnu Amir, Abu Amr, Ibnu Katslr, dan orang,orang Bashratr
membacanya dengnfathahpada hunrf 'ain dalamkzta: jl",Jlt.

Ulama yang lain membacanya de,ngan suhn.

An-Nuhas berkat4 "Yang lebih banyak terdapat dalarn
orang-orang Arab adalah al ma'z dan adh-dha'n, dengan

suhtn. Al ma'z dari domba berbeda dengan al ma'z dari kambing,
yaitu jenis yang berbulu tebal dan berekor pendek. Ini merupakan
sebutan jenis (spesies). Bentuk tunggal al mo'z adalah maa'iz, seperti
shahb dan shaahib, rakb dan raakib, serta tajr dan taajir. Yang
betinanya disebut maa'izah."

Maksud ayat ini adalah, Allah SWT menerangkan kondisi
binatang temak dan merincikannya menjadi beberapa bagian yang

disebutkan itu dengan penjelasan yang terang, sebagai anugerah bagi
para hamba-Nya, dan untuk mencegah apa yang diklaim oleh kaum
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Jatriliyah yang menghalalkan sebagiannya dan mengharamkan

sebagian lainnya karena mengada-ada dan berdusta kepada Allah.

. Hamzoh (partikel tanya) pada katimat, it i? {-H1:( S
g6lli (Katakanlah, "Apakah dua yang iantan yang diharamkan

Allah ataukah dua yang betina.") adalatr bentuk pengingkaran.

Maksud "dua jantan- adalah domba jantan dan kambing jantan,

sedangkan maksud g;iilg (Dua be.tina) adalah domba betina dan

kambing betina. Mansub-nya ,if$t karena pengaruh i?, dan

{;t\i dr-'athf-Y'ankepadanya ti,t it ggu ia monshub karena pengaruh

yang me-nashob-tannya tJrakni pengaruh iF iugal. Maknanya

adalaln, ini sebagai pengingkaran terhadap orang-orang musyrik

mengenai bahiirah dan lainnya yang $sebutkan_bersama ittl serta

perkataan mereka: ,9 fgt 6;>1L'1AE Sfi ,$ E* i.C
qtf (Apa yang di dalam perut binatang ternak ini adalah Hrusus

untuk laum pria kami dan dihoomkan atas koum wanita kami) (Qs.

Al An'aam [6]: 139) Makzudnya adalah, katakanlah kepada mereka

"Jika yrng jantan diharamkan, maka semua jantan adalah haram. Jika

yang betina dihararnkan, maka semua betina diharamkaq. Jika semuzt

yang ada dalaur kandgngan kedua betinanya diharamkan, yakni dari

jenis domba dan kambing maka setiap anak yang dilatrirkannya

adalatr haram, baik jantan maupun betina, karena semuanya

dilatrirkan. Dengan demikiaru semuanya menjadi haram."

Firman-Nya: 'it,.+t" iL o! b, 6;ff (Terangtranlah

lrepadaku dengan berdasu pengetahuan jika kamu memong orang-

orang yang benar), maksudnya adalah, beritahukan kepadaku

berdasarkan ilmu, blkan berdasarkan kejatrilan, jika kamu memang

orang-orang yang benar. Ini untuk membungkam dan memberlakukan

hujjah, karena beliau mengetahui bahwa mereka tidak mempunyai

pengetahuan.

Demikian juga redaksi' f:fr fri Gt # +$ b7 (oan

sepasang dori unta dan sepasang dmi lembu) hingga akhir.
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Firman-Nya: 11:$,'31 'r?-:J!2 iy {7}, ;' |- 71 
pnpatan

lramu menyaksikan di wobu Allah menetapkon ini bagimuz; 11di sini

berfungsi memutuskan (dari redaksi sebeftrmnya), dao kalimat tanya

ini sebagai pengingkaran, yaitu bermakna # dan hamzah. Maksudnya

adalah, bahkan, apakah kamu menyaksikan dengan menghadirinya

ketika Allah menetapkan pengharaman itu bagimu? Maksudnya

adalah gntuk membungkam dan menegakkan huiiah sebagaimana

sebelumnya.

Firman-Nya, (+L 6i & t;;i *Lfi';l(Maka siapatah

yang lebih zlulim dffiryda or(mg'orang yang membuat-buat dusta

terhadap Allah),maksudnya adalah, tidak ada seorang pgn yang lebih

zhalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah

dengan mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan Allah dan

menisbatkan ifir kepada-Nya dengan mengada-ad4 sebagaimana

dilalokan oleh para pemuka katrm musyrik.

Huruf tam pada kalimat * A ,i€ti U] (untuk

menyesatkan mqrusia tanpa pengetalruon) dipenmtukkan bag1 'illah,

yakni ti ajti an ytdhilta an-ruas bi iahl (unhrk menyesatkan manusia

dengan kejahilan). Ini terkait dengan k*il, {;it(Mengada-ado).

<n yfii 'rfi 
"*- 

{ A 'bl (s"*rgsh,vo Allah tidok

memberi petu4iuk kcpada or(mg-orang yang zhalim) secara umum.

Mereka yang disebutkan pada redaksi ayat ini tercakup oleh ini.

Perlu diperhatikan tentang didahutukannya penyebutan domba

dan karrrbing daripada sapi dan unta" padahal sapi dan unta lebih

banyak manfaatny4 lebih besar tubuhnyq dan lebih banyak gunanya,

apalagr untuk pengangkutan dan gntuk diambil dagingnya, yang gntuk

keduanya ada badal-nya. Dengan beg,tr" bisa disimpulkan mana

pandangan yang yang lebih tepat untuk i'rab 'ii$.

Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu

Hatim, dan Al Baihaqi dalaur sunan-nya meriwayatkan dari berbagai

jalur dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ayat: d;i 'lirfr (Delapan
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binatang yang berpasangan), maksudnya adalatr yang berupa unta,

sapi, domb4 dan kanrbing."

Mungkin ada benarnya pertanyaan yang mempertanyakan

faedah dari penukilan perkataan ini dari Ibnu Abbas oleh para Imam

itu, karena tidak ada faedatl terkait dengan masalah ini, sebab

kedelapan bintang berpasangan itu memang telah disebutkan demikian

dalam ayat ini dengan sangat jelas dan tidak ada kesa6aran sama

sekali.

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Qatadatr, ia berkata,

"Jantan dan betina adahh zauiaani (sepasang)."

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu

Asy-Syailfr meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firman-Nya: 'fi:#

aii WottuJ delapan binatang yang berpasangan), ia berkata,
..Berkaitan dengan apa yang dilarang Allah, yang berupabahiirah dan

saaibah."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Laits bin Abu Salim, ia

berkata "Kerbau dan kuda termasuk delapan binatang yang

berpasangan."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari

berbagai jalur dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya: G d;i'^i{'
i*rt )'ra\ ):ii (; ,6 b:!; 6A alAi {YaituJ delapan binating vans

berpasangan, seposang dari domba dan dari kambing), iberpasangan, seposang dari domba dan sePasang dari kambif$, Y,

berkata, "Itu adalah empat (pasang). #lt\rt S i* i:r41( S
(Katalanlah, 'Apakah dua yong iantan yang diharamftan Allah

ataukah dua yang betina'.) Maksudnya adalah, Allah berfirman, 'Aku

tidak mengharamkan sesuatu pun dari ittt'. i;:;iliii€f*& iffi6
(Ataulah yang ada dalam kandungan dua betinanya?) Maksudnya

adalatr, apakatr ratrim itu mengandung jantan saja? Atau betina saja?

sehingga mereka mengharamkan sebagian dan menghalalkan sebagian

lagi? '6.+i" '---'L oL b, g# (Teranykanlah kepadaht dengan

berdasar pengetahuan iika ftamu memang orang-orang yang benar).
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Allah bernrman, 'Semua adalah halal, yaitu semua yang diharamkan

oleh orang-orang Jahiliyatr, yang telah disebutkan itu'."

tr'-^-rcK J $$,zx-**G&(96y'u1u a-:$:J S

*:* i't f iit t AI -Ee f;g *'rA f tl3 (,3

U3;r7 4ii'9 $11 Ar'&'Sir
"Katakanlahr'Tiodalah aka peroleh dolam wahyu yang

diwahyukan kepadakq sesuotayang diharumhan bagi orang yang

hendahmemakannyo, hccuali ktlaumakanan ilu bangkoi, atau

darah yang mengalir otaa daging babi, karcna sesungguhnya

semua itu kotor, atou binatang yang disembelih atas namt selain

Allah. Barangsbpa yarrg dalam keadaan terpohsa sedang dia tidak

mcnghginkannya dan tidah (pab) nclampaui batas, maka

sesangguhnya Tuhannu Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang!." (Qs. Al An'aam [6]: la5)

Allah memeriritahkan beliau untuk mengaUarkan kepada

mereka bahwa tidak ada sedikitprm yang diwahyukan kepadanya

mengandung sesuahr yang diharamkan kecuali yang telah disebutkan.

Jadi, hal ini menunjulkm terbatasnya sesuatu yang diharamkan pada

yang demikian itq jika saja ia bukanlah surah yang diturunkan di

Mal&ah. Padahal setelah itu ada juga wahyu yang ditunrnkan di

madinalL yaifir surah AI Maa'idah yang memberi penambatran

terhadap apa-apa yang aiUramtaru yaittr: yang tercekik, yang

dipukul, yang terjatulL dan yang tertanduk.

Telah diriwayatkan secara shahih dari Rasulullah SAW

tentang diharamkannya setiap binatang buas bertaring dan petiap

bunrng bercakar tajarn, serta haramnya keledai peliharaan, anjing, dan

sebagainya
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htioyq keumuman ini bila dikaitkan dengan binatang-

binatang yang boleh dimakan, sebagaimana ditunjukkan oleh konteks

kalimatnya, mengindikasikan pengecualian, sehingga digabungkan

padanya apa yang ada setelah ditunrnkan ayat ini, baik yang terdapat

dalam Kitabullah maupun Sunnah Rasulullah SAW yang

menunjukkan pengharaman jenis binatang tertentu. Walaupun ayat ini
terkait dengan setiap binatang yang diharamkan Allah dan jenis

lainnya, ftrmun perlu ditambahkan padanya segala hal yang

diharamkan setelah ihr.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Aisyah, bahwa

tidak. ada yang diharamkan selain yang disebrrtkan Allah dalam ayat

ini.

Diriwayatkan juga dari MalilL tapi ini merupakan pendapat

yang gugur dan merupakan madziab yang sangat lemah, karena

pendapat ini berarti mengesampingkan ayat-ayat lainnya yang

diturunkan setelatr ayat ini, dan mengesampingkan riwayat-riwayat

shahih dari Nabi SAW yang menyebutkan bahwa beliau mengatakan

(setain itu) setelah turuffiya ayat ini. Jadi, tidak ada alasan untuk

membatasinya hanya dengan ayat ini.

Firman-Nya: fiA (Diharamkan) adalah sifat untuk maushuf

y"ng dibuang, yakri tha'aaman mulrurraman (makanan yang

ainaramfcanl. ib @o7r, maksudnya adalah terhadap /r:-78- 4L
(Orang yang hendak memalcawtya), yakni memakan makanan-

makanan itu. Kalimat i.:38;- (Memakannya) adalah tambatran

sebagai penegasan dan pernyataan kalimat sebelumnya.

'-i.; 3K 6 -$yqx"r*ti kalau makanan itu bangkai),

maksudnya adalah illao an 1nhruna dzaaliko asy-syai' ftecuali
sesuatu itu). Atau dzaalika oth-tha'aan (makanan itu). Atau al 'ain

(benda itu). Atau ol iutstsah(tubuh itu). Atau urnafs (diri 
1tu).

Kata: 3K dibaca dengan huruf yaa' dan taa'. fi juga

dibaca dengan rafa', dengan anggapanbahwa Ct<telatr sempurna.
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Ad-dam al masfuuh adatah darah yang mengalir, sedangkan

ghoirul masfiruh adalah yang dimaafkan, seperti darah yang masih

berada di dalam urat setelah penyembelihannya Ini termasuk hati dan

limpa [yakni jenis daratr yang dihalalkan]. Begitu juga dara]r yang

bercampur dengan daging.

Al Qurthubi menceritakan terjadinya iima' (konsensus ulama)

mengenai hal ini.

Firman-Nya, * 'i3 37 glctt dagrng babi), konteksnya

adalah mengkhususkan dagingay4 sehingga tidak dihararnkan

memanf,aatkan selain dagingnya

Dhamirpada kalimat, fr$ (Karena sesungguhnya semua itu)

kembali kepada kata: 'rAi (Dagrnd, atau kepada ft (Babi) ,*rL+t
adalah najis, penjelasannya telah dike,rrukakan.

Firman-Nya:13i,;-'21@tgu.binatang),dr-'athf-l<ankepada:'r-Ai

Sfi (DaStnS babi). $t F'fi g*rg disembelih atas nama selain

2U*) adalah sifat 61 Oinatang). Maksudnya adalah yang

disembelih atas nama berhala Disebut tii tarena sangat berlebihan

dalam kefasikan.

Adayaagberpendapd bahwa ElUisa;uga sebagai maful lah

untnk .[jl yut"i uhillabihi ligluiillaahfisqan (yang disembelih atas

nama selain Allah secara fasik). Namrm pendapat ini terlalu

dipaksakaq sehingga ini tidak dianggap.

iC Si ?.q'& $Tr fi {n*c-gtiap rng dolam keadaan

terpaksa sedong dio tidak menginginkanrrya dan tidak [pulaJ
melampaui botas). Penafsiran ini telah dikemukakan dalam surah Al
Baqarah, sehingga kami tidak mengulanginya di sini.

E-t 'rie <9.: 't$ 1uot" senmgguhnya Tuhanmu Maha

Pengamptm lagi Maha Perryayang), maksudnya adalah, banyak

memberi ampunan dan rahmat, sehingga orang yang dalam keadaan

terdesak oleh keterpaksaan tidak dihukutn.
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' Abd bin Humaid meriwayatkan dari Thawus, ia berkata,

"sesungguhnya orang-orang Jatriliyah pernah mengharamkan

berbagai hal dan menghalalkan berbagai hal lainnya. Lalu turunlah

ayat: '-$'J $ lxata*anlah,'Tiadalah aht peroleh'.).-

Diriwayatkan oleh AM bin Humaid, Abu Daud, Ibnu Abu

Hatim, Abu Asy-Syaikh, Al Hakim dan di-shahth-l<annya, serta Ibnu

Mardawaih dari Ibnu Abbas, ia berkata, 'Orang-orang Jahiliyatt

dahulu biasa memakan berbagai binatang dan meninggalkan berbagai

binatang lainnya karena jijik. Allah lalu mengutus Nabi-Nya,

menurunkan Kitab-Nya, menghalalkan yang halal dan mengharamkan

yang haram, maka apa yang dihalalkan-Nya itulatt yang halal, dan apa

yang dihararnkan-Nya itulah yang haram, adapun y^F.99+
disinggung maka itu dimaafkan." Ia lalu membacakan ayat: L,l Y J.i

(Katakanlah, "Tiadalah aht peroleh...') hingga akhir.

Abdurrazzaq dao AM bin Hunaid meriwayatkan darinya,

bahwa ia membacakan ayat ini, lalu berkatq "Apa yang selain ini
adalah halal."

Al Bukhari, Abu Daud, Ibnu Al Mundzir, dan Abu Asy-Syailfi

meriwayatkan dari Amr bin Dinar, ia menuturkan: Aku katakan

kepada Jabir bin 7aid, uMerel<a menyatakan bahwa Rasulullalt SAW

melarang dagrng keledai peliharaan pada saat Perang I(haibar." Ia pun

berkat4 "Itu juga pemah disampaikan oleh Al Hakam bin Amr Al
Ghifari kepada kami di Bashrah yang berasal dari Rasutullatr SAW,

namun itu disangkal oleh sang alim Ibnu Abbas, dan ia membacakan

ay at:'.$-J S 6"**""1 ah,' Ti adal ah aht per ol e h'.).*

Saya (Asy-syaukani) katakan: Walaupun sang alim itu
menyangkal, namun riwayat dari Rasulullah SAW itu slwhih.

Berpedoman dengan perkataan satrabat yang bertolak belalcang

dengan sabda Nabi SAW adalah pilihan buruk dan tidak konsisten.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata,

'"Tidak ada binatang yang hararn kecuali-yang diharamkan Allah di

dalam Kitab-Nya. (9 6ya-JU e'$-J S 6oto*onlah,'Tiaclalah
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aht peroleh dalam walryu yang diwalryukm kepadaht, sesuatu yang
diharamkan'.)."

Sa'id bin Manshur, Abu Daud, Ibnu Abu Hatim, dan Ibnu
Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa ia pernah ditanya
tentang memakan landak, lalu ia membacakan ayat: 'g,J-Y O'+lJ S(9 'dL 6"t"*oA"n, "Tiadaloh aht peroleh dalam walryu yang
diwahyulcan kcpadaht, sesuatu yang diharamkan. '). Seorang yang fua
di sisinya lalu berkatq "Aku pemah mendengar Abu Hurairah berkata,
'Itu pernah,$sebutkan di hadapan Nabi SAW, lalu beliau bersabda,
.y.W, n V ([Inndak] itu adalah yang buruk dori antara yang
buruk-buruk) '. Ibnu Umar lalu berkatq 'Jika Nabi SAW mengatakan
demikian, maka adalah sebagaimana yang beliau
sabdakao'."

Ibnu AI Mundzir, Ibnu Abu Hatim, An-Nuhas, Abu Asy-
Syailfi, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Aisyab, batrwa
apabila ia ditanya tentang setiap binatang buas bertaring atau burung
yang bercaksr tajam, maka ia membacakan ayat: SyfrJU O'4< S(9 (Katatcanlah, "Tiadalah aht peroleh datam wahyt yang
diw ohyukan lrepadaht, s e suatu yang dihu amkan. ")

Ahmad, Al Bulfiari, An-Nasa'i, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu
Hatim, Ath-Thabrani, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu
Abbas, bahwa seekor kambing milik Saudah binti Zam'ah mati, lalu ia
berkat4 "Wahai Rasulutlah, fulanah telah mati." Maksudnya adalatr

kambingnya itu. Beliau pun hrsada: tl(J.;i F,tf I '$ 1*t ogopo
lralian tidak mengambil fulitnydl) Saudah bertanya, "Wahai
Rasulullatr, apa boleh kami mengambil kulit kambing yang telah
mati?" Rasulullah SAW membacakan ayat: tj? Al,'uJV e\1'J S'i+ gK 6 Tylr:lX- *.G & (Katakanloh,"Tiadatah aht peroteh
dalam wahyu yang diwahykon kepadaht, sesuatu yang diharamkan
bagi orang yang hendok memakannya, kecuali kalau makanan itu
bangkai. ") Beliau lalu bersab6a: tlii,-i ,!- Uy;S 6ift ,lii;iri | &?t
.y) (Sementara katian tidak mimakannya, tapi' kalion hanya
menyamalotya hingga memanfoatkannya). Saudah pun menyuruh
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orang untuk mengambil kulit kambing itu dan menyamalcny4

kemudian ia menjadikan kulit kambing itu sebagai wadah air (dan

terus menggunakannya) sampai rusak padanya.

Seperti itu juga riwayat hadits tentahg karnbingnya Maimunah,

sebagaimana disebutkan dalam Ash-Shahih. Injuga seperti hadits: tiil
.qqi y, ',t # (Sesungguhnya yong diharamkon dori bangkai iti
adalah memakannya). Hadits ini juga terdapat dalam Ash'Shahih.

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai fir:nan-Nya: Lir-11 fi I
(Atau darah yang mengali), ia berkata, "Mahraaqan (yang

mengalir)." -

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya, ia berkata "Dulu,

orang-orang Jahiliyah apabila menyembelih ternak, mereka

mengarnbil darah binatang tersebut lalu memakannya." lalalu berkata,
*Itulah (yang dimaksud adalatr) daxah yang mengalir."

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, batrwa ia

ditanya tentang daging gajah dan sapi, maka ia pun membacakan ayat:

6y lrJ f O '4'J S 6otoro"lah, "Tiadalah aht peroleh dalam

w ahyu yang diw ahyukan kepadaku. ")

Hadits-hadits yang menyebutkan tentang pengharaman setiap

binatang buas bertaring, burung yang bercakar tajam, keledai

peliharaan, dan lain-lainnya, terdapat dalam kitab-kitab hadits.

-dtiAi<;'jL";k
-j& n;'jL6?ti,ti Oji iF''$r&;

'ffiv it -6et j i*iA, J'G v $ iW ;:, F* r>;
J^Li"rA,rF@',':4tJGV7*,A#3b*t"h

1--;et,:;ii rf isti r{A-i; 
F*5 i;5 i H

"Dan kepada orangqrang Yahudi, Kami haramkan segala binatang
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yang berhuku; dan dari sapi dan domba, Kami haramkon atas
mereka lemak dari kedua binatong ira, selain lemak yang melehat di
punggung keduanya atauyong diperat besu dan usus atauyang

bercampur dengan tulang. Demikianlah Kami hukum mereka
disebabkan kedurhokaon nereho; don sesangguhnya Kami adalah
Maha Benar. Maka jika mereko mcndustahan hamu, katahanlah,
sTuhan mempunyai rahmat yang luos; don siksa-Nya fidak dapat
ditolah dari haam yang berdosar.D (es. AI An'aam lfl: Iy',6la7)

Didatrutukannya kalimar lig <r-$t J.pi (Dan kepada
orang'orang Yahudi) terhadap fi'l-nya ?dalah unhrk menrmjukkan
batrwa pengharaman ini dikhususkan atas mereka dan tidak berlaku
atas selain mereka. Ijt.1 <rjl adalah al yahuud (orang-orang
Yahudi).

Allah menyebutkan apa yang diharamkan atas mereka setelatr
menyebutkan apa yang diharamkan atas kaum muslim.

# ^*bent,k 
tunggal dari azhfam. Benhrk jarnak lainnya

adalalr azhaafiir.

Al Farra menambahkan bentuk jamak lainnya dari ,iB, yaitu
azlaafir danazhaafirah. '

Danu azh'zhufr adalah binatang melata atau burung yang
berjari, termas,k di dalamnya paruh, hrku, dan taring, sehingga
mencakup pula unta, sapi, kambing, bebelq dan semua jenis unggas
yang berparuh. Paruh. drsebatzhufuradalah sebagai kiasan.

Tindakan yang lebih tepat adalatr mengartikan azh-zhufur
dengan setiap yang bisa disandangkan padanya sebutan azh-zhufur
menurut'bahasa orang Arab, karena menggeneralkan pengertiannya
akan tertolak dengan pengertian puau *aurli $fi fri G <o*
dori sapi dan domba), walaupun ifu memang terdap-at dalam bahasa
orang Arab. sapi dan domba memang kadang disebut demikian
sebagai pengkhususan, namun Allah haramkan atas mereka sebagai
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hukuman bagi mereka akibat kezhaliman mereka' sebagaimana Allatl

ffi;;IV-r# ,rrrY & r::; V'6 o-f\'n ]b (Matra

disebablran'kczhaliman orang'orang Yahudi' Kami haramknn atas

mereka [memakan makananJ yang baik-baik [yang dahulunya] 
'

dihalatkan bagi mereka) (Qs' An-Nisaa' [4]: 160)'

Firman-Nya, 
-q##Ct:;4V fr: q (Dan dmi

sapi dan domba, Kami hard*an atas mereka lemak dari kedua

ti*torg irlt), tidak termastrk selain yang disebutkan ini, seperti

daglng feauanya tyakni dagngnya tidak termasuk yang diharamkan

atas mereka]. Asy'sythuum (lemak) mencakup gajih dan lemak

tunggtr.

Adayangmengatakanbahwaats-tsuruubadalahbentrrkja,r.ak

dai tsarab, yakni lemak tipis yang ada pada perut' Allah lalu

*"rrgr"*tikan lemak yang terdapat di punggulg' maka itu tidak

diharamkan Allah atas mereka

6 lpaaa kalimat: W# iJS6lsetain lemak yang mele*at

dipunggungkcduanya)]beradapadaposisinashabkarenasebagai
yang dikecualikan.

VGii J Qntou yang di perut besar don usus)' di-'athf-kan

kepada 
:ti3i{ 

<i""sgrrng kcduanya)' Maksudnya adalah' kecuali

yang melekat pada punggung keduanya qtat yang melekat pada perut

besar dan usus, yaitu saluran-saluran tempat berhimpunnya kotoran'

Lemak yang menemp€l pada dinding usus dan perut besar tidak

diharamkan atas mereka
-46i bentuk tunggalnya haau,iyah, seperti dhaaribah dan

oo*tT;yang 
mengatakan batrwa i1(fiadalah larnbung vang

ada lemalatYa.

Firman-Nya: ,l,i,l'Jffi 6 1(ltou yang belcampur dengan

tulang), di'' athf-kanf.puau 6 pubkalimat JiA (' lfang nelekat)'

Demikian yang dikatakan oleh At Kisa'i, Al Fana" dan Tsa'lab
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Ada yang mengatakan bahwa 46Ji dan -EA 
'JA;J g di-

' athf-1r* kepada asy - sythuum t-lai, #1. Maknaiya 
-adalah, 

Kami
haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itq atau yang di
perut besar dan usus, atau yang bercampur dengan tulang, kecuali
lemak yang melekat di pmggung keduany4 maka itu tidak
diharamkan. Namun tidak ada landasan untuk pemaknaan ini, dan
tidak perlu dijadikan patokan, karena adalall Allatr
mengharamkan atas mereka salah satu dari hal-hal yang disebutkan
itu.

Maksud redaksi:r-tii 1ffi 6 adalah lemak yang bercampur
dengan tulang pada binatang apa saj4 diantaranya adalah lemak
tunggr, yaitu, yang melekat dengan rangka ekor.

Kata penunj"k J,,i (Demikianlai) menuqiukkan pengharaman
yang ditunjtrkkan oleh tSJ? (Kami h.aramkm), ymg makzudnya
adalah, penghararnan itu Kami tetapkan sebagai huhrman bagi mereka
disebabkan kedurhakaan mereka.

Ada yang mengatakan bahwa kata penunjukkan ini
menunjtr}kan kepada al jazaa'(htrkuman) yang ditunjtrkkan oleh
kalimat: ,a{i (I{ami huhtm mereka), maksudnya adalah, hukuman
yang Kami timpakan kepada mereka" yaitu pengharaman yang
ditetapkan Allah atas mereka.

'b:rSJ ,3ys 1o"" sesungguhnya Kani adaloh Maha Benar)
dalam setiap hal yang Kami beritakan, diantaranya berita ini, dan ini
terdapat pula pada mereka di dalam Taurat. Nashnya adalah:
dihararnkan atas kalian bangkai, daralL dagrg babi, setiap binatang
melata, yang jarinya tidak renggmg, dan setiap ikau yang tidak
bersisik.

Dhamirpada kalimat , iijr.'i'- (Mendtstakan ka nu)ditujukan
kepada orang-orang Yahudi. Maksudnya adalab jika orang-orang
Yahudi itu mendustakanmu tentang apa yang engkau ceritakan, bahwa
Allah mengharamkan hal-hal tersebut atas mereka fr it H.3 ,fi
fui (Xoto*r"lah, "Tuhan memrynyai rahmat yang luas.n), dan di
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antara rahmaGNya adalah kelembutan-Nya terhadap kalian dan tidak

disegerakannya 'dulb 
di dunia bagr kalian. Kendati Allatl

menangguhkan kalian dan mengasihi kalian' namul & bt IAii
A:gi ,.ldt 1Si*sa-ttyo tidak dapat ditolak dari kaum yang

beri6s$ apabila Dia menurunkannya kepada mereka dan mereka

berhak untuk disegerakan hukumannya.

Ada yang mengatakan batrwa maksudnya adalah, siksa-Nya di

aktrirat tidak dapat ditolak oleh kaum yang berdosa'

Pemaknaan yang pertama lebih tepa! karena Allah SWT telatt

menyegerakan hukurran kepada mereka, diantaranya pengharaman

berbagai hal yang baik atas mereka di dunia'

Ada yang mengatakan bahwa dhamir itu kembati kepada

orang-orang musyrik yang membag binatang temak dengan

pembagian seperti ltu, serta menghalalkan sebagiannya dan

menghararrkan sebagian lainnYa.

Ada yang mengatakan batrwa maksudnya adalatr, Allah

mempunyai rahmat bagi orang-orang yang taat'

A-;.1:i ,:;;ft * bU '3?- ii (Dan siksa-Nva tidak dapat

ditolak dmi 
-t*u^ 

yong berdosa) dan tidak dapat dihindari.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Ny u, .P,sr'iL (Segala binatang yang berfuht), ia berkatq

"MakSudnya'uAAun yang jari-jarinya tidak rengg'ng, yakni yang jari-

jarinya tidak daPat merobek."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Al Bar]r?qi

dalam Sunan-nyameriwayatkan darinya, mengenai firman-Ny u,'iL

-# o; (Segata binatang yang berhth), ia berkata' "(Maksudnya

iaAunl unta dan btrrung unta"

AbuAsy.SyaikhmeriwayatkandariMujahid,iaberkata"
..(Maksudnyaadalah)setiapbinatangternakyangkakinyatidak

renggang. Adapun yang merenggmg, dimakan oleh kaum Yahudi'" Ia

punberkat4 ..Kaki ayam dan burung merenggang, maka kaum Yahudi
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memakannya, sedangkan kaki unta dan burung unta tidak merenggang
sehingga kaum Yahudi tidak memakannya. Tidak pula binatang
lainnya yang kakinya tidak merenggang. Termasuk juga tidak
memakan keledai liar."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi
dalam Sunan-nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-
Nya: -t3j2l$ lr.-y{t y4i'3#C*;#v friG<o""
dari sapi dan domba, I{ami haramkan otas mereka lemak dari kcdua
binatang itu, selain lemak yang melekot di pnggung kcduanya), ia
berkat4 'Maksudnya adalah lemak yang menempal pada
punggungnya 46i j @*" yang di perut besar dan usus), yaifii
lemak yang menempel padanya."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Abu
Shalih, mengenai firman-Nya, -ti|rili .'-'\A- 6Sy6rtotn lemak yang
melekat di punggung kcduanya), ia berlcata, "Maksudnya adalah pada
tunggirnya."

46Ji J Qq*" yang di perut besm dan usus), maksudnya
adalatr, yang menempel pada dinding perut dan usus.

;r4 'tt$ 6 J lntou yang bercampur dengan tulang),
maksudnya "dalatr, lemak yang bercampur dengan tulang.

Ibnu Abu Syaibah, AM bin Humaid, dan Ibnu Al Mundzir
meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya | 46i J Qqro
yang di perut besar dan usus), ia berkat4 "Lemak yang menempel
padanya."

Ibnu Abu Syaibatr dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari
Adh-Dhahhak, mengenai firrran-Nya: -$fii j {,lrou yang di perut
besar dan usus) ia berkata, "Maksudnya adalah lemak yang

bercampur dan menempel padanya."

Ibnu Al Mundzir dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu
Abbas, mengenai firman-Nya: ,jil'.gV J petau yang bercampur
dengan tulang), ia berkat4 "Maksudnya adalatr tunggirnya. Lemak

I
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tunggir bercampur dengan tul*gnyu, maka itu halal, dan demikian

3uga lemat< pada kaki, pinggimq kePala' mat4 dan telinga' Mereka

mengatakan bahwa itu tercampur dengan d*g, dan itu adalah halal'

Adapun yang diharamkan atas mereka adalah gajih lemak dan semua

lemak yang tidak bercampur pada tulang'"

Ibnu Abu syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu

Abu Hatim, dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Mujahid,

mengenai fir6an-Nyat '!i.-3L b9 (Maka iika mereka mendustakan

knmu),ia berkata, 'Maksudnya adalah kaum Yatrudi'"

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dali As-suddi, ia berkata
..Orang-orang Yahudi b€rkat4 'sesrmgguhnya apa yang diharamkan

Israil, maka-kami pun menglaramkannya'. Itulah firman-Nya, 4.6

'$"JA (Maka jika mereka mendustakan komu)'"

;1*c:?SStgti${'r(U;turifi M11trA15\3;5"

e P'ry S, S:(Aij,r; {{ ;$ u o'51

;$ S @ s;*? $ y irl i''"u6ti $t oi# oiG +ili' ),
05\F'1.#'{1'S'fi\#il^;f i;'S@a#'{*"i1$t$:'dy;r\t^ifi

€
'*$s"A1fi43 t3 V't ogkl:; K\"6 OiA"S13"A1fi43 i3 V4 og?t;{:; K\";1 5:ffi

z tc(o)rt zzi /.2 :ll-<r.'rl

4;e'l;q\tt;i{35$c+g ilK<t$tir$
<rj#

,, orang-orang yang mempenehatuhan Allah, akan mengolakan,

,rika Albh mcnghendahi, niscaya kani dan bapah'bapah fumi

tidak mempersekutahan-Nya dan tidak (pulQ hami mengharumkan

barangsesuatuapapun,.Demikianpulalahorang4,rongyang
sebelum mereha tebh mendustakan (para rosal) sampai mereka

merasakan siksaan Kami. Katahantahr'Adakah kamu mempunyai
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saatupengetohaon sehinggo dapot ho"mu hemuhokan hepada homi?
Kamu tidak mengikuti hecuari persangkoan belaka, dan- kamu tidak
loin hanyo berdusta'- Katahanrahr'Ailoh mempunyoi huiiah yang
jelas lagi kuat; naka jika Dia menghendahi, pasti Dia memberi

petunjak kepado kamu semaanyo'. Katakanrohr.Bawaroh ke mari
saksi-sohsi hamu yang dapat mcmpersahsikan bahwasanya Attah
telah mengharamkan (nakanqn yang komu) haramkan inf . fika

mcreka mempersaksihan, mahajangonroh hamu ikut (para) menjadi
saksi bersama mcreho; dan janganrah kamu mengikuti hawa hafsu
orangerong yang mendustahan oyat<yat Kani, dan orang_orang

yang tidah beriman kepado kehidapan akhirat, sedang mereka
mempersehutukon Tahon mereha.D (es. Al An'aam [6]: lag-ls0)

Allah mengabarkan tentang orarg-ofirng musyrik, barrwa
mereka akan mengatakan perkataan ini. Mereka adalah kaum kafir
Quraisy, atau sem,a kaum musffi. Maksud mereka adarah,
seandainya menghendaki tidak terjadinya kesyirikan merek4 tentulah
mereka tidak akan berbuat syirik, tidak pula nenek moyang merek4
dan mereka juga tentu tidak akan mengfuuamkao binatang-binatang
tertentu, seperti bahiirah. Mereka mengira bahwa perkataan ini dapat
menyelamatkan mereka dari huiiah yang diberlakukan pada mereka
oleh Rasulullah sAw, dan mereka mengira bahwa peruuatan mereka
itu benar. Seandainya itu tidak benar, tent, Allah telah mengirim para
rasul kepada nenek moyang mereka yang kini terarr mati dala,
kesyirikan itu dan dala, keadaan mengharamkan apa yang tidak
dihara,kan Allah, yaitu para rasul yang memerintahkan mereka ,ntuk
meninggalkan sy'ik dan meninggalkan pengharaman apa-apa yang
tidak diharaml*n Allah dan penghalaran apa-apa ,*, tidak
dihalalkan Allah.

$ r<r$f CK37L (Demikian putotah orans-orang
yang sebelum mereka telah mendustakan [para rasul), maksudnya
adalah, seperti kedustaan.onang-orang musyrik sebelum mereka, yang
mendustakan para nabi Allah.
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A;Y ljr$ f{ gampai mereka merasakan siksaan Kami),
maksudnya adalah, mereka terus-menerus mendustakan sampai

mereka merasakam siksaan I(ami, yang IGmi turunkan kepada

mereka.

Allah lalu memerintahkan beliau untuk berkata kepada

mereka: T1+.i:5 ]reP'+ S, Qaaarun komu mempunyai suatu
pengetahuan sehingga dapat kamu kemukakan kcryda kami?)
maksudnya adalah, apakah kalian memprmyai dalil yang slnhih dari
ilrnu yarrrg b€nnanfaat, sehingga kalian bisa mengemukakannya

kepada kami agar kami bisa melihatnya dan menghayatinya?

Maksudnya adalalt rmtuk mereka, karena beliau tahu
bahwa mereka tidak mempunyai apa pun yang layak dijadikan hujjan
dan bukti. Kemudian beliau menjelaskan kepada mereka, bahwa

sesungguhnya mereka tidak berpedoman pada ilmu, dan

sesunggtrhnya mereka hanyalah persangkaan belaka, yang

merupakan pangkal kesalahan dan sumber kejahilan.

$*F $y ir1 oL: @on kamu tidak lain hanya berdusta),

malsudnya adalah, banya memprediksi *jq sebagaimana seseorang

yang tengah mengira-ngira. Penjelasannya sudah dikemukakan.

Allah SWT lalu memerintabkan beliau agar mengabarkan

kepada mereka bahwa Allah mempunyai huiiah yang jelas terhadap

manusia, yalari hujjah yang memutuskan semwl alasan mereka serta

menggugurkan semua syubhat, dugaan, dan prediksi mereka.

Ma}sudnya adalah kitab-kitab yang diturunkan, para rasul yang

diutus, serta mukj i z,at-mfujizat yang mereka bawa.

i,C" ttb (Maka jika Dia menghendaki) hidayah untuk kamu

semua. 'Gi ';{*"11 (Posti Dia memberi petunjuk kcpada kamu

semuanya), akan tetapi Allah tidak menglendaki itu. Ini serupa

dengan firman Allah Ta'ala: iFA U'61 ;g li (o* kalau Atlah

menghendaki, niscrya mereka tidak memperkutukan[NyaJ) (Qs. Al
An'aam [6]: 107) Firman-Nya: t71 :,6- J -{t Yjfi).t}(e (Niscaya
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merdka tidak [iugal akan beriman, kccuali jika Allah menghendaki).
(Qs. Al An'aam [6]: I I l) Serta ayat-ayat lainnya

Allah kemudian memerintahkan beliau agar berkata kepada
orang-orang musyrik itu: Ffi#, '.5 @^r,aon kemari saksi-saksi
kamu), maksudnya adalalL datanglatr dan hadirkanlah mereka. Ini
adalatr ism fi'|, yang bentuk mudzakkar don muannats-rtya sama.

Demikian juga bentuk mufrad, mutsanna (berbilang dum) datjamak-
nya. Demikian menunrt orang-orang Hijaz.

Adapun orang-orang Naje4 mengatakan halummaa, halummii,
dan halummuu, mereka menerapkan aturan padanya sebagaimana

padafi'l-fiI lainnya. Dengan logatnya warga Hijazlah ditutrnkan Al
Qnr'an. Contoh lainnya adalah: qt|b &>l* '"-#5 (Dan orang-
orang yong berkata kcpado sandua-saudoanya, uMmilah kepada
kami.") (Qs.Al Ahznb [33]: 18)

Menurut Al Khalil, asalnya adalatr huruf lra, lalu digabungkan
padanya lumma.

Ulama lainnya mengatakan bahwa asalnya adalah hal, lalu
ditambahkan padanya hvruf mim. Dalam krtab Al 'AinkaryaAl Khalil
disebutkan bahwa asalnya adalah hal a'um, yakni hal aqshuduka.

Mereka lalu sering mengagtrngkannya

Ini juga termastrk untuk mereka, karena beliau
menyuruh mereka menghadirkan para saksi yang mempersaksikan

bahwa Allah telah mengharamkan hal-hal tersebut, padahal beliau
tahu bahwa mereka tidak memprmyai saksi.

V4 oF (Jiko mereka memltersaksikan), maka mereka
mempersaksikan tanpa berdasarkan ilmu, tapi hanyalah dibuat-buat
dan karena unsur fanatisme.

;iA 3<!, j6 (aaA janganlah kamu itut [plal menjadi
saksi bersama mereka), maksudnya adalah, maka janganlah engkau
membenarkan mereka dan pasrah kepada merek4 karena
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sesungguhnya mereka telatr berdusta dan jahil. Persaksian mereka itu

pun batil.

Wg,tlKO-5t:f$i'd!S{S(Daniangantahkamumengihtti
howa hafsu orang-orang ying mendustakmr ayot-ayat lb//t'},
maksudnya adalah, dan j"nganlah engkau mengikuti hawa nafsu

mereka" karena sesgngguhnya mereka adalah pemuka orang-orang

yang mendustakan aYat'aY at Kami.

Firman-Nya, 'r?.{\,'bi;i1 O5$ (Dan orang-or(mg vang

tidok beriman kcpada kchifupan awird), dr-'athf'lcan' kepada

maushul. Maksudnya adalab janganlah engkau mengikuti orang-

orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan hawa nafsu orang-orang

yang tidak beriman kepadakehidupan akhirat.

5j.+f i1i.S, {: (SedonS mereka mempersehttukan Tuhan

mereka), maksudnya adalah, mereka menetapkan sekutu bagi-Nya

dari antara para makhluk-Ny4 seperti berhala-berhala. Redaksi ini

bisa berada pada posisi nashob sebagai ftal fteterangan kondisi), atau

dr-' athf-kankepada kalimat itj--$-*.

Ibnu Abu syaibalu AM bin Humai4 Ibnu Al Mtrndzir, Ibnu

Abu Hatim, Abu Asy-syaikfi" dan Al Baihaqi dalam Al Asma'wa

Ash-Shifatmeriwayatkan dari Mujatrid, mengenai firman-Nya: 3;r:f
'rYA -r-$ (Orang-orang yang mempersehttukan Allah, akan

mengatakan), ia berkata, "Ini perkataan kaum Quraisy,
.sesungguhnya Allah mengharamkso ffi, yalcni bahiirah, saaibah,

washiilah, danhaam."

Abu Asy-Syai}*r meriwayatkan dari Ikrimah, mengenai

firman-Nya, ii$t Wt fi S 6ont""lah,*Allah mempwryai huiiah

yang jelas tagi fuat),ia berkate "(Maksudnya adalah) alasan'"

Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, Abd bin Humai4 Ibnu Al
Mundzir,Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-SyaiklU Al Hakim dandr'slwhih'

kannya" serta Al Baihaqi dalam Al ,4sma' wa Ash-shi/at dari Ibnu

Abbas, bahwa dikatakan kepadanya, "Sesunggubnya orang-orang

berkata, 'Kejahatan bukanlah takdir buruk'." Ibnu Abbas lalu berkata,
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'Antara kauri dengan para penganut qadariyah terdapat ayat: 3;3
,F;1 'r.$ (Orang-orang. yang mempersehttukan Allah, akan

mengatakan) hinssa: 'q;*'{*"13 17 fi 'tiy{t ii+t i$ Q,Euot

mempunyai hujjah yang jelas log, ryt; maka jika Dia menghendaki,

pasti Dia memberi petunjuk kcpada kamu semuanya). Ibnu Abbas

berkat4 "Kelemalran dan kecerdasan termasuk takdir."

Abu Asy-Syailfi meriwayatkan dari Ali b\ Zud, ia berkatq

"Argumen qadariyah terputus padz ayat: 4a $ 'iW 'rllli ;t, S
'r-;1'#'4 (Attah memlrunyai lrujiah yang jelas lagi tuat; maka jika
Dia menghendaki, pasti Dia memberi petunjuk kcpada kamu

semuonya)."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari As-
Suddi, mengenai firrran-Nya, $l:r4'i| 

-S 
Qtutakanlah, " Bct alah

kemori saksi-saksi kamu), ia berkata, "(Makzudnya adalah),

trrqiuleadah kepadalu para saksi karnu.'

\1s-ig;$f?*'p!.,79-c'$16a;,i,*
'piilLL"*tUP165ffiL5|*tAP"65Yj3fr $7-(9,'t't--y;2rYtll';:

lj$-:l S ; "G, 6i t4i ji:E Y bffi ti.fr * ; ;tu-t;
{;@ 

"}f' 
trh + Fs, KtS"#\i Lti f; 6i Jiti

'krt9fi7:a1'&#,6a,{ySt,+'tJtiwi
5Utr;\ j$XiifrlS'r*""'riyJ,:fr ,I#1'g!fu,i,$)V

51i@ orf{ Xia + i{:i, H:t"31 ifr yi;,:"& rt

* ;" Frl*s l*n W $',;;u q* *b t{i
@sfr'€fr+t*i!';<ri
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KKatakanlahr, Marilah hubacakon aPa yang diharamhan atot honu

oleh Tuhanma, yaita: janganlah kuttu nempersekutulcan sesuota

dengan Dia, befiuat baihlah tethafup hedua orong ibu-bapah' dan

janganbh hamu membunuh anak+nah hamu karena takut

kemishinan Kanti ahan memberi rezehi kepadomu dan kepada

mereka; dan jongonlah hamu mendekati perbuatan-perbaatan yang

heji, baik yang nanpah diantarunya rrrflaPan yong tcnembunyi, dan

janganlah hama membunah iiwa yong diharumfun Allah
(membwtuhnya) mclainkan dengan suttu (sebab) yang benar"

Derrrilciar. itu yang diperktahfun olch Tahanma hepadamu supaya

hamu mcmahani(nya). Daniuganloh kottu dekati harta anak

yatim, hecuali dengan cata yang lcbih beruwtfaot, hingga sampai

ia dewasa llan semparnahanlah tokaran dan timbangan dengan

adil Kami tidah memihulkan beban hepoda seseofang melainkan

sehadar kesanggupannyu Dan apabila kanu betkata, maha

hendaklah hanu berlaku adil kendoti pun dia adaloh herabat(mu),

dan penuhilah janji Altah. Yang dertkian itu diperintahkan Allah

kepadamu agar kana ingat, dan bahwa (yang Kamiperintahkan)

ini adalah jatan-Ku yang lanus, naka ikutilah dia; dan ianganlah
homu mengikati ialm-iolan (yang loin), karena ialan-ialan itu

mcncerai-beraikan kamu dariiabn-Nyo Yang dertkfun ita

diperintahkan Altol, kepadama agar kamu bertakwa''

(Qs. Al An'eem [6]: 151-153)

Firman-Nya: $(i $ lXonto"lah, "Marilah') maksudirya

adalah, taqaddamu (majulah kalian).

Ibnu Asy-syajari berkata, "sesungguhnya yang diperintahkan

untnk maju dengan menggunakan fi'l in pada asalnya adalah seolah-

olatr ia sedang duduh lalu dikatakan kepadanya, to'aal, yakni,

angkatlah dirimu dengan b€rdiri dan majulah. I^alu mereka

melebarkan (meluweskan) pengguaamya sehingga digrrnakan juga

rurtuk orang yang tengah berdid dan yang sedang berjalan'"
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Demikian juga yang dikatakan oleh Az-Zalrrakhsyai dalam Al
Kasysyaf, "Sesungguhnya ini dari bentuk khusus yang menjadi bentuk
umum. Asalnya ini dikatakan oleh orang yang berada di tempat yang
tinggr kepada orang yang berada di tempat yang lebih rendah darinya.
Kemudian sering digunakan dan melebar, sehingga menjadi bersifat
umum."

Firman-Nya: fi.3 (f ( js7 qxubacatran apa yang
diharamkan atas komu oleh Tuhanmu). Jsl gAbacakan) adalah
penimpal perintah, dan 6 adalah yang hrada pada posisi nashab
karena pengaruh/7 ini. Maksudnya adalah atuu alladzii harramahu
rabbuhuttt 'alaihtm (kubacakan kepadamu apa ymg diharamkan atas

kamu oleh Tuhanmu). Maksud'fiembacarn yang dihararnkan Allah"
adalatr pembacaan ayat-ayat yang mencalrupnya. Bisa juga ti di sini
adalah moshdu, yakni atluu tahriima rabbihm (kubacakan
pengharaman Tuhanmu). Maknanya adalalL yang tercakup oleh
pengharaman.

Ada yang mengatakan bahwa boleh juga tl di sini sebagai

partikel tany4 yakni atluu ayya syaiin harrama rabbuhtm
(kubacakan: apa saja yang diharamkan oleh Tuhan kamu), dengan

anggapan bahwa pembacaan itu bermakna perkataan. Narnun
pendapat ini sangat lemall dan ?4; dikaitkan dengan J.11. ludi,

adalab kubacakan kepadamu apa yang diharamkan oleh
Tnhanmu, dan irf terkait dengan iF, sehngga maknanya yaitu atluu
allafuii harrama rabbuhtm 'alaihtm (kubacakan kepadamu apa

dihararnkan atas kamu oleh Tuhanmu). Ini lebih baik, karena

statusnya adalah sebagai penjelasan tentang hal-hal yang diharamkan

atas kamu, atau keterangan tentang hal-hal yang dihararnkan secara

mutlak.

. Ada yang mengatakan bahwa k$L unhrk pendorong dan

tidak terkait dengan yang sebelumnya. Maknanya adalah 'alaihtm
allaa tusyrihtu....(hendaklah karnu tidak mempersekutukaq....)
Maksudnya adalah, laksanakanlah itu, seperti firman-Nya: &16
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'KA (Jagalah dirimu) (Qs. Al Maa'idah [5]: 105). Pendapat ini

tlUin teman dari yang sebelumnya

i,f pada kalimat g$ {t (Yaitu: ianganlah komu

mempersehttukan sesuatu dengon Dla) berflmgsi sebagai penafsiran

pembacaan

An-Nuhas berkata" "Bisa juga berada pada posisi noshab

sebagai badal dari t , yaloi atluu 'alaikum tahriima al isyraak

(kubacakan kepadamu pengharaman mempersekutukan)."

Ada yang berkata "Boleh juga berada pada posisi rafo',

dengan perkiraan sebagai mubtada', yakni al matluu an laa twyrifuu

(yang dibacakan itu: janganlah me,mperselutukan)."

q. adalah mafut ataa moshdar' yakni laa turyrihru syqi'an

minal asy-yaa'(anganlah kamu mempersekutukan sesuatu pun dari

segala sesuatu). Atau syai'on minal isyraak (sesuattr dari

memperselutukan).

Firoran-Nya: L7;y{-S}\i (Berbuat baiHah terludap kcdua

orang ibu-bapak), maksudnya adalah ahsinuu bihimaa iluaanan

(berbuat baiklatr terhadap kedtranya dengan sebaik-baiknya). Berbuat

baik kepada keduauya adalah berbakti pada keduanya dan

mengindahkan perintah serta larangan keduanya. Pembatrasan tentang

ini telah dipaparkan.

Firman-Nya: *t u rUlrst fjli {i (Dan i an sanl ah kamu

membunuh anak-anai kamu koena tahtt kcmiskinan). Setelatr Allah

menyebrrtkan hak kedua ibu-bapak terhadap anak-anaknya, Allah

menyebutkan hak anak terhadap kedua ibu-bapaknya' yaitu janganlah

mereka membunuh anak-anak mereka karena takut miskin .*t
adalahfoqr ftemiskinan). Dulu kagm Jahiliyah melakukan perbuatan

ini terhadap anak laki-laki dan anak perempuan karena takut miskin,

dan secara khusus mereka melakgkannya terhadap anak perempuan

karena takut tercela.
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An-Naqqasy meriwayatkan dari Muarij, bahwa al imlaaq

adalah al juu' (Iapar) menunrt logat Kham.

Mudzir bin Sa'id Al Baluthi menyebutkan batrwa al imlaaq

adalah al infaaq (belanja atau penggunaan harta).

Dikatakan pula amlaqa maalahu yang artinya anfaqa moalahu

(menggunakan hartanya).

Matma p€rtama adalah makna yang ditetapkan oleh para pakar

bahasa dan para ahli tafsir di sini.

3r$ V.3 {5 (Dan janyanlah kantu mendekoti perbuatan-

perbuotan yang,teTi) maksudnya adalah al rta'aashfi (kemaksiatan

atau kekejian) seperti pada firman-Nya, ''^3.4 itK Xy?1i ViS;
(Dan janganlah kamu mendekati zina; seswtgguhnya zina itu adalah

suatu perbuatan yong fe,lD (Qs. Al Israa' llTl:32).
tl pada kalirnat AE,Y (Baik yang nampak) adalah badat dalJ.

;>;;rt.Demikian juga pada kalimat <rU Y (Yang tersembunyi).

Maksud AY, Y (Baik yong nompak) adalab, yang dilalnrkan secara

terang-terangan, sedangkan maksud <fr 11 (Yang tersembuny)

adalah, yang dilakukan seoara rahasia

Penjelasan tentang: Jfii ifiS, 7; <oa" janganlah kamu

membunuh jiwa) telah dikemukakan Huruf lan pada JIli
menunjukkan jenis, dan ,6i i; ,$ <rgfr dihuamkon Atlah

[membunuhrrya) adalah sifat rmhrk J51i. Maksudnya adalah,

janganlah kamu membunuh suatu jiwa pun yang diharamkan Allah,

4triylUdainkan Sengan suatu [sebabJ yang benar). Mat<sudny4

kecuali karena sesuatu yang dibenarkan. Pengecualian di sini adalah

pengecualian. menyeluruh, yakni, janganlah kamu membunuhnya

dalam kondisi apa pun kecuali dalam kondisi yang benar. Atau,
janganlah kamu membunuhnya karena sebab apa pun kecuali karena

sebab. yang benar. Di antara sebab yang benar itu adalatt

membnnuhnya secara qishosh, atau membunuhnya sebagai hukuman

zina muhslnn (pezina yang telah menikatr), atau membunuhnya

karena murta4 dan sebab-sebab lainnya yang ditetapkan oleh syariat.
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Kata penunjuk {l!s lOr ikian itu)kembali kepada yang tela}r

dibacakan kepada mereka. Kata penunj* ini sebagai mubtada', darr

kalimat 4, Fgt (Yang dipefintahkan oleh Tuhanmu kcpadamu)

sebagai Htabar-nya, yakni ammahtm bih wa auwabahu 'aloihtm

(yang diperintahkan dan diwajibkan oleh Tuhanmu kepadamu).

4$ JC WX Si (Oo iangmlah komu dekati harta anok

yatim), maksudnya adalah, janganlah kamu mendekatinya dengan cara

apa pun, kecuali dengan caru (Yang lebih bermanfaat) daripada yang

lain, yaitu untuk kemaslahatannya, memeliharany4 dan

mengembangkannya" sehingga mencakup setiap cara yang

mendatangkan manfaat terhadap si anak yatim dan menambah pada

hartanya

Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan a$V$tt6A (Kecuatt dengan cara ycmg tebih bermanfaat) adalah berdagang.

f:41'g; ti lunggo sampai ia dewasa), maksudnya adalah,

hingga suatu saat si anak yatim itu mencapai umur dewasa. Bila ia
telatr sampai pada waktu tersebut, maka serahkanlah hartanya itu
kepadanya, sebagaimana firman-Nya: V91;$yf#:$68 'fr P;11 69
(Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas [pandai
memelilura harta|, maka serahkanlah kcpada mereka harta-

hartarrya) (Qs. An-Nisaa' [4]:6).

Para ulama berbeda pendapat mengenai al osytdd.

Ulama Madinah berkata, "Maksudnya adalah, balighnya dan

tampak dewasa"

Abu Hanifah berkata, *Dua putuh lima tahun."

Abdurratrman bn Taidbin Aslam berkat4 "Baligh.'

Ada yang berkata, "Habisnya usia pertengahan." Seperti

disebutkan dalam perkataan Suhaim Ar-Rabahi berikut ini:

):l*ttirtt;f. e*)
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Usia lilna puluh tahn merryakm titik tolak kedewasaan dan

kemotapn perkatoanht tmtuk mengafir urus(m.

Pe,ndapat yang lebih tepat tentang pengertian sampai pada usia

dewasa adalah mencapai usia taklif dan tampak dewasa pada sikapnya

t€rhad4p hartanya, seperti sikap orang{rrang yang berakal, ddak

seeerti omng bodoh dan tidak boros. Pengctian ini ditunjukkan oleh

firman Allah dalam surah An-Nisaa': i'fi L<rlW $tt| 6Jl15fi
l$ ;#t #"6 6:f l# fiu (Mr-riilrt orotc lnim itu sampai

mereka cuhp tmnr unnh kmtin. Iktrrudioriiko ncmrut pendapatmu

mereka telah cerdas furutdoi menelihoa hotaJ, maka serahkmiah

kerydo mereka Ma-lwtoqn) (Qs. An-Nisaa' [4]: O, Di sini Atlah
menetapkan bahwa cukup umur rmtuk kawin adalah sampai kepada

usia taklif yang dibatasi dengan tampaknya kedewasaan. Pembatrasan

tentang ini telah dike,mukakm di sana (surah An-Nisaa').

Al a$ildd adalah berrtuk kata tuoggal yang tidak ada bentuk
jamaknya.

Ada yang mengatakan bahwa bentuk tunggalnya adalah sydd,
seperti lratafals dan aflas. Asalnya darr staddo ornalno, yakni, hari

meninggi.

Sibawaih b€rkat4 *Bentuk tunggalnya syuddah."

Al Jauhari berkat4 'Itu bagus dalam segi makna, karena

dikatakan bolaglu al lcalaon syfuddatalru (pembicaraan telah

mencapai puncaknya). Namrm sayaognyq fu'lah tidak dijamak

menjadi aful;'
Firman-Nya, tni\ {'(ilf, 'J';4i l3SlS (Dan

semprnokuilah takom don timbangan dengm adil), yakni bi al 'odl

(dengan adil) dalam me,ngambil dan meiryerahkan saat berjual beli.

V-'"i$yt-I,J.r ,Igi 7 6n ri tidak memihitrm beban kcpada

seseorang melainkan sekado kcsanggupannya), maksudnya adalalt

kecuali sesuai dengan kesanggup,umya dalam setiap pembebanan

tugas. Diantaranya adalah tugas menyempurnakan takaran dan
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timbangan. Jadi, tugas dan penimbangan tidak diembankan

kepada orang yang tidak bisa menjaga penambahan dan pengurangan.

|jlfft fr W (Dan apabila kamu berkfra, mako hendaHah

lramu berlaht adil), maksudnya adalall apabila kamu mengatakan

suatu perkataan tentang berita atau kesaksian, atau tindak kejahatan,

atau perbaikan, maka berlaku adillah dalarn hal itu dan

menitikberatkannya pada kebenaran, serta janganlah kamu fanatik
terhadap kerabat dekat dan jauh dalam hat itu, serta jangan pula
condong kepada teman atau musuh. Akan tetapi b€rsikry adillah di
antara manusia, kare,na itu memrpakan keadilan yang diperintatrkan

Allah.

Dhomir padakalimat: irLL $ lXenaatt pn dia) kembali
kepada apa yang diisyaratkan oleh kalimat. fr 6$ @"" apabila
lramu berkata), karena memang harus ada yang dikatakan, atau yang

dikatakan kepadanya. Maksudny4 kendatipun yang dikatakan itu.
Atau, yang dikatakan kepadanya itu .{} fi (Adalah kcrabd) dekatnru

Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya adalah,

walaupun kebenaran itu terhadap kerabat-kerabatuir

Pemaknaan pertama lebih tepat.

- Ayattersebut sama seperti firman-Nya: $-Xi$ 21 'g & 1;
'ri;"iL (Biarpn terhadap dirimu sendiri atau ibu-brfik do, t*u*

kerabatmu) (Qs. An-Nisaa' [4]: 135).

Finnan-Nya: GrSl ;ttl ,$; (Dan pemrtilah janji Attah),

maksudnya adalah, penuhilatr setiap janji yang telah diwajibkan Allah
kepadamu. Diantaranya yang ditetapkan Allah ke,padanu adalatr apa

yang dibacakan oleh Rasul-Nya kepadamu sesuai perintah-Nya dalam

masalah ini. Bisa juga bahwa marcuAnya adalah semua janji,

walaupun itu antar sesarna matfilulq karcna ketika Allah SWT

memerintahkan rmtuk memenuhi janji di sejumlah a)rat Al Qur'an,
maka itu bisa dicakupkan pada ini.
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IGta penrmjuk ;Aj', (Yang demiflan ifu) menunjgkkan
kepada apa yaug telah disebutkan. 4, FL:;t (Diperintahkan Allah
lrcpadamu), yakni amarahtm bihi amran muaktradary (yang

diperintahkan kepadamu dengan perintah yang tegas). SjSK :$A
(Agar kamu ingat), sehingga kamu senantiasa menyadarinya.

Firman-Nya: ( i;! *te t:i6, irli (Dan bahwa [yang Kami
perintahkanJ ini adalah jalan-Kt ltotg lwus). IGta: Lf berada pada

posisi nashab, yakni, dan bacakanlalu bahwa ini adalah jalanku.

Demikian yang dikarakan oleh Al Farra dan Al Kisa'i.

Al Farra juga berkata "Boleh juga pada posisi khofadh, yakni
waslxhahtm bih wa bi anna haadzaq (diperintahkan Allah kepadauru

dan bahwa ini).'

Al Khalil dan Sibawaih berkata '?erkiraannya adalalU wa li
anno haadzaa shiraathii tmtstaqiiman (dan lrar€na ini adalah jalan-Ku
yang lnnrs), sebagaimana firman Allah SWT: i\3f5 Lt <O*
sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kcpuryaon Allah) (Qs. A1

Jinn [72]: l8)."

Al A'masy, Hamzab dan Al Kisa'i membacanya: L5, dengan

kasrah pada huruf homzah,lorena dianggap sebagai r"ar6i kalimat
permulaan. Perkiraannya adaldt alladzii dzukirafii hoadzii al aayaat
shir aathii (yang disebutkan @a ay at-ayat ini adalah jalan-Ku).

Ibnu Abu Ishaq dan Ya'qub membacanya, *V ti 'ob,

dengan tafr;hfif, karena diperkirakan dhamir sp'n.

Al A'masy membacanya: 4t7 tli.
Dalaur musbaf AMullah bin tvtas'ud dicantumkan:

, tzt

c>.-l'

Dalam mushaf Ubay dicantumkan :'cltlLt7 fi14.

Ash-shiraath adalah ath-thariiq fidan), yutu thariiq diin al
islaam (alan agama Islam).

t.
Jct:f tJj.t
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Manshtrb-nya l*P, karena sebagai lraal (keterangan

kondisi). Al mustaqiim adalah yang lurus, tidak ada kebengkokan
padanya.

Allah lalu memerintahkan mereka unttrk mengikutiny4 dan

melarang mereka mengikuti jalan-jatan lainnya yakni agama-agama

lainnya &{# (Karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu),
yatcni mencondongkan kamu -r# $ lOari jalon-I,tya), dari jalan

Allah yang lurug yaitu agama Islm.

Ibnu Athiyatr berkata, "Jalan-jalan itu mencakup jalan kaum
Yatrudi, Nasrani, Majusi, dan jalan semua agama selain Islam, jalan
para ahli bid'ah dan kesesatan yang dicontohkan oleh para penurut

hawa nafsu dengan beragam cabang serta jalan-jalan

lainnya yang dirumuskan oleh golongan yang sangat mendalami
perdebatan. Semua ini rentan tergelincir, dan merupakan pangkal

kekeliruan berakidah. "
Kata penunjuk &6 (Yang demikiau'rz) menunjukkan kepada

apa yang telah dikemukakan, y^ng terdiri dari mubtada' dan khabar-

nya.

.)." # (Diperintahkon AAat, kcpadamu), maksudnya

adalalr, ditegaskan Allah perintabnya kepadamu. 6ft 'Pf6 (Agar

lramu bertakwa), yakni menjatrhi apa yang dilarang bagimu.

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dr-hosan-kannya Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu Hatirn, Ath-Thabrani Asy-Syaiklu dan Ibnu

Mardawaih dari Ubadah bin Ash-Shamit, ia berkata: Rasulullah SAW

bersabda: .oy3r crfli ,fli * ,*q-'& 6*r" di antora lwlian
yang mau berbaiiat tepiaa*u **'futig, ryat ini). Beliau kennrdian

membacakan ayat: $G, $ gAnfo"lah, uMarilah....')_ hinggg tiga
ayat. Kemudian beliau bersabda: |9$t 5;i,&t ,Ji i?$',fr jt'dJ
.l' .,i.l a:;1 o,e.:ttj jlt?i ui,ai.tb ll;ri rilr 4fukritt3r'..#
'^:b tib itS 'ttit 'rili'i5 iif (Barangsiapa memenuhinya, maka

pahalanya p"d" Allah, dan ilorangsiapa mengurangi darirrya tatu

Allah menimpakan [siksal padanya, maka itu adalah sanksinya.
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Adapmyang ditanggultkan hingga aWtirat, maka perkaranya terserah
kcpada Allah, bila berkchendak Allah menyiksarrya, dan bita
berkchendak Allah memaalkonnyo).2s7

Ibnu Abu Syaibah" Ibnu Adh-Dharis, dan Ibnu Al Mundzir
meriwayatkan dari Ka'b AI Ahbar, ia berkata "yang pertarna kali
difirunkan dari raurat adalah seputuh aya! yaitu sepuluh ayat yang
ditunrnkan dari akhir surah Al An'aam 'f=*.r(FV 331lr,)G S
?4; (Katakantah, "Marilah fubacaitan apa yang dihmamkan
atas kamu oleh Tuhanma") hingga akhir."

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ubaidullah bin Adiy bin
Al Khiyar, ia-berkata: Ka'b mendengar seorang laki-laki membaca
ayat:V.qgf $|'p4;'H;ityJ3lti6$(Katakantah,
*Marilah htbacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu,
yaitu: jonganloh kamu mempersehttukan sesuatu dengan Dia.")Ka,b
lalu berkate *Demi Dzat yang jiwa Ka'b berada di tangan-Ny4
sesungguhnya ituJadalah ayatpertama di dalam Taurat V filrllG i,(-4 +,)gl$1"?4;'plr;g- (Dengan menyebut nama Atrah
Yang Maha Pemwah lagi Malw Penyayang. I<atakanlah,'Marilah
kubacokan apa yang diharamkan otas kamu oleh Tuhanmu'.) hingga
akhir ayat.')

Saya (Asy-syatrkani) katakan, *Itulah sepuluh wasiat yang
terdapat di dalam Taura! yang permulaannya adalah: Aku adalah
Rabb, Sembahanmg Yang mengeluarkan karnu dari negeri Mesir, dari
rumah ibadatr. Tidak ada sese,mbahan lain bagrmu selain Aku. -Diantaranya disebutkan-: Hormatilah ayatrmu dan ibumu agar umumu
panjang di bumi, yang dianugeralrkan Rabb, Sembahanmu. Janganlatr
kamu membunuh, janganlah kamu berzina, janganlah kamu meucuri,
janganlah kamu bersaksi atas kerabatuu dengan kesalsian palsu,
janganlah kamu merampasl rumah kerabafuq janganlah kamu
merampas isri kerabahq jangan pula budak laki-lakinya, jangan

57 Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir-nya. afig7 dan di-}ascn-kannya
serta disandad<an k€pada Al Hakitn, dan ia bertafia, 1p,alam Mumad-,.y",,

Il.,"!
,t:;::.':
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pula budak perempuannya, jangan pula sapiny4 jangan pula

keledainy4 dan jangan pula apa pun milik kerabaffiu. Mungkirl yang

dimaksud Ka'b Al Ahbar adatah. Bagi kaum Yatrudi, wasiat-wasiat ini
menjadi benteng yang besar. Ini juga dicantumkan oleh para pengikut

Zabur di bagian akhir Zabur. Dicantumkan pula oleh para pengikut

Injil di pernulaan Injil. Wasiat-wasiat ini tertulis di dalarn dua batu

tulis, kami melewalkan darinya yang berkaitan dengan hari Sabat."

AM bin Humaid dan Abu Asy-Syail*r meriwayatkan dari

Qatadalr, mengenai firman-Nya ,*Lg P1SJ ffi Si 1o""
janganlah kamu membwruh anak-anak kamu kseno tahrt
lremiskinon), ia berkata, "(Maksudnya adalah) min Hnry-yatil foaqah
(karena takut kemiskinan)."

Ia juga berkata, "Orang-orang Jahiliyah datrulu membrmuh

anak perempuannya karena taktrt miskin dan diperbudak."

Tentang firman-Nya : (r1$ 6i 4i AE Y ;r.-.(;;ft V.3 {3
(Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik
yang nampak diantaranya maulrun yang tersembunyi), ia berkata"

"(Maksudnya adalah) sirrahaa wa'alaaniyyatahm (yangnarnpak dan

yang tersembunyr)."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrmdzir, Ibnu Abu Hatinu dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya: $i
*t.; HntYJfr lOan joryanlah kamu membunuh anak-anak

lrnmu lrarena tahtt kcmiskinan), ia berkata "(Maksudnya adalalt)

Htasy-yatal faqri ftarena takut kemiskinan)." Tentang finnan-Nya:

<fr 6i qi AY' Y ;+qt V.fr S3 (oon jangantah kamu

mendelrati perbuatan-perbuatan yang fuji, baik yang nampak

diantaranya mauryn yang tersembunyi), ia berkata, *Dulu pada masa

Jatriliyah mereka menganggap zina yang dilakukan secara sembunyi-

sembunyi tidak apa-apa, tapi bila dilakukan secara terang-terangan

mereka anggap buruk. Allah pun mengharamkan zinab bafr- secara

sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan."
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Abd bin Humaid dao Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari
Qatadah, mengenai firman-Nya: ( i;! & tal{, irli (Dan batrwa
[yang Kami perintal*ntJ ini adalah jalan-Ktt yang hrus), ia berkata,
"Ketahuilah, jalan ihr hanyalah satu jalan, yaitu jalannya golongan
yang mengikuti petuoj* dan arabnya ke st[ga, lalu iblis membuat
jalan-jalan lainnya yang bermacam-macam, yar.g memecatrbelah
kesatuan dan mengcah ke n€fiaka"

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abd bin lfumaid, N Baz,zar, An-
Nasa'i, Ibnu AI Mundzir, Ibnu Abu Hatino, Abu Asy-Syail:h, Al
Hakim dan dr-shahitrl*nnya serta Ibnu Mardau/aih dari Ibnu
Mas'ud, ia berkda, 'Rsulullah SAq mem, buat sebuah garis dengan
tangamla, latu bersabda: t#; nr j; iiltni adatah jalan Allah
yang lwus). Beliau kemudim membuat'garis;g|trs lairnya di seberah
kanao dan_ kiri ejaris t€rseh$, lalu bersabda: :f j'oi" W ,i iil oJ6;1

gl lUlrt :3 * t* ini adotohiatoriatot;*;r rii"i **'ir*
darinya fucuali syeton mengojak kcpaderya). Beliau lalu
membacakan ayar lfp'S*ti W {ir,#E rd;, & t:{, i,li
M e{f(Dan botwa b,org Knri printahkorJ ini adalatr jalan-
Kt yang lunx, maka ifutilal, dia; dot jutgulah kn m mengihtti
jalan'jalan b,urs lainJ, kqena jalm-jalan itu mencerai-beraikan
komu dari j alorltly).#t

Ahma4 Ibnu lvlajall dan Ibnu lvlardawaih meriwayatkan
s€nrya itu dari hadits Jabir.

Abdrrrazaq, Ibnu Jeir, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan
dari Ibnu Mas'ud, bahwa seoftlltg laki-laki bertanya kepadanya, ,,Apa

itu jalan yang lurus?" Ia menjawab, "Kami meninggalkan Muhamrnad
sAw, di bawahnya dan di ujungnya ada srrgq sementara di sebelah
l<asan dan kirirya tampak larda-kuda yang bagus. Kemtrdian ada
oftmg-orang yang mengajak setiap orrmg yang melewati mereka.
Barangsiapa mengambil hda-kuda itu, mal<a akan membawanya ke

u' Shahih, Al Hakim, 2l3tl, Ahmad 1t435. Sana&nya dr-shahih-kan oleh
Ahmad Syakir dalam Tahqi+rya tethrrdrrp Al Lhunad dagm no. 4142.

i

l

i
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nerak4 sedangkan yang mengambil jalan yang lgnrs itu, maka akan

beralhir di surga" Ibnu Mas'ud lalu membacakan ayat: Yrrtl:iL'frli
&3u' q& (Dan bahwa [yutS l{ami perintahkanJ ini adalah

jalan-Kuyang lurus, maka ifutilah dia)."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai ayat: '.113fr1j|j313 (Danianganlah komu mengihtti ialan-
jalan fyang lain),ia berkata "(Maksudnya adalatr) kesesatan."

,6 K)Gi'rA.sfil i9 L(' (.:€it,ri (6t; "r3

Yj;r16

,;g4K&Aff.;,

!$q li$ 45(t{, @ slS- 4 fu {$'ti:'-tc|g'
(,*j'{Jj1$$r#6

xrgi 
c1#u H eq rL,-v'ii$ {'frTKr {$lt

G'oiry;ir-fi"i&q;d:*S S
@'$*.\}ft ,,st:{J1'&Ls:;

"Kemudian Kart tubh mcmberikan Al Kitab (Taarat) kepada Musa

untuk fnenyempurnakan (nihnd Kami) hepada ofang yang berbuat

kebaikan, dan untuh ruenielukan segala sesuata dan sebagai

petanjuk dan rahnat, agar ruereka berhiun (bahwa) mercha akan

menemui Tuhan mereho. Don Al Qur'an itu adalah hitab yang

Kami twunkan yang diberhoti, maka ikutilah dia dan bertakwalah

agtr hamu diberi rahmat, (Kami turankan Al Qur'an itu) agar

hamu (tidak) mengatakan: bahwa kitab ita hanya ditarunkan

kepada daa golongan saia sebelum kart, dan sesungguhnya kami

tidak numperhotikan apayang mereka baca.Atau agar kamu

(tidak) mengatahan,'sesungguhnyo iikolaa kitob itu diturunkan

kepada kami, tentulah tami lebih mendapat petmiuk daripaila

a,{l iii6);"K"fi6n
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mereho'. Sesunggahnyateloh dotang kepada komil keterangan yang
nyata dari Tuhonmurpdaniuh dan rahmat Maka siapahah yang

lebih *alim daripado otung yang mendustuhan ayat-ryat Allah dan
berpaling daripodonya? Kel* Kani akan mcmberi bulosan kepoda
orungerung yong ber"oling dari ayd-oyot Kami dengan siksaan

Yqns*i#,ffi K{;f,ff;**'*',
Redaksi ini mtuk wasiat yang diperintatrkan

Allah kepada para hamba-Nya Ini sulit di-'athf-l<an dengan partikel
'i, t*r"oukisah Musa dan pemberian kitab kepadmya adalah kalimat
sebelum yan-g di-'a,hf-lsan kepadanya yaitu firman Allah yang telah
lalu: 4, {& fili tf*S demikian itu diperintahkan Atlah
kcpadanru). Jadi, ua" y*g berpendapat bahwa fr A sini bermahra
wqvm.

Ada yang berpendap* bahwa perkiraannya adalah tsumma
htnnm qad aaainoa mtntsaa al Htaab qabla inz.aalinaa al qur'aan
'ola muhommad slullallaalru 'alaihi wa sallun (kemudian adalah
Kami telah memberikan Al Kitab kepada Musa sebelum Kami
menurunkao Al Qm'an ke@a Muhammad SAIV).

Ada yang b€rperdapat bahwa malqa+ya adalah, katakanlalt
marilah aku bacakan apa yang diharamkan atamu oleh Tuhanmu.
Kemudian aku bacakantentalrgpemberiao Kitab k€pada Musa

Ada yang t"rp*a"pt bahwa wasiat yang dr-'athf-kan
padanya itu selalu berlalor, dan setiap nabi mewasiatkan itu kepada

umatnya

Ada yang bahwa fr di menunjukkan
pemrmdnran berit4 seperti ungkapan balaghonii mao shana'ta al
)num, tsumma maa shan'na bi al ams a'jab (telah sampai kepadaku
apa yang engkau lakukan hari ini, kemudian apa yang engkau lakukan
kemarin adalah lebih mena\iubkan).
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Firrran-Nya: L(3 (Untuk menyemlrurnakan [nihnat KamiJ)

adalah maful li ajtih atar masWq, daa 'iA asll iE (Kepada orang

yang berbuat kcbaikan) dibaca dengan rafa'.Ini merupakat qira'ah

Yahya bin Ya'mur dan Ibnu Abu Ishaq, maka qira'ah dengan rafa'
lebih bagus dengan perkiraan adarrya mubtada'. Yakni 'ala alladzii

huwa aluut (kepada orang yang dia berbuat kebaikan). Contohnya

sebagaimana yang diceritakan oleh Sibawaih dari Al Khalil, bafiwa ia

mendengar rmgkapan maa ana bi alladzii qaail laka syai'an (alcu

bukanlah orulng yang mengatakan sesuatu kepadamu).

Ulama lainnya (selain Yahya dan Ibnu Abu Ishaq)

membacanya dengan nashab karena dianggap fi'l madhi oleh ulama

Bashrah.

Al Farra dan Al Kisa'i membolehkannya sebagai na'r untuk

-41. Narnun ini dianggap mtrstahil oleh ulama Bashratr, karena itu

merupakan za'r untuk ism sebelum sempuna. Malcnanya menwut

mereka adalah, untuk menyempurnakan (nikmat Kami) kepada orang

yang baik penerimaannya dan pelaksanaannya, siapa pun dia.

Pemaknaan ini dikuatkan oleh riwayat yang menyebutkan bahwa Ibnu

Mas'ud membacanya: fslti i!, P frt;S-

Al Hasan berkata, "Di antara mereka ada yang berbuat baik

dan ada yang tidak berbuat bailq maka Allah menurunkan Al Kitab,

untuk menyempurnakan kepada orang-orang yang berbuat baik.'

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah, Kami berikan

Taurat kepada Musa sebagai tambahan atas apa yang dipandang baik

oleh Musa dari apa yang diajarkan Allah kepadanya sebelum

ditunrnkannya Taurat kepadanya

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah, untuk

menyempurnakan (nikmat Kami) kepada orang yang dengannya Allah

berbuat baik kepada Musa dengan anugerah kerasulan dan yang

lainnya.
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Ada yang bahwa maknanya adalah, untuk
menyempurnakan kebaikan Musa dengan menaati Allah. Demikian
yang dikatakan olehAl Farra

Finnan-Nya : 2;$ :fr5*.5; (Dan untuk mtenielaskan segala

sesuatu), &-'athf-kan, k"pudu LC3; gntun merytempurnakan [nihtat
KamiJ). Makzudnya adalalU wa li ajli tafshiil htlli syai'in (dan untuk
menj etaskan segala sesuatu). Demikian juga kal imat '6i,slt3{t (Orn
sebagai petunjuk don rahnat), keduanya dr-'athf-laaa kepada kata

Lt3. Vtaksudnya adalah wa lil fudao wa o-rahmah (dan untuk
memberi petunjuk serta rabmat).

Dhamir pada kata: ..fi rcmali kepada bani Israil
ditunjukkan oleh penyebutan Musa. Huruf ba' pada kalimat:
(Alran menemai) terkait dengan kata:'btf (Berimut).

. Firman-Nya l34 ri{i 4-St1:{, loon Al Qtr'an itu adalah

kitab yang Kami turmkon yang diberkat). Kata penunjuk di sini
menunjukkan Al Qur'an. Ismul isymah ini sebagai mubtada', dan

khabar-nya adalah 4", semelilara ii{71 
^n"pakan 

sifat untuk

{.!,f, aan il*menrpakan sifat lainnya Didahulukannya sifat inzaal
(penurunan) karena pengingkaran itu terkait dengan penurunan Al
Qw'an. ?tQ adalah yang banyak keberkahannya karena

mengandung banyak manfaat duiawi dan agama.

f;JE (Maka itutilah dia), karcta Al Qur'an ditunrnkan dari

sisi Allah, dan mengandung banyak keberkahan" maka mengikutinya

adalah wajib atas kamu \f$ lOon bertakwalah), sarnpai

menyelisihinya dan mendustakan kandungannya. f.lil (Agar kamu)

bila menerimanya dan tidak menyelisihiny4 'o*3 (Diberi rahmat)

dengan rabmat Allah SWT.

jl pada'kalimat, fj;i 6 Uru^t firunkan Al Qur'an ituJ agm
kamu [tidak] mengatakan) berada pada posisi naslab.

Ulama Kufah berkata, "(Maksudnya adalah) li an laa taquuluu
(agar kamu tidak mengatakan)."

yang

tu
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Ulama Bashrah berkata, "(Maksudnya adalah) koraahatan on

taquuluu (supaya kamu tidak mengatakan)."

Al Farra dan Al Kisa'i b€rkat4 'Maksrdnya ad4lah, maka

takutlah kamu, wabai penduduk Mat&ah, jangan sampai kmu
mengatakan."

#51JjTSygot*a Hnb fiu lwtya dinmmkon\maksudnr
adalah Taurat dan Injil.

6,t $4\L {$ lxepada dua golongan saja sebelum kamD,

makzudnya adalall golongan Yahudi dan Nasrani, setrta tidak ada

kitab yang diturunkan kepada kami.

65'- c, K ofi @* seswrggulmya kami terhadap apa
yang mereka baca), adalah, pembacaan kitab mereka

dengan bahasa merek4 adalah <Ayfi gidek memperhatikan), yakni,

kami tidak mengetahui kandungannya Maksud mereka adalah

mengakui telah diturunkannya kedua Kitab itu disertai alasan tidak
mengikuti keduanya karena mempelajari dan mengerti makna

keduanya.

Firman-Nya: ini$rt e& ljTf 1$;i it gt*, agar kannu

[tidak] berkata, "Sesungguhnya jikalau Htab rtu ditwunkan kcryda
lami.') dr-'athf-l<an kepada: 6ii, US* komu ttidokl mengatakon).

Makzudnya adatab atau agar kamu tidak Mata" "seandainya Kitab

itu dittrunkan kepada kami sebagaimana dittrtmkannya kepada kedua

golongan sebelum kami. 'ri, dnl6fJ (Tefiulah komi tebih mendapat

petunjuk daripada mereka) kepada kebenaran yang dituntut Allah.'
Ucapan dan alasan dari mereka ini t€rtolak dengan diutusnya

Muhammad SAW kepada mereka dan diturunkannya Al Qur'an
kepada beliau. Oleh karena itu, Altah berfirman: eq r:+iV'ii,
Hj (Sesungguhnya telah datang kcwda'ksmu ket6ringan, yang

nyata dari Tuhanma). Maksudnya adalah, Kitab yang diturunkan

Allah kepada Nabimu, dan Nabi ifir berasal dari kalangan kamu, wahai

sekalian bangsa Amb, janganlah karnu mengemukakan alasan-alasan

yang batil dan melindungi dirimu dengan alasan-alasan yang tidak
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benar, karena realita sudah tampak jelas bagi setiap orang yang
mempunyai mata

'zL:ti 6!rN (Petunjuk dm rahnat), di-'athf-kankepada \.
(Keterangan yang rynta), maksudnya adalalt telatr datang kepada
kamu keterangan yang nyata dan petuqiuk yang dengannya setiap
omng yang menginginkan pehmjuk bisa me,ndapatkan petunjuk, serta
(telah datang pula kepada kamu) rahm.at dari Allah yang setiap omng
yang mencarinya dan menginginkannya bisa mendapatkannya. Akan
tetapi kamu justru mengmiaya diri sendiri dengan mendustakan ayat-
ayat Allah dan berpaling darinya, serta memalingkan orang lain yang
hendak menuju kepadanya

;"1 ,.*g, AK {4 7f il, (Matu siapakah yans tebih zhatim
daripado or(mg yang mendustakan ayat-ayat Allah), yang berupa
rahmat dan petunjuk bagr manusia W 643 (Dan berpating
daripadarrya?), yakni ditambah lagi dengan berpaling darinya dan
monyesatlcan orang lain dengan memalingkannya darinya.

vt:{Jt .;:" (E:; -G 6h5, ir_51 "F (Ketak Kami akon
memberi balasan kcpada orong-orang yang berpaling dari ayat-ryat
Kami dengan siksoan ymg bwuk), maksudnya adalah al adzaab as-
sayyi (siksaan yang bunrk) yang disebabkan '&# 1j,( q, (Mereka
selalu berpaling).

Ada yang mengatakan bahwa malcna shadafo adalah a'radha
(berpaling), yaslrdifum adzlah yt'ridrnn. Ini dekat dengan makna
ash-shad @erpaling). Keterangan tentang makna lafazh ini t€ratr
dikemukakao-

Partikel tanya pada kalimat, 16l {i lUato siapakah yang
lebih zlulim) adalah untuk Maksudnya adalatr,
meneqskari adanya seseorang yang lebih zhalim daripada orang yang
mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling darinya. Jadi, redaksi
tanya ini sebagai pembungkarn bagi mereka

Abd bin Humaid, Ibnu AI Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu
Asy-Syaikh meriwayatkan dari Mujatrid, mengenai finnan-Nya: C,gt

l

i
I

{

l
I
1

I
I
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iA *5t $,1Unnt menyemprrnakan [nibnat KamiJ keryda orang

yang berbuat kcbaikan), ia berkata, "(Maksudnya adalah), kepada

orang-orang mukmin yang berbuat kebaikan."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Shakbr, mengenai

finnan-Nya, 'i-il :'-;'Jll i9 L(Ii luntun merytempr-rukan [nibnat
KamiJ kepado orang yang berbtnt keboikon), ia berkailq *Maksudnya

adalalL untuk menyempurnakan kebaikan yang telah Allah

anugetrahkan."

Ia juga meriwayatkan dati Ibnu 7.zrid.-iaberkat4 "(Maksudnya

adatah), rmtuk menyempurnakan nikmat-Nlva dan kebaikan-Nya

kepada mereka"

Abd bin Humaid" Ibnu AI Mundzir,Ibnu Abu flatim, dan Abu

Asy-syailh meriwayatkan dari Qatadah" me,ngenai firmm-Nya: lll$
4i5(Oa" Al Qur'an in), iab€*ata, "Maksudnya adalah Al Qur'an
yang dihrnrnkan Allah kepada Muhammart 1;4151#6 (Maka itutilah

dia dan bertakwalah), maksudnya adalab maka ihtilah apa yang

dihalalkan Allah di dalamny4 dan jauhilah apa yang diharamkan

Allah."

Mereka juga meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firman-

Nya: ($ u c;$L i9 6twd" &ta golongan saia sebehm komi),ia

berkata, "(Maksudnya adalah) golongan Yahudi dan Nasrani. 6 ;t{:
65, & (Oan sesungguhnya kami tidak memperhaikon qW yang

mereka baca), yakni 'an tilaawdihim (apayang mereka baca)."

Abd bin Humai4 Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Qatadalu mengenai firman-Nya '& {nl tfi
(Tentulah komi lebih mendopat petuniuk doipadamereka),ia berkata,

"Ini perkataan orang-orang kafir Arab."

Ibnu Abu Hatim dari As-Suddi, mengenai

firman-Nyat Pis i4 Piq'-ii (Sesungguturya telah datang

lrepada lramu kcterangan yang nyata dui Tulwwru), ia berkata'

"(Maksudnya adalah), sesungguhnya telah datang kepadamu
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keterangan dengan lisan Arab yang jelas tatkala mereka tidak
mengetahui apa yang dibaca oleh kedua golongan itu."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu
Abbas, firman-Nya: (;7 l'r:"i (Dan berpaling
daripadanya), ia berkata "(Maksudnya adalah) a'radha 'onhoa

(berpaline daripadanya)."

AM bin Humaid meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, mengenai

firman-Nya: 'ftt;- (Mereka selalu berpaling), ia berkata,

'Maksudnya adalah yt'ridun (berpalin g). "

+ *y.,fr 3Y I ifrt,* i\'-.<43 ftVJ -{I';';}r-$

,rg{sl k u &c K f WyCn &{ $ *y.,X,lV ;;
@si#$W,|fLq---Ve

uYang mereka nanti-nanti tidab loin hanyalah lccdotongan malaikat
kepada mereka (antuk mcncabut nyawa mcreha), atau kedatangan
Tuhanmu otau hedatangan sebagian tanda-tonda Tuhanmu Pada

hari datangnya sebagian tanda-tonda Tuhanmu, tidoklah
bermanfaat lagi irnon seseorang bagi dirinya sendiri yang belum

berirnan sebelum itu, otau dia (belum) mengwahakan kebaikan
dalam mt sa bnannyo- Kotahanlahre Tanggulah olehmu

ses ungguhnya kami pun menungga (pula)'."
(as. AI An'aam [6]: 158)

Maksud firman di atas ad4alt setelah Kami tegakkan hujiah

atas mereka dan Kami turunkan Kitab kepada Rasul Kami yang diutus

kepada merekq namrm hal itu tidak berguna bagi mereka dan dengan

itu mereka tidak menarik dfui dari kesesatan merek4 maka setelah ini
tidak ada lagi yang mereka iib-(Nanti-nanri), yakni yantazhiruun

(tunggu-tunggu), selain'{Kit31'# 6 lxrdonng* malaikot kepado
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mereka), maksudnya adalah malaikat mauit, untuk mencabut nyawa

mereka Saat ihr tidaklah bergrrna keimanan seseorang bagi dirinya

bila sebelnmnya tidak beriman . 6t;',ii-n (Atou kcdatangan fuhomnl
wahai Muhamma4 sebagaimana yang mereka minta dengan ucapan

mereka: Gj 6; J'd:$It # 3j-'1j laengapaksh tidak diturwkon

kcpdda kita malaikat, atau fircngapJ kita [tidakJ melihat Tuhon

kita?) (Qs.Al Furqaan 1251:21).

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalalL atau

datangnya perintah Tuhanmu rmtuk me'mbinasakan mereka

. Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalalL atau

datangnya setiap ayat Tuhanmu Sebagaimana firman-Nya, 3Y, 5
* *S S letau kcdotangan sebagian tanda+anda Tuh,onmu).

Ada yang mengatakan bahwa ayat ini termasuk mutasybih
yang tidak diketahui talnritnya kecuali oleh Allah. Di dalam Al

Qur'an banyak terdapat ungkapan yang membuang mudlwf,

diantaranya, {-Fn +ij (Dan tanyalah [pendudukJ negeri) (Qs.

Yuusuf [12]:'82). [yakni: .was'al ahlal qaryohl, dan firman-Nya:
'+o;t br;G A iil*tS (Dan telah diresapkon kc dalam hati

mereka itu [kccintaan menyembahJ anak sapi) (Qs. Al Baqarah [2]:
93), yakni: lrubb al ry' (kecintaan menyembah anak sapr).

Ada yang mengatakan bahwa malrna: 6$ |ii fi lntou
lredatangan Tuhorunu) adalah kcdatangan Allah pada Hari Kiamat

untuk menetapkan keputusan di antara para hamba-Ny4 sebagaimana

fimran-Nya €3* iff$ &t',t33 (Dan damglah Tuhonmu, sedang

malaikat berbois-bors) (Qs.Al Fajr 1891:22).

Firman-Nya, &; ,*v fr ,tV ii goa" hut datangnva

sebagior tanda-tanda Tuhomu). Ibnu Umar dan Ibnu Az-Zlfratt

membacanya, $ indengan hunrf ,a'b€rtitik dua di atas, sedangkan

yang lain me,mbacanya dengan hunrfya'bertitik dua di baurah-'
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Al Mubarrad bgrkat4 *Ta'nits-rya' itu karena berdampingan

dengan l<fra muannars, bukan karena asalnya demikiao, seperti ucapan

Jarir:

'.vit JVt, tyt;; L.^bri /.lt? ,f U
Tatkala datangnya berita tentang (gagwrya) Az-Zubair,

dindtng-dindtng Madinah merunduk dan garrung-guntntg mer endah."

Ibnu Sirin membacrmyar'& ldengan hunrf ra'bertitik dua di
atas-

Abu Hatim berkatq "Sesungguhnya ini kekelinran dari Ibnu

Sirin.'

Orang-orang telah membicarakan s@ara detail dilihat dari segi

nahwu, sebagaimana dituturkan oleh Naffhawaih. Demikian ini,
karena keimanan dan diri masing-masing saling meliputi yang lain,

maka kata al iimaanbisa dianggap muannats karena berasal dari diri.

An-Nuhas berkata, *Ada pandangan lain menge,nai ini, yaitu:

di-ta'nits-karnrlrya al iimaon karena sebagai masMar, seb4gaimana di-

tadzkir-l<annya mashdar muantntas, seperti: *, e ''r:E2i' 3:4 6
(Orong-orangyang telah sampai kepadarya loangan dwi Tuhamya)
(Qs. Al Baqarah l2'l: 27 5) ;'

Makna: 6s; *S fr ,tt- ii- fpra" lari datangnya sebagian

tanda-tanda nfiamu) adalalL pada hari datangnya bukti-bukti yang

mereka mint4 yaitu bukti-bukti yang memaksa mereka Ueriman. [i-{
$i-y 6 (TidaHoh bermonfaat lagi iman seseormg bagi diinya
sendiri), atau yang lebih umum dari itu, sehingga termasuk juga apa

yang mereka nanti-nantikan.

Ada yang mengatakm bahwa maknanya adalah, tanda-tanda

yaog berupa tanda-tanda kiamat yang disebtrtkm dalam hadits-hadits

yang valid dari Rasulullah SAW, yaitu tanda-tandayamig apabila telah

'Yakni: ta'nits-nyafiZ g! V""S ditunjuldsan oleh raa'.
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datang maka ddaklah berguna lagi
sendiri.

seseorang bagi dirinya

Firman-Nya: # vAStC'K f (Yutg betum beriman sebelum

irz), maksudnya adalalL sebelum datagnya sebagian tanda itu
Adapm yang telah beriman sebelum d:at?ngnya sebagian tanda itu,
maka keimanaonya bergrma bagi dirin)r&

Redaksi kalimat ifi u A;f, ;K i (Yurg behm berilnan
sebelumritu) beradapadaposisi tushab sebagai sifat t5.

Firman-Nya: (f, U.{,t 4 .L;K 31 (Atau fiio [belmJ
mengusalnkon kcbaikan fulan masa inonryn), dr-'athf-ku kepada

,/;f. (Bemnor). Maknanya adalab tidaklah bermanfaat lagi iman

seseorang bagi dirinya sendiri ketika datangnya sebagian tanda itu,
yaitu diri yang tidak beriman sebelum itq atau telah beriman sebehrm

ifu narnun tidak pemah melakukan kebaikan dalam masa imannya.

Jadi, akibatnya yaifir tidak bergrma keimanan itu, kecuati dipadukan

antara beriman sebelum datangnya sebagran tanda itu dengan

melakukan kebaikan pada mma imannya itu. Barangsiapa hanya

beriman dan tidak melalorkan kebaikan dalam keimananny4 atau

melakukan kebaikan namun tidak beriman, maka tidaklah bergrrna

baginya

Susuoan redaksi ini seperti rmgkapan laa u'thii raiulan al
ywm atoanii lam ya'tinii bi al azrs (aku tidak akan memberi kepada

orang yang hari ini datang kepadaku yang hmi kemrin iatidak datang

kepadaku). Atau laa u'thii rajdor al youn ataonii lam yondalmii fii
ityaanihi ilayya bi al arus (aku tidak akan memberi kepada orang yang

hari ini datang kepadakq ),ang ia tidak meiryanjrmgku saat

kedatangannya kepadaku kemarin). Kesimpulan rcdaksi ini adalah,

tidak ada yang berhak mencrima pe,mberian kecuali oraog yang

mendatangir,rya kemarin dan dalam kedatangannya kemari itu ia
menyanjungnya.

Allah SWT lalu memerintahkan beliau untuk berkata kepada

merek4 'Nantikanlah apa yang karru kehendaki untuk didatangkaq

iman
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karena sesunggtrhnya kamu juga Ini merupakan ancaman
yang sangat keras. Ini menguatkan pendapat yang menyebutkan
tentang penafsiran : $t *S! ;4,tVii-(poa" hui danngrya sebagian
tanda-tanda Tuhanmu), bahwa itu adalah tanda-tanda yang mereka
minta, yaitu datangnya para malaikat dan datangnya adz:ib kepada
mereka dari AllalL sebagaimana telah dipaparkan.

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu
Mas'ud, mengenai firman-Ny", 2,K$zll',.iiyil ft ir)i Si lrang
mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kcdatangan malaikat kcpada
mereka [untuk mencabut nyowa mereka), ia berkata "'(Maksudnya
adalah) saat kematian. 6l$ ',tU 31 6etou kcdatangan Tuhanmu),
maksudnya adalah, pada Hri Kiamat."

Abdurrazzaq, AM bin Humai4 Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu
Abu Hatim meriwayatkan seeerti itu dari aatadab, mengenai
penafsiran ayat ini.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Muqatil, me,nge,nai firman-
Nya: it$ ai 31 6n" kcdatangon hhamru),ia berka+ "(Ma*sudnya
adalah), padaHari Kiamat di bawahnaungan awan."

Ahma{ AM bin Humaid dalam Mlsnad-ng At-Tirmidzi,
Abu Ya'la, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-Syaikh, dan Ibnu Mardawaih
meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri dari Nabi SAW, mengenai

finnan-Nya: 65,?iy. ;4 Stii<p"a" hoi damgnya sebagian tando-
tanda Tuhanmu), ia berkata, "(Maksudnya adalah), pada saat terbitrya
matahari dari tempat tenggelamnya."se At-Tirmidzi berkatq
"Ghorib."

Diriwayaikan juga oleh Ibnu Abu Syaibah dan AM bin
Humaid dari Abu Sa'id secara mouquf.

Diriwayarkan juga oleh Ath-Thabrani, Ibnu Adiy;dan Ibnu
Mardawaih dari hadit Abu Hurairah s@ara marfu'.

x' Shdtt4 Ahma4 3/31 dan At-Tirmidzi,
s h ahih-lan oleh Al-Albani.

3071, dari hadits Abu Sa'id. Di-
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Diriwayatkan juga oleh Sa'id bin Manshur, Ibnu Abu Syaibalu

AM bin Humaid, ]rfs'aim bin Hammad,dan Ath-Thabrani dari Ibnu

Mas'ud secara mattquf,.

Jika telah pasti mafuLnya penafsiran nabawi ini dari jalur

shahihyang tidak bercaca! maka'harus didatrulukan dan harus diiluti.
Ini juga dikuatkan oleh riwayat yang pasti yang terdapat dalam Ash'

Shahihain dan yang lainnya dari Abu Hurairab, ia.berkata: Rasulullah

SAW bersabda: W|r;tt tip ,S.JU it,',r,:JrJt Y tP bUt '$6'l
#tl* {;i*'q ui.Jr ,o*t t$i i6r gidak akm terjadi kiamat

hingga matahari terbit dui tempat terbettamnya. Ketika matahari

terbit [dmi tempat terbenamrynJ dan marutsio melilutnya, mereka

semua beriman. Saat itulah tidak lagi berguna keimanan bagr

dirinya).Kemudian beliau me,mbacakan ayat ini.2o

Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa', dan yang lain juga

meriwayatkan serupa itu dari Abu Dzar secara marfu'.

Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan se,lrrpa itu

dari Ibnu Abbas secara morfu' iuga

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syai*fi meriwayatkan dari As-

Suddi,mengenai firman-Nya, fi Wt 4 ,:,;< 31 plau au
[belumJmengtsahokan kcbaikon dolam masa imannya), ia berkata

"(Maksudnya adalah), dalam membenarkannya, mengusahakan amal

shalih. Mereka itulah ahlul qiblah, walaupun membenarkan tapi tidak

pernah melakukan kebaikan sebelum itu, lalu berbuat kebaikan setelah

melihat tanda itu, maka tidak al<an diterima darinya Bila melakukan

kebaikan sebelum melihat tanda ittU kemudian melakgkan kebaikan

setelah melihatnya, maka diterima darinya."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syailfi meriwayatkan dari

Muqatil, mengenai firman-Nya, lE V-&yCt'.:KS1(Atm dia [belumJ
mengusahokan kcbaikan dalom masa imawrya), ia berkata,

"Maksudnya adalah, orang Islam yang tidak pemah melalnrkan

m Muttafaq' olaih, Al Buldmri, 4636 dan Muslim, l/l 37.
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kebaikan selama masa imannya dan sebelum melihat tanda itu ia
melahrkan dosadosa besr."

. Tanda-tanda )rang dimaksud adalah tand&tanda kiarnat.

Banyak sekali hadits yang me,lryebrilkm tentang keterangan dan

ragapnya, dan itu tercantum dalam titaUtitaU Suwrall

7 6t JL'i;rlEa rat a F*ei QV6 iF-, # t -.rti it
& ;irb6 F {S {:J1, e i@'bJatilry #-

/,r 8_{fr @{Vi*_{ir;i?1",
4 Ses un g g uhnya orung4rlurg yotg ttunucoh-bloh agananya dan
mereka (terpecah) nunjodi bcbrry golongoq tfuls* oda sedikit

pun tanggrmg jntabnu tcrlrodq nancfo. Sawgguhnya arwflil
mereka hanyalah (tewerulr) hryda Allah, henudiaa Albh akan
mcmberitahr.ktn kepdo ttwcka opyotgteloh nereha perbud-
Barangsialm mcmbava anul yotg hih ,rrlhs fugirryo (pshsla)

sepuluh koli lipat anulny; dor. furorrggiap Wg nenbawa

Tnrbadan yang jahat, rrulhs dia frdo* dihai pnbalawt melainhan
seimbang dengan kcishotsntW sedory rrE?ckt scditsit pu tidok

dianiaya (dirugihn"0.' (Qi. Al An'eem [6]: f 59-160)

Hamzah dan Al Kisa'i membacanyra: ffi. rriiti. foi menrpakan

qira'ah Ali bin Abu Thalib. Uarsmya adalah, mercka meninggalkan

agama mereka dan keluar drinya

Ulama yangt lain membaca: $i a^W tusydid,kecuali An-
Nakha'i yang membacanya dengan taffif, [,Iaknanf adalalt mereka

menjadikan agama mereka tefpecaU+eHu sehingga mereka

mengambil sebagiannya dan meninggalkan sebagian lainnya.

Ada yang mengatakan bahua adalah kaum Yahudi

dan Nasrani. Ada dalil yang meuunj,kkan bahwa makna ini mengenai
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kaum Yahudi, yaitu firman Allah Ta'alat 'U$'SiiYleit'ii6
q, ,i{ t, )i (Dan tidaHah berpecah-belah orang-orang wg
aiaatiskan At Kitab tkepado nerekal melatukan sesudah datang

kerydo mereka bubi yang rryata) (Qs. Al Bayyinah [98]: a)'

Ada yang mengatakan bahwa makstdnya adalah orang-orang

musyrik, yang sebagian menyembah berhala dan sebagian lainnya

menyembah malaikat.

Adayangmengatakanbahwaayatinibersifatumum,
mencalop semqa orang kafir serta semua orallg yang mengada-ada

dan menetapkan apa yang tidak diperintahkan Allah. Inilah pendapat

yang benar, karena lafazinya menunjulil<an keumuman, sehingga

mencakup semua golongan Ahli Kitab, semua golongan musyrit dan

semua golongan yang melakukan bid'ah dari lolangan Islam.

Makm Q, adalah golongan-golongan dan kelompok-

kelompok, makabisa sebagai sebutanuntuk setiap kaum yang dulunya

perkaraagamamerekas,ma,lalumasing.masingkelompokdari
mereka mengikuti pemukanya sehingga menyelisihi yang benar.

,i$ A fi 1l (fia"X ada sedi6t pun tanggung iawabmu

terhadap *"irk 1, "dalah, tidak ada sedikit pm tanggung

jawabmuterhadapperpecatranmereka.Atarr,terhadappertanyaan

ientang sebab perpecahan me,rek4 dan mencari fbktor penyebab

terpecahbelahnya mereka Jadi, tidak ada sesuatu pun dari itu yang

dibebankan kepadamu, karena kewajibanmrr hanyalah menyampaikan.

Ini seperti saMan^of"UuU SAW: .9',r$ r*O ;; (Barongsiapayang

merrcurangi kami, maka dia Oitan dffi golongan pomi)'26r

Maksudnya adald kami berlepasdiri darinya

Posisi r*ata: s;$ g$edihit fun)adalah naslnb, karena sebagai

haal $etsatgankondisi).

Al Farra' b€rkat4 *Ini karena diperkirakan dibuangnya

mudhaf, yakni: lasta min 'aaqibihim fii syai'(tidak ada sedikit pun

u, Shohih,Mustim, l/99, Ahma4. 2150, dan Al-Alb aW dalam Shabih As,Stman.
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tanggmg jawabmu terhadap akibar mereka), karena kewajibanmu
hanyalah memberi peringatan.',

Allah lalu menghibr:mya dengan firman-Nya, il eL iSVt(sesungguhnya uruscm mereka lunyatah [terserahJ k"pod" Altah).
Dialah yang akan membalas mereka sesuai kehendak-Nya.
Pembatasannya dengan kata: T3l (Hanyarah), sama dengan alasan
5sbeftrmnya, sekaliqus sebagai penegasnya. 'f (Kenudian) pada tlari
Kiamat nanti ,4$r qaa, akan memberttLfukon kepada mereka)
balasan yang ditunrnkan kepada mereka atas 'oJa2 Vr( q(apa yang
telah mereka perbut), yakni perbuatan-perbuatan yang menyelisihi
syariat dan diwajibkan Allah atas meneka

Ayat tersebut termasuk ayatyanghuhrmnya dihapus oleh ayat
pedang (ayat yang memerintahkan perang).

Firman-Nya, Q!4 F {$ tA\ 51 ;j (Baranssiapa
membav,a amal yang baih maka baginya [paharal septluh kati lipat
amalnya). Setelah Allah SWT mengancam orang-orang yang
menyelisihi-Nyq Allah menerangkan lodar balasan bagi orang-orang
yang melaksanakan perintah-Nya yakni omng-orang yang
meqialankan syariat-Ny4 bahwa barangsiapa melakukan satu
kebaikan, maka baginya balasan sepuluh kebaikan. perkiraan
redaksinya adalab falahu 'ag/nt lusanaatin amtsaaluhaa (maka
baginya sepuluh kebaikan yang serupanya). Kata sifatrrya diterapkan
pada posisi maushaf(yang disifati).

Abu Ali Al Farisi berkat4 (gangat 
bagus bent'k ta'nits pada

redaksi: A!4 ft geptuh kali tipotnya), karena al amtsaal adalatr
idhafah kepada muonnot, s€eerti ungkapan dzatubat ba'dhu
aslwabi' ihr' (sebagian jarinya hilang).,

tt t Al Hasan, Sa'id bin Jubair, dan Al A,masy membacanya: iii
qhuil'jIc, dengan rafa' padakeduanya

'Yalori: &ahabat adalah muannats, sementara ba'drru adalah nu&at:ka.yang
di,idhdafui k€pada a.thaobi' yatg rm.@oilarr.
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Tentang dilipatgandakannya balasan ini, banyak sekali hadits

dalam Sunnah yang meriwayatkan. Pelipatgandaan ini menrpakan

kadar minimal yang berhak diterima oleh pelaku kebaikan. Telatl

diriwayatkan tambahan balasan yang melebihi itu, baik secara gmum

maupun ktusus. Diantaranya disebutkan dalam Al Qur'an ,1 ,#
:tF V 65 (Serupa dengan sebutir benih y(mg menumbuhkon

ii"n i"tt) (Q_s. n Baqarah [2]: 261). Disebtr&an juga untuk

sebagian jenis kebaikaru bahwa pelakunya diganjar tanPa hisab.

Disebutkan dalam $rrnnatl Gntang pelipatgandaan balasan hingga

beribu-ribu kali lipat. Ikmi telah memaparkan penjelasan ini di dua

tempat dalam tafsir ini, mal@ sil"kan mertrjuknya

Y,A\ & {t (Dan bmangsiapa yang membawa perbtntan

yang jahat), maksudnya adataL al a'maal as-sayyi'ah (perbuatan-

p"rU*t* yang buruk). 6t {l T;}- fi (Maka dia tidak diberi

pembalasan melainkan seimbang dengan kciahatannya), yakri tidak

melebihi kadarnya, baik ringan mauprm besar. Jadi, orang yang

musyrik dibalas atas keburukan syiriknya dengan kekekalan di dalam

neraka. Pelaku maksiat dari kalangan muslim dibalas sesuai siksaan

yang sama kadarnya dengan perbuatan maksiatrrya ittl sebagaimana

dinyatakan oleh sejumlah hadits, bahwa orang yang melakukan

demikian dibalas demkian.

Adapun perbuatan dosa yang tidak ada keterangan tentang

siksaannya, maka hendaknya kita berkata, "Allah membalasnya

dengan yang seperti itu," walaupun kita belum tahu hakikat

pembasalan itu. Demikian ini bila pelaku tidak bertobat. Namun bila

ia bertobat, atau kebaikannya mengalahkan keburukannya atau Allah

meliputinya dengan rahmat-Nyq serta menganugerahinya dengan

anrpunan-Nya, maka tidak ada pembalasan baginya'

Datil-dalil dari Al Kitab dao sunah telah menerangkan

dengan sangat jelas, sehingga tidak ada lagi keraguan dan kesamaran'

fi {Sra""S mereka), gaksudnya adalah, yang melak,kan

kebaikan dan keburukan 6#. { 6ramt pun tidak dianiaya
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[dirugikan) dengan mengurangi pahala kebaikan: orang-orang yang
berbuat kebaikan, dan tidak pula dengan menambahkan siksaan bagi
orang-orang yang melakukan keburukan

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata,
"Kaum Yahudi dan Nasrani berselisih sebelrm diutusnya Muhammad
SAW, lalu mereka berpecah-belah. Setelah Muhammad diutus,
ditunrnkan kepadanya ayat: :i$-2 i;:;L '"-51 iy (sesungguhnya orang-
orang yang meme cah-belah agomanya)."

An-Nuhas meriwayatkan darinya dr Nasilh-nya, mengenai
firman-Nya. 'ft> 't:$ e,fit 4 (sesunggutmya orang-orcmg yang
memecah-belah agamanya), ia berkata, "I(aum Yahudi dan Nasrani
meninggalkan Islam dan agrma yang diperintabkan pada merek a. lj,(3
(;:, (Dan mereka [terpecahJ menjadi beberapa golongan),

maksudnya adalall beberapa golongan yang bermacam-macam. d
,i; A fr {na"n ada sedikit qrun tanggtmg jawabmu terhadap
mereka). Ini ditunrnkan di Makkah, kemudian dihapuskan oleh:

<A4- 4iis U{r; (Dot perangilah kaum nrusyrikin rrz) (es. At-
Taubah [9]: 3Q."

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan darinya mengenai firman-
Nya: 1! lj,(g 1Oan mereka [terpecahJ menjadi beberapa golongan),
ia berkata, "Golongan yang be.rmaca6-66s4m."

Al Firyabi, Ibnu Abu Syaibah, AM bin Humaid, Ibnu Jarir,
Ibnu AI Mundzir, Ibnu Abu Hatino, Abu Asy-Syaikh, dan Ibnu
Mardawaih meriwayatkan dari Abu Hurairah, mengenai firman-Nya:

&, ,fj i$l 4 (sesungguhnya or(mg-orang yang memecah-belah

, ia berkata, "Mereka itu di dalam umat iqi."

Al Hakim At-Tirmidzi, Ibnu Jarir, Ath-Thabrani, Asy-Syairazi
dalm Al Alqab, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya dari

ry*i SAW, mengenai ayat ini, beliau bersaMa: ,t r)tL\iatfg' J"f piili oji (Mereka adalah ahli bid'ah dan para prigihrt foio nafsu
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dari umat ini).24 Dalam sanod-nyaterdapat AM bin Katsir, haditsnya
ditinggalon dan selainnya tidak ada yilogme-marfu'-kannya. Ulama
selainnya meriwayatkannya secara mauquf pada Abu Hurairah.

Abd bin Humaid, Abu Asy-Syaikh, dan Ibnu Mardawaih dari
Abu lJmamah, mengen4i ayat ini, ia berkat4 "Mereka adalah
golongan hanriyah."

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abu Hatim, An-Nuhas, dan Ibnu
Mardawaih dari Abu Ghalib, dai Abu Umamah secara mmfu', rumaun

marfu'-nyandak shahih.

Al Hakim At-Tirmidzi, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani, Abu
Asy-Syaikh, Ibnu Syahin, Ibnu Mardawaih, Abu Nu'aim dalan Al
Hilyah, Abu Nashr As-Sajzi dalam Al Inaboh, dan Al Baihaqi datam
Syt'ab Al Iman meriwaya&an dari Umar, bahwa Rasulullah SAW
bersabda kepada {isyah: ?*tif (3 $'&i'ni:'-t,}1'4Jit'a1 ,t.;.ae s-

br",*y y .?.t,n : # ,:\i :f"yyp,A4fi.::irt:",1-*ii rt$tU! c4;ill t- .d{J f.# C..-=l (&.)l oJl ir. $)*)t !l*t) rlj.)l urt,r.atj f {t

* e*t ,b", nl e ae$i ?,bt; itt rrti:et *"r.t .i -€Stitj. 1w"n"i Aisyah, iesungguhnya irirg-ororg yang ir*tLin+rtoi
agama merelra dan menjadi beberapa golongan itu adalah para
pelaht bid'ah, pora penurut hau,a nafsu, dan pta pelaht kesesatan

dari kalangan umot ini. Tidak ado tobat bagi mereka. Wahai Aisyah,
sesungguhnya bagi setiap pelafu dosa ada tobat selain pwa pelaht
bida'ah dan para perurut haya nafsu itu, bagi mereka tidak ada
tobat, don mereka berlepas diri dariku).263

62 Dicantumkan oleh Al Haitsami dalam Al Majma', 7f22, daa ia berkata"
"Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Ash-Shaghir, dao, sonad-nya jqyytd."

SayaQrcn+ahqiq) katakan: Adapun yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam
Ash-Shaghir,lD03,yaifi hadis Umar bin Khaththab. Di dalam sana&nyaterdapat
dua perawi dha'rf, yaitu Baqiyyah dan Mujalid bin Sa'id. $sdangken hadits ini,
diriwayatkan oleh Ibnu Jarir,TnS.Dalamsanad-tyaterdapat Abbad bin Katsir yang
riwayatnya ditinggalkan (matruk), sebagaimana dikatakan oleh Al Hafizh dalam At-
Taqrib. Pengarang juga meriwayatkan dariny4 dania dha'if.

2'3 Dha'i7 Al Baihaqi dalan Asy-Syt'ab,7239, Al Haitsami dalam Majma' Az-
Zawaid,.l/188, dan ia berkat4 "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam lsi-
Shaghir. Dalam sanad-nya terdapat Baqryyah dan Mujalid bin Sa'id, keduanya
perawi yangdha'if,"
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Ibnu Katsir berkata, "Ini ghmib dan'marfu,-nya tidak
menjadikannya slwhih."

Abd bin Humaid meriunayatkan dari Sa,id bin Jubair, ia
berkata: Ketika ayat: (4!il }f {fi frL\ iV ;
(Buangsiapa membau,a omal yang baih maka bagbOn [pahalaJ
sepuluh kali lipat amalnya), seorang laki-lald dari kalangan muslim
berkat4 "wahai Rasutullah, (bukankah ucapan) laa ilaaha illailah
adalah amal yang baik?'Beliau menjawab: crU:;&|Pt ,€ (ya, in
adalah amal baik yang pat@ utama).2il lni tmtrsal, karri tidak tatru
bagaimana penyandarannya kepada Sa'id.

Ibnu Al Mtmdzirmeriwayatkan seperti itu dari IbnuAbbas.

Abu Asy-Syaikh me,tiwayatkan s€eerti itu dtri Abu Hrrairah.

Telah kmi kemukakan isyarat yang menrmjut&an bahwa telah
diriwayatkan secara pasti sejumlsfu hadits shohih tentang
dilipatgandakannya kebaikan hingga sepuluh kali lipatny4 maka kami
tidak memperpanjang pembahasannya.

Telah diriwayafkan pula baayak hadits tentang bertambahnya
dari kadar tersebu! dan sesungguhnya aqugerah AIIah sangat luas dan
pemberian-Nya sangat banyak.

'u i,ft;V'#1fu e-6: *;t gie Jt-g e,;,*t,i
.rGE aLfi q &u.q c(fi ,# aSL A S @l'q{,is(

'$;x{fugLlAy";\a;
4 Katakanlah,'Sesunggahnya ohu tebh ditwjaki oleh Tuhanku

he@a jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar; ogama Ibrahim
yarrg lurus; dan Ibrahim itu bukanloh termasuk orang-otong yang

ru Mursal, diriwayatkan oleh lbnu Jwfu,7lg}, dari jalur ya,qub Al eami, dari
Ja'farbin Abu Al Mughirah.
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musyfih' . Kotakanlahr'sesunggrrtnya shalatha, ibadahku' hidupku

dan natihu hanyalah untukAllah, Tuhan serflesto alanrtiada

sekutu baginya; dan demikian italah yang dipefintahkan kepadahu

dan ahu adalah orang yang pertama-tamt menyetahkan dhi
(kepadaAAaQ'." (Qs. Al An'aam [6]: 161-163)

Setetah Allah SWT menjelaskan batrwa orang-orang kafir itu

berpecatr-belatr menjadi beberapa golongan dan kelompok, Allah

memerintahkan Rasul-Nya SAW untuk berkata kepada mereka: ,*t
4, gr; (Sesunggufurya aht telah dituniuki oleh Tuhanht).

Maksudnya adalah, Tuhanku menunjukiku dengan apa yang

diwahyukan kepadaku. # yie it(Kepada ialan yang lurus),

yaitu agama lfuahim AS.

Manshub'nya 6) ([Yaitu] agama) karena sebagai haal,

sebagaimana dikatakan oleh Quthub. Atau karena sebagai maful

.ifii, sebagaimana dikatakan oleh Al Alhfasy.

Ada yang mengatakan bahwa manshub'nya itu oleh/'l yang

ditunjukkan oleh .;,11, karena maknanya adalah 'arrafanii, yakni

' arr afanii diinan (mengenalkan agama kepadaku).

Ada yang mengatakan bahwa itu adalah badal dai mahall ilaa

shiraath, karena maknanya adalah, hadaanii shiraatan mustaqiiman

(menunj,kiku kepada jalan yang lurus), seperti fimran-Nya: '&-;;;

W tLir lOan agar Dia menuniuki kamu lcepafu ialan yang lurus)

(Qs.Al Fath [48]: 20).

Ada yang mengatakan bahwa maruhub'trya itu olehfi? yang

disembunyikan" seolah-olah dikatakan: ittabi'uu diinon (ikutilah

agama).

Firman-Nya: (4(Yang benar). Orang-orang Kufah dan Ibnu

Amir membacanya dengan lusrahpada htguf qaaf, takhfif danfothoh

padahurufya'.

TAFSIR FATHUL QADIR 963



Ularra lainnya membacanya denganfathah pada huruf qaf dan
lrasrah pada huruf ya' disertai tasydid.

Keduanya merupakan dua macam logat (dialek). Maknanya
adalah, agama yang lurus, yang tidak ada kebengkokan padanya. Kata
ini adalah sifat untuk 6r. fata ini juga menyifatinya kendatipun
sebagai mashdor untuk nrubalaghah (menunjukkan sangat).

Manshub-nya'F4'^U (Agama lbrahim) karena sebagu'athf
bayan (;. eisa jvga'manshrub-nya itu karena diperkfuakan adanya:
a'nii.

,/zli'-

fteterangl
hstaj.

Ali bin Sulaiman mengatakan bahwa manshub-tyaini oleh/T
yang disembrmyikan, yakni: a'nii. Malma al lronid adalah yang
condong kepada kebenaran. Penjelasannya telah dikemukakan.

'u-{--r5'uitfu; (Dan lbrahim itu bukonlah termasuk orang-
orang yong mxyrik), berada pada posisi noshab karena dr-'athf-kan
kepada (4j-. ltau sebagai jumlah mu'tsridhah yang menetapkan
redaksi sebelurnnya.

Firman-Nya: oj7 itt .f (Katakanlah, "sesungguhnya
shalatht') Allah SWT memerintalrkan beliau agar mengatakan
perkataan ini kepada mereka setelah Allah memerintahkannya untuk
mengatakan perkataan di atas.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa alasannya adalab karena
yang terkandung pada perkataan pertama mengisyaratkan pokok-
pokok agama, sedangkan perkataan yang ini menunjulkan cabang-
cabangnya.

Maksud "shalat" adalah jenisnya, sehingga mencakup semua
jenis shalat. Ada yaog mengatakan bahwa maksudnya adatah shalat
malam. Ada yang mengatakan batrwa maksudnya adalah shalat Id.

(YanS lwus) juga pada posisi nashab sebrrgu laal
kondisi) dari 'eA De,nrikian yang dikatakan oleh Az-
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An-nusuk mertrpakan bentuk jamak dari nasiikah, yaitu
sembelihan. Demikian yang dikatakan oleh Mujahid, Adh-Dhahhalc,

Sa'id bin Jubair, dan yang lain Maksudnya adalah, ssmbetihannya

dalam ibadah haji dan umrah.

Al Hasan berkata, "(Maksudnya ddalah) agamaku."

Az-7anaj berkata "(Makzudnya adalah) ibadahku. Ini dari
mgkapan nasaka fulaan - fo hwa noasik, yaitu apabila fulan
beribdah, maka dikatakan demikian."

Demikian juga yang dikatakan oleh segolongan ulama

Jfr Gqt (Hidupht dan matib), maksu&)xa adalalL

kebaikan-kebaikan yang aku perbrmtan selama hidupku dan setelah

matiku. Di antara perbuatan baik setelah mati adalah wasiat untuk
menyedekabkan hartanya.

Ada yang mengatakan bahwa artinya adalalL n4pas kehidupan

dan napas kematian ,iy(Haryalah untuk Allat).

Al Hasan membacanya, #, dengan suhn pada huruf sin.
tllama lainnya dengan dhonmah. Qtrra' Madinah

membacanya: i/$12, dengan flhn pada hunrf yaa'.IJlana lainnya
membacanya dengaafathah agar tidak berpadu drla suhn.

' 
An-Nuhas berkata *Itq yakni suhm, tidak dibolehkan oleh

para ahli nahwu selain Yunus. Ia membolehkan lorcna madd pada

huruf a/i/berfimgsi sebagai harakat."

Ibnu Abu ISuq, Isa bin Umar, dan Ashim Al Jahdari

membacanya,|F, tanpa huruf ary.lnt merupakan logat tinggi bani

Mudhar.

'qtlLll 6 &(Tuhmt semesta alort),yakni murni untuk-Nya,

tidak ada sekutu bagi-Nya dalam hal ini.

Kata penunj"k Atfu (Dan demikian itutah) menurjukkan apa

yang diisyaratkan oleh: rt A*., @D '# {,: jy(Hanyalah untuk

Allah, Tuhan semesta alam, tiada sehttu baginya),maksudnya adalah,
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benrpa keikhlasan dalam ketaatan dan menjarlikannya hanya bagi
Allah.

Firman-Nya: 'i$/X [i\ ($ (O* aht adalah orang yans
pertamalama menyerahkan diri [kepado AllahJ), maksudnya adalah,
yang pertama kali menyerahkan diri kepada-Nya di antara urnatnya.

Ada yang berkata, "yang pertama dari semua kaum muslim.
Sebab, walaupun beliau sebagai rasul terakhir, namun beliau lebih
dulu diciptakan. Diantara buktinya adalah firman Allah: 'u 6jA sE

d ,j 4;, ;i1, i,a$i (Dan [ingatahJ kctika ltumi mengambit
perjanjian dari nabi-nabi don doi kamu bendiriJ, dari Nuh.,.) (es.
Al Ahzaab l33l:7);'

Pendapat pertama lebih tepat

Ibnu Jarir Ath-Thabari berkate "Asy-syaf i berdalih dengan
ayat ini mengenai pensyariatan pembtrkaan shalat, yaitu sebagai dzikir
iftitah'nya, karena Allah memerintahkan ini kepada Nabi-Nya dan
menurunkannya dalam Kitab-Nya.,

Kemudian ia menyebutkan hadits AIi, bahwa apabila Nabi
sAw berdiri untuk melaksanakan shala! maka beliau membaca ayat:

9-# CE 6 -v;'t'J, ;-,OlitS ->7st i;5,'*;r- l#-
(sesungguhnya aht menghadapkot diriku kcpada [TuianJ yang
menciptalran langit dan bumi dengan cenderung kepada qgama yang
benar, dan aht bukanlah termasuk orang-or(mg yang termasuk
mempersekutukan-Nya) (Qs. Al An,aam [6]: 79)hinggar,$At {t'61;
(Dan alru adalah orang yang pertama-tama rnenyerahknn diri
fircpada Allahfi.

aku (Asy-Syaukani) katakan bahwa ini terdapat dalam shahih
Muslim, dengan redaksi hadits yang panjang,rut d* ini merupakan
salah satu tuntunan yang ad4 hanya saja ini terbatas untuk shalat
malam, sebagaimaua disebutkan dalam riwayat-riwayat yang shahih.
Trurtunan yang paling shahih yang didawamkan oleh Nabi SAW dan

ot Shahih,Mustim, ll134, darihadirs Ali bin Abu Thalib.
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ditunjukkannya adalah: Q6V ',frt ,8 fq i$i (Ya Attah
jauhkanlah antara aht don kesalahan-kcsalahanht...)26 hingga

selesai. K€mi telah menjelaskan ini ddam syarah kami terhdap l,
Muntaqa (yakni: Nail Al A*hu) sehingga kami tidak perlu

menambalrkan di sini.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan {ari Muqatil, mengenai firmm-
Nya: ASi. 'ily (Sesungguhrya slalath), ia berkata, "Makzudnya

adalah shalat fardhu. ,#(IbadohhD, yakni haji.'

AM bin Humaid dan Abu Asy-Sya*a meriwayatkan dari

Sa'id bin Jubair, tentang 6gt bahwa maksudnya adalalt

sembelihanku.

Keduanya juga meriwaydkan dari Qatadalr, tentang ayat: itt
,# A57 (Sesungguhnya shalatht, ibadahhi, bahwa maksudnya

adalah, hajiku dan sembelihanku

Ibnu Abu Syaibab AM bin Humaid, Ibnu Al Mrmdzir, Ibnu

Abu Hatim, dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Mujahid,

mengenai firman-Nya, $:lo bahwa makzudnya adalah,

sembelihanku dalam ibadah haji dan umrah.

AMurrazzaq Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkm dari Qatadab, mengenai firman-Nya, 6:lt ia berkata,

"sembelihanl$." Mengenai firmm-Nya i,4;A1{i1fi (o*, alu adatah

orang yang pertama-tama menlnrahkan dim [kcpado AllahJ), ia
berkata, "(Maksudnya adalah) dari umat ini."

Diriwayatkan oleh Al Hakim daoo' dr'shohift-kanny4 Ibnu

Mardawaih, serta AI Baihaqi dari Imran bin Hushain, ia berkata:

Rasulullah SAW bersabda: ):tp'fl-,'rt l *!;;bt,fdlri ej :*6.6,
{$;rx{t$\Ji{a*i$,iii',* t't v Vtt }*fi;

(Wahai Fathimah, berdirilah dan saksikanlah balwa aht berkurban

atas namamu, karena sesungguhrya dari anal tetesan darahnya yong

26 Muttafaq 'alaih, Al Bulfiari, 7M d?n Mg5lim, ll4l9, dari hadits Abu
Hurairah.
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menetes merytebobkan engkau diampuni untuk setiap dosa yang
engkau lahtkan. Juga ucapkanlah, " sesungguhnya shalatht.,, Hingga,
"Dan aka adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri
7npado Allahfi. Aku lalu bertanya, 'owahai Rasulullah, apakatr ini
khusus untukmu dan keluargarnq sehingga kalian berhak demikian?
Ataukah b.olgh juga untuk semua kaum muslim?', Beliau menjawab:
1;6 fi:-llj Jt ,l (Tidak ficlruswJ, bahkan berlaht untuk semuo kaum
mus lii s e car a umum).267

3i s;W 1,6 3e #173 ;6 g 6'fi g 
"i i,t'ifr 3

;i;@'bitL *'€Yr KL# -W K; $#VA srhs
c {AA-?+i:',6 |i, # {; "6ii,sil'Fg u'fii

'{r3frisbv61U;lSltkuu
$Katakanlahr'Apakah ahu okan mencari Tuhan sebin Allah,
padahal Dia odalah Tuhan bagi segalo sesuatu Dan tidaklah
seorang membuat doso meloinkon kemudhi,aratonnya kembali
kepada dirinya sendiri; don seorangyang berdosatida* ekan

memikul dosa oranglain Kemudian kepada Tuhanmulah kamu
kembali, dan ahan diberitokan-Nya kcpodoma apayang kamu
perselisihhan). I)an Dialah yang menjadikan hamt penguaso-
penguasa di bumi don Dia ncninggihan sebagian konu atas

sebogian (yong lain) beberapa derajat, untuh mengujimu
tentong opru yang diberihan-Nya kepdamu Sesungguhnya
Tuhanmu omot ce1rut siksaan-It{ya, dan sesungguhnya Dia

x7 Dha'i|Al Baihaqi dalam ls;r$z'ab,733g,Al Hakim, 4nL2,dan ia berkata,*Shahih.'Namun Adz-Dzahabi menyelisihinya dengan berkata, *Tapi Abu Hamzah
sangat lemah." Dicantumkan juga oleh Al Haitsami dalar Al Majma', 4117, dan ia
berkat4 "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalan Al Kabir dan Al Ausath. Dalam
s anodaya terdapat dlp Hamzah Ats-Tsamali, perawi yang dha' if;'

Saya Gmnalrqiq) kataka: Padra sanad Al Baihaqi juga terdapat Abu Hamzah
Ats-Tsamali, perawi yang dha' il
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Maha Pengonryun lagi Maha Penyayang.'

(Qs. Al An'aam [6]: 16a-16O

Kalimat tanya pada redaks i: $5 41 if iS (Apakah aht aksn

mencari Tuhan selain Allah) adalah untuk pengingkaran, dan ini

sebagai jawaban terhadap orang-orang musyrik tatkala mereka

mengajak beliau rurtuk menyembah selain Allah. Maksudnya adalah,

..Bagaimana mungkin aku mencari Tuhan selailn Allah dan

meninggalkan ibadah kepada Allah?' Atau, "Mencari sekutu bagi

Allah lalu menyembah keduanya secara bersarnaan, padahal Allah

adalah Tuhan segala sesuatu? Apa yang kalian ajak alar untuk

menyembal[rya juga terrrasuk yang bertuhan kepada-Nya dan

merupakan maktrluk seperti aku yang tidak dapat mendapatkan

manfaat serta mudharat.' Pada redaksi ini terkandung celaan dan

teguran bagi mereka yang tidak terhingga.

Manshub'nyu'g k*"ru penganrh .fi't ya"g setelahny4 dan

manshub-tya 6 k*"nu sebagai tamyiz, atau sebagu maful kedua,

dengan anggapan batrwa fi'l ittt penyebab manshub'trya kedua kata

itu.

Firman-Nya : \{6$,}3L l-S:t$i @an tidaHah seorans

membuat dosa melainkan kemttdlwratannya kembali kepada dirinya

sendiri), maksudnya adalah tidak dihukum oleh selain dari akibat

dosa dan kemaksiatan yang telah dilalnftannya. Jadi, setiap perbuatan

bunrknya menjadi tanggrrngannya, tidak melarrpaui hingga kepada

selain itu. Ini senada dengan firman Altah Ta'ala: 6 ql$i ;:$Y q
ti33l (Ia mendapat pahala [dari kebaiitanJ yang diusahaftannya dan

ia mendapat siksa [dori treiahatan] ya:tg dikcllanayyla) (Qs' Al

Baqarah bl ztq dan firman-Nya: ;i-3 q ,* ,f {i*t (Agar

supcya tiaytiap diri itu dibalas dengan aw yang ia usahalcan) (Qs.

Thaahaa [20]: l5).

Firman-Nya, {A 'tn'';r6 3i S; (Dan seorang vang berdosa

tidak atran memihtl dosa oranglain). Asalmald<na al wizr adalahats-
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rsrql @eban), seperti pada firman-Nya, {ri 3E tigi (Dan Kami
te I ah menghilanglmn daripadamu bebanmu) (es. Asy-S yeuih [9 4): 2).
Adapun di.sini artinya adalatr adz-dzanb (dosa), seperti pada firman-
Nva: i..-r.ril & {J6i5}4'{i $"*oit mereka memihtl'dosa-dosa di
atas punggungnya) (Qs.Al An'aam [6]: 3l).

Al Akhfasy berkat4 "Dikatakan: wozara - yuuziru datwozira
- yaziru - w izran, dan boleh j uga izran."

Ayat ini mengandrmg sanggahan terhadap apa yang berlaku di
kalangan kaum Jahiliyah, yaitu penghukrman seorang kerabat karena
kesalatran kerabatnya, dan penghukuman seseoftmg dari suatu kabilatr
karena kesalahan orang lain yang satu kabilah.

Ada yang mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah di
akhirat, demikian juga yang sebelurnnya" berdasarkan firman Allah
ra'ata: 'r6€'&ifi3 i$i'U-i J'-^gi;t$ (Dan petiharatah
dirimu dui pafu siksaan y&g tifuk k]rusus menimpa orang-orang
yang zhalim saja di anttra kanu) (Qs.Al Anfaal t8l: 25). Juga seperti
perkataan vainab binti Jahsy, *wahai Rasulullah, apakah kita bisa
dibinasakan, q+44.di antaa kita ada ormg-ormg shalih?,' Beliau
menjawab: c.}Jt 5 ts1'gn {fa, it*o baryak kekr*an).26

Pendapat yang lebih tepat adalah mengartikan ayat ini sesuai
ztrahinrya Maksud saya, secara umum. Adap,rn hukuman akibat
kesalahan omng lain, seperti diyt (&fia tebusan) yang ditanggung
oleh 'aqilah (keraba| dan serulmnya, termasuk kategori peng*fiususan
dari keumuman ini, dan itu telah ditetapkanpadatopik+opiknya.

- Ayat ini tidak bertentangan dengan ayat: SW'{6i 44)
llii {. <O* sesungguhnya mereka akan memihtl'beban [dosa\
mereka, dan beban-beban [dosa yang lainJ di samping beban-beban
mereka sendir) (Qs. AI 'Ankabuut [29"]: l3), karena yang dimaksud
dengar beban-beban disamping beban mereka sendiri adalah beban-
beban orang-orang yang menyesatkan mereka, sebagaimana

N tAttataq 'alaih; NBr*lmri, ?OSSg,dan Muslim, 4n\OT,dari hadits Zainab
binti Jahsy RA.
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disebutkan dalann ayat lainnya: b5\3i! i;'UlK {tbi W3.
i, h -#j-i- 6-ii ,uii <ti""o* *rrl*o1 menvebabkan mereka

memihtl dosa-dosanya dengan sepenuh'peruthnya pada Hari Kiamat,

dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak

mengetahui sedikit pun [balwa mereka disesatkanfi. (Qs. An-Nahl

[6]:25).
'Hf$ $/i 6enuaian Fpoao Tuhanmulah kamu kembal)

pada Hari Kiarnat. 
-ii{ 

,f i{q 'F-i; (Don akan diberitakan-

Nya kcpadamu apa yang kamu perselisihkon) sewaktu di dnnia. Pada

saat itu nyatalah kebenaran orang-orang yang benar dan nyatalatr

kebatilan orang-orang yang batil.

Firman-Nya, ,rr1Ji ry 'AZ afll 'i$ (Dan Dialah vans
menjadikan kannu penguasa-penguaa di bum). 4& adalah benttrk

jarnak dari lfialiifatr, yakni, Dialah yang menjadikan kamu para

penguasa trmat-unat dan generasigenerasi terdahulu.

Asy-Syammakh berkata:

,t . . tt . t -|i. 1.

-il L-f ?tt e. \-u*U vr.st j*ir'&l
Aht mengenai mereka sementara kcmatian mengincarht,

don aht menguasai bagian demi bagian.

Atau maksudnya adalah, Wkhryu ba'dhahutn bo'dhan

(mengganti sebagian kamu dengan sebagian lainnya).

99; q; 6 'ffi €i <o"" Dia meninggikan sebagian

kamu atas sebagian [yang lai4J beberapa derajat) dalam hal fisilq

rezeki,kekuataan, keutamaan, dan ilmu. Manshub'nya ,?9.; karena

pengarulr naz'ul Hrafidh,yakni iloa daraiaat.

*gU V A '{'}1i- 
((Intuk menguiimu tentang apa vang

diberikan-Nya kepadamu), maksudnya adalah, untuk mengujimu

tentang hal-hal yang telatr dianugerahkan-Nya kepadarnu. Atau, untuk

mengUji sebagian kamu dengan sebagian lainnya, seperti pada fimtan-
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Nya: L.! -d-'t-,:; (lK: (Dan Kami jadikan sebagian tamu
cobaan bagi sebagian yong /arn) (Qs. Al Furqaan I25l:20).

Allah lalu menakuti mereka dengan fimran-Nya: bf A$il
,,Wl (Sesunggulmya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nfaj. Sebab,
walaupun itu di akhirat, namrm sesungguhnya setiap yang akan datang
adalaltdeka! sebagaimana firman-Nya, 3t ;5 & St -&tili 3Alt3
{J '; (Tiadalah trcjadian kiamat itu, melainkan seperti sekejap
mata atau lebih cepat tlastl). (Qs. An-Nahl 116l:77).

Allah lalu memotivasi orang-oratrg yang berhak dimotivasi
dari kalangan muslim, yaitu dengan finnanNya: ,F; 3jiX i3t3 <o""
sesungguhrqru Dia Matu Pengomptn lagi inaha penyayang),

maksudnya adalall banyak memberikan ampunan dan ralrmat.

Abd bin Humai4 Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrm&ir, dan Ibnu Abu

Y:9 meriwayatkan dari Ibnu Abbas, me,ngenai firman-Nya: 3i $
d2215 (Dan seorang yang berdosa tidak akan memihtf), ia berkat4
"(Maksudnya adalah), seseorang tidak dihkum karena dosa orang
lain.'

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syailfi meriwayatkau dari As-
Suddi, mengenai firrran-Nya €:fi ry 'FA 6$t '6 1o*
Dialah yang menjadikan kamu Wngue$a-Wnguosa di bum), ia
berkat4 *Telah binasa generasigenerasi terdahulu, lalu Kami jadikan
penggantinya. 9g; ,# ,i, '# ei to* Dia meninggikan
sebagian kamt atas sebagian fyong lainJ beberapa derajat) dalam hal
rezeki."
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