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SURAH AL A'RAAF

Ini suratr Makiyah kecuali delapan aya! yaitu: ;i ;il?a,-*l-;ai (Dan tanyakanlah kcpada Bani Israil tentang ncgerl)(es. Al
A'raaf [7]: 163) hingga i$ :$1 ffi ib (Dan [ingatlahJ, kctiko
I{ani mengangkat bukit ke atas mererra) (es. Al A'naf fi: IZI). Ibnu
Adh-Dharis, An-Nuhas di dalam Nasiffirnya,Ibnu Mardawaih dan AI
Baihaqi di dalam Ad-Dalala? meriwayatkan dari berbagai jalur, dari
Ibnu Abbas, mengatakan, "surah Al A'raaf ditunmkan di Mekkah.,,
Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan seperti itu dari Abdullah bin Az-
Zubut. Ibnu Al Mundzir dan Abu Asy-Syailtr meriwayatkan dari
Qatadah, ia mengatakan, "Satu ayat dari surah Al A,raaf adalatl
Madaniyatr, yaitu: ;,J1 iJiL At4 ,i: -g-;rf ;i ;jjc:;j loan
tanyalcanlah kepada Bani Israil tentang negeri ytmg tertetak di dekat
/azr) (Qs. Al A'raaf l7l: 163) hingga akhir ayat. Adaprm selainnya
adalah Makiyatr.'Telah diriwayatkan secara pasti bahwa Nabi sAw
membaca surah ini dalam shalat Magluib dengan membaginya dalam
dua raka'at.l Jumlatr ayahyaadalah dua ratus enam eff,i) ayat

{Si;+3AEA44cg<{l
!#(@5--rl4

I Shahih: An-Nasa'i, 2fi70;Abu Daud, gl2 dN ShahihAwNasa'i,945.
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'i f w;lz\ciaqdJfr {.3 i€5@'r;s'su,*S

rt'{{'fr '"*is €je5{s 4t'ut OS,'lJcltL

@qPKYi"b,
,rAlif laam mihn shaad Ini adalah sebuah hitab yang diturunkan

kepadamq makaianganlah ada kesempitan di dalam dadamu

karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu

(kepada orang kafir), dan mcniadi pel$aran bagi orang-orung yang

beriman. Ihutilah apa yCIrg ditarunkan kepadamu dari Tuhanmu

dan janganlah hamu mengikuti pemimpin'pemimpin selain-Nya'

Amat sedikitlah kamu mengambil pelaiaran (dari padanya). Betapa

banyaknya negeriyang tetah Kart binasakan, maka datanglah

silesaan Kami (menimpa penduduh)nya di malam hati, atau di '

waktu mereha berisfirahat di tengah hart Maka tidak adalah

keluhan mercka di wafuu donng lcepada mereka siksaan Kami,

kecuali mengatahon,'Sesunggrrtya karrri adalah orong4rang yang

z,halim., Moka sesungguhnya Kami ahan menanyai umol-wnat yang

telah diutru rosul-rasul hepada mereka, dan Sesungguhnya Kami

akan menanyai (Pata) rasul-tasul (Karrri), maha sesungguhnya ahan

Kami kabarkan hepada mereka (apa-apayang telah mereka

perbuat), sedang (Kami) mengetahui fteadaan mereka), dan Kami

sekali-kati tidakiafi (dari mereka)." (Qs. Al A'raaf Ulz l'7)

Firman-Ny a: . tfit. Tafsirannya telah dipaparkan pada

pembukaan surah Al Baqaratr sehingga tidak perlu diulang di sini. Ini

bisa sebag u mubtada' dan khabar-tya adatah .li$ ladatan sebuah

kitab), maksudnya adalah, Alif,laarn miim shaad adalah huruf-huruf

$9\& {:yrJ6, 3 $fr& ii;'tt:F*' iKs @ 51,\1
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O.ri 6j! Jit W (Hnb yang diturunkan kepadan) ztau sebagai

Htabar mubtada' mahdn{(khabar day'. mubtada' yang dibuang) yang
perkiraannya: Iru alif laam miim slraad, yakni dinamai de,mikim-
Adapun bila huruf-huruf pembuka ini dikemukakan dalam format
bilangan, maka tidak ada statusnya. Kata 6 AAan Htabar
mubtada' berdasarkan pandangan pertama, atau khobo mtbtado'
maMzufberdasarkan pandangan kedua, yakni: huwa kitaob. Al Kisa'i
mengatakan, "Yakni: haadzaa kitaab (ini adalah kitab)."

$yJi Oang diturunkan kepadanu) adalah sif&ya (sifat dari

lr{-1. UZ lD,ii| &ii, (maka jangonlah da kesempitot di datam

dadamu karenanya). Z3 adalah driig ftesempitan), maksurlnya

adalah, hendaklatr tidak ada kesempitan di dalam rladamu kala
menyampaikannya kepada manusia karena takut mereka

mendustakanrnu dan menganiayamu, karena sesungguhnya AUah

Pemelihara dan Penolongmu. Ada juga yang mengatakm, bahwa yang

dimaksud adalah: Hendaklatr kamu tidak merasa bersempit dada

bilamana mereka tidak mempercayainya dan tidak menyambut
senuurmu, '6[ili q; 69 (koena kcwajibm knru lreqnlatt
menyampaikan [ayat-ayat Allah) (Qs. Aali 'Imraan [3]: 20; Ar-Ra'd

[3]: 40 dan An-NahI [6]: 82). Mujahid dan Qafiadah mengatekan,

"UZ di sini adalah syakk Gagu), karcna keraguan menyempittan

dada, maksudnya adalah, Janganlah kamu ragu bahwa itr ditunmkan
dari sisi Allah.

Berdasarkan pemaknaan t€rsebut, maka larangan itu ndalah

bagi Nabi SAW yang bermakna anjuran, dan maksrtr5ra a.l4lah

umatny4 yakni: Janganlah seorang prm dari mereka merasa ragu

mengenai hal itu.

Dhamir pada kalim at '4 ftarenanya) kembali k@a 55.
Berdasarkan pemaknaan pertama maka perkiraannya 4dalah adanya

mudhaf yang dibuang, yakni: min iblaaghihi (kil€na
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menyampaikannya), sedangkan berdasarkan pemaknaan kedua maka

perkiraannya adalah: min iruaalifti (karena diturunkannya). Dhamir

pada kalimat: 49 
"A(S"poyo 

knmu memberi peringatan dengan

kitab itu [kepada orang kafir]) kembali kepada {.if-, maksudnya

adalatr, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab yang Katni

turunkan kepadamu. Jadi ini terkait dengan 3$ {atn*"*""), yakni:

yang diturunkan kepadarru agar dengan ihr kamu memberi peringatan

kepada manusia. Atau terkait dengan larangan, karena penafian

keraguan adalah berkenaan dengan statusnya diturunkan dari sisi

Allah, atau penafian kek*rawatiran terhadap kaumnya yang

menguatkannya untuk memberikan peringatan dan memotifasinya,

karena orang yang yakin akan maju dengan keyakinan dan melalflrkan

dengan kekuatan jiwa.

Firman-Nya, 5gA B;r't (dan menjadi petaiaran bagi

orang-orang yang beriman). Adz-Dzibaa adalah at'tadzkiir

(pemberian pelajaran). Para ahli nahwu Bashrah mengatakan, "Kata

adz-Dzibaa berada pada posisi rafu' dengan anggapan

disembunyikannya mubtada'." Al Kisa'i mengatakan, "Ia berada pada

posisi rafa' kuena di-'athf-l<an kepada {i$.': Bisa juga pada posisi

nashab sebagai mashdar, yakni: dan pemberi peringatan memberi

peringatan dengannya." Demikian yang dikatakan oleh para atrli

natrwu Bashran. Bisa juga jarr dengan dibawakan pada posisi j#,
yakni untuk peringatan dan pelajaran. Dikususkannya pemberian

pelajaran bagi orang-orang yang beriman, karena terhadap merekalah

diberlakukan peringatan itu. Ini mengisyaratkan pengkhususan

peringatan bagi orang-orang yang kafir.

Firman-Nyu, $u $ SjYW Qtutilahapayans
diturunlran kepadamu dari Tuhanmu),yalcni Al Kitab dan As-Sunnah

yang menyerupainya. Demikian maknanya berdasarkan firrran-Nya:

W'& # Vt b3-Li 3iJ1i fS;-6 @po yang diberikan Rasut

kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu
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maka tinggalkanlah) (Qs. Al Hasyr [59]: 7) dan ayat-ayat serupa

lainnya. Ini adalatr perintah bagi Nabi SAW dan umatrya. Ada juga
yang mengatakan, bahwa ini adalah perintah bagi umatrya setelah

merupakan perintah bagi Nabi SAW untuk menyampaikan. Perintah
ini diturunkan kepada mereka dengan cara diturunkannya kepada Nabi
SAW.

'#5 .*i u W {j @* janganlah kamu mengihtti
pemimpin-pemimpin selain-Nya). Int larangan bagi umat rrntuk

mengikuti parapemimpin selain Allah, yaitu yang mereka sembah dan

mereka jadikan sekutu-sekutu Allah. Maka bedasarkan pemalanaan ini,
dhamir pada kalimat: .;1i: 4 (selain-Nya) kembali lepada Tuhan.

Bisa juga kembali kepada Y pada kalimar #t ltr 1l @pa ydng
diturunkan kepadamu), malsudnya adalah, janganlatr kanru mengikuti
selain Kitabullah. sebagai pemimpin yang kamu contoh dalam

agamamu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum jahiliyah yang

mematutri para pemimpin dalam menghalalkan apa yang mereka

halalkan untuk mereka dan mengharapkan apa yang mereka haramkan

untuk mereka.

Firman-Ny u, ,iiK0fr {J d .$ {auoro banyabrya negeri
yang telah Kani binasakan). Kata ;i i"i adalah Htabariyah yang

berfirngsi menunjukkan banyak. Kata ini berada pada posisi rafa'
sebagai mubtada'. qKfr @ang telah Kami binasakon) adalah

Htabar, d* 'd-j d a.dalah tamyiz. Bisa dianggap berada pada posisi

nashab karena tersembunyinya fi'l yang setelahnya, bukan yang

sebelumny4 karena bila demikian berarti sebagai pemrulaan kalimat.

Seandainya bukan karena firngsi qK$ dengan dhamir, maka

bolehlalr manshub-nya i'f k*rn*yu. Maksudnya adalah: Kami
hendak membinasakannya.

Firman-Nya, €,fr 6i(i (miaka datanglah siksaan Kami

[menimpa pendudukJ nya) di-' athf-116 kepada r;3Gf aengan perkiraan
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"Hendak" sebagaimana yang disebutkan tadi, karena urutan datangnya

siksaan setelah pembinasaan adalah tidak tepat berdasarkan perkiraan

pemaknaan ini, sebab pembinasaan itu adalatr siksaan itu sendiri. Al

Farra' mengatakan,"Fa'di sini bermakna wowu sehingga tidak harus

diperkirakan. Maluranya: Kami membinasakannya dan datanglah

siksaan Kami kepadanya. Wawu di sini wawu yang berfungsi

menggabungkan secara mutlak, bukan untuk mengurutkannya."

Ada juga yang mengatakan, batrwa pembinasaan itu terjadi

pada sebagian penduduk negeri, sehingga maknanya: Betapa banyak

negeri yang telatr Kami binasakan sebagian penduduknya, lalu

datanglah siksaan Kami menimpanya, lalu Kami binasakan semuanya.

Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: Betapa banyak negeri

yang Kami tentukan untuk membinasakannyq lalu datanglan siksaan

Kami kepadanya. Ada juga yang mengatakan: Kami

membinasakannya dengan mengirimkan malaikat adzr;b kepadanya,

lalu datanglatr siksaan Kamj kepadanya. Al Ba's adalah adnb.

Diceritakan dari Al Farra', bahwa jika makna iln fi'l sama atau

seperti safri fi'\, maka boleh didatrulukan yang mana saja" sehingga

maknanya: Betapa banyak negeri yang datang kepadanya siksaan

Kami lalu Kami membinasakannya Ini seperti ungkapan: danaa fo
qaraba (mendekat latu mendekat) danqarabafo danaa.

V. @i malam hari) yal<m lailan (pada malam hari), karena

malam hari yrb aatu fiihi (ttdrx padanya). Dikatakan: b aat a - yabiitu -
baitan dan bayaatan, ini adalah mashdar yang memerankan petan hal

fteterang kondisi), yakni: baaitiin (dalarn keadaan tidur).

Firman-Nya, 5;# { f (atuu di wa*u merelca beristirahat

di tengah hari) dr-'athaf-kan kepada (* @i malam hari), yakni:

baaitiin au qaailiin (di waktu mereka sedang tidur atau sedang istiratrat

siang). Redaksi keterangan ini tanpa diserta wctwu agar tidak berpadu

antara dua wdwu, yaitu wavtul lathf dan' wawul hat. Dernikran yang
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dilatakan oleh AI Farra'. Az-TaAjaj me,nymggahnya, ia merrgatnkrn,
*Ini salalL forhkan yang benar adalah tidak memerlukm vawu. Aoda

mengatakan; jaa-mii zaid raakibon dau lanva rruosyfu, (7aid dat2ng

kepadaku dengan berkendaraan atau ia berjalan), kil€na pra kalimat

ini terdapat dhnnir yang kembati kepada yang pe,ftama, dn ldi sini

untuk merincikan, bukan menmjrrkkan keragum-" AI Qaihailoltfdur:
<rft{ladalah tidur di tengah hari. Ada juga ymg mengdakan, bahwa

qailuulah adalah sekadar istirahat pada waltu tersehrt karena teriknya

panas tanpa disertai tidur. Dikhususkannya kedua uraltu tersebut

karena menrpakan waktu Gnang dan santai, sehinggp dat-qgnlra "d-ab
pada kedua waktu tersebut sangat berat dan sangnt mengag€draL

Firman-Nya : i*l$ ct Gtrtr1 6 1t1g"i,- it',L HF,'o( 6
(Maka tidok adolal, kclulnn mereka di waba daorg kspdo mcreka

siksaan Kan| fucuali mengatalcan, "Sennguhln koni adolal,

orang-orang yory zhalim') Ad-Da'waa adalah oddt'oa (semm),

yakni: Maka tiadalah doa memeka kepada Tuhm meroka kstika

ttnunnya adzab itu kecuali b€ttrya pengahun teixhg kezlaliman

mereka terhadap diri mereka Ini seperti firmm-Nya ;$t'' 7!;:
(Dan'penutup doa mereko) (Qs. Yrnmus [0]: l0), yakni: aafifint
du'aoihim (penutup doa mereka). Ada juga ).aog 'nengar-t'nn, bahwa

yang mereka klaimk@ pada diri mereka kccuali petxgalonn tetrtrng

kebatilan dan kenrsakannya Isz 1r( edra]rrh fJ6 oI {t Gccuoti
mengatakan) dan khabm-rrya adalah ;{;;t (kefuhut mueka), adertr

sebaliknya. Maknanya: tiadalah keluhan mereka kecuali b€npa

,rsapp mereka: Sesmgguhya kami adalah orang<rang lmg -halim.

Firman-Nya, 4t Jr:\ O$ '\fr1fr, @Iako se.sursutmy
I{omi.akrm mennnyai unat-umat yng telah frrfiis rosul+asul kcpdo
mereka). Ini adalah ancanmn yang keras. Menml,ai umd-nmat

terdahulu yang Allah telah mengrrtus rasul-rasut kepada mereka

adalah sebagai bentuk celaao. Loot di sini adalah loonul qdsam
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(partikel srrnrpah), yakni: Pasti Kami akan menanyai mereka tentang

sikap mereka terhadap para rasul mereka tatkala para rasul itu
menyeru mereka. Fa' dr sini berfungsi mengurutkan kondisi ukfimwi

terhadap kondisi duniawi.

#.Fi €*:i|i (dan sesungguhnya Kami akan menanyai

[pulal rasul-rasul [Kami), yakni para nabi yang diutus Alla]r, yakni:

Kami akan menanyai mereka tentang tanggapan para umat mereka

terhadap seruan mereka, siapa di antara mereka yang menaati dan

siapa yang maksiat. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya:

Pasti Kami akan menanyai orang-orang yang diutus kepada merek4

yakni: para nabi. Dan Pasti Kami akan menanyai para ufusan, yakni:

malaikat. Ini tidak kontradilctif dengan firman Allah SWT: & {if-t;
6#Jl +.!' (Dan tidaWah perlu ditanya kep?da orang-orang

yang berdosa ttu, tentang dosa-dosa mereka) (Qs. Al Qashash [28]:
78), sebagaimana yang telatr kemukakan lebih dari sekali, batma

akhirat adalah banyak tempat. Jadi pada tempat mereka dtuny", dandi
tempat lainnya mereka tidak ditanya. Demikian juga semua yang

tampaknya kontradiktif, yaitu sekali menetapkan dan lainnya

menafikan yang kesemtranya terkait dengan hari kiamat. Ini semua

diartikan bahwa di sana adabanyak tempat di samping sangat lamanya

hari tersebut

h # |iffi (maka sesungguhnya akan ltumi kabarkan

lrepada mereko [apa-apa yang telah mereka perbuatJ, sedang [KamiJ
mengetahui [kcadoan merelwJ), yakni: kepada para rasul dan kepada

yang dikirimkan para rasul, yaitu tentang apa yang terjadi di antara

mereka ketika disampaikannya senxan dari para rasul itu kepada

mereka, dan itu adalatr Kami dalam kondisi mengetahui, bukan dalam

kondisi tidak mengetatrui, yaluri: Kami mengetatrui apa yang mereka

sembunyinya dan apa yang mereka nampakkan q& K Yi @o"
Kami sekali-kali tidak jauh) dari mereka dan kondisi apa pun,
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sehingga tidak ada sesuatu prm yang luput dari Kami dri rya ymg
terjadi di antara

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrmdzir, Ibnu Abu Hatim, Atu Asy-
Syailfi, Ibnu Mardawaih, AI Baihaqi di dalarn Al Asno'wa Ash-
Shrfot, serta Ibnu An-Najiar di dalarn Tarikbnya meriwaydrm dari
Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: ,/it, ia mengatakan, *AkuJah

Allah yang paling utarla." Ibnu Jarir juga meriwayatkan s€perti itu
dari Sa'id bin Jubair. Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hmim
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, batrwa ini dan yang serupa dengrunya

dari pembukaan-pembukaan suratr adalah sumpah ymg Allah
bersumpah dengannya" dan itu termasuk nama-nama Allah-

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dei As-Suddi
mengenai firman-Nya: .-,-5t, ia mengatakan, "Al Mushawwir (yang

membentuk).

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syail*r meriwaydkm dari

Muhammarl bin Ka'b At Qarazhi mengenai firman-Nya ,i.{t o
mengatalran, *Ald dari Allalt mim day'r m-rafumaan CYmg It{aha

Pemurah) dan .shod dai ash-slamad (tempat bergantung)."

Abu lSy-Syaikh meriwayatkan dari Adh-Dhatrhal(, iL
mengatakan, 'Maknanya: AkuJah Allah yang Matra Benr.-

Tentu cukup jelas bag andq batrwa semua ini berrpapendapt
berdasarkan dugaan dan penafsiran dengan insfinf, sehingga tidak
bisa dijadikan huiiah sama sekali. Yang benar adalah sebagaimana

yang telatr kami paparkan pada pembukaan surah Al Baqarah.

Abd bin Humaid dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkandri Ibnu
Abbas mengenai firman-Nya: 'r{ A 44 A K, $ <rrro*o
janganlah ada kesempitan di dalam dadamu koenorya), ia
mengatakan, "(Yakni) keraguan. Pernah ditanyakan ke@a soomng

2 Al Hads adalah asumsi tentang makna perkataan dan perihal laimya
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baduy, oApa itu al baraj menurut kalian?' ia menjawab,
oKesamaran.'' Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir juga meriwayatkarr

serupa itu dari Mujahid.

Abu Asy-Syailfi mcriwayatkan dari Adh-Dhahhak, ia

mengatakan, "(Yalmi) dhiiq $esempitan)."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia

mengatakan, *Tidaklah suatu kaum dibinasakan kecuali setelah

mereka diberi peringatan tentang diri mereka." Kemudian ia
membacakant H;, 'o(13 (Maka tidak adalah keluhan mereka) al

Myah.Ini diriwayatkan juga darinya oleh Ibnu Jarir secara marfu'.3

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

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, O$ "tftAfl

*iS€Je$S 4tUi(Maka sesungguhnya Kami akan menanyai

umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka, dan

sesungguhnya Kami akan menanyai [plal rasul-rasul [KamiJ), ia
mengatakan,."Kalni akan bertanya kepada manusia tentang jawaban

mereka terhadap para rasul, dan Kami juga akan bertanya kepada para

rasul tentang apa yang mereka sampaikan. b, # '#ffi (maka

sesungguhnya akan Kami kabarkan kcpada mereka [apa-apa yang

telah mereka perbuatJ, sedang [KamiJ mengetahui [kcadaan
merekaJ), yaitu dengan meletakkan kitab pada hari kiarnat, lalu kitab

itu berbicara tentang apa yang mereka perbuat."

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Farqad mengenai ayat ini,

ia mengatakan, "Salatr satunya adalatr para nabi, dan satunya lagi

adalah malaikat."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai ayat

ini, ia mengatakan, "(Yalmi) Kami akan menanyai manusia tentang

ucapan: laa ilaaha illallaah, dan Kami akan menanyai Jibril."

'Diriwayatkan oleh Ibnu Jarh, 8/89; dan dicantumkan oleh Ibnu Katsir di dalam
Tafsirnya,2D0l.
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@

ifi @ s;.t;Jtp G,$X, b;G ;1* ;r"'6s ;q';irlr,
'oi+ti-Wg tjr q r#frZ#bjfr i6fr ilrt| frL
' 5iK:3 cj$WW:F (W qJit a iL,k .ffti

{yii3<si;9r't'J;<41t&7-&;*?
'*YlJ6"a*+:*JltsicJe

U ;#S 7 
,@'d3i1 iiLt ?:"',:.ilt,$.Aq 3E@ tldr

'K fi il, iK$$:l;lEJ6 @ rg uis6 )3 u,{aLE
i, {fg6@ 6;,4,; ll"*1 36 @ ogat'u fr1#6 q.

6{i;551 $$i+S s 6 fi t;L U b$ 6
'dA'&, &L*'{ i# "q ;:?;wir $ A

"Timbangan pada hori itu ialah hebenaran (heodilan), maka
barangsiapa berat timbangan (kebaihon)nya, maha mercha itutah
orang-orang yong beruntung. Dan siapa yang rhgan timbangon
(kebaikan)nya, maka itulah orang4rrong yong mcragihan dirinya
sendiri, disebabhan mereha selalu mengingkafi ayat-ayat KomL

sesunggrrtnya Kami telah menempotkan hamu sekarian di muka
bumi dan Kami adahan bagimu di muka bumi itu (sumber)

penghidapan. Amat sedikitlah komu bersyukur. Sesunggahnya
Kami telah menciptakon komu (Adam), raru Kami bentuh tubuhmu,
kemudian Kami hatahan kepada para maraikatr,Bersujudlah kamu
kepada Adam!'; maka mereka pan bersujud kecuari iblis. Dia tidak
termasuk mereka yong bersujud. Attoh berlirman, sApakah yang

menghalangimu untuk bersujud (kepada Adom) di waktu Aku

@
@

ti3
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menyaruhmu?' Menjawab iblisr,saya lebih baik daripadanyat
Engkau ciptakan saya dori api sedang dia Engkou ciptakan dari
tanah.' Allah bertirmanr(Turunlah kamu dari surgo itu; karena
kamu fidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, maka

keluarlah, sesungguhnya kama termasuk orang-orang yang hina.,
Iblis menjawabr' Beri tangguhloh saya sampai waktu mereka

dibangkitkan.' Allah berJirmanr,sesangguhnya hamu termasuk
mereka yang diberi tangguh.? Iblis menjawabrrKarena Enghau

telah menghuhum saya tersesat, saya benar-benar akan
(menghalangi-halangi) mereko dari jalan Engkau yang lurus,
kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari

belahang rnereka, dari kanan dan dari kiri mereka Dan Engkau
fidah akon mendapati kebanyakan mereka bersyukur (ta,aQ., Altah
berftrmanr'Kelaarlah kamu dafi surga itu sebagai otang terhina

lagi terusir. Sesungguhnya barangsiapa di antara mereha mengikuti
kamu, benar-benar Aku okan mengisi neraka Jahannam dengan

kamu semua."'(Qs. At A'raaf [1: 8-1S)

Firman-Ny 
", !4 )ii-ifil3 (Timbangan pada hari itu iatah

lrebenman [keadilonfi. OTjt adalatr mubtada' sedangkan khabar-nya
adalah 3gi Vuf."i: timbangan pada hari itu adalah keadilan yang

tidak ada kecruangan padanya. Atau: khabar-nya adalah *5,
sedangkan '6St eriraun sifat untuk mubtada'. yakni: Timbangan

keadilan adalah pada hari itu. Ada juga yang mengatakan,bahwa !fi
adalah khabar mubtada' yang dibuang.

Para ahli ilmu berbeda pendapat menginai bagaimana
penimbangan pada hari itu. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa yang

dimaksud adalah penimbangan lembaran-lembaran catatan amal para

hamba dengan timbangan yang sebenarnya. Inilah pendapat yang

benar, yaitu pendapat yang dilandasi oleh dalil-dalil.
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Pendapat lain menyebutkan, bahwa ma}sudnya adalah aqal-

amal para hamba itulah yang ditimbang. Walaupun amal itu abstrak,

namun pa.da hari kiamat Allah menerima dalam bentuk fisik,

sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat yang shahih, ,fi)i/{rt'tt1
!J,? f 1 0,67. it !Eq, 'tl ouw W yqt i\'orl6 irj'i
(Sesungguhnya surah Al Baqarah dan Aali 'Imraan akan datang pada

hari kiamat seolah-olah kcduanya adalah dua clwan atau dua

lcelompok burung.yang mengepakkan s ryapnya).

Demikian juga yang disebutkan di dalarn riwayat valid yang

terdapat di datam Ash-Shabib bahwa Al Qur'an akan datang dalam

bentuk pemuda yang pucat, dan sebagainya.s

Pendapat lain menyebutkan, bahwa al miizaan adalah kitab

yang di dalamnya terdapat catatan amal para malfiluk.

Ada juga yang mengatakan, bahwa al wam dan a! miizaan

bermakna keadilan dan keputusan. Penyebutan keduanya meruPakan

ungkapan perumpamaan, sebagaimana ungkapan: perkataan ini

mengiktrti wazn Qnla) iru. Az-Zanaj mengatakan, "Ini bisa diterima

dari segi lisan, nalnun yang lebih utama adalah mengikuti apa yang

dicantumkan dengan sanad-sanadyang shohih mengenai al miizaan."

Al Qusyairi mengatakan, "Bagus sekali apa yang dikatakan oleh Az-

Zaiaj, sebab, bila ash-shiraath diartikan sebagai agama yang benar,

surga dan neraka untnk roh saja tanpa jasad, syetan dan jin sebagai

akhlak tercela dan malaikat sebagai kelcuatan terpuji... dst." Kemudian

ia mengatakan, "sementara umat Islam di masa awal Islam telah

sepakat untuk mengambil ztrahirnya tanpa ditalc\ililkan. Jika mereka

telah sepakat melarang tal$,iI, maka wajiblah mengarnbil zhahirnya,

dan ztratrirnya inilah yang menjadi nash-nashnya."

' Shahih: Muslim, 1/553, dan Ahmad, 5 D49, 251, 257 .
s Hasan: Ahma4 51348,352); Ad-Darimi, 21543; Ibnu Majah, 3781; Al Albani

mengatakan, "Saya tidak menemukannya dr dalam Ash-Shabih."
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Pendapat yang benar adalah pendapat pertama. Adapun

pemaknaan yang menalorvilkan ztrahirnya ini, maka semua itu tidak

ada landasan syar'inya" bahkan intinya hanya sekadar menjanhkan

secara logika, dan itu tidak bisa dijadikan hujjah atas seorang pun.

Demikian ini jika tidak diterima oleh logika mereka, nalnun

kenyataannya yang demikian ini diterima oleh logika suatu kaum yang

lebih kuat logikanya daripada logika merekq yaitu dari kalangan

sahabat, tabi'in dan para pengikut tabi'in, sampai-sampai terlahirlah

bid'ah-bid'atr bagaikan malam nan gelap gtrlita. Dikatakannya segala

yang dikehendakinya dengan meninggalkan syari'at di belakang

punggung mereka. Lebih dari ittl mereka pun memunculkan hutom-

hukum logika yang sesuai dengan para penganutnya sehingga sarna-

sama bisa diterima, batrwa masing-masing kelompok mengklaim

berdasarkan logika, semua itu dinyatakan karena sesuai dengan hawa

nafsunya dan sesuai dengan pandangannya atau pandangan yang

diikutinya. Maka logika mereka saling kontadil<tif sebagaimana

konfiadiktifrrya madzhab mereka. Ini bisa diketatrui oleh setiap orang

yang mengkajinya, dan bagi yang mengingkari (realita ini), hendaklah

ia membersihkan pematramannya dan logikanya dari pengaruh-

pengaruh fanatisme, karena jika ia melalarkan itq maka baginya akan

nyatalah realita yang sebenarnya.

Tentang ol wam dan al miizaan telatr disebutkan di sejumlatt

tempat di dalam Al Qur',an, di antaranya adalah firman-Nya: '6
q:" [,fi {S tS )34i Al:.fi 'qfl (Kami atran mernasang

timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan

seseorang barang sedikit pun) (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 47), firman'

Nya: 6Ji,3, '{3 #i ,ifi 3(;tri6 ,}fr i U ($ l.tpaoita
sanglalcala ditiup malca tidaHah ada lagi pertalian nasab di antara

merelra pada hmi itu, dan tidak ada pula merelra -spling bertanya)

(Qs. A1 Mu'minuun [23]: 101), firman-Nya, 'i ,*{fr,L:fi Jii #
6rt*'i*O'&1fr iiib'"-fi @fr ,i);,'3iLJ;r@<;,t)li
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(Barangsiapa yang berat timbangan flrebaikanJnya, mako mereka

itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barangsiapa
yang ringan timbangonnya, maka mereka rtulah orang-orang yang

merugikan dirinya sendiri, mereka l@l@l di dalam neraka Jahannam)
(Qs. Al Mu'minuun l23l: 102-103), firman-Nya: i':" \W;lFt{ 6i'lrt
(Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar

dzarrah) (Qs. An-Nisaa' [4]: 40), dan frman-Nya, Jfr 5; ft
,3U @,L;'i iiL$ (t; @ i;-ati *- O fr @,iL),i
^il6 (Oan adapun orang-orang yang berat timbangan

firebailranJnya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan.

Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan [kcbaikanJnya,
malra tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah) (Qs. Al Qaari'ah

[r01]: 
ti]r" pada kalim at: ,iJ$(] irti $ (matu barangsiapa

berat timbangan (kebaikan)nya) adalatr untuk pemisah.

Al Mnyaaziin adalah bentuk jarnak dari al miizaan. Asalnya

mowazaan, lalu wawu-nya diubatr dengan yaa' karena sebelumnya

kasrah. Beratirya timbangan ini karena beratnya lembaran-leurbaran

amal yang diletakkan di dalamnya.

Ada juga yang mengatakan, bahwa al mawaaziiz adalah jamak

dari al tnauzuun (yang ditimbang), yakni artinya: barangsiapa yang

amal-arnal yang ditimbangrya lebih dominan (ebih beraQ. Pendapat

pertanra lebih tepat.

Konteknya menunjukkan jamak, ya*ni semua miizaqn di-
idhafoh-kan kepada 'amil-nya, dimana pada -asing-masing
timbangan diletakkan kedua unsur yang ditimbanpya (di kedua

sisinya), sehingga masing-masing timbangan menimbang satu jenis

amal.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu hanya satu timbangan

namun diungkapkan dengan lafazh jarnak, sebagaimana dikatakan:
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Hnraja fulaan ilaa makkah 'ala al bighaal (fulan berangkat ke

Mekkatr dengan mengendarai bighal [peranakan kuda dan keledai]).

Kata penunjuk: $WX, (matw merekn itutah) menunjukkan

kepada g, (siapa), sedangkan bentuk jantak ini ad4ah berdasarkan

maknanya yang kembali kepadanya dhamir b;6 (timbangan

firebailranJnya) yffig berdasarkan pada lafazhnya. Kata penunjuk ini

adalalr mubtada', dar- Htabar-nya adalatr: itA#ii '{, torrns'orang
yang berurltung).

Redakasi rirman-Nya, ,fif,ri;6i$ ,1$!6 )4!, frL i;3
(Dan siapa yang ringan timbangan fkcbaikanJnya, malca itulah

orang-orang yang merugikan dirinya sendiri), juga seperti itu.

Adapun huruf ba'pada kalimat: {tN WhlS( q.(disebabkan

merelra selalu mengingkari ryat-ayat Kami) adalah sababiyah

(mennnjukkan sebab), dan ti adahh mashdar. Makna ';tAli,
(m e n gin gkar r) adalah mendustakan.

Firman-Ny u, ,$'il y'Hk i&j $esunggutilrya Kami telah

menempatkan lramu sekalian di muka bumi), maksudnya adalah, karni

jadikan padanya tempat untukmu dan Kami sediakan padanya sebab-

sebab kehidupan bagimu.

Kata Jit:ltadatah jamak dali. ma'ii$nh, Y^nlberarti apayarrrg

dengannya bisa hidup, yaihr benrpa makanaru minuman dan lain-lain

pendukung kehidupan. Polanyai 'aag/a ya'iisyt 'aisyan,

ma'aasyan dan ma'iisyan. Az-Tajiai mengatakan, "Al Ma'iisyah

adalah apa yang dapat mengantarkan kepada kehidupan." Mentrnrt Al
Akhfasy dan banyak ahli natrwu lairurya, batrwa L'ata ma'iisyah

mengikuti polamafilah

Al A'raj membacanyar'!{/dJ, dengan hamzah. Demikian juga

yang diriwayatkan oleh Kharijah bin Mush'ab dari Nafi', An-Nuhas

mengatakan, "(Adanya) hamzah adalah kesalatran pengucapan, ini

tidak boleh digunakaru karena bentuk tunggalnya adalah ma'iisyah,
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jadi ya'-nra adalah huruf aslinya, seperti halnya Y,ata madiinah dan

madaryin, s hahiifah dan s hahaayif"

Firman-Nya, ijr<fr (, iS (Amat sedikittah komu bersyhr).
Pembahasan mengenai ini seperti pembahasan yang baru berlalu pada

ayat: 62j?'i1*5 (Amat sediHtlah kamu menganbil pelajaran [dari
padanyafl. '

Firman-Nya: '#f* ? Lt'fr. 'irt3 (Sesungguhnya Kami

telah menciptakan kamu [AdamJ, lalu Kami bentuk tubuhmu). Ayat
ini adalatr penyebutan tentang nikmat lainnya dari nikmat-nikmat

Allah yang dianugeralrkan kepada para hamba-Nya. Maknanya: Kami

menciptakan kamu dalam bentuk air mani, kemudian setelah itu Kami
membentuk kamu.

Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: Kami

menciptakan Adam dari tanah, kemudian Kami membentuk kamu dari

punggungnya

Ada juga yang meugatakan, bahwa ayat
.13.
J,D

(Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu) maksudnya adalatl

Adam. Disebutkan dengan latafujarnak karena dia adalah bapaknya

manusia. '#f* "t <tot" Kami bennk tub;uhmu), dhamir-nya juga

kembali kepadanya (Adam), ini ditunjukkan oleh kalimat berikutnya:

(S- bfj-J 'SpW ei 7 (kcmudian Kami katakan kcpada para

malaikat, "Bersujudloh lcamu kepoda Adaml'). Jadi susunan redaksi

ini yang menyebutkan penciptaan dan pembentukan menunjukkan

bahwa yang diciptakan dan dibentuk itu adalah Adam AS.'

Al A}fifasy mengatakan, "sesungguhnya k*?pada kalimat:

'#:Y? (atu ltumi benruk tubuhmz) bemrakn a wautu |'
Ada juga yang mengatakan, bahwa malrnanya; Kami

menciptakan kamu dari punggung Adam, kemudian Kami membentuk
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kamu ketika Kami mengambil perjanjian yang kokoh atas kamu." An-
Nuhas mengatakan, "Ini pendapat yang pnling bagus."

Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: Sesungguhnya

Kami telah menciptakan roh-roh lebih dulu, kemudian Kami

membentuk raga, kemudian Kami katakan kepada para malaikat

'sujudtah kalian kepada Adarn,' yakni: Kami perintahkan itu kepada

mereka, maka mereka pun melaksanakanny4 mereka bersujud setelah

diperintahk*, ;lg1-{lQcecuali iblis).- Ada yang mengatakan, bahwa

ini adalah pengecualian bersambung dengan dominasi para malaikat

terhadap iblis, karena iblis hanya sendirian di tengatr para malaikat.

Atau sebagaimana dikatakan: karena di antara para malaikat ada jenis

yang disebut jin. Ada juga yang mengatakan selain itu. Penjelasannya

telalr dipaparkan di dalam surah Al Baqarah. 6-*Af i k 7 (Oio

tidak termasuk mereka yang bersujud).

Redaksi kalimat: |4:'Jf Ata U, Jt; @aan berfirman, "Apakah

yang menghalangimu untuk bersujud [kcpada AdamJ") adalah redaksi

kalimat permulaan sebagai jawaban atas pertanyaan yang

diperkirakan. Seolah-olatr dikatakan: lalu apa yang dikataka Allah

kepadanya?

I pada kalimat 45 JI @rt* bersujud) adalah tambahan

yang berfungsi sebagai penegas, demikian ini berdasarkan firman

Allah Ta'ala di dalam suratr Shaad: 'I;:' ; A{ 6 (Apakah yang

menghalangi komu sujud)(Qs. Shaad [38]: 75).

Ada yang mengatakan" bahwa Cii bermal<na qaala (berkata).

Perkiraannya: man qaala laka an loa tasjud (siapa yang mengatakan

kepadamu agar karnu tidak berzujud).

Ada juga yang mengatakan, bahwa gu bermakna do'aa

(mengajak/mendorong), yakni: maa do'aoka ilaa an loa tasjud (apa

yang mengajakrru kepada tidak berzujud).
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Ada juga yang mengatakan, bahwa pada redaksi ini ada

kalimat yang dibuang, perkiraannya; Maa mana'aka min ath-thoa'ah

wo ahwajoka ilaa an laa tasjud (apa yang menghalangi untuk patuh

dan mendesaknru untuk tidak bersujud).

il! \(di waku Aht menyuruhmn), yalani: waqta amutulco
(diwaktu Aku menyunrhmu).

Ini adalatr dalil bahwa perintah itu harus langsung

dilaksanakan. Pembahasan detail mengenai masalah ini terdapat di
dalam ilmu ushul.

Kalimat tanya pada: A;, 6 (Apakah yang menglulangimu)
adatah sebagai celaan dan teguran. Kalaupun bukan itu, maka Allah
SWT sesungguhnya Allah sudah mengetahui itu brakni sudah

mengetahui apa yang menghalangi iblis untuk bersujd kepada

Adam].

Kalimat '4 7 BI Jrf (Menjawab iblis, *Saya tebih baik
daripadanyd) adalah redaksi kalimat permulaan sebagai jawaban atas

pertanyaan yang diperkirakan. Seolah-olatr dikatakan: LaIu apa yang

dikatakan iblis? Dalam jawabannya iblis berkata, uSaya lebih baik
daripadanya," dan tidak berkata, "Saya terhalangi oleh antq" karena

pada redaksi yang merupakan redaksi permulaan ini ada yang

menunjukkan halangan tersebu! yaitu anggapan iblis bahwa ia lebih

baik daripada Adam, sedangkan yang utama tidak melakukan itu
(tidak benujud) kepada yang lcurang utarna. Di samping itu, redaksi

ini menrurjukkan pengngkaran perintah kepada yang seperti iblis,
yakni, untuk bersujud kepada yang seperti Adam.

Kemudian iblis mengemukakan alasan klaimnya bahwa ia
lebih baik dari pada Adam, yaitu: S a- #i6 F u &{i (Zngl@u

ciptakan srya dari api sedang dia Englwu ciptakan doi tanah),

memuat anggapannya, bahwa tuuilr api lebih utama daripada unsur

tanah. Anggapan musuh Allah ini keliru, karena sebenamya unsur
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tanatr lebih utama daripada unsrrr api dalam hal soliditas dan

fleksibilitas, serta ketenangan dan masa eksisnya" sedangkan api

senantiasa kacau lagi cepat sirna Sementara itu unsgr tanatl ada di

surga tanpa api, sedangkan api adalah siksaan tanpa tanah, jadi api

membutuhkan tanah untuk berlindung. Lain dari itu, tanah adalatt

tempat zujud dan alat bersuci. Seandainya tidak didahului oleh

ketetapan tentang kesengsaraan iblis dan benanrya kalimat Allatt

atasnya, tentulah ia bisa menjadi sgri tetadan dalam melaksanakna

perintah bagr para malaikat yang senantiasa patull karena unsur

cahaya mereka lebih mulia daripada rusur api iblis.

Redaksi kalimat $6 iri (Allah berfirman,uTurunlah komu')

adalah redaksi kalimat permulaan seperti yang sebelumnya. .Fb'di sini

berfungsi untuk mengrrnrtkan perintah turun setelah terjadinya

penyelisihan perintah. Yakni: turunlah kamu dad langrt yang

merupakan tempatnya para malaikat yang patgh yang tidak durhaka

terhadap Allah dalam segala perintah yang diperintahkan Allah

kepada mereka, turunlah kamu ke bumi yang merupakan tempat kaum

yang dtrhaka dan yang taat. Kare,lra sesgnggtrbnya langit tidak layak

bagr yang menyombongkan diri dan durhaka terhadap perintah

Tnhannyq seperti kamu. Karena itulah Allah berifirran, * 6itrtiF'-6

U ';Kf (karena kamu tidak sepatutrrya menyombongkan diri di

dalamnya)."

Di antara pqufsiran batil adalah pandangan yang menyatakan,

batrwa makna: trqr( adalah keluarlah kalnu dari benhrk apimu yang

kanru banggakan ittr kepada bentuk yang kelam lagi memakutkan.

Ada juga yang mengatakan" bahwa maksudnya adalah

turunnya dari surga. Ad8 juga yang mengatakan, bahwa maksudnya

adalah keluar dari linglorngan malaikat.

Iklimar {}6 qmoka kclualah) unhrk menegaskan qerintah

turun, dan ldiml; I ei,ati i, 64 $esungguhnya ha mu termasuk
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orang-orang yang hina) merupakan alasan perintah itu maksudnya

adalah, Sesungguhnya kamu termasuk golongan yang re,meh lagi hina

di hadapan Allah dan terhadap para hamba-Nya yang shalih.

Demikian juga setiap yang menyandang pakaian kesombongan, maka

disandangkan kepadanya pakaian kehinaan. Adapun yang

mengenakan pakaian rendah hati, maka A1lah sandangkan padanya

pakaian keluhuran.

Redaksi kalimat 5t:4 ;- 6t-q+1 36 <tilx menjmvab, 'Beri
tangguhlah scrya sampai waldu mereka dibangkitkan ') adalah redaksi

katimat permulaan sebagaimana redaksi kalimat yang lalu- Yakni:

Beri tangguhlah saya hingga hari pembangkitan. Seolah-olah ia minta

agar tidak mati, padahal saat pembangkitan tidak ada kematian

setelalrnya. Dhamir pada |it!.(mereka dibangkitkan) kembali kepada

Adam dan anak keturunannya.

Maka Allah menjawabnya dengan ber,firman, *'48fi1 A 6Et

(Sesungguhnya kamu termasuk mereka, yang diW tangguh)."

maksudnya adalah, termasuk mereka yang diberi tangguh hingga lrari

tersebut. Kemudian tnnggulatr apa yang telah ditetapkan Allah
padamu di kedalaman neraka. Ada yang mengatakao, bahwa hikmah

penangguhannya adalah sebagai ujian bagi para hamba, egar diketahui

siapa yang menaati-Nya dan siapa yang durhaka terhadapNya

Redaksi kalimat ,F.;1 q i6 (Iblis menjaurab, "Knet;a
Engkau telah menghuhtm scrya tersesat") adalah r€daksi kalimat
permulaan seperti redaksi yang sebelumnya. RedaIGi ini sebagai

jawaban htas pertanyaan yang diperkirakai. Ba' pada V+ adalah

sababiyah (menunjukkan sebab), dat fa'-nya berfirngsi rmtuk

mengurutkannya dengan redaksi yang sebelumnya.

Ada juga yang mengatakaru bahwa ba' dt sini adalah partikel

sumpah, seperti firrran-Nya: -d '#j'l 'r$U (Demi kchnsaon

Englrau, aht akan menyesatkan mereka semuanya) (Qs. Shaat [38]:
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82), sehingga maknanya: fa bi ighwaa'ika iwaya (demi vonis-Mu

yang menyatakan saya sesat) . 'ffilSyii:iilij, (soyo benar-benar

alran [menghalangi-halangiJ mereka dari ialan Engkau yang lurus).

Al lghwaa'artinya menjatuhkan ke dalam kesesatan.

Ada juga yang mengatakan, batrwa ba' dt sini bermalcna /am.

Ada juga yang mengaakan bermakna t. Maknanya: /a ma'a

ighwaa'iko Waya (maka bersamaan dengan vonis-Mu bahwa saya

sesat).

Ada juga yang mengatakan, bahwa (, padakalimat: ,F.;f1
adalah partikel tarrya. Maknanya: fa bi ayyi syai'in aglrwaitani (maka

karena apakatr Engkau memvonis saya sesat).

Pendapat pertama lebih tepat. Yang dimaksud dengan vonis

sesat ini, yaitu yang dijadikan oleh iblis sebagai alasan untuk apa akan

dilakukannya terhadap para hamba, adalah karena ia menolak srrjud

kepada Adam, dan itu berdasarkan vonis sesat terhadapnya dari Allah,

sehingga ia memilihi kesesatan daripada petunjuk.

Ada juga yang berpendapat, batrwa yang dimaksud itu adalah

laknat yang Allah jatuhkan kepadanya. Yakni: Karena Engkau telatr

melaknat saya dengan kesesatan sehingga membinasakan saya, maka

saya benar-benar akan menghalangi-halangi mereka. Ini seperti pada

ayx: li> 'i;;X- 3; (Matro mereka kclak apan menemui kesesatan)

(Qs. Maryam [19]: 59), yakni: halaakan (kebinasaan).

Ibnu Al A'rabi mengatakan, 'iDikatakan: ghawaa ar'raiul -
yaghwii - ghayyan apabila laki-laki itu perkaranya merusak dirinya,

atau ia sendiri merusak dirinya. Contohnya firman Allah Ta'ala: 7{!/-2

,;;1, ft'7!C gan durhapatah Adam lrepada Tuhan dan sesatlah ia)

(Qs. Thaatraal2}l:121), yalari: rusaklah kehidupannya di sr.uga.

? "bl,ii'.i, Goya benar-benar akan [menghalangi-halangiJ

merefta), yakni: saya pasti akan bersungguh-sunguh dalart
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menyesatkan mereka sehingga mereka menjadi.rusak karena sebab

saya, sebagaimana aku telah rusak sebab saya menolak sujud kepada

bapak mereka.

Ash-shiraath al mustaqiim Qalanyuog t*r) adalah jalan yang

mengantarkan kepada surga. Manshub-nya ini karena sebagai zharf.

Yakni: fii shiraathika al mustaqiim Grada jalan-Mu yang lurus).

Sebagaimana yang dikatakan Sibawaih: dltmaba zaid azh-zhahr wa al

bathn (zaid memukul punggung dan perut).

Lam pada kalimat 'lt1i3\1 Gaya benm-benar akan

[menghalangi-halangi| adatah partikel sumpah, dan Ba' pada

kalimat: g.tLl Q (Karena Engkau telah menghuhtm srya tersesat)

terkait dengan/i'l sumpatr yang dibuang,yabi:fa bi maa aglwaitanii

uqsimu la aq'udanrag (Karena Engkau telah menghtrkum saya tersesat,

maka saya bersumpah, benar-benaf, saya akan menghalang-halangi).

Firman-Nya: ;146 ;;' iii$ {/' F* w btJ yU ,iT}S ?
(lremudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari

belakang mereka, dari lanan dan dari kiri mereka). Iblis

menyebutkan keempat arah ini karena dari keempat aratr itulah

datangnya musuh kepada musrihnya, dan karena itulah iblis tidak

menyebutkan arah atas dan bawatr. Ta'diyah-nya /i'l ini [yatcni:

obyekisasi .f*$ pada dua arah pertama dengan menggunakan kata

bantu 1, d^ dua arah lainnya dengan menggunakan kata bantu irP.

Karena biasanya orang yeng datang dari aratr depan dan belakang

dilakukan dengan cara menghadap dengan seltruh tubuhnya, dan

biasanya orang yang datang dari arah kanan dan kiri dilakukan dengan

cara miring. Maka dengan demikian, dua obyck pertama sangat tepat

karena menggunakan partikel permulaan [yakni .41, a* untuk obyek

lainnya juga sangat tepat karena menggunakan partikel tengah [yakni

,jP]. Redaksi ini adalatr perumpamaan tentang godaan syetan yang

diungkapan dengan datang secara hakiki.
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Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan: I
'frtl 6 (dari mutra) adalah dari dunia mereka" ',,* U (dan dari

betatrang mereka) adalah dari aktrirat mereka, 'r# g (dari konan)

adalah dari arah kebaikan mereka, a* i4if $ @an dari Hri

mereka) adalah dari arah keburukan mereka. Pendapat ini dinilai

bagru oleh An-Nuhas.

Firman-Nya, 6-f i$i '4 {i (oon Engknu tidak alwn

mendapati kebanyakan merela bersythtr [ta'atfi, yalari: Dan ketika

saya melakukan itu, Engkau tidak akan mendapati kebanyakan

mereka bersyuktr, karena lebih dominannya godaanku dan

penyesatanku terhadap mereka. Ini dikataka ibtis. berdasarkan

dugaannya sendiri. Ini seperti yang disebutkan Allah dalam firman-

Nya: ,1.1tr ,$;* it:i, ';ni (Dan sesungguhnva iblis telah dapat

membuhikan keb enar an s angkaannya) (Qs. Saba' P 4: 70).

Ada juga yang mengatakan, batrwa iblis mendengar itu dari

malaikat, maka ia pnn mengatakan itu.

Pengrrngkapan kata syukur di sini untuk mengrrngkapkan

tentang ketaatan. Atau sesuai arti yang sebeuarnya, yakni bahwa

mereka tidak bersyrhu kepada Allali karena penyesatan itu.

Redaksi kalimat A 6 3C (Allah berfirman, "Keluarlah

lramu dari surga itu") adalah redaksi katimat permulaan seperti

redaksi-redaksi sebelumnya. Yakni: keluar dari langit, atau dari surgq

atau dari lingkurgan malaikat, sebagaimana yang telah dipaparkan'

tii[ (sebagai orang terhina), yakni: madnnuuman (dalam

keadaan tercela). Ini berasal dari kata dza'amalhd yang artinya

zammafhu! (menyempitkan[nya]). Dikatakan: dza'amtuhu dan

dzamamtuhu artinyas1rma. Al A'masy membacanya : 6'!lji. Az'7;rrh;.

membacanya : 6\ti,tanpa hamzah.Ada juga yang mengatakan, batrwa

al madz'uum adalah al manfi (yang terbuang). Adapun al madfouur

artinya al mathruud (yang terusir).
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Fimran-Nya, {h' Lq $ $rt""ggthrry" barangsiapa di
antara rnereka mengihtti kamu). Jumhur membacanya dengan fatha
pada lam karena dianggap sebagai partikel sumpa[ dan penimpalnya
adalah: Ar5 '& # LYirii. (benar-benar Aht atran mengisi nerako

Jahannam dengan kamu semua). Ada juga yang mengatakan, batrwa
lam pada kalimat: +q $ $esunggutnya buangsiapa mengihtti
lramu) adalah sebagai partiket penegas, dan pada kalimat: 'o\ir f
(benar-benar Aht alan mengis) adalah sebagai partikel sumpah.

Dalam penimpal ini terkandung ancaman yang tidalc terhingga.

Disebutkan dalam suatu riwayat dqn 'Ashim, batrwa ia
membacanya:'Oi,l !1,, dengan kasmahpadalarz. Namrm ini diingkari
oleh sebagian pakar nahwu. An-Nuhas mengatakan, '?erkiraannya,
wallahu a'lam: min ajli man ittaba'aka (demi unhrk orang yang

mengikuti karnu). Sebagaimana ungkapan: abamtu fulaanan laka
(akumenghomrati fulan demi kamu).

Ada juga yang meng bahwa itu adalah 'iltahtntuk fi.
Dhamir pada kalimat, !r(a@*go, kanu)adalah rmtuknya dan untuk
yang menskutinya, dimana dhonir khitlrob (orang kedua) lebih
dominan daripada dhamir ghoib (orang ketiga), asalnya adalah minka
wa minhum (dari kamu dan dari mereka).

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrurdzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-
Spraikh meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: #i-iilfi'$rt gimtangan pada hari itu ialah kcbenaran), ia mengatakan,

'(Yakni) al 'adl fteadilan). b;6 efr $ @aka'barangsiapa berat
timbangannya), yakti hasanaatuha ([timbangan] kebaikannya) . i;3
fr;i iil (Dan siapa yang ringan timbangannya), yakni
has anaatuhz ([timbangan] kebaikannya)."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, *Amal

perbuatan itu akan ditimbang."
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Banyak sekali hadits yang menyebutkan tentang bagaimana

timbangan amal, penimbangan dan yang ditimbang.

Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majatr, Ibnu

Hibban, Al Hakim dan di-shahih'kawrya, Ibnu Mardawaih dan Al
Baihaqi dari Abdullah bin Amr, ia mengatakan, "Rasulullah SAW

bersabdq r-{-d'+5 yq,,i4 ,iY, *t',) * #t,q ,ru1?
#,',*:, :*,'! o:L fl .il**:H',.f ,*i. if ,,,*",: ffi,i't,:rfi shl' Uq[ ",{;'rt ;&|Jb'eni( ,'Jdi .!r", t, i ,i t$'sttbtl;Jfi .:qi ( r :Jyl eojEit;.lt

,V."uY!.Lt{ ii'* P i ltg ,ii; t* I y:A;l,si*'.:*'
oii i iirljr 'iii 

ri ,i,t: U ,:16l n*; i:.# tlbibl"tli lr at r l:l';gt'l

+F ,if.C{y,i,9 C.:,rai,.rr CrF.ilL, r s\,i$5 rc.niJr
.ii,l.lt 'Jfii t \At (ltai aipi"ggit seorang taki-laki dari umattu di

noarpon para iakhtuk di hari Hamat nanti, latu dibukakan padmya

sembilan puluh sembilan lembaran catatan yang mcrsing-masing

lembaran catatan sepanjang mata memandang. Lalu (Allah) berkata,

"Adatcah sesuotu yang engkau inglwri dari inf? Apakah para malaikat

pencatabKt merahalimimu?" Ia menioutab, "Tidak wahai Tuhankht."

(Attoh) berlrata lagi, *Apakah englwu Wnya alasan atau kebaikan

yang bisa diberikan kepada laki-laH ini?" Ia meniawab,"Tidakwahai

Tuhanht." (Allah) berkata, "Tenfii, di sisi lfumi engkau memptmyai

kebaitran. Dan hari tidak ado kezholiman otasmu.i' Lalu

dilreluarlranlah untubrya sebuah kartu yang di dalamnya tertulis: Aku

bersalrsi balrwa tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah,

dan balrua Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. Ia

berkata, uApa hubungannya antma kartu ini dan lembaran-lembaran

catatan ini?" Lalu dilcatakan: "sesungguhnya engkau tidak akan

dizhalimi." Lalu diletak*anlah catatan-cotatan itu pada suatu sisi, dan

lrartu itu di sisi lainrrya (pada timbangan). Ternyata lembaran-
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lembaran catdtan itu ringan, sementara kartu itu berat).6 Ini di-
shahih-y,anjuga oleh At-Timidzi, sementara sanad Alwrrrd hasan.

Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir,
Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-Syaikh, Al Hakim dan

dt-shahih-l<awrya,serta Al Baihaqi di dalam Asy-Syt a& meriwayatkan
dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, 'Ffif* 'i #E*. U;
(Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu [AdamJ, lalu Kami
bentuk tubuhmu), ia mengatakan, "Mereka diciptakan dari tulang
pmggung kaum laki-laki dan dibentuk di dalam rahim kaum
perempuan."

Al Firyabi meriwayatkan darinya, bahwa ia mengatakan,

"Mereka diciptakan di dalam tulang punggung Adam, kemudian
dibentuk di dalam rahim."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya juga, ia
mengatakan, ?iff (Kami menciptakan kamu) maksudnya Adam,
sedangkan '#Y. 6ami membentuk kamu) adalah anak

ketunurannya.

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ikrimah mengenai ayat

ini, ia mengatakan, "Iblis diciptakan dari api kemuliaan.' Telah

diriwayatkan secara pasti di dalam Ash-Shahih dari hadits Aisyah, ia
berkata: Rasulullatr SAW bersabda, 'u'"*t',*s ,:-l irr'igit'*tt c,i),
.€ 

";i q iiT *t,f (Mataikat aiitpti*an'dari caioyo,'fiirs
diciptalran dafi api,' dan'Adam diciptakan dari apa yang disifatkan
pada kalian)"1

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al Hasan, ia mengatakan" "Yang
pertama kali beranalogi adalah iblis, yaitu ketika ia mengatakan

(sebagaimana dikisahkan Allatr): $ u i3;g) lG u $L (Engkau

u Shahih: Ahma4 2Dl3; Ibnu Majah, 1437; At-Titmidzi, 2639; Al Haldm,
ll 529; N Albani di dalam lsft -Shabibah, 135.

7 Shahih:Muslim, 4D294dan Ahma{ 6/168.
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ciptalran saya dari api sedang dia Engkau ciptakan dari tanah)."

Sanad-nya shahihhingga kepada Al Hasan.s

Abu Nu'aim di dalam Al Eityah dan Ad-Dailami

meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari

kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ,,L u'Jrl ;1 e'6',i l:tt

{* u:,$fi tG u;#'+?U1>:Jui ,:riti.'#-i ,ii tur jri ;4.t
(Yang pertama kali beranalogi dengan pendapatnya tentang perlara
agama adalah iblis. Ketika Allah berfirman kepadanya, *Sujudlah

englrau kepada Adam" ia justru berkata, uSaya lebih baik

daripadanya: Engkau ciptakan saya dari api sedang dia Engkau

cipalran dari tanah")e Ja'far mengatakan, "Maka barangsiapa

beranalogi tentang perkara agama dengan pendapatrya sendiri, maka

Allah akan menyatukannya pada hari kiarnat dengan iblis, karena ia

mengikutinya dalam beranalogi." Sanad hadits ini perlu diteliti lebih
jauh, karena menurut saya batrwa marfu'-nya hadits ini tidak shahih,

karena tidak menyerupai perkataan Nabi.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, " ,F.;1 17$ (Karena

Englcau telah menghuhtm saya tersesat), yakni: adhlaltani

(menghukunlu sesat)."

Abd bin Humaid meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya:

'd#i e$,'1, i:iil\l G ay a b e nor -b e nm akan [m e nghal an gi -hal an giJ

rnerelra dari jalan Engkau yang lurus), ia mengatakan, *(Yakni) jalan

Mekkah." Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syailh juga

meriwayatkan seperti itu darinya.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-

Syarlh meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: f
b$ 6:i;{;S (kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka),

E Ibnu Jarir, 8/98.
e Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dr dalam Al Hilyah,3ll97.
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ia.mengatakan, "(Yakni) aku membuat mereka ragu tentang akhirat

mereka. AliaS (dan dari belalcong mereka), yakni: membuat mereka

menyukai dunia mereka. # A (dari kanan), yakni: mengaburkan

pada mereka tentang perkara agama mereka. '*{(, 6 @"" dari Hri
mereka), yakni: mencontohkan bagi mereka kemaksiatan dan

mengutamakan kebatilan atas mereka. O-ti, {Ff 'E {j (po"
Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyuhr [ta'atfi,
yalori: orang-orang mttwahhid (yang mengesakan Allah)."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim medwayatkan darinya,

mengenai firman-Nya, irtl 6 :i #S 7 Qrcmudian saya akan

mendatangi mereka dari muka), ia mengatakan, "(Yakni) dari tempat

yang bisa mereka lihat. fulL Ut @o" dari betatrang mereka) dari
tempat yang ti+ak dapat mereka hhat. ;a;$ $ @ari tranan) dari
tempat yang bisa mereka lihat. e{6 d$ @an dari kiri mereka) dari

tempat yang tidak dapat mereka lihat."

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan darinya juga

mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Tidak bisa dikatakan dari atas

me,reka." Dalam lafazh lainnya disebutkan, "Ia mengetahui bahwa

rahmat turur dari atas mereka."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya:

Vi.i, (sebagai orang terhina), ia mengatakan, "(Yalmi) maluuman

(terhina), gi*l,yakni maqiitan(dimurkai)."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Vhdzfu, Ibnu Abu Hatim
dan Abu Asy-Syailfi meriwayatkan dari Mujatrid mengenai firman-
Nya: U.i @ebagai orang terhina), ia mengatakan, "(Yalmi)
manfiyyan (terbuang), 6ifr (taSt terusi), yakni matbuudan
(terusir)."
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$4':#)1,5 (i75 W t; b t*'{5fi {LiLt e1'9.1 i'w
q:.fra2ti1i; G2$Yg {sp-.';,E5tdl?.Ji @ a+Si;,

'u-)d,!|'u(K t,f$ eK 6 $ y;.j.3,11 t$ J, (K.'K:+ u 36

ai.',iful666r;iyvil:;' 4"ai';;Kaf43{,
&U14'r$,6t'{$otruv.te6*,t$rqr.;:"uit
w s,{'6 @ u 3r($$iiw,itr';;i)t K, ;"
It#Jf @ 'uqi;fi'u'"6Kf G$g #; ot3ziil

qi\(;@ ;0, [t*'W d$Ii Of$5t,#-K.t;.
6FiV;5j';sr#j'63

KDan (Altah berlirman)r'Hai Adam bertempd thggallah hanu dan

istrimu di surga, serta nakanlah olchmu berdua (baah-buahan) di

mana saja yang kanu suhai, dan ianganloh kamu berdua ncndchati

pohon ini, lalu meniadilah hamu berdua tenrusuh oru,,g4rong

yang z,halim.' Maha syeton membisihfotr pikitotiahat hepada

keduanya untuk menampahkan kepada heduanya aPa yang tertutrtp

dari mereka, yaitu aatatnya, dan syetan betkatar'Tuhan kamutidak

melarangmu dari mendehati pohon ini, melainkan supaya kCIttu

berdua tidak menjadi nataikat atau ilak meniadi ofang yang kekal

(datam surga).' Dan dia (syetan) betsampoh kepada keduanya,

,sesungguhnya saya adatah termasuk orarrg yang memberi nasihat

kepada kanu berduar, Maha syetan menbuiuk keduanya (untuk

makan tnemakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya

telah merasai @uah) pohon itu, nampaHah baginya autat-auratnyo,

dan mulailah keduanya menutuphya dengan daun-daun sufgL
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Kemudian Tuhan mereka menyeru nterekar'Bukankah Aku telah
melarang kamu berdua dari pohon itu don Aku katakan kepadamu,

'Sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu
beidua.'?' Keduanya berkatar'Ya Tuhan kami, kami telah

menganiaya diri kami sendiri, dan jiha Engkau tidak mengampuni
karni dan memberi rohmat kepada kami, niscoya pastilah kami

termasuk orang-orang yong merugi.' Allah bertirmanr' Turunlah
kamu sehalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang

lain. Dan kamu mempanyai tempat hediaman dan kesenangan
(tempat mencari kehidupan) di muka bumi sampaiwoktuyang telah

ditentuhan.' Atlah berJirmaryr'Di bumi itu hamu hidup dan di di
bumi itu kamu mati, dan dari burt itu (pula) kanu akan

dibangkitkan "'(Qs. Al A'raaf l7l: 19As)

Firman-Nya: p6j (Dan [Altah berfirmanJ, "Hai Adam'), ini
dengan perkiraan sebagai perkataan, yakni: dan Kami berfirman, "Hai
Adam." Allah mengatakan ini setelah dikeluarkannya iblis dari surga,

atau.dari l*grt, atau dari tlstangan para malaikat, sebagaimana yang

telatr dipaparkan. Tentang makna al iskaan tyakni d*i irSfj dan juga

makna: ':;3t r5(#{ @an jansanlah kamu berdua mendekati pohon

ini)telah dipaparkan di dalam surah Al Baqarah

Makna &i5$ir(di mana sajayang lwmu sutai) adalatr, dari
jenis apa prur di suxga yang kamu sr*ai. Ini senada dengan firman-
Nya yang telatr dipaparkan di dalam surah Al Baqaratr: l375Qi5tS
l:rt+ ,r; (Dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi
baik dimana sajayang kamu suka) (Qs. Al Baqaratr [2]: 35).

Dibuangnya nuun pada kalimat: (f4 Qatu menjadilah kamu

berdua) karena kalimat ini di-'ath7-1*^ kepada kalimat yang majzum

ataumanshub sebagu jav,abun nahyt (penimpal redaksi larangan).
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Firman-Nya: 'o,f"*Si dL $fr (Matca syetan membisikkan

pikiran jahat kepada keduanya). Al was'wasah artinya suara pelan, al

waswasah juga berarti bisikan jiwa. Polanya: waswasat ilahi nafsuhu

- waswasatan dan wiswaasan, dengan kasrah pada wmtu. Al

waswasah, detgartfathah adalah benttrk isz, seperti V,ata az-zalzalah

dan az-zilzaal. Bisikan pemburu, desatr anjing dan suara gesekan antar

perhiasan juga disebut wiswaas. Al A'sya mengatakan,

!,i,ri1.Ltn1',*".*
"Terdengar gernerincing perhiasan di lcala ltau beranjak"

Al waswaas adalah nama syetan. Makna waswasa lahu adalah

waswasa ilahi (membisikkan kepadanya) atau fa'ala al waswasah'li

aj I ih (malah*,art bisikan unhrknya).

Firman-Nya: CL {$A (untuk menotnpaldran trepada

lceduanya), yakni: liytzhiraa lahumaa (unhrk menampakkan kepada

keduanya). Ilam di sini gntuk menunjlkkan akiba! sebagaimana

dalam firrran-Ny u, (ftfai;i) 6p1.1fang akibatnya dia menjadi

musuh dgn kcsedihan bagi mereka) (Qs. Al Qashash [28]: 8).

Ada juga yang mengatakan, bahwa lam di sini adalah latn kay,

yakni: dia melakukan itu agar menimbulkan kesengsaraan, atau: agar

terjadi kesengsaraan.

Firman-Nya: (s2iY (apa yang tertutup), yakni: maa sutira wa

ghuthiya (apa yang tertutup). Kemaluan disebut sau'ah karena

tarnpaknya avrat yasuu'u shaahibahu (memburul5tan pemiliknya).

Syetan hendak memburukkan keduanya (Adan dan Hawa) dengan

menampakkar- apayang selama ini terhrtup pada keduanya, yaitu aurat

keduanya. Karena sebelumnya mereka berdua tidak melihat aurat

dirinya atau aurat yang lainnya.

Tidak diubahnya wowu dengan hamzah pada kata

(tertutup),karena wowuyang kedua adalah madd.
4i
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Ada juga yang mengatakan, bahwa nampaknya aurat mereka

berdua hanya terhadap mereka berdua" tidak terhadap selain keduanya,

karena di atas mereka berdua terdapat cahaya yang menghalangi

penglihatan terhadap aurat mereka.

3$ @a" berkata) syetan kepada keduanyq ';" kt gq 
V

(Tuhan lramu tidak melarangmu dari) memakan (buah) pohon ini, -{1

,ffi$3 6 (melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat).

tl berada pada posisi nalaab. Pada redaksi ini terdapat mudhaf yang

dibuang, perkiraannya: wct laa karaahata an tahtuno malakain (dan
tidak ada halangan untuk kamu berdua menjadi malaikat), demikian
yang dikatakan oleh para pakar nahwu Bashratr. Adapun para pakar

natrwu Kufah mengatakan, "Perkiraannya: li allaa tahrunaa malakain

(supaya kamu berdua tidak menjadi malaikar). (rig'u (,K 
31@tau

tidak menjadi orang yong kekat) di dalam surga, atau termasuk

golongan yang tidak akan mati.'

An-Nuhas mengatakan, "Allah melebihkan malaikat atas para

maktrluk lainnya lebih dari satu tempat di dalam Al Qtr'an, di
antaranya adalatr ini. Di antaranya juga: !ii, jLF 3{1.{t(Dan tidak

[pulal aht mengatakan kepadamu bahwa aht seorang malaikat) (Qs.

A[ An'aam [6]: 50), dan di antaranya juea: |$fi| '^<43 {1@*
tidak [pula engganJ malaikat-malaikat yang terdekat [kepada AllahJ)

(Qs. An-Nisn' l4l: 172).

Ibnu Faurik mengatakan, "Tidak ada hujjah dalam ayat ini,
karena kemungkinan yang dimaksud #3l tyrt "i 

agar keduanya tidak
menjadi dua malaikatl adalah agar keduanya tidak memiliki selera

terhadap makanan."

Para afrli ilmu berbeda pendapat mengenai masalah ini dan

membicarakan secara panjang lebar. Namun masalah ini tidak
termasuk apa yang dibebankan kepada kita untuk mengetahuinya,

maka membicarakannya tidak banyak gumnya bagi kita.
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Ibnu Abbas, Yahya bin Abu IGtsir dan Adh-Dhalftatr

membacanya: tFJr, dengan kasrah pada lam. Namun Abu 'Amr bin

Al 'Ala' mengingkari qira'ah ini, dan ia mengatakan, "Sebelum Adam

tidak pemah ada malik (raja), maka keduanya adalah raja." Mereka

yang membaca dengan lcasrafi berdalih dengan firman Allah Ta'ala:

ig. { g$ lifi {;, & li:i 5 (Maukah saya tuniutrkan kepada

lramu pohon khuldi dan kcrajaan yang tidak alcan binasa?) (Qs.

Thaahaal20l: 120). Abu Ubaid mengatakan, "Ini argumen yang nyata

untuk qira'atr dengan kasrah, nunrm orang-orang meninggalkannya

karena itulah kami juga meninggalkannya." An-Nuhas mengatakan,

"Ini qira'ah yang janggal." Dengan perkataan ini ia menyangkal

pendapat Abu Ubaid dan menyatakannya sebagai kesalahan yang

fatal. Ia pun mengatakan, "Apa memang boleh memprediksi batrwa

Adam AS akan mencapai mayoritas kerajaan surga yang merupakan

tujuan para pencari? Jadi sebenamya makna: iE-{ {t(dan lceraiaan

yang tidak akan binasa) adalah kedudukan di dalam kerajaan surga

dan keabadian di dalamnya."

Finnan-Nya: Qz-iti lS K aytlis1i (Dan dia [syetanJ
bersumpah kcpada lceduanya, "Sestmgguhnya saya adalah termasuk

orang yang memberi nasilwt kcpada kamu berdua') Yakni: halafa
lahumaa (bersumpah kepada keduanya). Polanya: aqsama

qasaoman, yalcni holafa (bersumpah). Contoh ungkapan dalam

perkataan seorang penyair:

(^:r-# tsy,u ,srilt'4'$ (-jlfs f.ri;, iitu. rl-i::,vt

"Dan ia bersumpah dengan sungguh-sungguh kcpadanya dengan

tnerryebut noma Allah:

Sungguh kamu berdua lebih lezat daripada salwa yang dopat kami

ambil dneganmudah."
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Walaupun pada asalnya bentuk Y'ata mufaalalah mentx$r*kan

penyertaan, namun sering kali digunakan selain itu. Kami telah

memaparkan inr di dalam surah Al Maaidah. Maksudnya di sini

adalah iblis menunjukkan kesungguhan dalam mengemukakan

surrpah kepada keduanya (Adam dan Hawa).

Ada juga yang mengatakan, batrwa keduanya besumpah

kepada iblis untuk menerimq sebagaimana iblis bersurrpatr kepada

keduanya untuk menasihati.

Firman-Nya: )ih qli (Maka syetan membuiuk keduanya

[untukmalran memakan buah ituJ dengan tipu daya). AtTadliyah dan

al idlaal [yakni dai' qJ:$ artinya mengulurkan sesuatu dari atas ke

bawatr. Dikatakan: adlaa dalwahu artinya arsala dalwahu

(mengulrukan embernya). Maknanya: bahwa dengan begitu iblis

menurunkan keduanya dari tingkat yang tinggi dengan cara memakan

dari pohon tersebut.

Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: menjerumuskan

keduanya dalam kebinasaan.

Ada juga yan mengatakan" bahwa makananya: memperdayai

keduanya. Nafthawaih bersenandurg:

LlU.\ (;^J'et ";i '^btre ltx s1;r;ltlt
t lt t

"sesungguhnya jika engkau hendak memperdryai orang mulia

dan lrau melihat sang lalim berpengalamon, maka dia tidak alan

terpedaya."

Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: r;il'l aaAan

dattatahumaa dali, aa-aaitUan, yaitu al jur'ah, yakni, mendorong

keduanya kepada kemaksiatan sehingga kedua keluar dari surga.

Firman-Nya, Q(fi Ul a:+',ifut (i$ (t (Tatkala kcduanya

telah merasai [buahJ pohon itu, nampoHah boginya atpat-auratnya),
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maksudnya adalah, tatkala keduanya memakannya, nampaklah arat-
aurat keduanya disebabkan hilangnya apa yang selama ini

menutupinya, yaitu sirnanya cahaya yang menutupi di atasnya.

Penjelasannyatelatr dipaparkan di dalam surah Al Baqarah.

Firman-Nya, fJJ ";t u W ct$i 6$t gat mulailah

lre&tanya menutupi dengan daun-daun surga). Thafiqayafalu kadzaa

berarti syara'a yaf'alu lradzoa (mulai melalnrkan anu). Al Akhfasy

mengatakan, "'Thafiqa - yatffiqu seperti pola dharaba - yadlvibu."

maksudnya adalatr, syara'aa alau ia'alaa yakhshifaani 'alaihimaa

(mulailah keduanya menutupinya).

Al Hasan membacanya : ob,idengan kasrah pada khaa' dar-

tasydid pada shaad. Asalnya yaihtashifaani, lat.u dr'idgham'l<an'

(dimasukkan) dari khaa'-nya di-kashrahkarena bertemua dt;E suhtn.

Ibnu Buraidah dan Ya'qub membacanya dengan fathah pada

Htaa'.

Az-Zlthimernbacany a: is(i*hi, dai aklahafa.

S ementara Jumhur membacany a: ;t!iii" dari ffias hafa.

Maknanya: Bahwa keduanya mengambil potongan dedaunan,

lalu menempelkan pada aurahya untuk menutupinya. Kata ini dari

kata khshafa an-na'l yarrg artinya menjadikannya tingkatan di atas

tingkatan (menyusun).

4S t1{'6i (Kemudian Tutan mereko.menyeru yereka)

dengan mengatakan kepada mereka: "';;f1 Kt e G'+1 11

(Bulranlrah Alat telah melarang lamu berdua dari pohon itu) y3ln.g

Aku larang kamu berdua memakannya." Ini adalah teguran dan celaan

dari Allah bagi keduanya karena tidak mewaspadai apa yang

diperingatkan-Nya kepada keduanya.

fK .{V (dan Aht katakan kepadamu) &-'athf-kan kepada

l&1(Alat telah melarang kamu berdua).
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A 3at;K'oE L$t'irylsuurssrrhnya syetan itu adalah musuh

voilg nyata bagi kamu ber&n'1 maksudnya adalab menampakkan

permusuhan

Firrnan-Nya, eLhl6t €?t{6 lxear-rr1. berkata, "Ya Tuhant

kami, kami telah menganiaya diri komi sendiri').Ini adalah redaksi

kalimat permulaan sebagai peqielasan atas perkiraan adanya

pertanyaan. Seolah-olah dikatal@n: Lalu apa yang dikatakan oleh

keduanya? Ini adalah pengakuan dosa dari keduanya, dan bahwa

keduanya telah menzhalimi diri mereka sendiri karena terjadinya

pelanggaran dari keduanya. Kemudian keduanya mengatakan, j ob
&# A "6K gAS; 6 tF @an jika Engkau tidak mengampmi

kani dan memberi rahmqt kcpada kami, niscaya pastilah kami

termasuk orang-orang yang merugi)

Redaksi kalimat lrqiil XG @Aon berfinnan,'Turunloh knnu

sekalian) adalah redaksi kalimat permulaan seperti redaksi yang

sebelumnya. I(hithab ini ditujt'kan kepada Adam, Hawa dan anak

keturunan mereka, atau kepada merekatedua dan iblis.

Redaksi kalimat: sfr ,#. K5r $ebagian kamu meniadi

musuh bagi sebagian yang lain) berada pada posisi naslab sebagai

haal (keterangan kondisi).

W d*Ji A#t (Dan kamu memlrunyai tempat kcdiaman di
muka bum), yakni: maudhi' istiqraar (tempat tinggal). i @an) bagimu

i.6 (lresenangan (tempat mencari kchidupanl yang dengannya kamu

bersenang-senang di dunia dan mencari kemanfaat yang benrpa

makanan, minuman dan sebagainya. W ll,Gonpai waWu yang telah

ditentukan), yakni: ilaa waqtin (hingga wakttr), yaitu waktu kematian

kamu.

Redatcsi kalimar ';t;r# t# 6j# tad;',#ya.3t Qnu"n

berfirman,'lDi bumi itu lamu hidup dan di di bumi itu kamu mati, dan

dari bumi itu [pulal kamu atan dibangkitkan') adalah redaksi Uimat
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permulaan seperti redaksi yang sebelumnya. Yakni: Di bumi itu kamu

hidup, di sana pula akan dataog kematian kepadamg dan dari sana

pula kamu akan dikeluarkan menuju negeri akhirat. Ini senada dengan

nrman Auah ra'ata: aj3i:e '&.j(;;{#q$'@ (a (Darr

bumi [tanahJ itulah Kami menjadikan kamu, dan kcpadanya Kami

akan' mengembalikan lcamu, dan daripadanya Kami 'akan

mengeluarlran kamu pada lali yang lam) (Qs, Thaahaa [20]: 55).

Perlu anda ketatrui, bahwa penjelasan tentang kisatr ini telatr

dipaparkan di dalam suratr Al Baqaralu maka silakan anda

merujuknya.

Al Hakim At-Tirmidzi di dalam Nawadir Al Ushul,Ibnu Jarir,

Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-Syaikh dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari

Wahb bin Munabbih mengenai firman-Nydi es, Ci? ts2i Y tXL 44
q:,F (untuk menampakkan kcpada kcduanya apa yang tertutup dari

mereka, yaitu auratnya), ia mengatakan, "Di atas masing-masing dari

keduanya terdapat catray4 masing-masihg mereka tidak dapat melihat

aruat yang lairurya. Lalu ketika keduanya melakukan pelanggaran

tersebut, dicabutlah (catraya itu) dari keduanya."

Abd bin Humaid dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, ia mengatakan, "Iblis mendatangi mereka berdua lalu berkata,

'Tidaklah Tuhan kalian berdua melarang kalian terhadap pohon ini
kecuali karena kalian bisa menjadi dua orang raja seperti-Nya.' Yakni

seperti Allah 'Azza, wa Jalla. Namun keduanya tidak

mempercayuinyq sampai akhirnya ibtis masuk ke dalam mulut ular

lalu berbicara kepada keduanya."

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

ayat: fi7 (K 6 -$y(melainkan supaya kamu berduo tidak meniadi

malaikat), ia mengatakan, "Kalaupun Dia menyalahkan kalian berdua

karena menjadi dua malaikat, maka tidak menyalahkan kalian berdua

untuk abadi sehingga tidak akan pemah mati selamatya. 171176i
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(Dan dia (sy*an) bersmtph keryda kcduarrya), yakni: halafa

lahumaa (bersumpah kepada keduanya): 6-*rgli 'rJ tK jl
(Sesungguhnya sqn adalal, ternosuk ororg yang memberi nasilwt
kcpada kamu berdua)."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Sfikh meriwayatkan dari

Mnhammad bin Ka'b mengenei firman-Nya: )h6ai (Maka syetan

membujuk kcfuontn twtuk rnokot nenakot bul, ituJ dengan tipu
doya), ia mengatakan, '(Yakni) Me,mbuai keduanya dengan tipu
daya."

Ibnu Al Mundzir dm Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dari

IlaimalL ia mengatakm, ?akaian setiry binatang darinya sendiri,

sedangkan pakaian mmusia dari hku, lalu Adam mendapat taubat

padakukunya"

Al Firyabi, AM bin Humai4 Ibnu Juir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu

Abu Hatim, Abu Asy-Sfikh, Ibnu lv[ardawaih, Al Baihaqi dan Ibnu

Asakir meriwayatkan dai Ibnu Abbas, ia mengatakan, '?akaian

Adam dan Hawa menyenpai kuku, lalu ketika keduanya memakan

dari buah pohon t€rseh$ tidak ada lag yang tersisa kecuali hanya

seperti loku. fi "5 n W OW- 6$t gan mulailah kcduanya

menu,tupinya dengan dowiau nrga), yakni: keduanya mengambil

datm pohon tin lalu ditnrykm pada aurffiya"

Ibnu Abu Hatim meriwayafkan darinya ia mengatakan"

"Ketika AUah menempdtrm Adam d *gq Allah memakaikan

padanya pakaian dari hkri lalu ketika ia melakukan kesalaharu

pakaian itu diambil sehingga 'nggal yang ada di ujung-ujung jarinya.

Abd bin Humaid, Ibnu Jair, Ib,nu Al Mrndzir, Ibnu Abu Hatim tlan

Abu Asy-syaikh juga meriwayarkan serupa itu darinya melalui jalu
periwayatan [ainnya."
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Ibnu Abu Hatim meriwayalkan dari Anas bin Malilq ia
mengatakan, "Pakaian Adam di surga be,nrpa permata- Dan ketika ia

berbuat durhaka, tanggallah (pakaiannya itu) sehingga menjadi klku."

Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy'Syaikh meriwayatkan dari

Mujatrid mengenai firman-Nya: ;t!i-)i6$e ga" mulailah kcduanya

menutupi), ia mengatakan, "Keduanya membenfuk daun itu sehingga

menyerupai pakaian."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi: " litf4'rliS'63
{;:rl @ ,; CK|A (Kemudian Tuhan mereka merryeru mereka,

"Bukanlrah Aht telah melarang kamu berdua dari pohon itu"), Adam

berkata, "Wahai Tuhanku, iblis itu bersunrpah kepadaku dengan

menyebut nama-Mu, dan aku tidak tahu bahwa ada salah satu

maktrluk-Mu yang bersumpah dengan menyebut nama-Mu kecuali ia

benar."

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Al Hasan mengenai

firman-Nya: eiAl W $'{E lXeduanya berkata, 'Ya Ttiun kani,

tami telah menganirya diri kami sendiri) al aayah, ia mengatakan,

"Yaitu kalimat-kalimat yang diterima Adam dari Tuhannya." AM bin

Humaid juga meriwayatkan seperti itu dari Adh-Dhahhak.

f att tilki,S}:rW F:* qiitl$-K* cil's i',t; -6i2

y$i F;:i;S 1;r. 
-4 @'brs'$ ;{ie ;{,"$; b ai,

'&;xytq, ; cil Lqq t# U, {+x u F. i'6fr K
6j-i1'ui)- fi5 |ni$i $4 syl'ff;'i a; b M';

"Hai anahAdam, sesungguhnya Kanitebh menurunhan pakaian
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untuh nnnutupi arrafrnu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan
pakaian talswa itulah yang baih Yang demikian itu adalah gebagian'

dari tanda-tanda kekuasom Alkrt, mudah-mudahan rnereka selalu

ingot. Hai anak Adan, jongonloh sehali-kali kanu dapat ditipu oleh
gretan sebagailnana ia tcloh nengeluarkan kedua ibu-bapoknu dari

sarga, ia menutggolkat dui keduanya pakaiannyo untak
mempeilihatkot kepodt bdutnya aurafityo Sesunggultnya ia dan

pengikut-pengihtfrtya rnclihot fomu dari suatu tempot yang kamu

tidah bisa melihd nureko. Sesungguhnya Kami tcbh menjadikan

syetan-syetan itu pcminpin-pemimpin bagi orwtgtrung yang tidak
bqinur." (Qs. Al A'raaf lTlz 2647)

Allah SWT nelrgemukalon tentang penciptaan dengan

ungkapan'Menurunkan". Yakni: Telah Kami ciptakan untuk kamu

pakaian yang dapat mentrtupi aurat l<amu yang ditampakkan oleh iblis
pada kedua ibu-bapakmu As-Sau'ah adalah al 'aurah (aurat),

sebagaiamna yang telah dipaparkan. Pembahasan tentang kadamya

dan bagian yang wajib dihrtupi telatr dijelaskan di dalam berbagai

pembalrasan tentng ftru' .

Firman-Nya, '6;) (dan pakaian indah untuk perhiasan). N
Hasan, 'Ashim dari riwayat Al Mufadhdhd Adh-Dhabbi dan Abu

'Amr dari riwayat Al Hasan bin Ali Al Ju'fi membacanya: 6\is.
Sedangkan yang lainnya membacanya, W. Ar-Riyaasyadalah jamak

dari ar-riisy, yakni al-libaas (pakaian). Al Farra' mengatakan, *Riisy

dan riyaasy seperti labs dan libaos. Riisy ath+laair (sayap burung)

adalah apa yang dengannya Altah menutupinya."

Ada yang mengatakan, batrwa yang dimaksud dengan ar-riisy

di sini adalah kematnnuran dan kemewatran hidup.
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Al Qurftubi mengatakan, "Menurut mayoritas pakar batrasa,

bahwa ar-riisy adalah sesuatu yang dapat menutupi, yaitu berupa

pakaian atau penghidupan."

Abu Hatim menceritakan dari Abu Ubaidah, "Wahabtu lahu

daabah wa riisyahaa, (alo menghibahkan binatang trrnggangan dan

pakaiannya) yakni: wa maa 'alaihaa min al-libaas (dan pakaian yang

ada di atasnya)."

Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud denga ar'
riisy di sini adalah pakaian hiasan, karena kata ini disebutkan setelah

redaksi: 6A. K{" gi i lt"tungguhnya Kami telah menurunkon

palrai an) dan di-' athfiy^ kepadnya.

Firman-Nya: {jA| iQ:t (Dan pakaian takwa). Qurra'
Madinatr, Ibnu 'Amir'dan Al Kisa'i membacanya dengan naslwb

pada: ,rq.. Sedangkan yang lainnya membacanya dengan rafa'.

Qira' alr dengan nashab karena dr-' athf-ya, kepada ti$- y*g pertama"

sedangkan qira'ah dengan rafa' karcna dianggap sebagai mubtada',

dan kalimat | '& A:' (intah yang baik) adalah khabar-nya.

Yang dimaksud dengan "libaas at-taqwaa" adalah pakaian

takwa dan menjauhi kemaksiatan terhadap Allatt. Yakni menjauhkan

diri dari dosa dan talnrt kepada AllalL maka itulah sebaik-baik pakaian

dan seindah-indah perhiasan.

Ada juga yang mengatakan, bahwa pakaian takrua adalah

malu.

Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah arnal shalih.

Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah pakaian wol, dan

pakaian yang sangat sederhanq karena dengan begitu berarti

merendahkan diri terhadap Allah.

Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalatr tarneng dan baju

perang yang dikenakan oleh orang yang berjuang di jalan Allah.
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Pendapat pertama lebih tepat dan itu mencakup semrn yang

mengandung ketalorraan terhadap Allab sehingga mencakup pula
semua yang disebutkan oleh pendapat-pendapat lainnya. Bentuk
pinjaman kata seperti ini s€dng diguakan dalam perkataan orang-

orang Arab, di antaranya

tit{ ov oyr Gt-}',iti
*Bila seseorotg tidak mengenokot pokoian tahwq,

maka b erob ahlah io menj adi telanj mg wal au1run b erytakaion."

Contoh lainnya:

l.Jyit;,ltrf ,F,s;l dY:*tvGL.k
" Kenaka nlah pakoi,M-Wkaiot ttulra lirena menurutht

balma setiap aib da@ tertfiupi oleh malu."

Kata penunjuk itfi liUaq me,nufukkan kepada pakaian

takwa. Yakni: pakaian takuxa itulah yang baik. Al A'masy
membacanya, ;+ 6) ,;iAt ary

Kata penunjuk pada kalimat 61.*); b.4$ (Yang demikian

itu adaloh sebagian dqi toda-totdo kehusaon Allah) menunjukkan
kepada "Penurunan" yang diisyaratkan oleh kata: 6j (Kamt telah

menurunlcan). Yakni: Penunrnan (pakaian itu) termastrk di antara

tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjtrkkan batrwa dia
mempunyai Pencipta.

Kemudian Allah SWT mengulang seruan kepada anak

keturunan Adam unhrk mereka dari syetan, yaitu
Allah berfinnan, " l{4)i 'Fl*- 7 i:,t; -4 (Hai anak Adam,
janganlah selali-lcali kamu dapat ditiptt oleh syetan)." Yakni: Jangan

sampai syetan menjerumuskan kamu ke dalam fitnah. Walaupun
larangan ifu untuk syetan, namrm sebenamya adalah untuk anak cucu

,it qiq.;{-;i;ti1
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Adam, yaitu agar jangan sampai mereka dapat ditipu oleh tipu daya

syetan dan terpenganrh oleh ihr.

Kaf pada kalimat '{A K (sebagaimana ia telah

mengeluarkan) adalah na't unhrk mashdar yang dibuang, yakni:

janganlatr sekali-kali kamu terpedaya oleh tipu daya sebagaimana

dikeluarkannya kedua ibu-bapakmu dari surga

Redaksi kalimat q,g W Qi'- <ia menanggalkan doi
kcduanya pakaiannln) b.yd" pada posisi nashab sebagai laal

(keterangan kondisi). Penafsirannya telah dikemukakan.

I^am pada kalimat Yi:.F VIA @ffi* memperlilwtkon

kcryda kcduotya atrofiya) adalah lnt, koy. Yakni: li kay

ytriyahumaa (agu supaya mempedihatkan kepada keduanya).

Penafsirannya juga telah dikemukakan.

Firman-Nya,'#i,'i :r;'u Xqt i'F;ifrl (s e sunsgilvtva i a

dan pengihtt-pengihttnya melilm kanu dqi stntu tempat yang kamu

tidak bisa melilut mereka). Redaksi ini adalah 'lllaft tmtuk redaksi

yang sebelumnya di samping mengandung peringatan yang lebih

mendalam unttrk mewaspadai syetan" karena mereka dapat melihat

manusiq sementara manusia tidak dapat melihatnya" maka tipu

dayanya sangatlah besar, sehingga harus benar-benar diwaspadai.

i{i, @ott pengrfut-pengifutnya), ylkni a'waanuhu

(pembantu-pembanfimya) dari kalangan syetan dan bala tentaranya

Segolongan ahli ilmu berdalih dengan ayat ini dalam

menyatakan bahwa melihat syetan adalah tidak mungkin, namun

datan ayat ini tidak ada yang mengindikasikan demikian, karena

intinya adalah, batrwa syetan itu dapat melihat kita dari te,mpat yang

kita tidak dapat melihatnya. Ini bukan berarti kita tidak dapat

melihatrya selamanyq karena penafian "Melihaf' dali kita
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terhadapnya ketika dia bisa melihat kita tidak memastikan penafian

secara mutlak.

Kemudian Allah SWT mengabarkaq bahwa Allah menjadikan
para syetan itu sebagai pemimpin-peurimpin bagi orang-orang yang

tidak beriman, yaitu orang-orang l@fir.

Abd bin Humaid,. Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu
Hatim dan Abu Asy-Syailfi meriwayatkan dari Mujahid mengenai

fimran-Nya, '$:* qg gq fu tri ii i;r; ii# (noi anak adam,
sesungguhnya lfumi telah menurunkan Wkoiot untuk menutupi
auratmu), ia mengatakan, 'Dulu orang-orang Arab biasa berthawaf
(berkeliling) di Baitullah sambil telanjang." Ke,mudian mengenai

firman-Nya, 6iS @on pokaian indoh untuk perhiasan), ia
mengatakan, "(Yakni) harta"

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Urwah bn Az-Zubair mengenai

fimran-Nya, '$:* qri- 6$Qnkoian unttuk memtupi auratmu), ia
mengatakan, "(Yakni) ats-tsiyaab (pakaian). ti^;@"" pakaian ilrdah
untuk perhiasan), yakni al maal (hafia). €jfi e$; (Dan pakaian

takwa), yalari takut kepada Allah."

Ibnu Abu Hatim dart T,rrid bin Ali mengenai

firman-Nya, 'fi:* c,ri l|$Qnkaian untuk memttupi auratmu), ia
mengatakan, *(Yalmi) pakaian umum. t\;, g*, pt ian indah untuk
perhiasan), yakni pakaian hiasan. {;i!l i$ (hn pakaian takwa),
yalmi Islam."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Ilatim dan Abu Asy-
Syaikh meriwayatkan dari berbagai jahn dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya, W @an pakaian indah untuk perhiasan), ia
mengatakan, "(Yaloi) harta, pakaian, penghidupan dan kenikmatan."
Kemudian mengenai firman-Nya 6fii,)Q:, (Dan pakaian takwa),ia
mengataan, "Keimanan dan amal shalih.' f 6yt $tutah yang baik),
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ia mengatakan, *(Yahi) keimanan dan arnal shalih lebih baik

daripada perhiasan dan Pakaian.'

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya

meqgenai firman-Nya, ,4t (dan pakaian indoh untuk perhiason), ia

mengatakano "(Yakni) harta"

Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al

Mrmdzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari

Mujahid mengenai frman-Nya, qg # 'd"-(ia menonggalkan

dqi keduanya pakaiannya), ia mengatakan, "(Yakni) ketakwaan."

Kemndian mengenai n mao-t lya, $'i'F;;frl (Sesunggtirtyo ia

dan pengifut-pengihttnya melitut kanu),ia mengatakan, "(Yakni) jin

dan para syetan."

F\1'3fr 5t3ru67lri,rrfiA:,W€tt$(,'1i+5vr"$t3

ti$r"+rSt, q'A,} @ <,#{ u, ;rt {b 6}fii"$:r\
6;'6 $r K tu-fi 

X <4eg t;"'$ # ;P'*'FH'
,.aj';rlr'$i 1'IS frf{ffii #;'6 qfi a36, ti'i

@ atr;t{,1 <rF-'fii,n
uDan apabila mercha nutahuhot perbuotan keji, mereha berkata,

,Karr,i mendapati nenek rnoyang hotti nung*jahan yang demikian

itu, dan Allah menyaruh kami nengeriokannya.' Katahanlah,

' Ses un g guhny a Altah tidah mcny urah (tnengerj akan) perb uatan

yang keji., Mengapa kamu ncngada.adahan tethadap Allah apa

yangtidahkanuketahui.Katakanlahr'Tuhankumenyuruh
menjalankan headitan.' Dan (katahanlah) r' Luruskan muka

(dbi)mu di setiap shalot dan semboltlah Allah dengan
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mengikhloskan ketaatonmu kepada-Nya. Sebagabnana Dia telah
nunciptahan kamu padapermulaan (dcmikian putolah) hanu ahan
kembali kepada-Nya.' Sebagian dibefi-Nya petunjt* dan sebagian

lagi telah posli hesesdan bagi nureka. Sesunggrrtnya mcreka
nunjodikan syitan-syetan pelindang @urefo) sebin Allah, dan

*'"**"1;:x:,KfrXtrptuniuk,

Al Faofuisyah adalah perbuatan dosa yang sangat jorok dan

bun*. Mayoritas mufassir mengatakan, "matsudnya adalah,
thawafrya orang-orang musyrik di Baitutlah sambil trertelanjang."
Ada juga yang m€ngatakan, "Yaihr syirik " Konteksnya menunjukkan

bahwa itu mencakup yang lebih umum daripada kedtra hal tadi.

Maknanya: Bahwa apabila mereka melakukan ruatu dosa

buruk yang sangat jelelq mereka mendasari dengan dua alasan:

pertanra, batrwa mereka melakukan itu karena meniru nenek moyang

mereka yang mereka dapati s.enantiasa melakukan perbuatan jelek itu.
Kedua, bahwa mereka diperintahkan melakulon itu oleh Allah SWT.

Kedua alasan adalah sangat batil dan rusak, karena perbuatan

buruk nenek moyang mereka tidak menghartrskan mereka

melakukannya" sementara perintah Allah SWT kepada mereka

bukanlah perintah yang keji, akan tetapi Allah memerintahkan mereka

unttrk mengikuti para nabi dan kitab-kitab yang

diturunkan-Nya, serta melarang mereka menyelisihinya Di antaranya

yang Allah larang adalah perbuatan keji. Karena itulah AUah SWT
menyanggah mereka dengan memerintahkan Nabi SAW untuk
mengatakan kepada mereka: 51X{U ft- I at flL(Sesungguhnya
Allah tidak menytruh [mengerjakanJ perbuatan yang keji), laht
bagaimana bisakamu menyatakan itu dari Allah SWT.
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Kemudian Allah mengingkad apa yang mereka sandangkan

kepada-Ny4 yang mana Allah berfirman" * /,;iA { U, ;n 'e 'irj7;fi

(Mengopa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak

lramu ketahui).' Ini termasuk kelanjutan perkataan yang diperintahkan

Allah kepada Nabi SAW untuk dikatakan kepada mereka Di sini

terkandung kecaman dan teguran yang sangat bbsar, kar€na berkata

dengan kejahilan dampatcnya sangat jelek dalam segala hal, apalagi

bila itu disandangkan kepada Allah. Di dalarn ayat yang mulia ini juga

terkandung kecaman dan peringatan yang sangat tegas bagi para

pengekor yang senantiasa meninrkan nenek moyang mereka dalam

madzlrab-madzfub yang menyelisihi kebenaran. Karena hal ihr

termasuk mengilarti ahlul lcufr, bukan mengikuti ahlul llaq. Mereka

itulah yang rnengatakan bahwa {F C$ fi g 6'J4ttVtt Gyg6 S
'ri# ejt; (Mereka berkata,"sesunggulvrya kami mendopati tunek

moyang kami menganut suatu agama, dan sesungguhrya komi orang-

orang yang mendapat petwiuk dengm [mengifui] ieiah mereka")

(Qs. Az-Zukhnrf V31: ?2). Dan, meneka itulah yang mengatakan,

"q EaA &ft 64it; W €t(.t 6imti mendopati nenek moyang kanni

mengerjakan yang demikian itu, don Allah menytfi koti
mengerjakannya).

Orang yang menirukan itu hanya lrarcna terpedaya oleh

kenyataan bahwa ia mendapati nenek moyangnya berbuat demikian

disertai keyakinan bahrya itulah yang diperintatrkan Allalt dan bahwa

itu adalah kebenaran. Karakteri inilah yang dipedomani oleh orang

yahudi dalam agama yahudi, orang nashrani dalam agama nashrani,

dan pelaku bid'ah dalan lssfid'ahannya Tidak ada yang

mempertahan mereka pada kesesatan ini kecuali karctra me,reka

mendapati nenek moyang mereka memeluk agama yahudi, agama

nashrani dan metakukan bid'ah. Saat itulah mercka memandang

batrwa apa yang mereka lakukan itu adalah baik dan bahwa itu adalah

kebenaran yang diperintatrkan Allah" Dalam pada itu mereka tidak
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melihat kepada diri mereka sendiri, dan tidak mencari kebenaran
sebagaimana yang sehanrsny4 serta tidak mencari agama Allah
sebagaimana yang semestinya Inilah taklid buta dan kemalasan yang

murni.

Watni orang yang tmbuh di atas madznab yang seperti ini
dari antara madzhab-'madzhab Islam, kami sampaikan peringatan agar
jangan sampai anda mengatakan perkataan itu dan meneruskan

kesesatan tersebut. IGrena, smguh telah bercampur aduh antara

kebunrkan dan kebaikao, antara yarig sluhih dan yang salatr, dan
antara pendapat yang rusak dengan riwayat yang shahih.
Sesunggutrnya Allah tidak pemah mengutus kepada umat ini selain
Nabi kita Mtrhammad SAW, dan Allah memerintahkan umat agar
mengikuti beliau dan melarang menyelishinya Allah berfirman, 'tf,

Vrfifi t";Wb3-!3 tj:St{3u (Apa yang diberikan Rasut kelndamu,
maka terimalah Dan qpa WrS dilworynya bagimu, maka
tinggalkanlaft) (Qs. Al Hasyr [59]: 7).

Seandainya semata-mala pendapat para pemuka madzhab dan

para pengikutnya merupakan hujjah bagi para hamba, tentu trmat ini
akan mempunyai banyak sekali rasul sebanyak para ahli berpendapat

yang suka mengada-ada k€pada manusia tentang apa yang ditugaskan

Allatl. Sunggub, adatah menrpakan kelalaian dan kepandiran yang

me,ncengankan di kala pilihan para pengekor jatuh kepada pendapat

manusiq padahal ada Kitabullab ada Sunnah Rasul-Nya ada orang-

or4rrg yang menyampailon hal itu, dan ada alat unhrk memahami

agama mereka di samping normalnya akal pada mereka.

Finnan-Nya: T:.6\ 4 'il S (Katakanlah, "Tuhanht
merryuruh menjalankan keadilan') Al Qisth adalah al 'adl fteadilan).
Allah SWT memerintahkan rmtuk menjalankan keadilan, tidak seperti

yang mereka nyatakan, yaitu bahwa Allah memerintahkan mereka

unhrk melakukan perbuatan keji.
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. Ada juga yang mengatakan, bahwa al 'adl di sini adalah: Laa

ilaaha illallaah (tidak ada sesembahan yang haq selain Allah).

Dalam redaksi ini ada l€limat yang dibuang, yaitu:

Katakanlah, "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Maka

patuhilah.'

Firman-Nya: *17 :P '4 'FFt l;41 @0,
flratalanlahJ,"Lun$kan muka [diriJnru di setiap slnlat) dt-'athf-kat

kepada kalimat yang dibuang yang diperkirakar, yakni:

Menghadaplah kamu kepada-Nya dalam shalatuil ke arah kiblat, di

masjid mana prm, atau: di setiap waktu zuju4 atau: di setiap t€mpat

sujud. Demikian ini dengan asggapan bahwa yang dimaksud dengan

sujud tyakni dari. )"I(tempat sujudl adalah shalat.

'uit ii €yrgf ii!3 (don sembahlah Altah dengur

mengilchlaskan kctaotanmu kcpada-N1ta), yakni, berdoalah kepada

Allah, atau: sembahlah Atlah dengan kondisi yang ikhlas saat berrdoa,

atau: saat beribadah kepada-Nya.

Ada juga yang mengatakan, "(Yakni) Esakanlah Allah dan

j anganlah kamu mempersekuhrkan-Nya"

Firman-Nya, 'oi# 'it'l K (Sebagainou Dia telatr

menciptalan kamu pada permulaan (demikiut pulalah) kamu akan

lrembali kcpada-Nya). Huruf fuf dt sini adalah na'r untuk mashds

yang dibuang. Az-7anaj mengatakan, "Itu terkait de,ngan yang

sebelumnya." Maknanya: knmaa ansy'ahnn fi ibtidaa' al hhatq

yu'iiduhtm (Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu Wda
permulaan, demikian pulalatr Dia akan me,ngembalikan kamu). Makn

malsudnya adalah penegakan huiiah t€ftadap orang-orang yang

mengingkari pembangkitan kembali. Lalu yang berbuat baik diganjar

karena kebaikannya, dan yang berbuat buruk diganjar karcna

keburukannya.
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Ada juga yang mengdakan, bahwa maknanya: Sebagaimana

Dia telah kamu dad perut ibumrr, demikian pulalatr

kamu akan kembali kepada-Nya, tidak sesuafu pun bersama kamu.

trlrk" pemaknaan ini s€perti firmm-Nya, f;W K V'$ 6&';i$
1l (Dan sesunggulnyn kont fuurg kcpiaa lfumi sendiri-sendiri

sebagaimarw kamu K@rri ci4a*n Wdo nuloqn) (Qs. Al {s'aam

[6]: ea).

Ada juga yang mengdakm, bahwa maknanya: Sebagaimana

Dia telah menciptakan tamu dai tanzrh pada permulaan" demikian
pulalah kanru alcan kembali kepada .ah.

tti; W $ebagtum diberi-I,Iya penntjuk) berada pada posisi

naslwb karena fi'l yalrlg ditaftfukan oleh yang setelahnya Ada juga

yang mengatakano bahwa na,tsht}+nya ihr lorena sebagai hool dari
dtumir 6ii3. Yakni: kamu akm dikembalikan dalam keadaan dua

golongan, yaitu: golongan yang bahagia dan golongan yang selrgsara.

Pemaknaan ini dihratkan oleh qira'ah Ubay: ,s:r^ trij, gnl
Golongan yang ditmjuki Allah adalah orang-orang yang

beriman krp.da Allah lagi menghti para nabi-Nya. Sedangkan

golongan yzrrrg'7ilfut 'n4e ',fr lteUn pasti kcsesatan bagi mereka)

adalah orang-orang lofir.

Firman-Nya: 6l gi ot4;1'qt$1ri3i frXs"t
mereka menjadikan syitor-syetm pelin&ng [merekal selain Allah),

ini adalah ,illah rmttk redaksi trarimar YiSAi 
i{" 

'6 t3,_gJ {a""
sebagian lagi telah pasti kesesotor bagi mereko). Yakni: Demikian itu
disebabkan karena mereka me,matuhi syetan dalam bermaksiat

terhadap Altah, namrm dalam hal itu mereka <'n*, ,i\ <-r*;
(mengira balma mereka mendryt petunjuk), dan mereka tidak

mengakui bahwa diri mereka sesat. Ini lebih merrberatkan

pembangkangan dan keras ke,palanya mereka.
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Ibnu Jarir, Ibnu. Al Mundzir dan Abu Asy-Syaillt

meriwayatkan dari Ibnu Abbas menge,nai firrran-Nya 'li4Wf't3
(Dan apabila mereka melalairan perbuatan kcji), ia mengatakao,

"Dulu mereka thawaf di Baitutlah sambil bertelanjang, lalu hal itu
dilarang." Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan seperti

itu darinya. Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan serupa itu dari

Muhammad bin Ka'b.

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Qatadah mengenai ayat

ini, ia mengatakan, "Demi Allah, tidaklah Allah memuliakan seorang

hamba prm karena kemaksiatannya, tidak pula meridhainya dan tidak

pula memerintatrkannya, akan tetapi Allah meridhai kalian karena

menaati-Nya, dan Dia melarang kalian berbuat maksiat terhadap-

Nya."

Ibnu Abu Syaibatr, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari

Mujalrid mengenai finnan-Ny a, b' i\ ,$ 'A (Katakantah, "Tuhanht
menytruh menjalankan kcadilan."), ia mengatakan, "(Yalsri) bil 'adl

(berlaktr adil).' )r;1 b '* '#*3 l4S (Ddn [katakonlahJ,
"Luruslran muka [diriJmu di setiap shalat"), ia mengatakan, *Ke arah

Ka'balr ketika kamu shalat di gereja atau lainnya. 6;r;i ffi g
(Sebagaimana Dia telah menciptokant kamu pada permulaan

"demikian pulalah" kamu akon kembali kcpada-Nya), ia mengatakan,

"Bahagia dan sengsara."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, 6i#'ifX. g
(sebagaimana Dia telah menciptaknn kamu pada permulaan

"demiHan pulalah" kamu akan kembali kcpada-Nya) al aayah, ia

mengatakan, "sesungguhnya Allah memulai penciptaan anak

keturunan Adam sebagai mulonin dan kafir, sebagaimana yang

difirmankan-Nya, ir? 'S;t'jy4 # KfL,sil i (Diatah yang
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menciptakan kannu, maka di otua kamu ada yang kafrr dan di
antararmt ada ymg mubnin) (Qs. At-Taghaabun g\: 2). Kemudian
pada hari kiamat nanti mereka akan dikembalikan sebagai mukmin
dan kafir sebagaimana pertama kali mereka diciptakan."

Ibnu Jarir meriuayatlon dari Jabir ayat ini, ia
mengatakan, 'Mereka dibaogkitkan ke,mbali dalam keadaan seperti

dahulnnya, yaitu yang mukmin pada keimanannya dan yang mrmafik
pada kemunafikannya"

Sa'id bin Manshrn dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan
darinya, bahwa ia menyebutkan tentang qadariyalU lalu ia berkat4
"Semoga All.ah membrmuhi mer€kq bukankah Allah Ta'ala telah
uernrman, ti,gist i# '6 ,&ijr, yt q., @ 6;,fr ,fif. tS
(Sebagabnana Dia ielah rurciptakon kamu pado permulaan

[demikion plalohJ kanru *m kcmbali kcpda-Nya. Sebagian diberi-
Nya petunjuk dor sebagian lagi telah pasti kcsesatan bagi mereka)!

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya juga mengenai ayat ini,
ia mengatakan: 'iSebagaimana Kami menciptakan kamu pada pertama

kali, maka demikian pula kamu akan dike,mbalikan."

4* frWlrtflt\ur,$,9 * Ks";t li i;t; gp-

L\tlt'n,i#t$ .r'#.'6 -,ii 6(41i; g.$ @'$rfi
,,4*51a,"tst'J:;i a$'*y alaf $trt -d; I'{t'$n at{{'*iii ;;'$!, $xt -,t;il ewr. ir,$ a
i+:,$s ?{ls 6g 6 a';S 6 J;;fi oj i; C$3 G} 5fr

liia,{ 6 if :?i$i f't tit "r"ii lt1 i'1!'$r3 6i 6.it
"Hai anah Adam, pakaiblt a yang indah di setiap

(memasahi) nesjid, mafun dan minunbh, dan jangan beilebih-
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lebihan. Sesunggrrtnya Allah ilak menyukai orang-orang yang

berlebih-lebihan. Kotahanbh r' Siapafuh yang mengharamhan

perhiosan dari Atlah yarrg tebh di heluatkan-Nya untuk homba'

harta-Nya dan (siapapulahah yang nungharamfun) rezoWymg

baiV?' Katakanlah r' S enuttnya ltu (d* idia*an1 b agi orotg'otang

yang berhnan daloil. kehidupan dunio, kht/Astts (untuh nureka saia)

di hari hiamil., Demikiaillah Korri nunielaskan ayat-cyat itu bagi

orang4rang yarrg mengetahui. Kolakarrlah r' Tahanhu hanya

mengharanhan perbuaian yang kcii, baik yang nampah 
"'aupun

yang tersembunyi, dan perbuolan dosa, ruelanggu hak manusia

tanpa alasan yang benu, @ungharamhut) ruempersekutuhan Allart

dengan sesuatu yang Atlar, tidak rmenurunkan huiiah antuh itu dmt

(mengharon*an) ntengado-adahan terhadap Allah apa sai a yan g

tidak korra h'etahr.l." (Qs. Al A'raaf [fl: 31-33)

Khithab pada ayat ini adalah untuk semua manusia walaupun

dittgunkan karena sebab yang thusus, karena penyimpulannya

berdasarkan ketrmuman lafazlL bukan berdasarkan ke}fiususan sebab'

Az-Ziinah t)rakni auri 3*1,,1 adalah yang dieunakan man,sia

untuk menghias diri, yaitu berupa yang dipakai atau dikenakan.

Mereka diperintabkan rmtuk berhias ketika mendatangi masjid tmtuk

shalat dan thawaf. Ayat ini dijadikan dalil dalam mewajibkan

pe,lrutupan aurat di dalam shalat. De,mikian pendapat mayoritas ahli

ilmu. Baht<an menutup aurat adalah wajib dalam kondisi apa pun,

walaupun seseorang scdang sendirian, sebagaimana ditunjuld<an oleh

hadits-hadits yarrg shahih. Pembatrasan tentang aurat dan bagian yang

wajib ditutupi telah dijetaska secara ganrlang di dalam kitab-kitab

furu'.

Firman-Nya, $$$iW$ltu, (makan dan minumlah, dan

jangan bertebih-lebilwn). Allah SWT memerintahkan para hanrba-
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Nya untuk makan dan minun, dan melarang mereka berlebihan. Maka"

tidak ada kezuhudan dalam hal makanan dan minuman" apalag

meninggalkannya sama sekali km€trabisamernbrmuh diri sendiri yang

me,nyebabkannya termasuk ahli neraka sebagaimana yang dinyatakan

di dalam hadits-hadits yang slahih. Sementara itq orang yang

menyedikitkan makan dan minum akan melemabkan tubuhnya,

sehingga akibatnya akan mele,mahkannya dalam melaksanakan

ketaatan yang diwajibkan atamya atau usaha yang diwajibkan atas

dirinya Kemudian dari itu, orang yang kikir juga berarti menyelisihi

apa yang diperintabkan dan ditunjukkan Allah kepadanya Dan, orang

yang berlebihan dan membelanjakan hartanya trntuk hal-hal yang

tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang bodoh dan boros, ia juga

berarti menyelisihi apa yang disyari'atkan Allah kepada para hamba-

Nya. Dan dengan begltu t€nmasuk dalam larangan Qur'ani. Begitu

pula orang yang mengharamkan yang halal atau mengMalkan yang

haram, maka ia termasuk golongan yang berlebihan (boros) dan keltrar

dari golongan yang perte,ngahan. Di antara sikap belebihan (boros)

iaAah makan bukan karura kebutuhm dan dilakukan pada waktu

kenyang.

Firman-Nya: -eg).'6 .fi ;ti '23, if g $ lKotol*rtoh,
"siapakah yang mengharonkor perhiosan dari Allah yang telah di

kcluarkan-Nya untuk lwmba-hsttba-Nya'). Az-Ziinah adalatr apa

yang dengannya manusia berhias, yaifir bertrpa pakaian atau lainnya

yang dibolehkan, seperti barang tambang yang tidak dilarang untuk

dijadilen perhiasan, mutiara dan sebagainya.

Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah khusus yang

dipakai. Namun pendapat ini tidak ada dasamya" karena yang dipakai

itu termasuk cakupan ayat ini. Maka tidak mengapa mengenakan

pakaian bagus lagi mahal jika tidak termasuk yang diharamkan Altah.

Dan tidak mengapa pula berhias dengan sesuatu yang termasuk

kategori perhiasan bila tidak ada ketentuan syari'at yang melarangtya.
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Barangsiapa yang menyatakan bahwa ihr meayelisihi sikap zuhud,

maka ia telah benar-benar keliru. Kami telah cukup mengemukakan

argurnen mengenai masalatr ini.

i,' Begittr juga makanarr- minuman dan sebagainya yang baik-

baik yang biasa dimakan oleh manusiq sesungguhnya tidak ada

keztrhudan dalam meninggalkan hal'hal yang baik itu. Karena itiUn
ayat ini bernada pertanyaan yang kandrmgannya adalah mengingkari

omng yang mengharamkan itu bagi dirinya, atau mengbaramkannya

bagi orang lain. Bagrrs sekali apa yang dikatakan oleh Ibnu Jarir Ath-

Thabari, yang mana ia mengatakarq "Adalah telah kelint orang yang

lebih mengutamakan pakaian bulu dan wol daripada paloian kapas

dan linen bilamana ia memprmyai jalan untuk mengenakannya.

Demikian juga orang yang lebih mengutamakan makan bawang dan

kacang adas daripada makan roti. Juga orang yang tidak mau makan

dagrng karena .takut membangkitkan syatrwatnya." Kami telah

mengemukakan penukilannya secara paqiang lebar.

Ath-Thoyyibaat adalah makanan-makanan yang lezat Ada

juga yang mengatakan, bahwa ittr adalah sebutan umum rmtuk setiap

perbuatan atau makanan yang baik.

Firman-Nya, rSjlf -r*J\ O W( ir-fu e $ lxototontot,
"semuanya itu [disediakanJ bagi orang-orong yang berimon dalam

kchidupan dunid), yakni: pada asalnya itu adalah bagi rnereka

walaupun orang-orang kafir turut serta selama dalam kehidupan dunia.

,i41 6- 'LAf Qrhusus [untuk mereka saial di tttri kiamat),

maksudnya adalalL dikhususkan bagi mereka saja pada hari kiamat,

yang mana orang-orang kafir tidak turut serta mendapatkannya.

Nafi' membacanya, 'zble, dengan rafo'. Ini adalah qira'atr

Ibnu Abbas, karena sebagai Hrubar setelah lchab'ar. Adapun yang

lainnya membacanya dengan laslub. Abu Ali Al Farisi mengatakan,
*Tidak boleh waqaf pada kata 63[ Ur"* yang setelahnya terkait
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dengan kalimat Wli ,.ilL(bagi orang-orang yang beriman) sebagai

keterangan darinya dengan perkiraan: Katakanlah, "gemua itu
ditetapkan unttrk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia
dalam kondisi yang dikhususkan bagi mereka saja pada hari kiamat."

Firman-Nya, i'i& * *tSt 3:;n Ato? (Demikianlah Kami
menjelaslran ayat-ayat ttu bagt orang-orang yang mengetahui), yakni:

seperti.penjelasan inilah Kami menjelaskan ayat-ayat yang mencakup

penghalalan dan pengharaman.

Firman-Nya: &(A1 .j; '& 4:f, (Kankantah, "Tuhanht
twnya mengharamkan perbuatan yang keji"). Jr;il adalah bentuk
jamak darifaafuisyah. Penafsirannya telah dikemukakan. 6b ';S l,
66 (tattc yang nampak maupun yang tersembunyi), maksudnya

adalah, maa a'lqna minhaa wamaa asarra (baik yang narnpak

daripadanya maupun yang tersembunf). Ada juga yang mengatakan,

bahwa itu adatah khusus kekejizn zina. Namun pendapat ini tidak ada

dasarnya

Al Itsm adalah setiap kemaksiatan yang dari situlah adanya

dosa. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah khusus ktramer,

seperti ucapan seorang penyair:

)*rr,JT pyi ari? '#k'FilYi u'?
"Aht rninum Hmmer hingga akalfu hilang

b e gitulah khamer menghilangkan akal."

Juga seperti perkataan penyair lainnya:

rlrV ftrar, iyi |_?-e

"Ia minum Hnmer dengan guci secara terang-terangan."ro

r0 Disebutan oleh pengarang Al-Lisan,lalu mengatakm, 1216,7, "Ibnu Sayyidih
bedota, 'Menurutku, kfiamer disebut itsm fljangartinya: dosa] karena meminumnya
berdosa"' Lebih jauh ia mengatakan, "Seorang laki-lald di dalam majlis Abu Al
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Segolongan ahli ilmu mengingkari pemaknaan al itsm dengan

khamer secara lfiusus. An-Nuhas mengatakan, "Adapun anggapan

bahwa al itsm adalah khamer, maka itu tidak dikenal, dan hakikatrya

adalah semua kemaksiatan. Sebagaimana dikatakan oleh seorang

penyair:

ilit!;iili o* i.r;,.;f;eti -q jt
'sesungguhryn aht dapati perkaranya telah dimahkan'

oleh kctakwaan terhadap Tutton don diprbwuk oleh kcmaksiaton'."

Al Farra' mengatakan, *Al ltsm adalah yang selain kebenaran

dan kesombongan terhadap manusia"

Walaupnn l<xa of itsm kadang digrrnakan sebagai sebutan

khamer, narnun tidak ada sesuatu yang menunjukkan

penglhususannya AI<an tetapi lfiamer adalah salah satu bentuk

kemaksiatan sehingga bisa disebut itsz. Disebutkan di dalam lsft-
Slnhhah: "I(adang lfiamer disebut itsm." LaIu ia bersendandung:

"I(treguk klwmef'

Demikian juga yang disenandungkan oleh Al Harawi

sebelumnya di dalam k;tab Ghoibah-nya

Firman-Nya: ,{31 fr,ifi[ <a"" perbuotan dosa, melanggm

hak manusia tanpa alasan yang benar), maksudnya adalalL

'Abbas ... dst.'Kemudian ia menyebutkan bait s),air tadi, di dalamnya disebutkan
nasyrab (Icami minum) sebagai gaotn yaryrab Qa minum). Dan baris keduanya
sebagai berikut:

$tt&iQ',ttl.jl,sgt
"Dqt kott liha misk di antoa ksni beredu."

Yakni: mengedarlonqra dengan tangan lomi untuk menciumnya. Abu Bakar

meNrgatakao, "/ern bukanlah sebutan khamer yang dikenal. Dan tidak ada riwayat
shahih yang menyatrkan begitu."

'nliuf
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kezhaliman yang melewati batas. Disebutkannya secara tersendiri

walaupun sudatr tercakup oleh yang sebelumnya adalah karena ini
yang demikian termasuk dosa besar, seperti firman-Nya, * ,fi
,*V hit| ;Lffifr (Dan Atlah melmang dari perbuatan keii,

kcmungkaran dan permusuhan) (Qs. An-Nahl [6]: 90).

('ft, 4L 6 I u itl- 'tgr{ $i [mengharamtranJ
mempersehttukan Altah dengan sestntu yang Allah tidak menurunkan

hujiah tmtuk iru), yakni: dan mengharamkan membuat sekutu bagi

Allah apa y€ng Allah tidak menurunkan hujiah kepadamu untuk itu.

Maksudnya adalab sindiran tajam bagi orang-orang musyrik, karena

AUah tidak akan penmh menurunkan alasan untuk menjadikan selain-

Nya sebagai sekutu.

6dfi { ( jtl & W ott <*- [mengharantkanJ mengada-

adakan terhadap Altah apa saja yang tidak komu trctahui) hakikat dan

bahwa Allatr telatr memfirmankannya. Yaitu seperti penghalatan dan

pengharaman yang tidak diizinkan Allah yang mereka sandarkan

kepadaAllah SWT.

Ibnu Abu Syaibab, Muslim, An-Nasa'i dan yang lainnya

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa para wanita dahulu bisa

menimbulkan fitnah lorena bertelanjang, kecuali bila wanita menutupi

kemaluannya dengan kain dan mengatakan,

+l'$:,i 6i lk \f'#. )';;A
'Hmi ini tonpak sebagiorula otau seluruhnya

Ap pun yang nompok darfuyo, maka aht tifuk menglulkawtya.'rr

Lalu tunrnlah: ;EJJ, & * KX;liiL Ooroilah pakaianmu

yong indah di setiap (memasuki) mesjid);'

rr Shahih: Muslim, 4D320 dm An-Nasa'\ 5D34.
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meriwayatkan darinya mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Dulu kaum

laki-laki biasa bertawaf di Baitullah sambil bertelanjang, lalu Allatt

memerintahkan mereka mengelrakan pakaian. Az-Ziiruh adalah

pakaian dan sesuatu yang dapat menufirpi aurat, adapun makna

lainnya adatah perlengkapan dan perkakas yang bagus."

Ibnu Adiy, Abu Asy-Syailfi dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia mengatakan, "Rasulullah sAw

bersabda, .:)tlltq*iat t[i ttI, (Keneorlah perhiasan shatat). Para sahabat

b""\y, {Apu itu'perhiasan shalat?' Beliau menjawab, €A-'rJil' .i.rz
W;;5 d;*riah sandat kalian, lalu shalanvq dengamval;|2

Al .uqaili, Abu Asy-syaiklu Ibnu Mardawaih dan Ibnu Asakir

meriwayatkan dari Anas dari Nabi SAW mengenai firman Allah: b'fi

# $ * 3il; (wkailat pakoiomu vang indoh di setiap

[memosukiJ mesi4, beliau b€rsaMa' .'ey. d.' P (Sluldlah dengan

mengenakant sandal kaliot'1.r3

Hadits-hadits te|ilang disyari'atkannya shalat dengan

mengenakan sandal sangat banyalq adaprm anggaPan bahwa itu

sebagai penafsirqn ayat ini, sebagaimana diriwayatkannya kedua

hadits tadi, saya tidak tahu bagaimana penyandarannya. Ada riwayat

yang menyebutkan larangan seorang taki-laki me'lrgerjakan shalat

dengan sehelai pakaian yang tidak ada apa-apa pada bahunya" hadits

ini terdapat di dalam Ash-Shabibain dan yang lainnya dari hadits Abu

Hurairah.la

Abdurrazzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzh, Ibnu Abu Hatim

dan Al Baihaqi di dalam Asy-syt'ab meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

t2 Sangat dha'rf. Disebutkan oleh Ibnu llajar di dalam Al Fatb 1/589, dan ia

memperingatkan akan kelemahanya"- lf s.pJrn yang sebelumnyq iebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar di

dalamAl FarhjWa.
'n Muttdoq 'alaih: NButfiarl 359 dan Muslim, 1/368.
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ia mengatakan, *Allah telah menghalalkan makan dan minum selama

tidak berlebihan dan tidak pula pelit."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya
mengenai firman-Nya: igr:{t #*{ iiy(Sesuns*hnya Altah tidak
menyukai or(mg-orang yang berlebih-lebihan), ia mengatakarl

"(Yakni) dalom hal makanan dan minuman."

Abd bin Humaid, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Mardawaih

dan Al Baiha{r di dalam Asy-Syu aD meriwayatkan dari jalur Arnr bin
Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi SAW, beliau bersabda"

cil,l'$ uq ayl,!? t: Y f ,l.,t i 6t'.,rri tflt5 tlii
.* ,e * 'jt ' 

Q(ta*o"lai,' minumiah, bersedekahlah dan

berpakaianlah tonry kepelitan dan tidak berlebilnn l(arena

sesmggpthryn Altat Yang Maha Suci menytkai untuk diperlihatkan
nibnu-Nya kcrydo hamba-Nya).r5

Abd bin Humaid, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabmni, Abu Asy-

Syailfi dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia

mengatakan, *DuIu orang-orang Quraisy thawaf di Baitullah sarnbil

berclanjang, bersiul dan bertepuk tangan, lalu Allah me,nunrirkan

ayx: $l'A;if ii S <Xaatanlah, "siapakah yang menghounkan
prhiason doi Allalf), mereka diperintabkan untuk mengenakan

pakaian." Kemudian tentang firman-Nya, 6jff ,#fi OVf,'rr&e 3
isll 6-'lr\f Qtutakanlah,"semuanln itu [disidiokanJ bagi orang-

orang yong berimon dalam kchidupan dunia, khusus [untuk mereka

sajal di hori kiamaf) ia mengatakan, "(Yaitu) memanfaatkannya di
duniq dan pada hari kiarnat mereka tidak diikuti dosa karena hal itu."

AM bin Humaid dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari

Adh-Dhahhak mengenai firman-Nya, 6jlf '*Jl O tit; ii$ A &

" Shalrih: Ahm84 2tlEl; Ibnu Majah, 3605; An-Nasa'i, 5f79; AI Baihaqi di
dalm A$LSW'ab, 6196; Al Bulfiari secua mu'alloq, 10D64; Dm dicantumkan
olehAl Albani didm;tem Sh&ihAl Jami',4505.
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(Katatranlah, ,,semuonya itu [disedialranJ bagi orang-orang yang

beriman dalam kchidupan dunia") Ia mengatakan, "Orang-orang

musyrik menyertai orang-orang beriman datam pemanfaatan perhiasan

dunia, namun di hari kiaurat itu hanya dikhususkan bagi orang-oralrg

beriman, tidak termasuk orang-orang musyrik'"

Abu Asy-syaitfi meriwayafikan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya, ei)t 'u 4#$ @an [siapa plakah vang

mengharamkanJ iezeki yang baik), ia me,ngatakan" "Mentegq daging

dan lemak."

Ibnurafir,IbnuAlMrrndzirdanlbnuAbuHatim
meriwayatkan darinya, ia mengatakan, "Orang-orang jahiliyah dahulu

mengharamkan berbagai hal yang dihalalkan Allah, yaihr berupa

pakaian dan yang lainnya" sebagaimana yans-diceri.ta\9n Allah: $'j{rrvG'it }:4 *:;,-;,Kj tlr {jj-u 3::J(Katakantah,
,,Terangkanlah toW**a tentory rezeH yang diturwkan Allah

kepadamu, lalu kmnu iadikan sebagiowrya horam dan [sebaglonnyaJ

holal") (Qs. Yumus 
- [10]: 59), ittr adalah F,- - Pttt- Att*

-"o*,rt *, ir.$l d Sr$t'w ";;)1;rt
'$t a |Wl'w -€;;)trrrt *Q 6,;;A1li its;3-$i6a;'i;65

rSjlf '1551 ;, 
- lfri (xaiataaan, "siapakah vang menghuamkan

perhiasan dui Allah yang teloh di ketumkan-Nya untuk lurnba-

hamba-Nya dan [siapa plakah yang mengharamkanJ rezeki yang

baiwl,, Katakanlalt, "semttanya itu [disediakan] bagi orang'orang

yang beriman dalCIn kchidupan &nia') maksudnya adalab kaum

muslimin menyertai orang-orang kaft di dalam kehidupan duniq

yaihr memakan makanan yang baik-baik dari makanan merek4

mengenakan pakaian-pakaian yang baik dari pakaian-pakaian mereka

dan menikahi wanita-wanita mereka yang baik. Kemudian di akhirat

nanti Allah mengtfiususkan yang baik-baik itu bagi orang-orang yang

berimaru sedangkan orang-orang musyrik tidak mendapat sama sekali.
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Abu Asy-Syailfi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia

mengatakan, "@erbuatan keji) yang nampak adalah bertelanjang

sedangkan yang tersernbunyi adalah zina. Mereka memang biasa

berthawa di Baitullah sambil trertelanjang."

Ibnu Jarir meriwayatkgn dari Mujahid mengenai ayat ini, ia
mengatakan, "(Perbuatan keji) yang nampak adalah thawafrya karrm

iahiliyah dengan bertelanjang, sedaogkan yang tersembunyi adalah

zinu"

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syailfi
meriwayatkan dari As-Suddi mengenai firman-Nyar 'iS; @on
perbuatm dosa), ia mengatakan, "(Yakni) al ma'shiyah

(kemaksiatan). 'J1jt (metorygu tuk narusia), yakni: berbuat lalim
terhadap orang lain tanpa hak"

Gg@ <,hr*-*;?e6 si;%-{'&fr -t;rigH

,3?fi 'c*931#WK{;"#,fu Jri.-F4y-€yiir;

4 tW ti;<Lfr3 WI",\LK 65Y, @ 1yi I {t F*

$&';

|JK jti<dt(t" {}stgLfi{s@ 6r+i q.{;$t 4A
rJ6 #r;;rw F#i(611d;w'8 # {q 6*t :#9

# #1{ib+igtk iil6:ifr-?3 u 6}i Kv 6
A,$iJ|'*., 1 U ra# u,L f; jylf'J 36@ ir#; tig

;i;Aa6qq.L4$r'yt>i$A;A"Aff Ctlai

S.$;Y+ ft J6 ;:()t'u@(::r iif CtA ${ t, #h
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tirT,y, u€+K 6(6 ;i;A;inJ ;J6;@'o{15 {
@o;xiKu-"a'^s

$Tiop-tiop uttut memptmyai batos wafuu; naha apabilo telah

datang wofuunya merefu tidak dapat mengwtdwkannya barung

sesaat pun dan tidah dapt (pula) memajukannya Hai anabanah
Adam, jiko datang hepofuna rosul-rasul daripoda hamuyang
menceritakon hepadoma ayot+yat-Ku, maha barangsiapa yang

bertahwa dan mengadakan perbaikan, tidaklal, oda hekhawatiran

terhadap tnereka dan tidak (pulo) tnereha bersedih holl Don otutg-
orang yang mendustahut ayatuya Kart dan menyombongkan diri
terhadapnyo, mereha ita Tnnghuni-penghuni neraha; mereka hehal

di dohntnyo. Mafu siapafuh yang lebih zholirrrdadpo.do orang
yang ntcrrrbaot-baat dusto terhadap Allah otau mendustakan ayal-

ayat-Nya? Orang-orang itu akan menEeroleh bagian yang telah

ditentuhan wttuhnya fulan Kitab (Lauh MaUuzh); hhgga bila
dalang hepada merefu tilruan-uttuan Korri (naloikot) untuh

mengombil nyawanya, (diwaHu itu) utusar, Kami bertunya,

'Dintana (berhola-berhola) yang biosa hamu senbah selainAltah?'
Oran g-orang muryrik ita nenj awab r' B erh ola-berhala itu s emuanya

telah lenyap dafi hamir' dan nqeha mengahui terhafup diri nureha
. bahwa mereka odalah orang4rang yang kaft.Atlah berftrman,

'Mosaklah hanu sehalian ke dalarr.neraha bersama umat-umat jin
dan manusiayang telah terdaltulu sebelrmt hotnu.' Setiop suatu

uorat masuk (ke dalan neraka), dio mengutak kawannya (lang
menyesathannya); sehingga apabila mereka mosuh semaanya,

berkatalah orang-orungyang mosuh hemudian di antaro mereha

kepado orangerang yang mosuk terdahalur'Ya Tuhan kami,

mereha telah menyesathan han i, sebab itu datanghanlah kepada

mcreha siksaan yang berlipat ganda dari neraka.' Allah berJirman,
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'Masing-masing mendopat (sikaan) yang berlipat ganda akan
tetapi kamu tidah mengetahui., Dan berkata orongqrang yorrg

ntosuk tedahulu di ontua ncreha fupada orang4tang yang nosuk
kemudiutrsKanufrntk nenpwyoi ketebihan sedihit pun dos

kami maka rusafunlolt si*soan karena pefiuoton yang telah fonu
lahukorr.'D (Qs. At A'rerf l\z 3a-39)

Firman-Nya, fi fi i$ <rr*tiop umat mempunlni batas
wabu), makzudnya adalah, waktu yang ditenhrkan dimana saat itu
tunmlanh adzad. mereka dari Allab atau Allah mematikan mereka.
Bisa juga ayat ini diartikm lebih umum dari kedua pemaknaan ini.

Dlumir pada kalimat, iifi @aHanya) adalah ,ntuk tiap-tiap
umat. Yakni: Apabila telah datang uxaltu bagi tiap-tiap uma! maka
apa yang t€la ditetapkan atas mereka itu pun terja.di pada saat tibanya
waktu tersebut. Mereka tidak dapat menangguhkannya barang sesaa!
dan tidak pula dapat memajukannya walau sesaat.

Abu As-Sa'ud mengatakan, yang maksudnyq batrwa kalirnat:

<ri,ifi- {3 @"r, fidak dapat twtal memajukannya) dr-'uhf-kan
kepada 5rLU5- (mengrrfurkanrya), tapi bukan untuk menerangkan
penafian pemajuan yang adl kemrurgkinannya, demikian juga
pentmdaannya, n.rnun ini untgk mubalaghah tentang penafiannya

dengan gaya redaksinlra dalam artinya yang memang mustahil secara

logika.

Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimalcsud dengan

"Datang" di sini adalah mendekat, dimaoa memungkinkan rmttrk maju
secara global, seperti datangnya hari yang diperump.amalcan untuk
kebinasaan merek4 sesaat dari itu. Tapi artinya btrkan ini.

Ibnu Sirin membacanya, pl+i, dengan bentuk jamak.
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Dikhususkannya penyebutan l7t7 (sesaat) karena merupakan

sebutan wakttr terpendek.

Ayat ini dijadikan dalil oleh Jurnhur dalaur menyatakan bafiwa

setiap mayat mati dengan ajalnyq walaupun kematiannya itg karena

dibunutU terjatuh atau yang lainnya Pe6bahasan tentang hal ini

sangat panjaog. Ayat lain yang senada'dengan ayat ini adalah firman

Allah ra'ata: i'i;;;i-t;64-rfi b#E (riao* ado sttatu umat

Wn yang daryt mendahului aialryn, dan tidak trylal dapat

mengmdurkan[nyaJ) (Qs.Al Hijr [15]: 5).

Firman-Nya, $q! et iiL ii*- (ttoi anak-anok Adott , iika
datang kcpadonu) at aayah. 0l adalah syothiyah, dan li adalah

tambahan rmhrk penegas, lorena ifi fi'l-nya disertai deogan nun

penegas. Makna at qastush Drakni auri it#S telah dikemukakan.

Maknanya: Jika datang kepadamu rasul-rasul yang berasal dari

golongan kamu sendiri yang memberitahtrkan kepada kamu tentang

hnkum-hukum-Ku dan menjelaskannya kepadamq '#; S1 #'
(mala barangsiapa yang bertahwa dan mengadakan perbaiknn),

maksudnya adalalL menjaghi kemaksiatan-kemalsiatan terhadap

Allah karena dirinya condong mengiluti para rasul dan menyanrbut

mereka, maka '6fr { {t F* ,3i S $idaklah odo kckhawatiran

terhadap mereka dan tidak [pia] mereka bersedih hoti). Jumlah

syarthiyah (redaksi "jika"-'haka"; yakni syarat dan penimpalnya) ini

adalalr sebagai penimpal jumlah syothiyah yang pertama. Demikian

yang dikatakan Az-7anai.

Wy,liK 6.5ft (Dan orong-orang yang mendustaknn ayat-

ayat Kam) yang diceritakan kepada mereka oleh para rasul Kami,

V;K*, @an menyombongkan alril dari menyambutnya dan

mengamalkannyq 6tf* q. 'i 13i # 4l @rreka in
penghuni-penghuni neraka; mereka kckal di dalamnya), fidak dapat
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keluar darinya disebabkan oleh kelcufuran mereka serta pendustaan

mereka terhadap ayat-ayatdan para rasul.

45t",::.K j (i{;r,t iF r;jfi ;- 16',;:,, (Matra siapakah yang
lebih zhalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap
Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya?) maksudnya adalah, tidak ada
seorang pun yang lebih zhalim daripadanya. penjelasannya telah
dikemukakan.

Kata penunjrrk 6pjl (orang-orang irz) menunjukkan kepada
onrng-orang yang mendustakan lagi menyombongkan diri.

;:$l ii Ar; 16 <oto" memperoteh bagian yang tetah
ditentukan untubtya dalam Kitab [Lauh Mahfuzh), maksudnya
adalalL dari apa yang telah ditetapkan Allah bagi mereka yang berupa
kebaikan dan kebunrkan.

Adajuga yang mengatakan, "(Yakni): akan memperoleh adzab
yang sekadar dengan kekufiran mereka.',

Ada juga yang mengatakan, batrwa yang dimaksud dengan

4q di sini adalah Al Qur'an, karena adzab bagi orang-orang kafir
disebutkan di dalamnya.

Ada juga yang me,ngatakan, batrwa yang dimaksud dengan

"J$f 
a sini adalah Lauh Mahtuzh

Firman-Nya: CiI, 'ife $zE; (hingga bita datang kcpada
mereka utusan-utusan lfumi [malaikat), yakni hingga saat terjadinya
ini.

Kalimat trg;i @ntuk mengambil nyawanya) berada pada
posisi naslwb sebagai haal Q<eterangan kondisi).

Yang dimaksud dengan $#, lut son-utusan Kami) di sini
adalah malaikat maut dan para pembantunya.

L
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Ada yang mengatakan, bahwa i* ai sini adalatr yang untuk

permulaan kalimat. Tapi cukup jelas, walaupun sebagai permulaan

redaksi kalimat setelahnya, tapi tidak menafikan statusnya yang juga

merupakan ujmg redaksi sebelumnya.

Kalimat tanya pada redaksi: $l ,-2i u 6j.3 B' (, '61

(Dimana [berlwla-berholal yang biasa kamu sembah selain Allah?)

sebagai tegrran dan kecaman. maksudnya adalah, dimana tuhan-tuhan

yang biasa kamu seru dan kamu sembah selain Atlalt?

Redaksi kalirnat g 'rY IJG 1or*rg-orang murytik itu

menjattab, "Berhala-berhola itu semuanya telah lenyap dari kamf)
adalah redaksi kalimat permulaan dengan perkiraan adanya

pertanyaan, dan ini adalah sebagai jawabannya. Yakni: Ttfian-tuhan

kami itu perg dan hilang dari kami sehingga kami fidak tahu dimana

mereka?

i$i l$(fr fu"jtl{;b+i (dan mereka mengahi tertwdap

diri mereka balwa mereka adalqh orang-orang yang kafir), yakni:

mengakui kelarfiran pada diri mereka

Firman-Nya : e!=$ u &fi $OIYJ 3C (allah berfirman,
*MasuHah kamu sekalian kc dalam neraka bersama umat-umat yang

telah terdohulu sebelum kantl) yang mengatakan ini adatah Allah

'Azza wa Jalla. ii di sini bermakna f, yakni: ma'a umam (bersarna

urnat-urnat)

Ada juga yang mengatakao" bahwa ii irri maknanya sesuai

Nalnyq sehingga makna redaksi ini adalah: masuklah kamu ke dalam

golongan mereka.

Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah perkataan

malaikat penjaga neraka.

Yang dimaksud dengan J tu**'umat) adalah umat-umat

yang telah berlalu sebelum mereka yang berupa jin dan manusia, yaitu
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golongan kafir dari umat-umat terdahulu dari kedua bangsa itu (in
dan manusia).

U;1ir&6rfiap suqtu umat masuk [ke datam nerakal dari
umat-umat terdahulu itu, (it iA @io mengutuk kawannya fyang
menyesatkannyal, yakni, umat lainnya yang lebih dulu masuk neraka.
Diungkapan dengan kata tiiit saudaranya) adalatr
berdasarkan agama, atau kesesatan, atau karena sama-sama masuk
neraka.

q9i4$$L# @ehingga apabila mereka masuk semuanya),
yakni, tadaarahru. AtTadaarak ini artinya: menyusul, mengiluti dan
berkumpul di dalam neraka. Al A,masy membacanya: tf7:5,
se,bagai.mana asalnya, tanpa idgham.Ibnu Mas,ud membacanya: ,P
t1{j\l t5!, yakni adraka ba'dhahum ba,dhan (masing-masing saling
bertemuj. Diriwayatkan dari Abu 'Amr, batrwa ia membacanya
dengan memutus alif washl, seolah-olah ia diam pada t's1 untuk
menghayati, dan karena lamanya diarn ia memutus alif washl sebagai
permulaannya. Ini seperti ucapan seorang penyair:

f,4' jt,r,ki qt',;k'*;*r;.
"Wahai jiwa, bersabarlah. Setiap yang hidup akan berjumpa dan

setiap yang berdua tengah mertuju kcpada perpisahan.,,

iain- ;5A JE (bterkantatr orang-orong yang masuk
lremudian di antma mereka), maksudnya adalatr, yang masuk
belakangan mengatakan kepada yang masuk duluan.

Ada juga yang mengatakan, bahwa ;i;A adalah golongan
rendatr mereka dan para pengikut mereka, sedangkan ;iii adalatr
para pemuka dan pembesar mereka. Ini lebih mengena, sebagaimana
ditnnjukkan oleh redaksi: 6ft.1 -$F t, (ya rihan komi, mereka
telah menyesatkan kami).Karena yang menyesat itu adalarr para
pemuka.
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Bisa maksud bahwa mereka (yang masuk duluan)

menyesatkan mereka (yang masuk belakangan) adalah karena mereka

(yang masuk belakangan) mengikuti mereka (yang masuk duluan) dan

menganut cara mereka setelah mereka. Maka benarlah pemalcnaan

yang pertamq karena yang belakangnn masuk itu mengikuti yang

duluanmasuk.

Finnan-Nya: 261 
'i.64 6ai rcp gebab itu datangkanlah

kcpada mereka siksaan yang berlipat gando dari neraka). Adh-DhiT

artinya tambahan yang sebanyak/sebesar ittr satu kali lipat atau

beberapa kali lipat. Ini senada dengan firman-Nya: fu fiy.-Gj
t€ tX 'ff,$t 'rf$ 4 (Ya Tuhan l(nmi, timpakanlai-kopoda

mereka adzab &n kali lipat dan futuflah mereka dengan funkon
yang besm) (Qs. Al Ahzaab [33]: 68)

Ada juga yang berpendapat bahwa adhdhif di sini adatah

ular-ular.

Redaksi kalirnat 34 :Fl JG (Allah berfirman, *Masing-

masing mendapat (siksoan) yang berlipat ganda') adatah redalsi

kalimat permulaan sebagai jawaban atas pertanyaan yang

diperkirakan. Maknanya adalab masing-masing golongan dari kamu

akan mendapat siksaan yang berlipat ganda Yakni, golongan yang

pertama dan golongan lainnya.

ijif,$ ,Sgt @kon tetapi kamu tidak mengetahu) jenrssilsaan

masing-masing.

;1;A ;lli J6i @"" berksta orans-orans vang masuk

terdahulu di antara mereka kcpada or(mg-or(mg yang masuk

kemudian) maksudnya adalab yang lebih dulu masuk mengatakan

kepada yang masuk belakangan. Atau: yang diikuti mengatakan

kepada yang mengikuti.
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,sn *q" K 6(6 Q{anu tidak mcmpwryai kelebihan
sedikit ptn atas kami), bahwa kita adalah sama dalam hal kekufiran
terhadap Allah dan dalam hal kelayakan mendapatkan siksa-Nya.

lljs 6afa rasakantah) yakni, ado,b neraka sebagaimana
yang kami rasakan.

6j& lKq(karena perbuatan yong telah kamu latukan)
yang berupa kemaksiatan kepada Allah dan kehrfiran terhadap-Nya.

Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani, Abu Asy-Syaikh, Ibnu
Mardawaih, Al Khathib dan Ibnu An-Najiar meriwayatkan dari Abu
Dardq ia mengatakan, "Kami tengah membicarakan tentang
bertambahnya umur di hadapan Rasulullah SAW, kami msagstakan,
'Barangsiapa yang menyambrmg hubungan kekeluargaanny4 maka
akan dipanjangkan umurnya, Maka beliau bersabda J rflj{ .r{,rtt

4i 4 5. i)i,1-*: tzp S;ht$-$ '#1,4 ri[] ,jlu li ii ,',i
4..?_o!, aJ,it ,cltj Ni ,F ,h i;tl ,itr&i:n'zip n'ok- JLl,
.dQl (sesunggulvrya itu bukan tanbahot pada i^*rryo, attat, Ta,ala
berfirmon,lmaka qpabilo tetah datang wahtmya mereka tidak dapat
mengun&rkawrya boang sesaot ptot dan tidak d@ {pula}
memajukannyal. Akon tetapi ada orotg yang mempwqni anak
ketwunan yqng slnlih-slwlih mereka berdoa kcwdo Alloh setelah
kctiadaanriya, lalu hol itu sotrpoi kepadoya, naka itutat, yang
m enan g guhkan aj alnln)"r6

' 
Dalam lafazh lainnya diseb,tkao: U$ 9l e i3Oi ry

. fi iStA (Lalu doa mereka sornpai kcpadaryn di htbwryn, maka
ituloh pertanbohan umlr). sanad hadits ini perlu dikaji lebih jauh
karena di dalam sanad-nya ada kemunkaran. Banyak hadits shahih

- ". Dho'if. Dicantumkan oreh Ar Haitsami di daram Mojma' Az-fuwai4 gfis3,
dan ia mengatakan,'Diriwaya*an oleh Albrhabrani ctr dal,-, Asl;shagfttr a^ ei
Ausath, di dalam sanadqratidak adaperawi yangnAntlnamun ,.-,r-i" ilr";if
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yang terdapat di dalam Ash-Shabibain dan lairurya yang menyelisihi

ini.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Abu Anrbafi, ia

berkata: Al Hasan berkata, "Betapa bodohnya orang-orang yang

mengatakan, "Ya Allah, pq+jangkanlah umumya.' Padahal Alah telah

berfirman: 6hf*-{i-711 S;}.Uj '&fi $i ti1 Qnoka apabita

telah datangwaWunya mereka tidak dapot mengun&tkawrya barang

sesaat pun dan tidok dapat (pia) memaiukannya)."

Abdurrazza+ Abd bin Humai{ Ibnu Jarir dan Ibnu Al
Mnndzir meriwayatkan dari jalur Az-Ztfri,dari Ibnu Al Musayyab, ia

mengatakan,'"Ketika Umar difikam, Ka'b berka.ta, 'Seandainya ia

berdoa kepada Allab tentu akan ditang;guhkan ajalnya.' Maka

dikatakan kepadgnya, 'Bulmnlah Allah telah berfirrran, { 'i*fi [i$Y
6hffi- {t -11)1 '";}B- Qnoka apobita telah datans waHunva

mereka tidak dapat mengunfirkatmya bmang sesaat pm dan tidak

dapat [Wla] memajukawtya)?' Ka'b berkata, 'Dan Allah juga telah

b"rfir-ar, 6 C$W? n i,ii-{i } u #-Y: (Dan sekati-trati

tidak dipanjangkan umtr seorang yang berumur paniang dan tidak

puta difurangi umurnya, melainkan [sudah ditetapkanJ dalam kitqb

[Iauh Mahfuzh]) (Qs. Faathir [35]: 11)'."

Al Firyabi, Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikl'}

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, 'l(, Ait
*$f i # (Orang-orang itu akon memperoleh bagian yang telah

ditentukan yntubtya dalam Ktab [I-auh Mahfuzhfl, ia mengatakan,
*(Yatsri) kebaikan dan keburukan yang telah ditenhrkan bagi mereka."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan darinya mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Dari yang

berupa amal perbuatan, maka barangsiapa yang melakukan kebaikan

niscaya ia diganjar denganny4 dan barangsiapa yang melakukan

keburukan niscaya ia dibalas dengannya."
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Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syailfi juga meriwayatkan darinyq ia
mengatakao, "(Yaitu) began mere,ka yang berupa kesengsaraan dan
ftslahagiaan."

AM bin Humai4 Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim
meriuayatkan dari Mujahid mengenai ayat ini, ia mengatakan,

"(Yaitu) apayngtelah ditentukan di dalam Al Kitab."

Ibnu Abu Syaibah" Ibnu AI Mundzir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari Mtrhammad bin IG'b mengenai ayat ini, ia
mengatakin, "(Yaitu) rczekiryrq ajalnya dan amalnya."

Ibnu Abu SyaibalU Ibnu Jarir, Ibnu AI Mr.rndzir, Ibnu Abu
Hatim dan Abu Asy-Syailfi meriwayatkan dari Abu Shalih mengenai

ayat ini, ia mengatakan" "(Yakni) benrpa adzab." AM bin Humaid
juga meriwayatkan seperti itu dari Al Hasan.

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh
meriwayatkan dari As-Suddi mengenai firman-Nya: €i-i@ang tetah

terdahulu), ia mengatakan, "(Yakni) qad marlhat (yang telatr berlalu),

da. mengenai firman-Nya, r$i ;A U .Ji, (?1srtiap suatu umat

masuk firc dalam nerakaJ, dia mengutuk kawannya), ia mengatakan,

'Setiap kali pemeluk suahr agama masuk (ke dalam neraka), mereka

me,ngutuk karena hal itu, orang-orang musyrik
mengutuk sesama orang musyrik, orang-orang yatrudi mengufuk
sesama orang yahudi, ormg-orang nashrani mengutuk sesatna

nashrani, orang-orang shabi'in mengutuk sesama orang shabi'in,
orang-orang majusi mengrrtuk sesama orang majusi, yang masuk

belakangan mengutuk yang lebih dulu mastrk- qt+.irU)$ f{#
;{A JU lsehrngga apabito mereka masuk semuanya, berkatalah
orang-orang, yang masuk kcmudian di antua mereka), yaihr yang di
akhir zaman, ;inh @epado orang-orang yang m6uk.terdahulu),
yaitu yang mencontohkan agama itu bagi mereka, ;i6$A ;{F€1.,
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,34 gJ- J6 i-gt d W 61;i. (va Tuhan korni, meretn telah

menyesatlran kami, sebab itu datangkanlah kcpada mereka siksaan

yang berlipat ganda dari neraka. Allah berfirman, "Masing-masing

mendapat [silaaanJ yang berlipat ganda") bagi yang lebih dulu

masnk maupux yans belakangan. g{"K 693 ;5/!;f3J Ag;

)a u (Don berkata orang-or(mg yang masuk terdahulu di antara

merelra lrcpada orang-orang yang masuk kcmudian, "Komu tidak

memrynyai kclebilun sedikit pun atas kami") dan kamu telah sesat

sebagaimana halnya kami'."

AM bin Humai4 Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,'Ibnu Abu

Hatim dan Abu Asy-Syaikfi meriwayatkan dari Mujahid mengenai

firman-Nya, (*61j (sttsaan yang berlipat ganda), ia mengatakan,
*(Yalmi) mudhaa'afan (berlipat ganda)." Kemudian mengenai firman-

Nya: ,u[ u V{, K <-rg tCi lxamu tidak memptnyai kelebitnn

sedikit ptn atas kami), ia me,lrgatakan, "(Yakni) peringanan adz.fu."

';,f-iN3{pl${?'$1$1ilK15t$SjiK6ir1'61

'*g lel ar,{t Tfi J $,5 & { €*tari Wi W(

',{-li i$j q 6f *, e';Y a.Y g;i;@ a+r A- i
3a{,';rt7i,i6'i'6-{iGlilKw@-a'i,s$i-b3gi jg,

'u{.;'Kqs*$}1%'Ft 6Y;'}; o$gt't '
{sesungguhnya orang4rang yang mcndwtakon ayat-ayat Kami

dan menyombongkan diri terhadapnya, sehali-kali tidak dibukakan
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bagi mcreka pintu-pintu langit dan fidak (pulo) mereka masuk
surga, hingga unta masuk ke lobang jarrmt Demikianlah Kami

memberi pembalosan kepada otang-orang yang berbuat kejahatan-
IWereka mempanyai tikar tidw dari api nereka dan di atos mereka

ada selimut (api nereka). Demikianlah Kami memberi balasan
kepoda orang-orang yang zhalim. Dan orang-orang yang beriman

dan mengerjakan amal-amal shalih, Kamifidak memikulkan
kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekadar

kesanggupannya, mereka itutah penghuni-penghuni surga; mereka
kehal di dalamnya Dun Kami cabut segala macam dendamyang
beruda di dalam dada mereka; mengalir di bawah mereka sungai-

sungai dan mereka berhatar'Segala puji bagi Allah yang teloh

menunjuhi hami hepada (surga) ini Dan kami sekali-kali tidak akan
mendapat petunjuk halau Allah tidah memberi hami petunjuh

Sesungguhnya telah datang rosul-rasul Tuhan kami, membawa

lcebenaran.' Don diserukan kepada merekar' Itulah surga yang
tclah diwariskan kepadamu, disebabkan apayang dahulu homu

herjakan."' (Qs. Al A'raaf l7lt a0.a3)

Fimran-Nya | {Pl +tS '{ {A { (sekali-kali tidak dibukakan

bagi mereka pintu-pintu langit).Ibnu Abbas, Hamzatr dan Al Kisa'i
membacanya dengan fathah padahuruf ya', karena ta'nits-nyajamak
tidak hakiki sehingga boleh tadzkir. Adapur yang lainnya

membacanya dengan huruf ra'karena ta'nits. Abu 'Amr, Hamzah dan

Al Kisa'i membacanya dengan harukat fathah dan tafihfif, sementara

yang lainnya dengan harakat tasydid. Maknanya: Tidak dibukakan

tangrt untuk roh-roh mereka setelatr mereka mati. Banyak

hadits shahih yang menunjukkan makna ini dan menyatakan bahwa

inilah yang'dimaksud oleh ayat ini, yaitu bahwa apabila malaikat

membawa roh orang kafir ke langlt duniq mereka minta dibukakan
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(pintu langit), namun pinhr-pinttr langit tidak dibukakan untuk

mereka.lT

Ada juga yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah tidak

dibukakan pintu-pintu langt unttrk doa-doa mereka apabila mereka

berdoa, demikian yang dikatakan oleh Mujahid dan An-Naliha'i.

Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah tidak

dibukakannya pintu-pintu langit untuk amal-amal merekq yakni:

amal-amal mereka tidak diterimq bahkan dikembalilCIn kepada

mereka" lalu dipukulkan ke wajah mereka

Ada juga yang mengatakan" bahwa maknanya: pintu-pintu

surga tidak dibukakan untuk mereka sehingga tidak bisa

memasukinya, karena surga ifu berada di langit. Berdasarkan pe'lrdapat

ini, maka 'athf-nyakalimat 13#fr i$$$i @an tidak [plal mereka

masuk surga) adalah 'athftafsir.

Tidak ada halangan' unfirk mengartikan ayat ini dengan

pengertian yang mencakup rob, doa dan aural, dan ini juga tidak

kontadiktif dengan dalil yang menyebutkan bahwa pintu-pintu langtt

tidak dibukakan unhrk salah sahr jenis tadi, karena dalil itu tidak

menunj trlkan dibgkanya pinttr:pinhr langrt untuk selainnya, sehing ga

bisa disimpulkan tercakup oleh keumuman ayat ini.

Firman-Nya I Sq # ,t W 'd {t'ii#i'ojriJ"-$i @m tiaan

[ptlal mereka masuk surga, hingga mta masuk ke lobang iarum),

maksudnya adalah, bafuwa orang-orang kafir yang mendustakan itu

tidak akan masuk surga dengan kondisi apa pun' karena itu Allatl

mengaitkannya dengan sesuatu yang mustahil, yaitu Allah berfinnan,

+qU AW U;'6- (hWSa unta masuk kc lobangiarun), padatral

selamanya unta tidak .kT dapat masuk ke lobang jarum'

Dikhususkannya penyebutan unta karena sebagai penrmpamaan

" Shahih: Ahmaq 4n87, 288; Abu Daud, 4753; Al Hakim, ll37; dat
Abfurraza di dzlam Al Mus hmnof, 3 I 580.
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tentang besarnya tubuhnya, dan di*fiususkannya penyebutan lobang
janrm karena lsfangnya sangat sempit. Jfi aaAat unta. jantan,

bentuk jamaknya: jamaal, ajmaal datjamaalaaf. Disebut jamal ketika

dibiarkan merumput dan mencari sumber air sendiri.

Ibnu Abbas membacanyur'$jzit, dengan dhammah pada jiim
daa fathoh pada miim disertai tasydid, yaitu tali peratru yang biasa

disebut a/ qalas, yakni anyaman tali. Demikian yang dikatakan oleh

Tsa'lab. Ada juga yang mengatakan, "(Yaitu) tali besar yang terbuat

dari kelopak bunga. Ada juga yang mengatakan, "(Yaitu) tali yang

biasa digunakan unhrk memanjat pohon lerma."

Sa'id bin Jubair membacanya,'571!, dengan dhammah pada

jiim dan tafihfifpadamiim, yaitu tali peratru juga

Abu As-Simak membacanya: jiijr, dengan dhammah pada

jiim dn suhtn pada miim. Dan ini dibaca juga dengan dhammah pada

keduanya.

Abdullah bin Mas'ud membacanya, ? epti ,tr), 4 &
' Dan #*dibaca juga ketiga macam harakat.

As-Samm adalah lobang yang kecil, contohnya adalah lobang

jannn. tq adalah sesuatu yang digunakan untuk menjahit (yakni:

janrm). Dikatakan: khiyoath dan muhihiith.

i*i:dt t*6Y'U (Demikianlah Kami memberi

pembalasin t@W;a orqng-orang yong berbuat kejatwtan), yakni

seperti pembalasan yang kasar itulah Kami membalas omng-orang

yang berbuat kejatratan. Yakni: jenis dari ajrama, penjelasannnya

telah dikemukakan.

iliadalah firaasy (tikar tidur). }V adalah bentuk jarnak

darr glaasyiyah,yalaniapi yang menyelimuti mereka dari atas mereka

sebagai tutupan.
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i*t;igi 
"* 

ASg (Demikiantah Kami memberi balasan

trepada orang-orang yang zhalim), maksudnya adalah, seperti

pembalasan yang besar itulah Kami member balasan kepada orang-

orang menyandang sifat kezhaliman

Firman-Nya: Ti7:i) {t t 5 3# { (xani tidak memitulkan

trcwajiban kcpado diri seseorang melainkon sekadar

kesanggupannya), malSsudnya adatalq Kami tidak membebani para

hamba kecuali dengan apa yang disanggupi dsn dimamFui merek4

dar Kami tidak membebani mereka dengan apa yang tidak mereka

marnpui. \n jumtah mu'taridhah antara mubtada' dan' Hnbar'tya,

seperti firman-Ny a: (isV't $y$f"l Jgf-t (Allah tidak memihikan

beban kepada seseorang melainkan sepdar apa yang Allah berikan

kcpadanya) (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 7).

Al A'masy membacany ^, 
tiSl,dengan ,aa' bertitik duda di

atas, dan rafa' pada'u.h.

Kata pengnj * 4{l (mereka itulah) mengnjukkan kepada

maushul, dan hhaim-nya 
-adalah: 'fi 6;1 Qtenghuni-penghuni

surga).Kalimat ini adalah khabar mawhul. Dan kalimat' 'otiytp i
(mereka ketral di datamnya) berada pada posisi nashob sebagu haal

(keterangan kondisi).

Firo,an-Ny r, * 6 ep,") AYgf; (Dan Kami caiut segala

macam dendam yanf berada di datam dada merel@).hr di antara

yang dianugerahkan Allah kepada para ahli surg4 yaitu Allatr

mencabut daxi hati mereka segala macam dendam terhadap sebagian

lainnya" sehingga hati mereka bersih dan saling menyayangi antar

sesama mereka. Sebab, bila dendam itu tetap ada di dalam dada

mereka sebagaimana ketika di dunia, maka hat itu akan menodai

kenikmatan surga. Karena orang-orang yang bersengketa tidak akan

merasa nyaman hidupnya dengan keberadaan rivalnya Al Ghill adalalt

kedengkian yang membahana di dalam dada. Ada yang mengatakan,
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bahwa dicabutnya dendam di strga untuk hikmah agar sebagian

mereka tidak mendengki terhadap kslslihen derajat sebagian lainnya

($-tir:i ,sjli b'-r:13 tjgt (dan mereka berkata, *Segala ptii
bagi Allah yang telah memntjuki kami kcpada [srrgal ini"), yakni,

kepada ganjaran yang besar ini, yaitu kekekalan di dalarn surga dan

dicabutnya segala macarn dendam dari dada mereka. Petuqiuk kepada

ganjaran ini adalah pehmjuk yang menyebabkan keimanan dan amal

shalih di dunia.

GtL K 6 (Dot kami sekali-kati tidak akm mendapat

Wtutiuk). Ibnu 'Amir membacanya dengan menggugrukan wqwu.

Adaprm yang lainnya dengan menetapkan woutu. Yakni: dan l€mi
sekali-kali tidak akan mampu mendapatkan petunjuk ini lolau bukan

karena petunjuk AUah kepada lelni. Redalsi ini adalah redaksi

katimat permulaan atau sebagai lwal (ketaarya kondisi). Penimpal
-$ Atruog dan dituqiukl@n oleh yang sebelumnyq yakni: IGlau

bukan karena petunjuk Allah kepada kami, tentulah kami tidak akan

mendapat petunjuk.

Firman-Nya; $l',Vs f,/2 d?fi (Sesungguhnyd telah datang

rasul-rasul Tuhan kami, memba'nta kcbenaran). Huruf laz di sini

adalah laamul q6am (lam pafitkel sumpah). Mereka mengatakan ini

ketika mereka sampai kepada ganjaran besar dengan penuh suka cit4

karena mereka telah membenarkan para rasul dan terbuktinya

kebenaran apa yeng dikhabarkan oleh para rasul kepada mereka, yaittt

bahwa balasan keimanan dan omal shalih adalah yang kini mereka

berada di dalamnya.

Firman-Nya, i,fr ;iKqSj!:j'-;g F:t 6 Yi'i'5 <oan

diserulran trcpada mereka, *Itulah surga yang telah diwmiskan

lcepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu lceriakan') maksudnya

adalah, ada seruan yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman

dan mengerjakan amal shalih, yaitu dikatakan kepada merekq *Itulah
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surga yang telah diwariskan kepadanru, disebabkan artal kartu."

Yakni, penempatannya diwariskan kepadamu disebabkan arnal kamu.

Disebutkan di dalam Al Kasysyaf, "Disebabkan oleh amal-amal kamu,

bukan disebabkan oleh karunia seperti yang dikata*an oleh golongan

yang bathil."

eku (Asy-syatrkani katakan): Ini disabdakan oleh Rasulullah

SAW dalarn riwayat yang slwhift darinya: il 6 ,ibb fh'tt bi:r,'
.y. il, 3rl JrU (Bersikop luruslah kalian dan dekatkantah diri
kepada Allah, dan kctahuilah balwa sesunggulmya seseorang tidak

alwn masuk surga ksrena amalrrya). Para sahabat bertanya, -"Tidak
juga engkau wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, 'nelf if Uf f3
.A;'ri ?tt 1fiao* iugo aht, kccuoli Attah meliptttiht dengan rahmat-

ivo).ft

Penryataan dengan suatu sebab tidak mengharuskan penafian

sebab lainnya. Seandainya tidak ada kanrnia dari Allah SWT terhadap

orang yang beramal dengan penetapan-Nya terhadap amalannya, maka

tentu sama sekali tidak akan menjadi amalan. Oleh karena tidak ada

karunia kecuali karena penetapan ttu, maka orang-orang yang

mengatakannya adalah benar, bukan batil. Di dalam Al Qtr'an telah

disebutkan, fi\ C'S-fr,J| $is (Yang demiHan itu adatah lrmunia

dori Allah)(Qs. An-Nisaa' [4]: 70), dan disebutkan juga: I'rllrJfil
,t8 14 fr (Niscaya Allah akan memasulckan mereka kc dalam

iatunat yang besar furi-Nya bwgal don limpalwn karunia-Nya) (Qs.

An-Nisaa'[a]: 175).

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya: {31 lg'{'&dS @ekali-tcati tidak dibutrakan

bagi meretra pinn-pintu langit), ia mengatakan, "Yakni: tidak ada

amalan mereka yang naik k"pudu Allah."

n Mutta|aq 'alaih: Al-Ltt'lu'wa Al Mwian,1794, dari hadits Aisyah RA.
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Abd bin Humai4 Ibnu Jarii, Ibnu,Al Mundzir, Ibnu Abu
Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan darinya, ia mengatakan,

"Tidak akan dibukakan bagi mereka unhrk amal maupun doa."

Abd bin Humai4 Ibnu Jarir, Ibnu Abu llatim dan Abu Asy-

Syailfi meriwayatkan dariryra juga mengenai ayat ini, ia mengatakan,

'fidak akan dibukakan rmtrk roh-toh mereka, padabal pintu-pintu ittt
dibulol<an untuk roh-roh orang-orang beriman."

Ibnu Jarir dan Ib,nu Al Mundzir meriwayatkan darinya juga

mengenai firman-Nya: t4l # {; (hingga_.unta masuk), ia

mengatakar! "(Yakni) ya"g t rlo*i banyak." # * A Gc lobotg
jmum),yakni:l'i khort ol ibrat (ke lobang janrm).'

Abdurrazzaq, Al Firyabi, Sa'id bin Manshur, AM bin Htrmai4

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrmdzir, Ath-Thabrani di dalamll Kabir dan Abu

Asy-syaikh meriwayatkan dri Ibnu Mas'ud mengenai firman-Nya:

W gi ff ltirggo uta nasuk), ia mengatakan, "(Yalari) unta

jantan.'

Abu Ubai4 Sa'id bin IUalrshru, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mundzir dan Abu ,{.sy-Syaikh meriwayatkan dari berbagai

jalnr, dari Ibnu Abbas: Bahwa ia membacu,'/f,Jajit, dengan harakat

dlwmmah pada hunrf jim danharakat tasydid pada huruf mitn, daa ia

berkata, "Yaitu tali yang besar, atau tali perahu."

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Ibnu IJmar, bahwa ia

ditanya tentan g +q #, ia pun berkata, "IJnta ke lobang jarum."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia
mengatakan, "nl$ adalah fraasy (alas tidur), sedangkan 1fr
adalatr selimut." Ibnu Jarir dan Abu Asy-syaikh juga meriwayatkan

seperti itu dari Muhaurmad bin Ka'b.

l+bdwraz.zaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, ibnu Abu Hatim

dan Abu Asy-Syailfi meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, ia
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mengatakan, "Demi AllalL berkenaan dengan kamilah para peserta

perang Badar diturunkannya ayat ini: ,* # el:li 4Y Gi2 lOan
Kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam fuda

merela)."

An-Nasa'i, Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari

Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda" cs.lt srit J"f Jt
'u {F sj&ir ,yi yi ,i4ib't .*ni;q,ht utiri 'i ,'lii,rbi, u'iy
.i€35 riiii ,&r uiii lf $',:Jfi ,11t lsetiap penghuni neiaka ^itit-t
tempat dudubrya di swga [bilo ia masuk surgaJ, sehingga ia berkata,

"Duhoi Hranya Allah menuniuki kanni." sehingga hal itu meniadi

penyesalan bagi mereka. Dan setiap penghuni swga melihat tempat

du&tfutya di nerako [bila ia masuk nerakaJ, sehingga ia mengatakan,

"Kalaulah bukan kareno Allah menuniuki kami." Maka ini meniadi

kesythran mereka).re

Ibnu Abu Syaibalu Ahma{ Abd bin Humaid, Ad-Darimi,

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

Mardawaih meriwayatkan dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, dari Nabi

sAw tentang firman-Nya, i'fi ;iKvr 6#tj'{fi Fl, 6 Y;"}3

(Dan diserukan kcpoda mereka, "Itulah surga yang telah diwariskan

lrcpadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kcriaknn') beliau

beisabda, t5iA5 ,ti;itl6,i,ri {-lfSyu }Littl ,tjliLsrl rfu'ol ryi}
.ttttS ),1 1O*eru*an kepada mereka,*Sehatlah kalian sehingga tidok

pernah sakit. Bergelimanglah kalian dengan kcnilonatan sehingga

tidak pernah kcsuliton. Mudaloh kalian sehingga tidak pernah tua.

Dan abadilah kalian sehingga tidakpernah mati")2o

re Diriwayatkan oleh Ibnu larlr,,8ll34.
'o Shahti: Muslim, 4nfi2 dan Ahmad, 3195, d?gji hadits Abu Sa'id dan Abu

Hurairah.
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I - i*iiree;Kinr;is,g#{fr LGTs-,6i

I 'r_5r'@[ ia;lei &;,i L,i Jii.Lti'i.ii7iJeV,tr.3-r;,

I a +ew: @ e;;;r;.*i fi (*(;fr; i,i,# ;i l,is.

I l'e'& I ifi #'s;r';"6b,W63;-X€eligi

I {StfirAr.F,1di-€fil a;"6); #@ e;:r; ;r,cg:l

I Ut, i4,63fi5(,- +(i.ii ti*at;@a+6i rfi{W
I { /S\n1i fiir;l @ -";5;* -gYi K!4.& r$,-t

I @ 6#A*; #,ti*.iA,#:,/rx,pc.
| "oo" penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-

I nenshuni neraka (dengan mengatahan)r rsesunggahnya hami

| **o" sebenornyateloh memperoleh apayang Tuhon menianjikan

I kenoda kami Moha opakah kamu telah memperoreh dengan

I sebenarnya apo (adzab) yang Tuhan hamu menianiikannya

| &"p"a"-u)?' Mereka(penduduhneraka)menjawabr.Betul.,

I Kemudian seorang penyeru (mataikat) mengumumkan di antara

fl *edua golongan itur'KutahanAttah ditimpakan kepada orang-

I orang yang zholim, (yaitu) orangerung yang mengharang-horangi

[ (nanusio) dariialon Allilh dan menginginkan agar jalan itu

I meniadi bengkok, don mcreha kalir hepada kehidapan akhirat.,

1 Dan di ontara hcdaanya (penghuni surga don neraho) oda batas;

| *" di atos A'raaf (tempat yang tertinggi) itu ada orongqrang yang

| ,rr'engenal nosing-masing dari duo golongan itu dengan tanda-

| tuoda mcreka. Dan mereka menyetu penduduk surgarrsalaamun

| 
,alaikwt;, (sahm sejahtera bogimu). Mereka belam lagi

I m'emasuffinyo, sedang mcreko ingin segeta (memtsufinya). Dan

lr.-'----.-"
I

I 
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apabila pandangan mereka dfulihhan ke arah penghuni neraha,

mcreka berhotar'Ya Tuhan koniiangan Engkau tempotkan kami

bersama-sama dengan orangerang yang zhalim itu.' Dan orang-

orang yang di atas A'raaf m,enanggil beberapa orung (pemuha-

pemuha ororrg kafa) yang nurefu ncngenalnya dengan tanda-

tandanya dengut rtuengotahan, 3 Hartt yang harnu kunpulhon dan

apa yang hottu sombonghtn itu, tidahlah memberi nanfaat
kepadamu.' (Orang-orutg di atas A'raaf bertmya kepada penghuni

neraka)r sltukah otangqrang yang kanu telah bersumpah bahwa

mereka frdah akan mendqnt rahnul Allah.' (Kepada orang

mukmin itu dikotafon)r'Mosuklah he dalCIn surgo, tidah ada

kehhawatirun terhadapmu dttt tidoh (pala) hama bercedih hati."
(Qs. AI A'retf Uh aaaD

Bersemmya para penghuni surga kepada para penghrmi neraka

bukan untuk mengabarkan kepada mereka tentang apa yang mereka

sertrkan, akan tetapi unfuk mengecam mereka dan menimpakan

kekesalan di dalam hati mereka

(tt f, ;r1 (Sesunggutrnya kmi dengan seberurnya telah

memperoleh), ini adalah senran tersebut. maksudnya adalah,

sesunggtrhnya kami telah sampai kepada kenikmatan yang dijanjtlqn

Allah kepada kami, apakah kalian juga telah sampai kepada adzab

pedih yang dijanjikan Allah kepada kalian? Kalimat tarrya ini sebagai

kecaman dan celaan. Dibuangnya maful '$ y*g kedua adalatl

karena janji itu tidak dikhususkan bagi mereka saja, tapi bagi semua

manusiao seperti pembangkitan kembali, hisab dan siksaan. Ada juga

yang mengatakan" bahwa dibuangnya itu adalah untuk menjattrtrkan

orang-orang kafir dari kedudukan terhorrrat dengan lfiithab ini ketika

sampai pada kata j anji. ii'$6 (Mereka [penduduk nerakal meniautab,
*Betu?) maksudnya adalalq Kami telah memperoleh dengan
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sebenarnya apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami kepada kami. Al
A'masy dan Al Kisa'i membacanya: p, dengan harakat kasrah pada

huruf 'ain. Makkimengatakan, "Orang yang mengatakan: if, dengan

harakat kasrah pada huruf 'din, maka seolah-olah ia hendak

membedakan antara '3 yarnr1 sebagai jawaban, dengan '3 yarrg

merupakan sebutan untuk sapi, kambing dan unta."

Ltt adalatr munaadii (penyeru). Yakni: lalu berserulah

penyeru mereka, yakni di antara kedua golongan itu. Ada yang

mengatakan, bahwa penyeru itu dari kalangan malaikat.

i*{gi :F jtf in J (Kutukan Allah ditimpakan lrepada orang-

orang yang zhalim). Ibnu 'Amir, Hamzatr, Al Kisa'i dan Al Bazzi
membacanya, i'[ a"og"r, harakat tasydid, dan inilatr asalnya. Adapun
yang lainnya membacanya dengan tafik/if (tanpa tasydid) karena

dianggap pengucapan yang diringankan dari pengucapan yang berat,

atau sebagai penafsir. Al A'masy membacanya dengan harakat kasroh

pada hnnrf hamzah, dengan anggapan disembunyikannya "berkata".

Redaksi kalimat: jti ,# t} (y$-'u-$i UY"itul orang-orang

yang menglralang-halangi [manusial dari jalan Allah) adalatr sifat

untuk ia;lgi (orang-orang yang zhalirn). Boleh rafa' danboleh juga

nashab dengan anggapan disembunyikannya dhamir, atan a'nii. Ash-

Shadd tyakni dari 'br:i5) artinya al man'tt (mencegatr), yakni:

menghalangi manugia dari menempuh jalan yang benar.

(.*$frj(dan menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok),

yakni, mengupayakan untuk membengkokkannya, yaitu: membuat

manusia lari daripadanya dan mencela kelurusannya dengan perkataan

mereka yang menyatakan bahwa itu bukanlah kebenaran, karena

kebenaran adalah apa yang mereka berada di dalamnya. Al 'Iwaj,

dengan lrasrah, menurut ilmu ma'ani dan a'yan adalah sesuafu yang

tidak tegak. Adapur denganfathah adalah s'esuatu yang berdiri tegak

seperti tombak.
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Redaksi kalimar {r;+{ b{U fi W" mereka kafir kepada

lrchidupan affiirat) berada pada posisi naslnb sebagai haal

(keterangan kondisi).

Firman-Nya, $6* (i$j @an di antara kcduanya [penghuni

strga dan neraftal ada batas), yakni, di antara kedua golongan itq

atau di antara sgrga dan neraka. Batas ini adalah dinding yang

disebutkan di dalam firman-Nya SWT: )ifu$ii ltntu diadakan di

antma merekn dinding yang mempwryai pintu) (Qs. Al Hadiid [54:

13).

Firrran-Nya:}ti.r- +ifil ifr3@an di atas A'raaf [tempat yong

tertinggiJ itu ado orangorang). q:i,\ladalah bentuk jamak darjl 'urf,

yaitg beranda pagar yang dibentangkan di antara mereka Contoh

kalimat 'urf al fmas (iambul lnda), 'wf addiik (ambul ayam

jantan). Secara bahasa ,)ii'iladalah tempat yang tinggl. Redalsi ini

bemada sebagai pujian sebagaimana p.a. r*,*-Ny"; Ai $ 3C.,

$ 5) e E{r|ft-(b64a6 yang fidak dilalaikan oleh perniasaan

aai tiaanlputal oteh iul beli dqi mengingati Altah) (Qs. An-Nuur

V\:37).
Para ulama berbeda pendapat mengenai ,t(41 {fr lorang-

or(mg yang di atas A'raafl, siapakah mereka itu? suatu pendapat

menyebutkan, bahwa merpka adalah para syuhada. Demikian yang

disebutkan oleh Al Qusyairi dan Syarhbil bin Sa'd.

Ada juga yang mengatakan, bahwa mereka orang.orang utama

dari katangan kagm mukminin, mereka mengesampingkan kesibukan

diri sendiri dan berkonsentrasi mengamati kondisi manusia' Demikian

yang disebutkan oleh Mujahid.

Ada juga.yang mengatakan, bahwa mereka adalah kaum para

nabi. Demikian yang disebutan oleh Az-Zaiiaj'
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Ada juga yang mengatakan, bahwa mereka adalah kaum yang

kebailon dan kebunrkannya sama (seimbang). Demikian yang

dikatakan oleh Ibnu Mas'ud Hudzaifah bin Al yaman, Ibnu Abbas,

Asy-Sya'bi, Adh-Dhabhak dan Sa'id bin Jubair.

Ada juga yang mengatakan, bahwa mereka adalah Al 'Abbas,
HamzahbAli dan Ja'far. Bunmg-bunmg mengetahui omng-orang yang

mencintai mereka dari putibnya wajab dan orang-orang yang

membenci mereka dari hitamnya wajah. Demikian yang diceritakan

dari Ibnu Abbas.

Ada juga yang mengatakan, bahwa mereka adalah para saksi

kiamat yang memberi kesaksian kepada manusia tentang amal

perbuatan mereka, dan mereka itu ada di setiap umat. Pendapat ini
dipilih oleh An-Nuhas.

Ada juga yang mengatakan, bahwa mereka adalah anak-anak

hasil perzinaan. Demikian yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Ada juga yang mengatakan, bahwa mereka adalah para

malaikat yang ditugaskan menjaga dinding itu untuk memisahkan

orang-orang lofir dari orang-orang beriman sebelum mereka

dimasukkan ke surga dan ke neraka. Demikian yang disebutkan oleh

Abu Mijlaz

Redaksi kalimat (4tr3; OanS mengenal masing-masing

dari dua golongan itu dingan tanda-tanda mereka) sifat untuk {ri7
As-Siimaa adalah al 'alaamah(tanda), yakni: masing-masing dari ahli
surga dan ahli.neraka dapat dikenati dengan tanda-tanda mereke
seperti putihnya wajatr dan hitamnya wajalL atau bekas wudhu pada

orang-orang beriman, atatr tanda lainnya yang dijadikan Allah pada

setiap golongan di tempat itq dengan begitu orang.orang yang di atas

A'raaf bisa mengenali orang-orang yang bahagia dan orang-orang

yang sengsaxa.
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# i6 $',({ lDan mereka menyeru penduduk surga),

maksudnya adalah, orang-orang yang di atas A'raaf menyeru para ahli

surga ketika melihat mereka.

'&'& 6 $a"rrnm 'alaihm.' (salam sejahtera bagimul)'

yakni, menyeru mereka dengan ucapan, "salaamun 'alaihtm,u sebagai

ucapan selamat untuk merek4 dan sebagai penghormatan dan kabar

gembira. Atau gntqk mengabarkan kepada mereka bahwa mereka

selamat dari adzab.

Firman-Nya: iriif;- {t 6S:,i 1 (Mereka belum tagt

memasttkinla, sedang mereka ingin segera [memasufinyafi, yakni,

orang-orang yang di atas A'raaf belum lagi memasuki surgq narnun

Ada juga yang mengatakan' bahwa makna: $iil;- ini adalah:

mengetahui bahwa mereka nkan memasukinya Pengertian ini diakui

oleh para ahli bahasa, yakni: tlrona'abermakna 'alima (mengetahui).

Demikian yang disebutkan oleh An-Nuhas.

Perkataan ini, yakni: batrwa mereka adatah orang-orang yang

berada di atas A'raaf, diriwayatkan dari segolongan atrli ilmu,

terrrasuk di antaranya Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud'

Abu Mijlaz meagatakan, *Mereka adalah atrli surga. Yakni:

Batrwa orang-orang yang berada di atas A'raaf mengatakan kepada

mereka, ,salaamun 'alaihtm.' (salam sejatrtera bagimu), ketika ahli

surga itu belum memasuki suga, dan mereka (yang di atas A'raaf)

sangat ingin memasukinYa"

Firman-Nya:

pandangan mereka
)61 ;5 {4 '{;A i3} ri$ (oan aPabita

dialihkan kc arah penghuni neraka), yakni,

apabila pandangan orang-orang yang di atas A'raaf itu dialihkan ke

aralr para ahli neraka Asal makna fr! aaarur iihah al-liqaah (arah

pertemuan), yaitu aratr yang berhadapan. Tidak ada mashdar yang
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mengiluti platifaol,dengan kasrah di awalnya selain dtamashdo,
salah satunya ini, don yang lainnya adalah tibyaon, adapun selain itu
denganfathah.

ijl (mereka berkao\,yakni: orang-orang yang di atas A'raaf
berkata: 4#tt ,fi {. rI3 { 6 (yo tut on kmni jangan Engkmt

tumpakan' kami bersqna-sotto dengm orang-orang yang zlwlim itu).

Mercka memohon kepada Allah agar tidak dijadilon termasuk orang-

orang yang z,halim.

S$ +r,Flt iiA xS; @n orang-orang yang di atas a'raaf
menorygil beberap orotg) dari orang-orang kafir, ,ft, #i;
Owrg nereka nungenalqn dengwt tondoaandoqn), yakni: bi
'alamtdihiz (deirgan taodm-tmdanya).

Uf (dengm nungaakmiy, ini adala badal dad 63t,
. *|'Ff {fit(Hotayorykomu tampulka tiitaktah

memberi nofoa kc@on), yakni yang kamu hrmpulkan untuk
mengfulangi manusia dri jalan Allah" IGlirnat tanya ini sebagai

celaan dan kecaman

Firman-Nya I i&54'#gt @ot apa yng kamu sombonglron

itu). t di sini adalah mashdu, yakni: dan kesombongan kamu itu
tidaklah berguna bagimu

#t,'6fr '&q { fr\ A$1 fff-l ([orang-orans di atas

A'raof bertonya kopada pnglnCIti rcrakaJ, " Itukah orang-orang Wrg
kamu telah berswnph bahwa mereka fidok akon mendopat rahma
Allah') Ini dari perkataan orang-orang yang di atas A'raaf. Yalmi:
mercka mengatakan perkataan ini kepada orang-orang l<afir smbil
menrmjuk kepada orang-orang lslam yang tengah menuju surga.

Demikian ini lorena sewalnr di dunia, ketika orang-orang kafir
melihat orang-orang Islam, mereka bersumpah dengan matakan ini.
Ini adalah kecaman bagi orang{rang kafir dan untuk menimbulkan

kekesalan mereka
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Firman-Nya, <ii;i A-{l K& Y- I 'zLi ljd;l gxepada

orang mubnin itu dikatakanJ, *MasuHah kc dalam surga, tidak ada

lrekha'watiran terludapmu dan tidak [pulal kamu bersedih hatf) lnt
lanjutan perkataan orang-orang yang di atas A'raaf. Maksudnya

adalah, mereka mengatakan kepada orang-orang Islam, "Masuklah

kalian ke dalam surga. Karena sesungguhnya akan hilanglah rasa takut

dan kesedihan setelah memasukinya."

Thalhah bin Musharrif membacanya I ti+':|, dengan kosrah

padaklln'.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya, g g, Ki ( (f.t i o1 (Sesungguturya kami

dengan sebenonya telah memlnroleh apa yang Tuhon menianiikan

lrcpada fo*i), ia mengatakan, "CYakni) kenikmat4n dan l@mutiaan."

e'ft GC i6 J6 (aa*a apakah kmnu telah memperoleh dengan

sebenarrrya apa tadzdbl yong Tulwn kamu menianiikannya

firepadamuJ?), ia mengatakan, "Yaitu berupa kenistaaq kehinaan dan

adza;b."

Ibnu Abu Syaibalu Abu Asy-syaikh dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Ibnu Umar: "Bahwa ketika Nabi SAW berdiri di

lembah Badar, beliau membacakan ayat ini."2l

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syailfi

meriwayatkan dari As-Suddi mengenai firman-Nyat $effij (Dan

di antara kcdttqnya [penghuni strga don rurakal ada batas), ia

mengatakan, ."Yaihl pagfi, dan itu adalah al a'raaf (tempat yang

tinggr). Dinamai al a'raafl*arcna para penghuninya dapat mengenali

manusia."

2r Shahih: Diriwayatkan dari banyak jalur yang disebutkan oleh Ibnu Hisyam di
dalam As-Sirah An-Nabmytryah,2n79,280; Di-shahih-kan oleh Al Albani di dalam

ta'tiq-nyaterhadaptttzbFiqhAs-SirahkaryaMuhammadAlGhazali,hal.243.
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Sa'id bin Manshur dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

Hudzaifah, iamengatakan, *Al A'raaf adalahpagax di antara sgrga dan

neraka."

Abdurrazzaq, Sa'id bin Manshur, Ibnu Abu Syaibalu Abd bin

Humai4 Ibnu Jarir, Ibnu Al Mtmdzir, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-

Syail*r dan Al Baihaqi di dalamll Ba'ts wa An-Nurytr meriwayatkan

dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, *Al A'raaf adalah sesgatu yang

menonjol."

Al Firyabi, AH bin Hrrmai{ Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syail<h

meriwayatkan darinya" ia mengatakan, *Al A'raaf adalali pagar yang

beraroma seperti aroma ayam jantan.'

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia mengatakan" "Al A'raaf adalah

pegunungan di antara surga dan nerakg mereka itu di atas a'raaf'nya,

yakni di atas puncaknya."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas: Bahwa itg adalah

gundukan di antara surga dan nereka. Di sanalah ditahannya manusia-

manusia pelaku dosa"

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia
mengatakan, "Mereka menyatakan bahwa itg addah titian jembatan."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Hudzaifalu ia mengatakan, "Para

penghuni Al A'raaf adalah orang-orang yang mempunyai amal yang

dengannya Allah menyelamatkan mereka dari neraka mereka itulah

yang terakhir kati mastrk sqrgq mereka ihr mengenali para p€Ntghuni

surga dan para penghuni neraka"

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, mereka itu adalah

yang kebaikan dan keburukannya sama (seimbang), mereka berhenti

di atas titin jembatan. Ibnu Jarir juga meriwayatkan senrpa itu dari

Hudzaifatr. serupa itu pula yang diriwayatkan darinya oleh
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ftBtmrazzasa'id bin Manshur, AM bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu Hatim dm Abu Asy-Syaitfi. Abu Asy-Syaik[
Ibnu Mardawaih dan Ibnu Asakir juga meriwayatkan serupa itu dari

Jabir bin Abdullah.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Abu Zw'ah
bin Amr bin Jarir, ia mengatatan, "Rasulullah SAW ditanya tentang

para.penghug Al A'raaf,belian prm bersabda, q e S:ai';;|-T iparapengnuu Al A'raal, be[auplm bersabda, q p-a|'rr ,Pi t, e
?,,'f(tlrr';s*,.. ;ti, igf 'iri 

rrilr''.fr ,P,'u'#rA L:, {} rif .*iri., 'r!:;+'* F 4 :;il6.#p6'rhi rirri I;'?ili'zfrri,' fjrli ii rtit luireka'rd,;t;h
or(mg-orang yang terafitir kdi epfiuskon perkooqn di antua pa
lumba. Setelah htlun senasta olott selesai runetapkon keputttson di
antwa pa hantba, hitot btfrrmwt, "tr(olio, adolal, orang-orong
ymg dikcfuokot oleh kobailwrkcbaikan kali@t doi neraka, nofiiot
kalio, belun menas*i sllrlga, naka kalio, odolal, yory Aht
bebaslrot Matro tneryrcbolah fr srga sewka kalian.'fl Ibnu Katsir
mengatakan,'Ini ntrsal hosal"

Al Baihaqi di dal@ ll Bo'ts meriwayankan dari Hudzaifah

I.Ts. r"yP .: T3*P: :*Sj,t'h.:,"y. }Tg9. . #
Cut d r.,l.tt grl lurt upY llt rE,Pt fl ratt fV ttt reLot l, U.uIt
uitw W -or.,d iF ;oi!'p i4y $tllra 6,!tr?i yu4t
jui i, ,i ,rP' 4;6' ,f\'m &r' Jl tg,ir ,y\ ?\fi1 IV'ii'as,
.n7;i,l*.'riliri,$uw *ii ;*- & .ioi u,#lu li'16t i?i,
(Pfu hqi Hanat nonti, noatsia akan dihCIrrpulkon, lalu ahli $rga
diperintahlcan nosuk swga fu, ahli nerako diperintahkon ,rras*
turaka" Kemudian dikotako. brydo poa penglwti A'raaf, *Apn

yong lralian tmqgP Merelea ntenjawab,*I(oti ncnunggu perintah-

Mu."- Ialu dikatakon kcpda mereka, "Sesungulmln kehaikot-
kcbaikm kalian telah melewaka kalim dsi nerakon sehingga kalian
tidak memosukinln, nsrntm kesalahon-kosalalwr katian menglwlangi

2 lvfrrsal: Ibnu Jrir, E/139. Ibm Ksir mcngatakan, 2f2l7,"Iuftwsal has&r!
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dntara kalian dan swga. Kini, masuWah kalian (kc surga) dengan

amrynan dan rahmat-Ku')

Sa'id bin Manshur, Ibnu Mani', AM bin Humaid, Ibnu Jarir,

Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani, Abu Asy-Syailfi, Ibnu Mardawaih

dan Al Bnihaqi di dalam Al Bals meriwayatkan dari Abdurrahman Al
Muzni, ia mengatakan, 'T,asulullah SAW ditanya tentang para

p€nghuni A'raaI?-Maka beliau pun bersabda e !, ,W l, rtg i'i'n.i$ ii+*F,4'#:,!'W4 iis )sie"eti',g.vr zia
(Mereka adalah orqrg-or@rg lwtg berpermg di jalan Allah dengan

berbtnt dtrlraka terhadq orutg fin mereka. Maka mereka tercegah

doi neraka oleh berperoryryta merekti di jol@ Allah, nomtm mereka

juga tercega dwi swga oleh kc&rlwkoan mereka terludap orang tua

mereka)"8

Ath-Thabrani dan Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan serupa

itu dengan sanad dho'ddaiAbu Sa'id Al Iftudri secara marfu'. Ibnu

Mardawaih dan Al Baihaql juga meriwayarkan serupa itu di dalam Al
Ba'ts dari Abu Hurairah secara mufu'. Al Harits bin Abu Usamah di
dalarn Musnad-rya, Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih juga

meriwayatkan serupa itu dad Abdullah bin Malik Al llilali dari

ayahnya secara mafu'.Ibnu lvlardawaih juga meriwayatkan senrpa itu
dari Ibnu Abbas secara mrfu'. Abu.A,sy-Sfil& dan Ibnu Mardawaih
juga meriwayatkan serupa itu dari seorang lald-laki dari Mazyanah

secara marfu'. '

Abu Asy-Syai}fi dari Utaidah bin Mutrammad

bin 'Ammar: Bahwa ia ditanya mengenai firman-Nya: 'r!: (rfli I
${S(Merelra belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera

[memasukinyafi, ia mengatakan, "Para malaikat memberi salam

a Dicantumkan oleh Al Haitsami didalamAl Majma',7123, dan ia mengatakan,

"Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam Al Ausdh dan Ash-Shaghr. Di dalam
sanadnya terdapat Muhammad bin Mutfiallad Ar-Ra'i1ryati, ia perawi yang dha'if
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kepada mereka sementam mereka beltrm'memasukinya (surga) dan

mereka sangat ingin memasukinya tatkala para malaikat itrr memberi

salam."

Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syailfi meriwayatkan dari As-Suddi,

ia berkata "Para penghrmi A'raaf adalah orang-orang yang dikenali

dengan tanda-tanda mereka Para ahli neraka dikenal dengan hitamnya

wajah mereka, sedangkan para ahli surga dikenali dengan putihnya

wajah mereka. Tatkala rombongan (malaikat) menghampiri mereka

(yang ahli surga), mereka dibawakan ke surgq meneka pun berkata,

#F (Salaamun 'alaihnn. lsalon seiahtera bagimul). Dan ketika

iombongan lainnya mereka (yang atrli neraka), mereka

pun dibawa ke neraka, mereka berkata, '"-q{lt 
'fi i fif { €, go

Tuhan kami jangan Engkau tempntkan kami bersottta-sama dengan

orang-or alrg yang zlwlim ituf
Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayalkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya , S(l.r$(ii !.fr{'$ (Dm orang-orang yang di

atas A'raaf memattggil beberapo orang [pemuko'pemuka orang

lrafir\, ia mengatakan, *(Yakni) di neraka" {;At, $6 14, #A
6i 3 '#rS Kl:+'ft O*s mereka mengenalnya dengan tanda-

tandanya dengan mengatakon,"Hmta yang kamu futnpulkan dan apa

yang kamu sombongkan itu, tidaWah memberi manfaat kepadamu')

Allah mengatakan kepada orang-orang yang sombong: 'r-$i XFl
f:t:S'ingr{ AS ([orang-orong di atas A'raaf bertanya kcpado

penghuni nerakaJ, "Itukah orcmg-orutg yang kamu telah bersumpah

bahwa mereka tifuk akan mendapat rahmat Allah') yakri para

penghnni A'raaf. 6;i;6q' K{" Y.{'t$lfilVKepada orans

mubnin itu ditratakanl, *MasuHah ke dalam surga, tidak ada

lrclchim,atiran terhadopmu dan tidak (ptta) kamu bersedih hati')
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er'rt $rt'uc4" V5 rt -fi: a+l,.$i 4$ {'6
G

ali @ o.E< & \.it;'sl lLrj6'ir4{i
A# i';{$t11i i#iI €;s(Ji fi fi2i';353t

Sfoifi S@ a;f rH'-.53 oai t - iY ;{;f;' #,
#t c; yi a{* i fi u;;.1, 6-$ 3 }i :it-'l e;;.is.*
yi;'i's,JKo irf g:i"j tra lfr:,;J lll eG,.vii

" 
fi N:& 4L@t 6ii1'-Wae iL'J:i FA

'r$i,'41,&,rfi| e dfi? 16 *- c,1i,.J15 +Stai
'ir, &fi X {1 i Ar. # 1 #r,|36;3i; (* W-

L,lfr{,1i|i3$
"Dan penghuni neraha menyeru penghuni surgar' Limpahkanlah

kepada kami sedikit ah otaunakanan yang telah direzekihan Aaah

kepadamu.' Mereka (penghwi swga) meniawabr'Sesungguhnya

Allah telah mengharamhan fufuunya ita otas orang4rrang fofifu,

fiailu) orang4rang yang meniadihan agarrra mereka sebagoi nain-

main atau senda gurau, dan kehidupan dunia telah nunipu

mereka.' Maka pada hari itu (hianat ini), Kami melupakon tnereka

sebagaimana tnereka melupakm pertemuan mereka dengan hari

ini" dan (sebagaimana) mereka selolu mengingkari ayat<yat Kart.
Dan sesungguhnya Kamitelah mendotangkan sebuah Kitab (Al

Qur'an) kepada mereka yang Kami telah menielaskannya atos dosar

pengetohuan ; meniadi petuniuh dan rahntt bagi orang'orang yang

iii; @ <,rr,4- Wgi3rL V' r :6 46_ 13-1 -|3 
('4

d-
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beritman. Tiadalah mereka menunggu-nunggu kecuali

terlaksananya kebenaran (Al Qur'an) itu Pada hari datangnya

kebenaran pemberitaan Al Qur'an itu, berhatalah orang-orang yang

melupakannya sebelam itur' S es ungguhnya telah datang ras ul-ras ul
Tuhan kami membawa yang haq, maka adakah bagi kami pemberi

syafa'at yang akan memberi syafa'at bagi kami, atau dapatkah kami
dikembalikan (ke dunia) sehingga hami dapat beramal yang lain

dariyang pernah kami amalkan?' Sungguh mereka telah

merugikan diri sendiri dan telah lenyaplah dari mereka apa yang

mereka ada-adakan. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Atlah yang

telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia
bersemayam di atas 'Arsy. Dia menutuphan malam kepada siang

yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula)

matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk

kepada perintah-Ny* Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan

hanyalah hak Allah. Maha suci Alloh, Tuhan semesta alam,"
(Qs. Al A'raaf [7]: 50-5a)

Firman-Ny at fil'uqL'r#lil (Limpahkanlah kepada tmmi

sedikit air). Al lfaadah tyakni dari lj;1.{1l adalah at-tausi'ah
(melapangkan). Dikatakan: afaadha 'alaihi ni'amahu (Dia

melimpahkan nikmat-nikmat-Nya kepadanya). Yakni: para penghuni

neraka meminta kepada para penghuni surga untuk memberikan

sedikit air atau lainnya yang berupa makanan dan minuman yang

dianugerahkan Allatr kepada mereka. Maka mereka menjawab dengan

mengatakan, t'7'ii 'il 6t (Sesungguhnya Allah telah

mengharamkan keduanya itu), yakni air atau lainnya yang

dianugerhakan Allah kepada mereka, 6-jKIl $ latas orang-orang

kalir), sehingga kami tidak dapat memberikan kepada karnu dari apa

yang diharamkan Allah atas kamu.
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Ada juga yang mengatakan, bahwa seruan dari ahli neraka ini
adalah setelah orang-orang yang di atas A'raaf memasuki surga.

Redaksi kalimar (43 (1 i#-,.ir!:€ll <rji [yairuJ orans-

orang yang menjadikan agama mereka sebagai mainlmain atau senda

gurau) b€rada pada posisi jor sebagu sifat untuk 6iKIl.
Penafsiran at-lahw tvakni dari (A, al-la'ib tyakni M ($t dat al
ghtrnr tyakni aari ff 

":ltelah 
dikemukakan

Firman-Ny a;: ;i>!i i,fi6 @o*" pado hari itu (kiamat ini),

Kami melupakan mereka), yakni: Kami membiarkan mereka di dalam

neraka. l:ti ;1i. i,6tv3 1"4 (sebagaimana mereka melupakan

pertemuan mereka dengot hoi ini). Kaf iar adalah ra? untuk

masWm yang dibuang, dan ti adalah mashdo. Yalsd, l<ami

melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan

dengan hari ini.

Firnan-Nyat 6t3t4- Wh i3'4 (:t @n [sebagaimanaJ
mereka selalu mengingfroi ayat-ayat lfumi) dr-'athf-l<an kepada ti
tiJ. Yakni: sebagaimana mereka melupakan dan sebagaimana mereka

mengingkari ay at-ay at Kami. Y akni Wnkiruzz (mengingkari).

Lam pada kalimat &'iil3 (Oan sesungguhnya Kami telah

mendatangkan kcpada merelca) adalalt penimpal sumpatr.

Yang dimaksud dengan '(kitab" tyakni dan: y{{* & (Kami

telah mendatangkan sebuah Kitab)j di sini adalatl jenis jika dhamir-

nya untuk orang-orang kafir semuanya, tapi jika dhamir-nya untuk

orang-orang kafir yang di masa Nabi SAW, maka yang dimaksud

dengan kitab di sini adalah Al Qur'an.

At-Tafshiil ldan: ',etL (Kami telah menjelaskanrrya)l yatcni

at-tabyiin (penjelasan) . ], {Y (atas dasar pengetahuan) berada pada

posisi nashab sebagai haal (keterangan kondisi), yakni: dalarn

keadaan mengetahui batrwa it, .rii (menjadi petunjuk) bagi orang-

orang beriman 'i-$ri(dan rahmat)bagi mereka
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Al Kisa'i dan Al Farra' mengatakan, "Bolehjuga thofadhpada
4 .... ,) .lfit:rs:S(menjadi petunjuk dan rahmat) sebagai za'f untuk kitab.

Firman-Ny u, iL-2? $'o;* {t lfiaaaun mereko menunggu-

nunggu lcecuali terlal<sananya kcbenaran [Al Qr'anJ irz). kalimat

i*-2k a"ngan hamzah, yaitu dari iT. Adapun orang-orang Madinatr

men+akhfi/:kan hamzah. An-Nazhr [yakni dari lttfr adalab al
intizhaar (menanti). Yakni: Tiadalatr mereka menanti-nanti kecuali

apa yang dijanjikan kepada mereka di dalam Al Kitab, yaitu terjadinya

adzab.

Ada juga yang mengatakan, bahwa :L-$ uAaun jazaa'ahu

(balasannya). Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah

' aaqibataha (akibatrya). Malaranya saling berdekatan.

ii.a6* zhad 35, yfui: lada hari datangnya kebenaran

itu, yaitu hari kiamat, ',fi ut:\ O-51 tfiQerkotalah orang-orang

yang melupakannya sebelum itu), yakni, orang-orang yang

meninggalkannya sebelum datangnya kebenaran itu: C; 'J::-t \i;'i
F\$tt"ngguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami membav,a

yang haq), yakni, yang Allah kfuimkan mereka kepada kami dengan

membawa kebenaran. iffi U GI Ji (maka adakah bagi trami

pemberi syafa'at). Ini pertanyaan dari mereka yang bermakna

harapan. TJ lfrii Oang akan memberi syafa'at bagi kqmi) berada

pada posisi nashab sebagai penimpal kalimat tanya

Firman-Nyat "rj J lotru dapatkah kami dikcmbalikan pre

dunia). Al Farra' mengatakan, "Maknanyai au hal nuraddu (atat
dapatkan kami di kembalikan fte dunial), 'J:r K 

"51 
7 {.{i

(sehingga lrami dapat beramal yang lain dari yang pernah kami

amallan).

Az-Zanaj mengatakan, *'':;3 dr-'athf-ka4 kepada maknanya.

Yakni: Adakah seseorang yang dapat memberi syafa'at bagi kami atau

dapatkan kami dikembalikan."
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Ibnu Abu Ishaq membacanya: ,ffi:ij \t,dengan nashab pada

keduanya, seperti perkataan Imru' Al Qais:

tfi'c,,,r3'tf i{.Litd t:ltt*.:[, y 'i'd*
aaaa

"langanlah kau tangiskanmdonu, koeno sestngguhnya kami

sedang mengusahakant kcpmilikaa otau kottti mati sehingga

dimaalkan"

Al Hasan membacanya dengan rafa' pada keduanya.

Maknanya: Adakah bagi kami para pemberi syafa'at yang akan

menyelarnatkan kami dari adzab yang tengah karni alami, atau

dapatkan karni dikembalikan ke dunia sehingga lrarni dapat beramal

shalih selain kemaksiatan yang pernah kami lakukan?

FrfrYi; I, 6"tr1gt h mereka telah merugikan diri sendiri),

yakni: bahwa hd itu tidak berguna bagi mereka, sehingga diri mereka

menjadi bencana dan petaka atas diri mereka sendiri, maka seakan-

akan mereka telah merugi seperti halnya pedagang yang menderita

kerugian modal pokok hartanya. Ada juga yaog mengatakan: Mereka

rugi karena luput dari kenikmatan dan kebagiaan diri.

5;;1,-l3L1l1 ;rL'Jtt (dan telatr lerryaplah dari mereka apa

yang mereka ada-adakan), yakni, kebohongan yang mereka ada-

adakan. Maknanya: Bahwa batallah kebohongan yang datrulu mereka

katakan sewakttr di dunia, atau: sirnalah dari mereka apa yang mereka

jadikan sebagai sekutu bagi Allah sehingga tidak berguna bagi mereka

dan tidak hadir bersama mereka.

Firman-Nyu, 7$ il A,l;jtt;;gtAi iil ojlf il'# At
(Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan

langit dan bumi dalam enqrn masa). Ini salatr satu jenis detailnya

ciptaan Allah, keluhuran kekuasaan-Nya dan kesendirian-Nya dan

mengadakan yang mewajibkan atas pla hamba untrk mengesakan-

Nya dan menyemban-Nya. Asal kata li adalah li.L, lalu salah satu
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I

I

huruf sin-tyadirobah dengan huruf ra: lalu huruf dal-nya di-idgham'

tcan (dimasukkan) ke dalarn huruf /a'tersebut. Buktinya, bahwa anda

mengatakan usudaisah" untuk bentuk tashghir-nya, benhrk jamaknya

adalah asdaas, dan anda juga mengatakan : "iaa'a fulaanan saadisan"

(datanglah fulaan sebagai orang keenam). Al Yaum (hari) adatah dari

sejak terbitnya matahari hingga terbenamnya. Ada juga yang

mengtakan, bahwa hari-hari tersebut adalah hari-hari dgnia. Ada'juga

yang mengatakan, bahwa hari-hali tersebut adalah hari-hari akhirat.

Keenam hari tersebut adalah sejak Ahad hingga Jum'a! dan Allah

SWT Maha Kuasa untuk menciptafannya dalam sekejap, yaitu dengan

mengatakan, *Jadilalt" maka dia pun jadi. Akan tetapi Allatl hendak

mengajarkan kepada para hamba-Nya kehalusan dan kehati-hatian

dalam segala perkara Atau Allah menciptakannya dalam enam hari

l<ar€na setiap sesuatu ada waktrmya. Dalam ayat lain disebutkan:

yfi , €a q ,,6 .il 4tris.6 &ii? ,>.iL7t1 tfrL r'n5

(Dan sesunggalurya telah lbnti ciptakan langtt dan bumi don apa

yang ada di antwa kcduaryM dalon enam mdsa, dot l{ott i sedikit pm

tidak ditimpa kcletihan) (Qs. Qaaf [50]: 38).

Firman-Nya: ,;$tr iF d;:l ? Oa" Dia bersemnvam di atas

'Arsy).Para ulama berbeda pendapat mengenai menjadi

empat belas pendapat. Pendapat yang paling utama dan paling benar

adalah madzhab para salaf shalilt yaihr bahwa Allah SWT ber-isrrrrya'

tanpa "bagaimana", akan tetapi dengan cara yang sesuai dengan-Nya

disertai dengan menzucikan-Nya dari apa-apa yang tidak boleh

disandangkan kepada-Nya, Menunrt batrasanya orang-orang Arab, ol

istiwaa'adalah al 'uhtww wa al istiqraar (tinggl dan menetap). Al

Janhari mengatakao, "Istmtm 'alao zhahr daabatih, yakni istaqarra

(dudnk di atas punggUng tunggangannya). Ista'waa ilaa as'samaa',

yakni: sha'ida (naik ke lang). Istmtaa juga berarti istaulaa wa

ztnhmi (menguasai dan mengalahkan). Seperti ungkapan seofiulg

penyair:
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-raa t .aa ct c

Ot)y l)J .+" -P Uail.u

'Sungguh seorang mctnwia telah menguasai lrak
tmpa pedong don tanpa pertumryhan dwah.

Istmvaa ar-rajul, yaloi telah habis masa mudahnya Istawaa

juga berarti intasaqa wa i'tadala (tegak dan lunrs)."

Diceritakan dari Abu Ubaidah, bahwa makna {;:l di sini

adalah 'alaa (meninggi), seperti rmgkapan seorang penyair:

6:;.;ti Gqt';Jt * ni rlqi" *t':tt
"Lalu Dia mengeluokan air not deras di pdang sahua

Sementua bintmg Yamon telah bulat dan meninggi."

Yakni: 'alaa wa irfata'a (meninggi).

Kat^ ,il;$ menurut Al Jauhari adalalL singgasana raja. Kata

ar^qy digunakan juga untuk makna-makna lainnya" di antaratya 'arsy

al boit yang artinya atap rumatr, arsy al bi.r yang artinya pagar kayu

pada sumur, 'ary as-silnaak yaifu empat bintang kecil. Digrrnakan

juga sebagai sebutan kerajaan, kesultanan dan kemuliaan, seperti

ucapan Zuhur:

jl3r ua,,riif,'*, rf i,;ii tL." (k'r$S

uKalian berdua mencapai suatu dasar yang kerajaanrrya telah hancur

dan luluh kala sandal kqki keduanya tergelincir."

contoh lainnya:

qW i u-lt]|^#;
,raa. e:??ii'"fr'!-iil ot

"Jika mereka membunuhmu, maka sesungguhnya kehtasaan mereka

telah ditaHukkan

oteh Utaibah bin Al Harts bin Syihab:'

contoh lainnya:

gtv, * ;* cs-t.i

ti:rV I n,
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tqy p e"bt:)G;ljf'lihf ilt
"Mereka melilnt kcrjoanfu telah retak di kcdua sisinya,

dan tatkala kcretakan itu terjodi, mereka mengucilkanht."

Telah disebutkan di dalam hadits-hadits slahih tentang sifat

'Arsy Tuhan Yang Maha Pe,murah dan lingkupannya terhadap langit

dan bumi serta semua yang ada di dalam keduanya dan di atas

keduanya, dan itulah maksud pemyatan ini.

Firman-Nya, '-r$i ilt &(Dia menutupkan malam kcpada

siang), yakni: merrjadikan malam sebagai ttrtup untuk siang sehingga

menuttrpi terangnya siang dengan gelaprya malam.

'Ashim, Hamzah dan Al Kisa'i membacanya: t?li, dengan

tasydid, dengan yang lainnya membacanya dengan taffifif. Ini dua

rrzrcam logat (alsen/dialek). Polanya: aghsyao - yuglvyii dan ghasyao

- yaghsyii. Asal makna at-taglayiyah adalah memakaikan sesuatu

pada sesuatu. Di dalam ayat ini tidak disebutkan menutupkan siang

kepada malart, karena sudah cralcup de+ggn menyebutkan salah

satunya" seperti firman-Nya: fi ?U4 |)ry (Pakaian yang

memelihmamu dari panas) (Qs. An-Nahl [6]: 8l). Humaid bin Qais

membacanya: iti3l .tjut t{, dengan menyandarkan fi't kepada'$t.

Posisinya dalam kalimat adalah naslwb sebagai lual $eterungan
kondisi).

Demikian juga firman-Nya: W W- (yang mengihttinya

dengan cepat) sebagai haal dart #t vutoi: Dalam kondisi malam

mengikuti siang dengan cara yang cepat yang tidak terselingi oleh

kondisi apa pun. (# uaaun untuk mashdar yang dibuang, yakni,

yathlubuhu thalaban hotsiitsqn (mengikuti dengan pengikutan yang

cepat). Atau sebagu haal dartfa'il W, At Hatsts adatah al isti'iaal

wa as-sur'ah (segera dan cepat). Dikatakan walla foatsiisan artiqya

wallaa musri'on (berlalu dengan cepat.
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Firman-Nya: e^ ?.f3 iiSt; 'frli ,#$ @an

[diciptalran-Nya ptlal matahui, bulan dan bintang-bintang [masing-
masingJ tunduk kcpada perintah-Nya). Al Akfifasy mengatakan, "Di-
'athf-l<an kepada E5i3i.- Ibnu 'Amir membacanya dengaa rafa'
semnanya sebagai mubtada' dat khabar. Maknrnya berdasarkan yang

pertama: Allah menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang

dalam kondisi tunduk kepada perintah-Nya. Sedangkan berdasarkan

yang kedua, bahwa ini adalah bedta tentang penundukkan.

Firman-Nya, f{ti 3w 'i {1 1ngailat, menciptakan dan

memerintahkan hanyalah lwk Allah). Ini pemberitahuan dari Allah
SWT untuk para hamba-Nyq bahwa keduanya adalah milik Allah.

.iilI aAaan makhluk, sedangkan ]ilr aAAan: kalam-Nyq yaitu cf
dalanr firman-Nya, ffi g lIt fi i ii$ $y ,6- 65 frl
(Sesungguhnya perkataan Komi terludap sesuatu apabila Kami
menghendakirrya, Kami hanya mengatakan kcpadanya,'Jadilah,'
maka ia pun jadi) (Qs. An-Nabl [16]: a0). Atau bahwa yang dimaksud

dengan ilr aadah apa yang diperintahkan-Nya secara rinci, atau

perbuatan-Nya terhadap para makhluk-Nya.

Setelatr Allah SWT menyebutkan di dalam ayat ini tentang

penciptaan langit dan bumi dalam walcu yang singkat itu, selanjutnya

Allatr menyebutkan isrrwa'-Nya di atas 'Arsy-Nya dan penundukkan

matahari, bulan dan bintang-bintang pada perintatr-Nya, dan batrwa

milik-Nyalatr menciptakan dan memerintahkarU Allatr berfirlrrrerr., {2G
'q{fi\tr'ii (Maha suci Allah, Tuhan semesta alam). Yalmi, berkah-

Nya banyak lagi luas. Buurika asy-syai'u darn buurika fiih afinya
sama, demikian yang diktakan oleh Ibnu 'Arafah. Al Azhuri
mengatakaq " {t(: maknanya: ta'aalaa wa ta'aazhama (tinggi dan

agung)." Penafsiran '$fi t: (Tuhan semesta alam) telah berlalu di

dalam surah Al Faatibatr

Ibnu Abu Syaibatr, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari

103TAFSIR FATHUL QADIR



Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, :ifi +4.'.$t +A{'$ (po,
penghuni neraka menyeru penghuni surga), ia mengatakan,

"seseorang memanggil saudaranya dengan mengatakan,'Wahai

saudaraku, tolonglah aku, karena sesungguhnya aku telah terbakar,

limpahkanlah air padaku.' Lalu dikatakan (kepada yang dimintai

tolong): 'Sahuflatr.' Ia pun berkata, 'Sesungguhnya Allah telah

mengharamkannya atas orang-orang kafir. "'
Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hat'rm dan Abu esV-SVa*n

meriwayatkan dari As-Suddi mengenai firman-Nya: fi1'u(41#
'i^1'Hr33Q3l ltimpatttranlah trepada kami sedikit air atau makanan

yang telah direzekikan Allah kcpadamu), iamengatakan,"({ahi) min

at h + ha' aam (mak,atan)."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Zaid

mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Me,reka (para penghuni neraka)

meminta diberi air dan makanan kepada mereka (para penghuni

surga)." Kemudian mengenai firman-Nya: (t;€.11j]6(i'g at 5t
(Sesungguhnya Allah telah menghoramkan kcduanya itu atas orang-

orang kafir), ia mengatakan, "(Yakni) makanan dan minuman surga"

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

di dalam Al Asma' wa Ash-Shi/ar meriwayarkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya: 136 4t_;l7t$ t"c- ;i:-5, ifi @"ro
pada hari itu [kiamat iniJ, I(ami melupakon mereka sebagaimana

merelra melupakan pertemuan mereko dengan lwi inD, ia

mengatakan, "6Yakni1 Kami membiarkan mereka di dalam neraka

sebagaimana mereka membiarkan pertemuan dengan hari ini."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwaya&an dari Mujatrid

mengenai firrran-Nya: ;iy*i'il6<Uot" pada hari itu ftiomat iniJ,

Kami melupalron mereka), ia mengatakan, "(Yakni) nuakhHiruhum

(menangguhkan mereka)."
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Abdurrazzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syai}h

meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya, Ih-;fi $ftt\ E,
(Tiadalah mereka menunggu-nunggu kccuali .terlaksananya
kcbenaran [Al Qur'anJ itu), iamengatakan, "(Yakni) akibatnya."

Ibnu Abu Syaibalu Abd bin Humai4 Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syailfi meriwayatkan dari

Mujahi4 ia mengatakao, -fi.,,.* 6i l" (Pada hari datangnya

kebenman pemberitaan Al Qtr'an irz), yakni, balasannya."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Ny4 fi-;ft di lrgafu hori datangnya kcbenaran

pemberitaan At Qur'an itu), ia mengatakan" "(Yalmi) pada hari

kiamat.'

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nyat 5;ii- V,A € @w wng mereka ada-adakan), ia

mengatakan, "(Yakni) apa-apa yang mereka dustakan di dunia)."

Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-syaikh dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: +ttili 'SL

,V1f-, ,t,i;h$ (menciptakan langrt dan bumi dalam enarn masa),

ia mengatakan, "Setiap masa kadamya seribu tahun.'

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ummu Salamatr, ia

mengatakan, " ,!fi & di37 Qa" Dia bersemayam di atas 'Arsy),

mempertanyakan bagaimananya adalah tidak masuk akal, istiwaa'ittt

sendiri cukup jelas, dan mengakuinya adalah keimanan sedangkan

mengi4gkarinya adalah kekufuran. "

Al-Lalaka'i meriwayatkan dari Malik Bahwa seorang laki-laki

bertanya kepadanya tentang bagaimana istiwa'di atas 'Arsy? Maka ia

pun berkata, "Mempertanyakan bagaimananya itu tidak masuk akal,

karena istiwa' itu sendiri bukan maihul (bukan sesuatu yang tidak

diketatrui), sementara mengimaninya adalah wajib dan

mempertanyakannya adalah bid' ah.'
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Ibnu Abu Ad-Dunya di dalam tatab Ad-Du'a daa Al Khathib

di dalam Tarikh-nya meriwayatkan.dari Al Hasan bin Ali, ia
mengatakan, *Aku menjamin bagi orang yang membaca kedua puluh

ayat ini pada setiap malam, batrwa Allah akan melindunginya dari

setiap penguasa yang zhalim, dari setiap syetan yang sangat durhaka,

dari setiap binatang buas pemangsa dan dati setiap pencuri, yaitu: ayat

kur-si, tiga ayat dari surah Al A'raaf: +fii',{L o$|N'tq, at
,791i (Sesungguhnya Tuhan kamu iatah Attah yang telah

nTenciptakan langit dan bumi dalam enom mosa), sepuluh ayat dari

awal surah Ash-Shaffat, tiga ayat dari suratr Ar-Rahmaan yang

permulaannya: criS *t ru. (Hai golongan jin dan manusia) (Qs.

Ar-Rahmaan [55]: 33), dan penutup sura]r Al Haqrr."

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ubaid bin Abu Maruuq, ia

mengatakan, "Barangsiapa yang ketika hendak tidur membaca: 5t
,?tcl$ *|tAi ,iL 

"51 
frf 'F$ (sesungguhnya Tuhan kamu ialah

Allah yang telah menciptakan langit dan bum) al aayah, maka

malaikat akan membentangkan sayapnya padanya hingga pagr dan

dijaga dari pencurian."

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Muharnmad bin Qais,
salrabatnya Umar bin Abdut Aziz, ia mengatakan" "Seorang laki-laki
dari warga Madinatr menderita sakit, lalu sejumlah satrabatnya

menjenguknya, kemudian salah seorang dari mereka membacakan

ay at: 3fi$,rr.LAi',{L a 5t N'F$ 6y(S e s u n g guhny a Tuhan kamu

ialah Altah yang telah menciptakan langit dan bum) semuanya.

Sementara orang yang sakit itu tadinya sudah tidak dapat bergerak,

namun setelatr itu ia dapat bergerak kemudian duduk, kemudian ia

sujud pada hari dan malamnya itu hingga keesokan harinya di waktu

pertarna kali ia bersujud. Kemudian keluarganya berkata kepadanya"

'Alhamdulillaahil ladzii 'aafaaka (segala puji bagi Allah) yang telatr

menyembuhkanmu.' Ia berkatq 'seorang malaikat diutus kepada

jiwaku untuk mawafatkannya, namun tatkala satrabat kalian
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membacakan ayat yang dibacanyaitl malaikat itu berzujud dan aku

pun sujud karena sujudnya.' Itulah saat ia mengangkat kepalanya."

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syailfi

mefwayatkan dari As-Suddi mengenai firman-Nya: j($i S-{l r;$21Oia
menutupkan malam kcryda siang), ia mengatakan, "Menutupkan

malam kepada siang sehingga menghilangkan cahayanya, lalu

menyusulnya dengan cepat sehingga mentlahuluinya."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dafi Qatadab, ia mengatakan,

"(Yakni) membaurkan malam kepada siang."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya,6*i (dengm cepat), ia mengatakan, "(Yakni) suii'an
(dengan cepat)."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Suffan bin 'Uyainah

mengenai finnan-Nya, ',f{Y, ilYj:'i $ll gngalat, menciptohan dan

memerintahkan lranyolal, hak Allah), ia mengatakan, *Al Klwlq adalah

yang di bawatr'Arsy, sedangkan al atnr adatah yang di atas itu.'

Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaql meriwayatkan drvinya, ia

mengatakan, *Al Khalq adalah penciptaan" sedangkan al amr adalah

perkataan."

4 b7-3J; @ O-i:fri *1 Xi" aa,A 45'#tV:,
<; L.,; fil G iL'C:Si 6i-', *'S tirfi';Y

iF :** it'+ 6 fu €;t J*i-t 5i;{ @'u-+51

|in -*,ViE i6 t Gitt ibg,r'il { tir6t<i -*t r4

431dii; @ <,;Hi'#'d;Ji ti 6vK e.fii

'S.,rfii
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$t AfrAY"{' 1,&S (#c flti;; ;,'r,:iq'61

@'t'Kq#.*St
,.Berdoahh hepada Tuhutma dengan berendah dbi dan suaruyang

lembulsesunggahnyaAllahtidahmenyukaiorungorangyang
melanpaai botos. Danianganlah hanunembuat herusakan di

muka bun i sesudah (Attah) menperbaikhya, dan berdoalah

hepada-Nya dengan rasa tahut (frdah ahan ditefiru) dan harapan

(akan ditubuttun). sesrmgguhnya rahmat Allah onat dek0t hepoda

otot g4rarrg yang berbuot baih Dan Dio,bh yang ncniuphan Mgiil

sebagai penbawa befita genbira sebehan hedatangan rahnat-Nya

(hujan);hinggaapabilLanginitutelahmembawaawanmendwtg,
Karrd haba ke suttu daeruh yang tutdns, lalu Kani twunhail

hajan di drefatt ita, nuha Karrri heluatfun dengan sebab huian itu

pelbagai rrracot buat -buat an. Seperti itular, Karrri metnbangffithut

otang4rangyangtelattrrralirmudth-mwtahonkamumengambil
pelajaran Dan tanah yang baik, tanamot-tananannya tumbuh

subur dengan seizin Ttrtannya; dan tanah yang tidah subur,

tan aman-tanarrronnya hanya turr.btth mctano- Demihiutbh Kami

mengulangi tanda-tanda kebesuan (Kami) bagi orang+rang yorg

bersyukur-" (Qu. Al A'raaf [fl: 55-58)

Allah swT memerintabkan mereka untuk berdo4 dan itu

dibatasi agar yang berdoa ittr merendahkan diri dan melembutkan

suaranya

Manshub-rryu'i$12 er6 @rr*on berendah diri dan suora

yang lembut)|arenasebagai haal (keterulgan kondisi), yakni: dengan

kondisi berendah diri dalarn berdoa dan dengan melembutkan suara

kepada.Nya). Atau sebagai sifat rrntuk mashdar yang dibuang, yakni:

Berdoalah kepada-Nya dengan doa yang merendahkan diri dan doa

t
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yang melembutkan suara. At-Tadharru' dari adh-dharaa'ah, yutu
merendatr, ktrusyu dan tentang. Al Khiifah adalah menyembunyikan,

karena hal ini lebih dapat memutuskan jalan riya' dan lebih dapat

menutup pintu yang menyelisihi keikhlasan.

Kemudian'Allah menyebutkan'illah-nyadengan mengatakan,

"<4% l*A S i3y{sesunssrrhnya Altah tidak menyirai orang'

orang yang melampaui batos)" yakni, yang melampaui batas yang

diperintahkan di dalam berdoa dan segala sesuatu. Barangsiapa yang

melampaui batas pada apa yarrg diperintahkan Allah mengenai

sesuatu, maka ia telah melampaui batas, dan Allah tidak menyukai

orang-orang yang melampaui batas. Keururman ini mencakup juga

melampaui batas dalam berdoa. Di antara bentuk malampaui batas

dalam berdoa adalah pendoa memohon sesuatu yang bukan haknya,

seperti memohon kekal di dunia, atau memohon turtuk mendapatkan

sesuatu yang mustahil pada dirinya, atau memohon bisa mencapai

kedudukan para nabi di akhirat, atau mengencangkan suaranya dengan

berteriak saat berdoa.

Firman-Ny a: tiq!,;yS,X. 6{l;1t3.}{3 (Dan iansantah
lamu membuat kcrusalcan di muka bumi sesudah [AllahJ
memperbaikinya). Allah SWT melarang mereka membuat kerusakan

di muka bumi dengan cara apa pun, baik sedikit maupun banyak, di

antaranya adalah membuntrh manusiq menghancurkan rumatr-rumah

mereka, menebangi pepohonan dan mencemari sungai-sungai mereka.

Di antara bentuk kerusakan di muka bumi adalah kufur terhadap Allatl

dan melaknkan kemaksiatan terhadap-Nya. Makna tlrrfi';y S.X.

(sesudah (Allah) memperbaikinya) adalah setelah Allatt

memperbaikinya dengan mengirimkan para rasul, menurunkan kitab-

kitab dan menetapkan syari'at.

tll:t$li:J3 @an berdoalah kepada-Nya dengan rasa tahtt

[tidak akan diterimal dan harapan [akon dikabullcanfl, ada dira

kemungkinan i'rabnya sebagaimana yang telatr dikemukakan pada
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kalimat: '1#!, (r.fi larrgm berendah diri dan suara yang lembut).

Ini menunjukkan bahwa Allah mensyari'atkan agar orang yang berdoa

merasa takut tidak dikabulkan dan berharap agar doanya dikabulkan

Allah. Jika dalam doanya ia memadukan antara rasa takut dan

khawatir, maka ia akan memperoleh apa yang dimintanya. Al Khauf

adalah kegalauan perasaan yang dikhawatirkan terjadi. Ath'Thama'

adalatr menantikan terjadinya hal-hal yang diharapkan.

Firman-Nya: '#iJl <j # ,irl (firll(Sesunssrhnta
rahmat Allah amat dekat kcpada orang-orang yang berbuat baik).lni
pemberitahuan dari Allah SWT, batrwa rahmat-Nya adalah dekat

kepada para hamba-Nya yang berbuat baik dengan cara kebaikan apa

pun. Di sini terkandung dorongan dan motivasi bagi para hamba untuk

melakukan berbagai kebaikan, karena dekatnya rahmat yang

dengannya bisa digapai keberuntungan, adalatr merupakan fi{gan

setiap hamba Allah.

Para pakar bahasa dan i'rab (penguraian status kata dan anak

kalimat) berbeda pendapat mengenai alasan tadzkir-nyakhabar 4),
yang mana Allah menyebutkan lriaanbukan;Sl. tVafcni: mengapa

khabar-nya diungkapkan dengan kata mudzalclar (yakni +';)
padalral Gadalah kata muannatsl.

Az-7-ajjaj mengatakan, "sesungguhnya kata ar*rabmah

ditakwilkan dengan ar-rufum karena bermakna pemaafan dan

ampunan." Penakwilan ini diunggulkan oleh An-Nuhas.

An-Nadhr bin Syamuel mengatakan, *Ar-Rabmah adalah

mashdar yang bermak'rn at-tarafufuum, dan sedangkan hak mashdar

adalalr tadzkir (benhrk mudzakkar)."

Al Akhfasy Sa'id mengatakan, "Yang dimaksud dengan ar'
rabmah di sini adalah al mathar (hujan), dan men-tadzkir

(mengemukakan dengan lata mudzaklar) sebagian muannats adalah

boleh." Lalu ia bersenandung:
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Arr.f ;tf71,l,tj 143\t c-fti''^f;X

"Tidak hujan yang meneteskan tetesannya dan tidak ptla tanah yang

me numbuhkan s ryur anny a."

Abu Ubaidah mengatakan, "Tadzkir-tya A,3 Wnern at

malraan, yakni: makaan qariib (tempat yang dekat)."

Abu Ali Sulaiman Al Akhfasy mengatakan, "Id salah.

Seandainya seperti yang dikatakannya, tentu kata (.; adalatr

manshub, seperti ungkapan: inna zaidan qariiban minka

(sesungguhny a Zal.d dekat denganmu)."

Al Fara' mengatakan, "sesungguhnya V,ata al qariib, bila
bermakna jarak, bisa mudzak*nr dan bisa muannats, namun bila

bermakna nasab (yakni: kerabat), maka muannats, tanpa ada

perbedaan pendapat di kalangan mereka."

Diriwayat juga dari Al Farra', bahwa ia mengatakan,

"Dikatakan untuk nasab: qariibah fulaan $erubat fulaan), sedangkan

nntnk selain nasab, maka boleh tadz6r dan boleh ta'nits, sehingga

dikatakan: daaruka 'annaa qariib wa fulaanah minnaa qariib

(rumatrmu dekat dengan kami, dan fulanah adalatr kerabat kamt).

Allah Ta'ala berfirman, 'q;s iK'tAAi fi arr.V @* tahukah

kamu hai [MuhammadJ, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat

wafuunya) (Qs. Al Abzaab [33]: 63).' Contoh lainnya dari perkataan

Imru' Al Qais:

rfu- zi.t z-,C,it \) ,.-r; ,luit5,$l ol J:jtu
'Kesialanbagimu di kala Ummu Hasyim sudahtidakdekat lagi

dan tidak pul a B asbas ah putrinya Yasyhtr."'

Diriwayatkan dari Az-Zajjaj, batrwa ia menyalatrkan apa yang

dikatakan oleh Al Farra', lalu ia berkata "Sesungguhnya aarta

mudzakkar dan muannats adalah diberlakuk an pada fi 'l-rrya."
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Ada juga yang mengatakan, batrwa karena ta'nits-nya G)
tidak hakiki, maka ldtabar-nya boleh tadzHr. Demikian makna yang

disebutkan oleh Al Jauhari.

Firman-Ny a: 4# ts+ 6. t3. '€)1 J-j--s51'jd, loan
Dialah yang meniupkan angin sebagai pembav,a berita gembira

sebelum lredatangan rahmat-Nya thujanl) dr-'athf-laaa kepada: ,#-
't$Ji S$t lOio menutupkan malam kcpada siang). Ini mencakup

penyebutan suatu nikmat di antara nikmat-nikmat yang dianugerahkan

Allah kepada para hamba-Nya di samping hal itu menunjukkan

keesaan-Nya dan ilahiyah-Nya

'C41 adalah bentuk j amak dair ar -r i i ft (angin), asal r i ifu adalah

ruuh.

Penduduk Al Haramain dan Abu 'Amr membacanyal tilt,
dengan dhammah pada nun dan syin, yakni jamak dari naasyir yang

bermakna nasab, yakni: dzaat nusyr,

Al Hasan, Qatadah dan Ibnu 'Arnir membacanyal tifl, dengan

dhammah pada nun d,an suhn pada syin, dari nasyara

Al A'masy, Hamzah dan Al Kisa'i membacanyal tlff, dengan

fathah pada nun dan suhn pada syin, sebagai mashdar, dan boleh

juga sebagu mashdar pada posisi haal (keterangan kondisi).

Makna qira'atr-qira'ah ini kembali kepada an-naysr yang

berarti lawan dari ath-thqry (melipat). Seolah-olatr angin itu dilipat

ketika tetang, kemudian lipatannya dilepas sehingga menjadi seperti

tiupan. Abu Ubaidatr mengatakan, "Maknanya: berpencar-pencar ke

berbagai arah, yakni bermalcna: Karni menyebarkannya di sini dan di

sini."

'Ashim membacanya; tifi,dengan Da'bertitik satu di bawah

dan sukun pada syin,jamak dali- basyiir. Yakni: angin memencarkan

hujan.
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Ayat ini senada dengan firman Allah Ta'ala: ',b3-;1"A; bi
*# '{)i (Dan di antara tonda-tanda kchtasaan'Nya ialah bahwa

DU n;tgirimlcan angin sebagai pembawa berita gembira) (Qs. Ar-

Ruum t30J: a6).

Firman-Ny a: .SS2 is'i 6. (sebelum kcdatangan rahntat-

Nya) yaag dimaksud, dengan rahmat di sini adalatr hujan. Yakni:

quddam raftmatih ftedatangan ralrmat-Nya). Maknanya: Bahwa Allatr

SWT rnengirimkan angin untuk menyebarkan hujan atau

membawakan berita gembira tentang kedantangan hujan.

Firman-Nya, {tri 6:4" iifif+6 (hingga apabila angin itu

teloh membclwa awan mendung). Aqallafulaan asy'syai'artinya fulan

membawa dan mengangkat sesuahr. As-SafuaaD bisa mudzakkar dan

bisa muannafs. MaknanJa: hingga apabila angin itu telah membawa

awan yang berat karena air yang dibawanya" 'iii'1Xami halau) awan

itu, # jil.1t* suatu daerah yang tondus), yakni gersang yang tidak

ada tanaman. Dikatakan: suqtuhu li baladi kadzaa, dan ilaa baladi

lrad.zaa (Vakni artinya sama). Ada juga yang mengatakan, bahwa lam

di sini adalah lam 'illah, yakni: li ajli baladin mayyitin (untuk suatu

daerah yang tandus). Al Balad adalah daerah yang ramah di muka

bumi.

itJI ;,,6fit Qalu Kami turunkan huian di daerah itu),yak'n: bi

al balad, yakni: di daeratr yang Kami halaukan awan untuknya. Atau:

bi as-sahaab, yatcni dengan awan Kami turunkan air yang

dikandungnya. Atau: bi ar-riifu" yakni: maka Kami trlrunkan air

dengan angrn yang berhembus di antara hujan.

Ada juga yang mengatakan, bahwa ba' di sini bermakna g,

(dari), yakni: Maka Kami turun air darinya.

4L q"t @qfu Kami keluarkan dengan sebab huian itu),

yakni Aritu. +Al &u: @ettagai macam buah-buahan), yalrri dari

semua jenisnya.
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Firman-Nya: '{;Ji {i 6yK (Seperti itulah Kami
membangkitkan orang-orang yang telah mat), seperti pengeluaran

itu, yakni seperti pengeluaran buah-buahan itulah Kami mengluarkan

orang-orang yang telah mati dari kuburannya pada hari penghimpunan

mereka.

<ri4i '#f (mudah-mudahan kamu mengambil
pelajaran), yakni: mengambil pelajaran sehingga mengetahui

agungnya kekuasaan Allah serta kedetailan ciptam-Nya, dan bahwa

Dia Maha Kuasa untuk membangkitkan kamu kembali sebagaimana

Dia Kuasa mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang kamu saksikan itu.

Firman-Nya: .*s aig,ii$''& #)f ig13 (o* tanah yans
baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Tuhannya),

yakni: at-turbah ath+hayyibah (tanah yang baik), tanaman-

tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dan pertumbuhannya

baik dan sempurna.

(^*t * 'd4 * 
":,L "5t 

(dan tanah yang tidak subur,

tanomary-tanamonnya hanya tumbuh rnerana), yakni: at-turbah al
khabiitsah (tanah yang tandus), tanaman-tanamannya tidak dapat

tumbuh kecuali hanya tumbuh dengan kondisi buruk.

Thalhah bin Musharrif membacanya: ld3, dengan stulam pada

lraf,IbnuAl Qa'qa' membacanya 7 (&J, denganfathah pada lwf, yakulr:

dzaa nakid (punya derita). Adapun yang lairurya membacanya: $$3,
denganfathah pada nan dan kasrah pada tcof.

Ayat ini dibaca juga: L/" yakni: yukhrijuhu al batad
(ditumbuhkan oleh tanah itu).

Ada yang mengatakan, bahwa makna ayat ini adalatr

penyerupaan, yaitu Allah Ta'ala menyerupakan pemahaman yang

cepat dengan tanah yang subur, dan menyerupakan yang bolot
(pemahaman lang lamban) dengan tanah yang tandus (tidak subur).

Demikian yang dikatakan oleh An-Nuhas.
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Ada juga yang mengatakan, bahwa ini adalah perumpamaan

tentang hati, yaitu mengumpamakan hati yang menerima nasihat

dengan tanah yang subur, dan yang menghindarinya dengan tanatt

yang gersang. Demikian yang dikatakan oleh Al Hasan.

Ada juga yang mengatakan, batrwa ini adalah perumpamaan

tentang hati orang yang beriman dan hati orang munafi. Demikian
yang dikatakan oleh Qatadah.

Ada juga yang mengatakan, bahwa ini adalah penrmpamaan

manusia yang baik dan manusia yang jahat (durhaka). Demikian yang

dikatakan oleh Mujahid.

9t:91 3ft AfLl (Demikiantah ltumi mengulangi tanda-

tanda kebesarai [Kami),yakni, seperti pengulangan itr. 6f{i ,7.
(bagi orang-orang yang bersyulwr) kepada Allah dan mengalnri

nikmat-nikmat-Nya.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzit dan Abu Asy-syaikh
meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, (;#'$5t;:t
'r:ifj (Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara

yang lembut'), ia mengatakan, "(Yakni) secara srrr (suara pelan). 1fry
O-*iiit{llsrturgguhnyaAltahtidakmenytkaiorang-orangyang
melampaui batas) dalam berdoa dan lainnya."

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan,

"At-Tadharru' adalah secara terang (nyaring), sedangkan al lchufyah

adalah secara sirr (pelan)."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai

firman-Nya, 'z'JLj 6# 'tS ljo:J geraoahh kepada Tuhanmu

dengan berendah diri dan suara yang lembur), ia mengatakan, "Yakni
secara tenang, sedangkan khufyah yakni secara pelan, yaitu berkenaan

dengan keperluanmu dari urusan dunia dan akhirat U. 7 Liy
O-*Iii (Sesungguhnya Allah tidok menyutrai orang-orang yang

melampaui batas), yakni: Janganlatr kamu mendoakan keburukan bagi

TAFSIR FATHUL QADIR 115



-]

orang beriman, baik laki-laki maupun perempum dengan doa: 'Ya

Allah, hinakanlah dia, laknaflah dia' dan dengan yang serupa, karena

yang demikian ini berarti menyerang."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Mailaz

mengenai firman-Nya: O.*1?5i {}7 i3ylsrsungguhnya Allah tidak

menyulcai orang-orang yang melampaui batas), ia mengatakan,

"Janganlah kamu memohon kedudukan para nabi."

Ibnu Al Mubarak, Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Al Hasan, ia mengatakan, "Kaum muslimin

bersungguh-sungguh dalam berdoa" namun tidak terdengar suara pada

mereka kecuali hanya berupa bisikan antara diri mereka dengql Tuhan

merekq demikian itu karena Allah telatr berfirm *, ' (;# '{$VX
'^14 (Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suora

yang lembut).' Dan demikian itu karena Allah meny3butkan hamba

yang shalih lalu meridhui.yq Allah pun berfirm *,' i(4!iilr16 !r

l7r; (Yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan sudra yang

lembut) (Qs. Maryam [19]: 3)."'

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Shalih mengenai

firman-Ny ", 
tia!,;y"$. et{t j b'-$ {', (oan ianganlah kamu

membuat lrerusalan di nufta bumi sesudah [AllahJ memperbaikinya),

ia mengatakan, "(Yakni) setelah diperbaiki oleh para nabi dan para

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dai Abu Sinan mengenai ayat

ini, ia mengatakan, "(Yakni): Aku telah menghalalkan yang halal-Ku,

mengharamkan yang haram-Ku dan menetapkan bataSan-batasan-Ku,

maka janganlah kalian merusaknya."

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Ny a: ti7L2(71;",1i (dan berdoalah pepada-Nya dengan rasa

tahtt [tidak alcan diterimal dan harapan [alwn dikabulkanfi, ia

mengatakan, "(Yakni) takut kepada-Nya dan mengharap apa yang di
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sisi-Nya. 'q#,51 <i # ;rt {$ ll(Sesungguttnya rahmat

Allah amat delcat kepada orang-orang yang berbuat baik), yakni,

orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang tidak beriman

kepada Allah, maka mereka itu tennasuk golongan yang melakukan

kerusakan."

Ibnu Juraij, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari As-Suddi mengenai firman-Nya: $j .-sii'i;t
€)1 (Dan Dialah yang meniupkan mgrn), ia mengatakan,

"sesungguhnya Allah meniupkan angin, lalu angin itu membawa

awan di antara ujrrng langtt dan bumi, di tempat pertemuannya, lalu

dikeluarkan dari sana, lalu dibentangkan di langit sesuai dengan

kehendak-Nya. Kemudian dibukakan pintu-pintu langit, lalu

mengalirkan air ke atas awan, setelah itu awan pun meneteskan air

hujan."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu

Abbas mengenai firman-Ny a: 4,#t ls'+ 6 f,$ @ebagai pembawa

berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya [huianfi, .ia
mengatakan, "(Yaloi) unttrk menggembirakan manusia karenanya."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi

mengenai firman-Nya: .SS iS$ 6. (sebelum kcdatangan rohmat-

Nya), ia mengatakan, "Yaitu hujan." Dan mengenai firman-Nya:
'dA 'C.? 6yK6rperti itulah Kami membangkitlan orong-orang

yang telah mati), ia mengatakan, "Demikian pula kamu dikeluarkan,

dan demikian pula pembangkitan kembali, sebagaimana halnya

tumbuhan yang dikeluarkan dengan air."

Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari

Mujatrid mengenai firman-Ny u, 6fi ,! AVKArnerti itulah Kami

membangkitlran orong-orang yang telah mati), ia mengatakan,

"Apabila Allah hendak mengeluarkan orang-orang yang telatr mati,

langit menurunkan hujan sehingga terbukalah bumi membukakan
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mereka, kemudian Altah mengirimkan roh-roh, lalu setiap roh turun

kepada jasadnya. Demikianlah Allah menghidupkan kembali yang

telatr mati dengan hujan sebagaimana menghidupkqn bumi."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, 41 ';f;rt3

(Dan tanah yong baik) al aayah, ia mengatakan, "Ini adalatl

penrmpamaan yang dikemukakan Allah tentang orang yang beriman,

ia baik dan amalnya juga baik, sebagaimana tanah yang baik dan

buatrnya baik. 'ti cit <aan tunah yang tidak subur), ini adalah

perumpamaan tentang orang kafir, yaitu seperti tanah yang tandus lagi
gersang yang tidak mengeluarkan keberkahan. Jadi orang kafir itu
buruk dan amalnya buruk." Telatr diriwayatkan juga menyerupai ini
dari sejumlah tabi'in.

,t6t{ (1";; u\,j"I.i,6 @ r+; ii $r1i'#,16
ajsSrrr#rWqfr 4fr3t3@ # ,#

* Y lnl <, ILU'K et j; "jty:g @F s+Jtji

eLw itd ls 6'ix b.";,.;,d-36t -*3 Jycj $75 ifr

{ss*-X+ # {9 #i e Y, f5; 6 ;5,5 @ 5XI
6trrt o il;'r,$r, t*1t;.13 G) ;i;j gJ:r,I;i3;

<*rtjtt\\L'#fqsyt!.iLo,ii6;i1
"Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya lalu ia

berkatar'Wahai kaumku sembahlah Allah, sehali-kali tak ada

Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya (kalau kamu tidak
menyembah Allah), aku takut kamu okan ditimpa adzab hari yang
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besu (hiamat).' Pemuka-pemuka dari kaamnya berkata,

'Sesungguhnya hami memandang kamu berada dalam hesesatan

yang nyata.' Nuh menjawabr'Hai kaumku, tak ada padaku
kesesatan sedihit pun tetapi ahu adalah utusan dafi Tuhan semcsta

alam.Aku sampaikan hepadamu amanat-amanat Tuhanhu dan ahu
memberi nasihat kepadamu, dan akumengetahui dariAllah apa
yang tidak kamu ketahui. Dan apakah kamu (tidak percaya) dan

heran bahwa datang kepadamu peringaton dari Tuhanmu dengan
perantaraan seorang dari golonganmu agar dia memberi
peringatan kepadamu dan ogar kamu bertaloua, dan supaya kamu
mendapat rahmat?' Maka mereka mendustakan Nuh, kemudian

Kami selamatkan dia dan orang-orungyang bersamanya di dolam
bahtera, dan Kami tenggelamkan orong-orang yang mendustahan

ayat-ayat Kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta
(mata hatinya)." (Qs. Al A'raaf [/l: 59-6a)

Setelah Atlah menjelaskan tentang kesempurnaan Kekuasaan-

Nya dan kedetailan ciptaan-Nya pada ayat-ayat yang lalu, di sini Allatr
menyebutkan kisah-kisah umat-umat terdahulu, termasuk juga

peringatan dan ancaman bagi orang-orang kafu. Ini untuk

mengingatkan umat ini terhadap kebenaran, dan agar mereka tidak
mengikuti orang-orang yang menyelisihi kebenaran dari umat-umat

terdahulu.

Huruf larn di sini [yakni pada iill sebagai penimpal kalimat
sumpah yang dibuang. Nuh adalah rasul pertama yang diutus kepada

penduduk bumi setelah Adam. Penguraian tentang Nuh telah
dipaparkan di dalam suratr Aali 'Lnraan sehingga tidak perlu diulangi
di sini.

Tentang pendapat yang menyebutkan bahwa Idris adalah rasul

sebelum Nuh, Ibnu Al 'Arabi mengatakan, batrwa itu hanya prediksi.

Al Maziri mengatakan, "Jika benar apa yang dikatakan oleh para
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sejarawan, maka dapat diartikan bahwa Idris adalah seorang nabi tapi

bukan rasul."

Redaksi kalimat 'fi lrjstr ,j$'J6, Qalu ia berkata,'Wahai
lraumht sernbahlah Allah) adalah redaksi kalimat permulaan sebagai

jawaban atas pertanyaan yang diperkirakan.

Firman-Nya, i& it U p r; gekali-kali tak ada Tuhan

bagimu selain-Nya). Redaksi ini berstatus sebagai 'illah (alasar)

karena adanya kalimat ltlt*l (sembahlah) yakni, sembahlah Dia,

karena tidak ada sesembahan bagimu selain Dia yang berhak menjadi

sesembahanmu

Nd', Abu 'Arnr, 'Ashirn, Hamzah, Ibnu Katsir dan Ibnu

'Amir membacanyu, ii{2, dengan rafa'V,arena di sini sebagu na't

/!. Sementara Al Kisa'i membacanya dengan khafadh di semua A1

Qur'an karena sebagai na't latazh. Al Farra' dan Al Kisa'i
membolehkan nashab sebagai istitsnaa' (pengecualian), yaknii maa

lahtm min ilaahin ilaa iyaahu (sekali-kali tidak ada tuhan bagimu

kecuali Dia). Abu 'Amr mengatakan, "Aku tidak mengetahui

(dibolehkannya) jarr dan tidak pula ruslrab.' Ini disanggah, bahwa

sebagian Bani Asan me-noshab-kan t dalam semua kondisi.

Contohnya perkataan seorang penyair:

Ju'rf *rsl; e?c '*kltl'kV'*ht'ep
"Tidak terlarang minum darinya kecuali hanya merpati yang berkicau

di atas dahan-dalwn yang panjang!'

Redaksi kalimat: r+; riA:L #.3r;1 {llsesungguhnya
firalau lramu tidak menyembah AllahJ, aht takut kamu akan ditimpa

adzab hari yang besar [kiamatJ) adalah redaksi yang mengandung

alasan perintah untuk menyembatr. Yakni: Jika kamu tidak

menyembalr-Nya, maka aku takut kamu akan difinpa adzab hai
kiamat, atatadzab hari topan.
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Firman-Ny a:, y.jt u: liJ,It 
JG (P emuta-p e muka dar i kaumny a

berkata). Ini redaksi kalimat permulaan sebagai jawaban atas

pertanyaan yang diperkirakan. !:i( uoa*, para pemtrka kaum dan

para pemimpin mereka. Ada juga yaug mengatakan, bahwa itu adalatl

kaum laki-laki. Penjelasannya telah dipaparkan di dalam suratr Al
Baqarah.

Adh-Dhalaal adalah menyimpang dan keluar dari jalan yang

benar. Yakni: Sesungguhnya kami memandang kamu, bahwa dengan

menyerukan kepada penyembahan Allah saja adalatr kamu berada

dalam kesesatan yang menylmpang dari kebenaran.

Redaksi kalimat ,lj| 36 (Nuh menimtab, "Hai lwumht")

adalah redaksi kalimat permulaan sebagai jawaban atas pertanyaan

yang diperkirat<an. TIi.i 4 ,fr Qak ada padaht kesesatan sedikit

pun) seperti yang kamu ,ryu:tuk*, O:$i{t v3 & 3fr ,#t Qetapi

aht adalah utusan dari Tuhan semesta alam), Dia mengutusku

kepadamu untuk menyampaikan kebaikan kepadamu dan mencegatr

kebtrukan darimu. Nuh menafikan kesesatan daxi dirinya dan

menetapkan baginya apa yang lebih tinggi kedudukannya dan lebih

mulia derajatrya, yaitu sebagai utusan Allah kepada mereka.

Redaksi kalimat: A; €;ldp'Wi (Aht sampaitran lcepadanu

amianat-amanat Tuhanhl betadapada posis i rafa' sebagai sitat \fi.
Atau sebagai redaksi kalimat permulaan yangmabni untuk haal 3:i6.
Makna c;ldpadalah apa yang dengannya Allah mengutusnya kepada

mereka, yaitu yang diwayukan-Nya kepadanya.

'K i$V (dan alat memberi nasihat trepadamu) di-'athf'V,art

kepada f13}{ @tu sampaikan). Dikatakan: nashafunlhu! dan

nashafuu lahu (artinya sama; aku menasihatinya/memberi nasihat

kepadanya). Adanya tambahan lam di sini adalatr untuk menunju*tcan

mubalaghaft (menunjukkan sangat) dalam pengaratran nasihat. Al
Ashma'i mengatakan, "An-Naashift adalah yang bersih dari

kedengkian, dan setiap yang murni disebut nashaba. Maka m{cna
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U aisini adalah: aku memumikan niat unhrk kamu dari unsur-unsur

kerusakan. Bentuk ism-ny a adalatr an-nashiibah.

Redaksi kalimat: 6#7Y fi (-, *\t <a* aht mengetahui

dari Allah apa yang tidak kamu kctahui) di-'athf-l<riln kepada redaksi

sebelumnya sebagai penegasan tentang kerusakannya dan dilandasi

dengan tambahan ilmunya, dan bahwa dia dikhususkan dengan

pengetahun tentang hat-hal yang tidak mereka ketahui, yang mana

pengetatruan itu diberitahukan Allatr kepadanya.

Firman-Nyu, H$J (Dan apakah kamu [tidak percayal dan

heran). Fathah pada wav'z karena sebagai partikel perangkai, dan

masuknya hamzah istilham (partikel tanya) kepadanya berfungsi

mengingkari mereka. Ma'thuf 'alaih-nya muqaddar (diperkirakan),

seolatr-olatr dikatakan: istab'adtum wa 'ajibtun (apakah kamu tidak

percaya dan heran), atau: anlwrtum wa 'ajibtum (apakah kamu

mengingkari dan heran).

Fj *F> ffV 6 @otro datang kepadamu peringatan dori

Tuhanmu), yakni, wahyu dan nasihat. .k ,fr {9 (dengan

perantaraan seorang laki-laki dari golonganmu), yakni: melalui lisan

seorang laki-laki dari golongan kamu yang kamu kenal, dan tidak

melalui lisan seseorang yang tidak kamu kenal atau yang tidak kamu

mengerti bahasanya. Ada yang mengatakarq bahwa {F di sini

bermakna e (bersama), yakni: bersama seorang laki-laki dari

golongan kamu untuk memberi peringatan kepadamu dengannya.

menyelisihinya. 6Fj *1;{9 @o" supaya kamu mendapat rahmat)

disebabkan apa yang dilatrirkan dari mengindatrkan peringatan

untukmu dan ketakwaan darimu yang mendatangkan rahmat Allatl

SWT bagimu dan keridhaan-Nya terhadapmu.

Firman-Nya, ti"i<3 (Moka mereka mendustakan Nuh),

maksudnya adalatr, rulmun setelatr ihr mereka malatr mendustakannya

dantidakmemperdulikanapayangdiperingatkannya.'"31'u$ftl*\
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(kemudian Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya),
yakni, orang-orangyygberiman kepadanya dan tetap bersamanya. g
Wg f;.L1 Aji Gi;1i oj[$ <ai datam boht"ro, dan Kami
tenggelamlran orang-orang yang mendustakan ayat-ryat Kami) dan
terus menerus bersikap begitu serta tidak mau bertaubat.

Redaksi kalimat Ai W, $tL'fill&esungsahnya mereko
adalah lraum yang buta [mata hatinyal adalah 'illah untrtk kaliimat:
gjl; (dan Kami tenggelamkan), yakni: Kami tenggelamkan orang-
orang yang mendustakan itu, karena hati mereka buta sehingga nasihat
tidak mempan bagi mereka dan peringatan pun tidak bergrrna bagi
mereka.

Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-Syaikh, Ibnu Mardawaih dan Ibnu
Asakir meriwayatkan dari Anas, batrwa Nabi SAW bersabda" U Jit
'& ,$t (Nabi pertamayang diutttc adatah Nuh).2a

Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-Syail&, Abu Nu'aim dan Ibnu
Asakir meriwayatkan dart Zatd,Ar-Raqasyi, ia mengatakan, *Nutr AS
disebut Nutr adalatr karena panjangnya penyesalan terhadap dirinya.,,
Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan serupa itu dari Ikrimah.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim serta Al Hakim dan di-
shahih-kanrrya dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Antara Adam dan

Nuh adalah sepultrh generasi, semuaoya berada di atas syari,at yang
haq.'

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Malik, ia berkata, "Wt
adalah para pemuka kaum."

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari As-Suddi mengenai

firman-Nya , F; wT> f;V 6 (bahwa duang kepadamu peringatan
dari Tuhanmu), iamengatakan, "(Yakni) keterangan dari Tuhanmu."

'o Shahih: Dicantumkan oleh Al Albani di dalam Ash-Shafuifrah, no. 1289, dan
disandarkan kepada Ad-Dailami dan Ibnu Asakir.
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Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya Qit'\j,lL ifil$esungguhnya mereka adalah kaum
yang buta [mata hatinya), ia mengatakan, "(Yakni) yang kafir."

Ibnu Abu Syaibatr, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai

finnan-Nya, Q?6l3lL 'ffl$esmgsahrrya mereka adalah kaum
yang buta (mata hatinya), ia mengatakan, "(Yalsri) terhadap

kebenaran."

<i{\7& *sKc-iilbr+1,.fi-Jrt''r; i6 re JE #

ggfriSrX" ,r,"4;;4

Ub({J'std;+i{v
i6@Q,+KfiOffiG$
e+fi€)'qjfiiS;3fi

"H., i44,f, iY Fs & ?t fx 6'#'1

'rl;.%. #, Ar€',r;, d.3 )i:yrJiL'&CiLVz.JS
igr-it33.61;J86@6;$Xtfllfr ';{r;^w:-**,
'q1)iaIi'u.(foy13.gvn$Wfi;,-6tLti'.,33,

-1,*J+t1U?t,Ht#;
t iJr;6w nQ.{ir $ie $3rir, A Y w. ;:.:l
q i+,fr 45V 

"{*11 
@ <:+:g i; rU; ;;

<r:lilj,ArrWIali,LLi-ttA;tfrti

ilLT" 6, -a:ji 6wri' u itlK 4$js:s x @'tiifr
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"Dan (Kami telah mengutus) hepada houm (Aad saudara mereka,

Hud Ia berhatar'Hai kaumhu, sembahlah Allah, sekali-kali tidak
ada Tuhan bagimu selain-Nyo. Maka mengapa kamu tidak

bertakwa hepada-Nya?' Pemuha-pemulca yang hafir dari haumnya
berkatar' Sesunggahnyo kami benar-benar memandang kamu

dalam headaan kurang akal, dan sesungguhnya hami mengonggap

hamu termasuk orung4rrang yang berdusta.' Hud berkatar'Hai
kaamku, fidak ada padaku hekurangan akal sedikit pun, tetapi aku
ini adalah utusan dari Tuhan semesta alanr Aku menyampaikan

amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi
nasihat yang terpercaya bagimu, Apakoh kamu (tidah percaya) dan

heran bahwa datang hepadomu peringotan dari Tuhanrnu yang
dibawa oleh seorang laki-lahi di antarantu untuh memberi

peringatan kepadamu? Dan ingatloh oleh hamu sekalian di waktu

Atlah menjadihan hamu sebagai pengganti-pengganti (yang

berkuasa) sesudah lenyapnya koum Nuh, dan Tuhan telah

melebihkan kekuatan tubuh dan perawahanmu (daripada kaum
Nuh itu). Mahaingattah nikmat-nihmatAltah supaya kamu

mendap at keberuntungan.' Mereka berkata,' Apakah hamu datang

kepada kami, agar hami hanya menyembah Allah saja dan

meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapalc-bapak hami?

Maka datanglah adztb yaag kamu ancamhan hepada hami jika
kamu termasuk orang4rrung yang benah' Ia berkatar'sungguh

sudah pasti kamu akan ditimpa adzab dan kemarohan dari
Tuhanmu. Apakah kamu sekalian hendak berbantahhu tentang

nama-nama (berhala) yang hamu dan nenek moyangmu

menarnakannya, padahal Allah sekali-kali tidak menurunkon
hujjah untuk itu? Maka lunggulah (adzab itu), sesungguhnya aku
juga termasuk orang yang menunggu bersama kamu.' Maha Kami

selamatkan Hud beserta orang-orang yang bersamanya dengan

rahmat yang besar dari Kami, dan Kami tumpas orang-orang yang

mendustakan ayat-ayat Kami, dan tiadalah mereka orang-orang

TAFSIR FATHUL QADIR 125



yang beriman." (Qs. Al A'raaf l7l:65'72)

Firman-Nyar (i fG ,g 6b (D* [Kami telah mengutusJ

kcpada lraum 'Aad saudara rnereka, HuO. Yakni: Dan Kami uhrs

kepada kaum 'Asd, saudara mereka, yalari: salah seorang dari kabilatl

mereka, atau kawan mereka. Atau Allah menyebutnya "saudara"

karena karena ia juga keturunan Adam seperti halnya mereka. 'Aad

adalatr anak Sam bin Nuh. Ada juga yang mengatakan, batrwa ia

adalah 'Aad bin oAush bin kam bin Syalikh bin Arfakhsyad bin Sam

bin Nuh. Sedangkan Hud adalatr putera Abdullah bin Rabah bin Al
Khulud bin 'Aush bin Iram bin Syalilh bin Arfakhsyad bin Sam bin

Nuh.

ti; @ud) dr-'athf-yaylkepada pL i K C 

^ 
W ifi lg

iffz1n berkata,"Hai kaumlat, sembahlah Allah, selcali-kali tidak ada

Tuhan baginu selain-Nya"). Penafsiran tentang redaksi ini banr saja

dikemukakan. Kalimat tanya pada redaksi: i,fii <i'1 @ot mengapa

lramu tidak bertalcwa kcpada-Nya?) adalatr untuk pengingkaran.

Penafsiran tentang \31 juga sudah dikemukakan. As'

Safahaahah adalah kebodohan. Penjelasannya telah dikemukakan di

dalam suratr Al Baqaratr. Mereka tidak hanya mencapnya kurang

akal, tapi mereka juga mengatakan, " <4)K3 A Jilrl $$ {a*
sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk ordng'orang yang

berdusta)" yang mana anggapan mereka ini karena dia mengaku

sebagai rasul.

'qifr 6;t;: €-s;Zgl u",frifi.36 6ua berkata,

"Hoi lraumht, tidak ada padalru kelatrangan akal sediHt pun, tetapi

aht ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam") Kemudian Hud

menafikan kekurangan akal dari dirinya, lalu menyusulkan pernyataan

bahwa ia adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Penjelasan tentang

makna ini baru saja dikemukakan. Dan telah dikemukakan juga
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.r- )c'o
penafsiran: ,V 4t iruJ (Aht menyampailun amanat-amanat

Tuhanht trepadamu). Tentang makna p( i"g" sudah dikemukakan.

lJ adalahyang dikenal kej uj urannya (te-rpercaya).

Redaksi:'P3yLy.P-,f, it ;<$ i ?', f-&,1'a*i1
(Apakah kamu ftidak percayal dan heran balwa datang kcpadamu

peringatan dari Tuharunu yang dibav,a oleh seorang lahi-lahi di
antararnu untuk memberi peringatan kepadamu?) penafsirannya juga

telah dikemukakan pada kisah Ntrh sebelum kisatr ini.

Firman-Nya, d ; )3. :y '$L '3C iyYilL"Ji loan
ingatlah oleh kamu sekalian di waWu Allqh menjadikan kamu sebagai

pengganti-pengganti [yang berhtasal sesudah lenyapnya lwum Nuh),

maksudnya adalah, ingatkanlah mereka tentang nikmat yang Allatr

anugerahkan kepada mereka" yaitu bahwa Allah telatr menjadikan

mereka sebagai penganti-pengganti setelah kaum Nuh. Yakni: Allah

menjadikan mereka sebagai penghruri bumi yang datrulu dihuni oleh

kaum Nuh. Atau: Allah menjadikan mereka sebagai para penguasa.

Kata !f berada pad posisi nahshab karena pengarutrl 1f\1, dan adz-

dzib int menunjukkan waktu. Maksudnya adalah pergantian di muka

bumi, dengan maksud mubalaghaft. Karena bila waktu sesuatu itu

layak disebut, maka sesuatu itu lebih layak lagi.

"&%. dul A d1$ (dan Tuhan telah melebihkan kehtatan

tubuh dan perawakanmu [daripada knum Nuh ituJ) maksudnya

adalatr, lebih tinggi dan lebih besar tubuhmu melebihi nenek moyang

kamu. Telatr diriwayatkan dari para salaf cerita-cerita tentang besar

tubuh kaum 'Aad.

Firman-Ny a: i\ :;{f, Yip'di (Maka ingatlah nibnat--nilonat

Altah). i{t; aaAal jarrruk dali. ilaa. Di antara bentuk kenikmatan itu

adalah nikmatnya mereka menjadi pengganti pengwsa di muka bumi,

kekuatan tubuh, dan nikmat-nikmat lainnya. Pengrralangan peringatan

ini untuk menambah pengakuan . ';{f, adalah ni'am (nikmat-nikmaQ.

6;8 f.lA 6upoyo kamu mendapat kcberuntungan) jika kamu
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mengingat itu, karena mengingat rtikmat merupakan sebab yang

mendorong untuk mensyukurinya, dan barangsiap yang bersyukur

maka dia telatr beruntung.

Firman-Ny a: l!'t!2 'i{ 3t4 64 fj! (Mereka berkata,

"Apalcah lramu datang kepada kami, agar kami hanya merryembah

Aili{,,saia"). Ini adalah pengingkaran dari mereka terhadap seruan

Hud yang mengajak mereka unhrk menyembah Allah saja tanpa

sesembahan-sesembahan yang mereka jadikan sebagai sekutu-sekutu

bagi Allah. Pengingkaran dari mereka ini karena mereka mendapati

nenek moyang mereka tidak seperti apa yang diserukan Hud kepada

mereka.

ffVt; f"5- itl+ 11 

":igt 

(dan meninggaltwn opd yang biasa

disembah oleh bapak-bapak kami?), yakni: kami meninggalkan apa

yang biasa disembah oleh mereka. Ini termasuk yang mereka ingkari.

Firman-Nya:,qg;i5l'ulK,tL163.i,q1trr(Makadatonglah
adzab yang kamu ancamlan kepada lami Jika kamu termasuk orang-

orang yang benar) Ini adalatr permintaan dari mereka agar

disegerakan turunnya adzr;b yang dijanjikan Htrd kepada mereka. Hal

ini karena kerasnya pembangkangan mereka terhadap Allatr dan

menyimpangnya mereka dari jalan kebenaran dan jauhnya mereka dari

mengikuti kebenaran.

Maka Hud menjawab, .',"|tJ ,ill rEj c; rU$; '€; 33

(Sungguh sudah pasti lamu alwn ditimpa adzab dan kemarahan dari

Tuhanmu), maksudirya adalah, Allah telah menjadikan apa yang

ditunggu itu seperti sudah terjadi. lni pernyataan yang memastikan

akan terjadinya, demikian sebagaimana yang dikatakan oleh para

pakar ma'ani dan bayan. Ada juga yang mengatakan, bahwa makna

'g: adalah waiaba (pasti), dan 
'll1adalah 

adzab. Ada juga yang

riengatakan, bahwa maknanya di sini adalah terbelenggunya hati

karena bertambahnya kekufuran.
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Kemudian Hud menyangkal sanggahan mereka dengan

mengatakan, JlJi 4 ,*J+41 (Apakah kamu sekalian hendak

berbantahht tentang nama-nama), yakni, rulma-ftlma berhala yang

biasa mereka sembah, karena penamaannya bukan hakikat, tapi itu

hanyalah peftlm.ran tutran-tutran secara batil sehingga seolah-olah itu

tidak ada kecuati hanya berupa narna-nama saja. $:Sfa::t i,frY#'l',
(yang lramu dan nenek moyongmu metumakannya) yakni, yang kamu

menamakannya untuk sesembahan-sesembahanmu dari dirimu sendiri

dan nenek moyangmu, dan itu tidak ada hakikatnya. bq.fifr $e
,# @adahat Allah setrali-kali tidok menurunkan huiiah untuk itu?)

yuf*i tidak menwunkan hujjah yang bisa kamu gunakan untuk

melandasi apa yang kamu klaimkan secaf,a batil itu.

Kemudia Hud mengancarn mereka dengan ancaman yang

keras, ia pnn mengatakan | <)}{Jli li fA; AS Vli$ (Maka

tunggulah [adzab ituJ, sesungguhnya aht iuga termasuk orang yang

menunggu bersama kamu), yakni, ffiggulah adzab yang kamu minta

didatangkan itu, karena sesunggghnya aku pun termasuk orang-orang

yang menunggunya bersama kamu, dM adzr;b ihr pasti terjadi dan

menimpa kamu tanpa diragukan lagi.

Kemudian Allah SWT mengabarkan, batrwa Allatl

menyelamatkan Hud dan orang-orang yang beriman kepadanya dari

adzab yang rnenimpa orang-orang yang kufur terhadapnya dan tidak

menerima risalahnya. Allalt membinasakan kaum pendusta itu, yakni:

menumpasi mereka semua hingga ke akar-akarnya. Penjelasan

maknanya sudatr dikemukakan

Redaksi kalimat: <t-Ut 139 Vt @an ti1fflan merekn orang-

orang yang beriman) di''athf-kan kepada \i:'iib, yalani, kami

membinasakan kaum itu semuanya yang telah mendustakan ayat-ayat

kami sekaligus tidak beriman.

. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya, 6; fG ,e lb O* (Kami telah mengutus) pepada
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kaum 'Aod saudara merelca, HuO, ia mengatakan, o'Maksudnya bukan

saudara mereka seagama, tapi saudara mereka dari keturunan, karena

ia dari mereka, karena itulah dinyatakan saudaramereka.l'

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ar-Rabi'bin Khaitsam, ia

mengatakan, "Kaum 'Aad berdomisili di antara Yaman hingga Syarn,

mereka menyebar."

Ibnu Asakir meriwayatkan dari Wahb, ia mengatakan, "Orang

dari kaum 'Aad tingginya enarfi puluh hasta dengan ularan hasta

mereka. Bgsarnya kepala salah seorang mereka seperti kubah yang

besar. Sorot mata salah seorang mereka bisa menciutkan nyali

binatang buas, demikian juga dengusan mereka."

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan,

"Diceritakan kepada kami, bahwa tingginya mereka mencapai dua

belas hasta."

At Hakim At-Tirmidzi di dalam Nawadir Al Ushul

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Tinggi seseorang dari

mereka adatah delapan puluh hasta, biji gandum mereka sebesar ginjal

sapi, dan kulit buah delima mereka bisa menampung tempat duduk

sepulutr orang."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syai}*r meriwayatkan darinya

mengenai firman-Nya: '1L% ;;gS A !€;f:t (dan Tuhan telah

melebihtcan kelantan tubuh don perawakanmu [daripada kaum Nuh

itufi, iamengatakan, "(Yaloi) syiddatan (kekuatan)."

Abdullah bin Ahmad di dalam Zatvaid Az-Zuhd dan Ibnu Abu

Hatim meriwayatkan dari Abu Hurairatr, ia mengatakan, "Jika salah

seorang dari kaum 'Aad telah menancapkan fugu batu, niscaya lima

ratus orang dari umat ini tidak akan kuat untuk menanggalkannya.

Dan bila salah seorang mereka menjejakkan kakinya ke tanah, niscaya

engkau bisa masuk ke dalamnya (bekas kakinya)."
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Ibnu Jarir, Ibnu Al M.undzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-
Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: $1i{l',
(nilonat-nikrnat Allah), ia mengatakan, "(Yakni) ni'amallah (nikmat-

nikmat Allah)." Dan mengenai firman-Nya: ,,i+t-, ia mengatakan,

"(Yakni) suWtth (kemurkaan)."

Ibnu Asakir meriwayatkan, ia mengatakan, "Ketika Allatr
mengirimkan angin kepada kaum 'Ad, Hud bersama orang-orang

yang beriman menyingkir di dalam kurungan sehingga mereka tidak
terkena angin itu, kecuali hanya menyentutr kulit dan menentamkan
jiwa. Padahal sungguh angin itu menerbangkan kaum 'Aad dan

membawanya di antara langit dan bumi, lalu membenturkannya pada

bebatuan."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Zaid

mengenai firman-Ny a: 6$$lli'+ irjt i:38:Ei (dan Kani tumpas

orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami), ia mengatakan,

"(Yakni) Kami membinasakan mereka."

Al Bukhari di dalam Tarikh-nya,Ibnu Jarir dan Ibnu Asakir

meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, ia mengatakan, "Kuburan Hud

terdapat di Hadhramaut di bukit meratr, di arah bagian kepalanya

terdapat pohon bidara."

Ibnu Asakir meriwayatkan dari Utsman bin Abu'Al 'Atikah, ia

mengatakan, "(Di arah) kiblat masjid Dimasyq terdapat kuburan

Hud."

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Abu Htrairatr, ia
mengatakan, "LJmur Hud adalah empat ratus tujutr puluh dua tatnrn."

NL u rUY iit 1'3Ji1 ;fi- J6iAt 16 3'5 JE

'4t'#7 fi *6 .r)6:'t-5 iry. rU irc :s il;*
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,6eJL\l6i:{r$ l':t; {'fiG ;A6}::,s ; ;'r
,rf it c ;:ri; F,r:, blal KG iyYiPiv

is L riLXleA Iefi l';:+"i gr:3 t$-fr u <rfuLs

r#:uA i,$\atJ6 @ O-# a$fi a.\#ii ;r
W (J <,r5"i1 ;h'ir, :AihiJ("il- -;i \4
oii'st@o*E+|viT6,t3tYj1l*,:i3:"t

tgr'it$| Vie @ 66.* #t; e $\Gli*z;S
Wfi g&ofi ieqf,\jl}lf r-1j65-14,51#

Jfrt'iLif @ r# t+trl Ali€-* f6{;i A3 :&
'":3 $,Ss't'61 i;";it $16;Pfr.1 ;n ;i,

@dv'At
,.Dan (Kami telah mengutus) kepada haum Tsamud saudara

mereka, Shatih. Ia berhatar'Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali'

kali tidah ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah

datang buhtiyang nyata kepadamu dati Tuhanmu Unta befina

Altah ini menjadi meniadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia

tnakan di bumiAllah, danianganlah kamu mengganggunya dengan

gangguan apa pun, (yang katenanya) kamu akan ditimpa siksaan

yang pedih. Dan ingatlah olehmu diwahtuAllah meniadikan kamu

pengganti-peng ganti (yang b erkuasa) s es udah kaum' Aad dan

memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di

tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung'gunungnya

untuk dijadikan rumah; maka ingatlah nihmat-nikmatAllah dan
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janganlah kamu merajalela di muha bumi membuat kerusahan.,
Pemuka-pemuka yang menyombongkan dbi di antara kaumnyo
berkata kepado orang-orang wng dianggap lemah yang tetah

beriman di antara merekar(Tahuhah kamu bahwa shalih diutus
(menjadi rasul) oleh Tuhannya?, Mereka menjawab,

'sesungguhnya kami berimon kepadowahyu, yang shatih diutus
untuk menyampaikannya.' orong-orang yong mcnyombonghon diri

berkatar'Sesungguhnya komi adatoh orang yang fidak percaya
kepada apa yang kamu imani itu.' Kemudian mereha sembelih unta
betina itu, dan mereka berlaku anghuh terhadop pefintah ruhan.
Dan mereha berhatarsHai Shalih, datangkanlah apayang kama
ancamkan itu kepada kami, jika (betut) hamu termasuk orang-
orong yang diutus (Allah)., Karena itu mereka difimpa gempa,

moha jadilah mereka mayot-mayat yang bergerimpangan ditempat
tinggal mereka. Maka shalih meninggarkan mereka seraya berhata,
'Hai haumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan hepadamu

amanat Tuhanku, dan aku telah memberl nasihat kepadamu, tetapi
kamu fidah menyuhoi orang4rtang yang memberi nasihat.r,

(Qs. AI A'raaf [7lz 73-79)

Firman-Nya: V+, 16 i;3 6E (Dan [rtumi tetah
mengutusJ kepada lcaum Tsamud saudara mereko, shalih). Ini di-
'athlzy^kepada redaksi yang lalu. yakni: wa arsarnaa ilaa tsamuuda
aWtaaham (dan Kami telah mengutus kepada kaum Tsamud saudara
mereka).

3ti7 aaAan suatu kabilatr yang dinamai dengan nama bapak
mereka" yaitu Tsamud bin 'Aad bin ham bin syalikh bin Arfaktrsyadz
bin sam bin Nuh. vJ;L adalah 'athf bayan, yaitu shalih bin ubaid
bin Asf bin Masyih bin ubaid bin Hadzir bin Tsamud. Tidak di-
tashrif-nya kata 'v!.karena dijadikan sebagai narna kabilatr. Abu
Hatim mengatakan, *Tidak di+ashrif-nya kata i1/3 karena a'jami
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(bukan kata Arab)." An-Nuhas mengatakan, 'lPendapat itu keliru,
karena sebenarnya kata 3r:3 berasal dari ats-tsamd, yang artinya air
yang sedikit. Para qura' juga membaca: ;i13 lil4 l:"F it -tl
(Ingatlah, sesungguhnya kaum Tsamud mengingkari Tuhan mereka)

(Qs. Huud [11]: 68), dengan anggapan batrwa itu adala]r sebutan untuk

su{* desa. Tempat tinggal kaum Tsanrud terbuat dari bebatuan,

lokasinya di antara Hijaz dan Syam hingga Wadil Qura."

Firman-Nya: ilja il U H v /ifr l'1!;l iA J$ tn
berlrata,'Hai kaumht, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan

bagimu selain-Nya). Penafsirannya telah dikemtrkakan pada kisalr
Nuh.

t-j -W fU{4Tl lsesungguhnya tetah datang bukti
yang nyata kepadamu dari Tuhanmu), yaloiri, mukjizat yang nyata,

yaihr mengeluarkan unta betina dari dalam batu yang keras.

Redaksi kalimat: 't:; fi ;it i36 .e!i (Unta betina Allah
ini menjadi menjadi tanda baginu) mencakup keterangan tentang

14; @ukti) tersebut. Manshub-nya '4t:. karena sebagai haal
(keterangan kondisi), dan 'omil-nya bermakna isyarat. Di-idhafoh-
kannya t16 tepad a ffi adalahunhrk memuliakannya.

Firman-Ny a: 6l dl e jLV 6i:S (maka biarkantah dia
malran di bumi Allah), maksudnya adalah, biarkanlah unta itu makan

di bumi Allah, karena bumi ini adalah bumi-Nya, maka janganlah

kamu menghalanginya dari apa yang bukan milikmu dan tidak kamu

miliki.

11# J5 @o, janganlah kamu mengganggunya) dengart

sesuatu yang buruk.Yakni:janganlah kamri melakukan keburukan apa

pun terhadap unta itu.

Firman-Ny 
", AJ ${i dLV ([yang karenanyal ksmu akan

drtimpa siksaan yang pedih) maksudnya adalah, penimpal larangan

itu. Yakni: Jika kamu tidak membiarkannya sehingga kamu
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menimpakan suatu keburukarr terhadapnya, maka kamu akan ditimpa

oleh siksaan yang keras lagi pedih.

Firman-Nya: F )1,Lr{6L Kfr,ilYiHdS (Dan ingattah

olehmu di walctu Allah meniadilran kamu pengganti-pengganti [yang
berhtasal sesudah koum 'AoO, maksudnya adalah, menjadikan kamu

sebagai pengganti-pengganti di mt*a bumi, atau: menjadikan kamu

sebagai penguasa-penguasa di muka bumi, sebagiaurana yang telah

dipaparkan pada kisah Hud.

Firman-Nya, ,$\11 O e'*V.i (dan memberikan tempat

bagimu di bumi), maksudnya adalah, menyediakan tempat bagimu di

muka bumi, yaitu tempat tinggal yang bisa kamu tinggali.

Firman-Ny a; 6*r1f# u6;i;13 (Kamu dirikan istana-

istana di tanah-tanahrrya yang datm), maksudnya adalah, kanru

dirikan istana-istana dari kedataran tanalrnya. Atau kalimat im mabni

pada kalimat: ,gifi A F;t (dan memberikan tempat bagimu di

bumi). Suhuulah al ardh adalah tanahnya, yakni: kamu membuatrya

menjadi bahr bata dan sebagaioyq lalu dengan itu kamu dirikan

istana-istana.

Firman-Nyu, GA 3W ',ti+:li (dan kmtu pahat gunung'

gunungnya untuk dijad.ilwn rumoh), maksudnya adalatr, kamu

membuat rumah-rumah pada gunung-gunung batu untuk tempat

tinggalmu. Ini karena kekuatan dan keperkasarm fisik merek4 mereka

mnmpu mematrat gurung untuk membuat goa-goa sebagai tempat

tinggal, karena bangunan dan atap yang mereka buat s'eringkali rusak

sebelum habisnya umur mereka. Manshub-ny" (Akarena sebagai

haal muqaddarah (kata keterangan yang diperkirakan), atau karena

sebagai mafulkedua dari ir:t ;tyang tercakup oleh mhkna 6fu$.
Firman-Nya: ii ';{f, fiL:'$ (matra ingatlah nibnat-nihnat

Altah). Penafsirannya telah dikemtrkakan pada kisah sebelum ini.
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Frrnran-Ny a: (2-4.r,i ,r!i| A-lt;\ {3 (dan jansanlah knmu

merajalela di muka bumi membuat lcerusakan). Al 'Utsaa dan al 'atsw

lyakni daxi Vd adalatr dua macarn logat (akser/dialek).

Penjelasannya telatr dikemukakan di dalam surah Al Baqarah sehingga

tidakperlu diulang di sini.

'i 'r Firman-Nya, .# -+ liiUz:l i$ \li U (Pemuka-

pemulra yang menyombongkan diri di antara lcaumnya berkata)

maksudnya adalatr, para pemimpin yang menyombongkan diri di
antara kaum Shalih mengatakan kepada gglongan lemah yang

dianggap oleh orang orang-orang yang menyombongkan diri itu. &
h Gf, Oang telah beriman di antara mereka) adatah badal dai:
lffi 'u-$i (orang-orang yang dianggap lemah) dengan

pengulangan panikel jarr sehinga merupakan badl al ba'dh min al
fulli Qnngganti sebagian urtuk mengganti keselunrhan), karena di

antara orang-orang yang dianggap lemah itu ada juga yang tidak

beriman, yang demikian ini ditunjukkan dengan dhamir ;k @i
antara merelw) yang kembali kepada lffi 'uJll @r*s-orang
yang dianggap lemah). Tapi bila dhamir ini kembali kepda .yj
(lraumnya), maka ;#'r;fr,i ty*s telah beriman di antara mereka)

adalatr badt tutt (pengganti keseluruhan) aan: lit*lj;l$11oro"g-
orang yang dianggap lemah) dan yang merupakan tujuan dari

perkataan: 4; i Yt W 51 <,fii;1{Tahukah tromu balu,a

Shalih diutus (menjadi rasul) oleh Tuhannya?). Mereka mengatakan

ini sebagai bentuk- celaan dan olokan.

Firman-Nya,5j;3+|l--i\Z-,t3yYj1t(Merekameniavvob,
"sequngguhnya kami beriman lrepada wahyu, yang Shalih diutus

untuk menyampaikannyd') Mereka menjawab dengan menyatakan,

batrwa mereka beriman kepada kerasulannya, padatral pertanyaan

orang-orang yang menyombongkan diri itu adalah: apakah mereka

tahu tentang kerasulannya sehingga bersegera menunjukkan

keimanan. Jawaban mereka yang demikian itu (yang seolah tidak
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sesuai dengan yang ditanyakan ltu) adalah karena perkara

kerasulannya adalah perkara yang sangat jelas lagi terang sehingga

tidak perlu dipertanyakan lagi.

Kemudian orang-orang yang menyombongkan diri itu
menimpali mereka deqgan penuh keangkuhan sambil mengatakan: t3!

<riK +Fr; ci\<setungguhnya trami adalah orang yang tidak

percaya kepada apa yang kamu imani ita). Redalsi-redaksi ini

sebagai redaksi"redaksi permulaan, karena merupakan jawaban-

jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diperkirakan, sebagaimana

telatr dipaparkan penj elasannya

Firman-Nya: 'dit$l Viil, (Kemudian mereka sembelih unta

betina itu). N 'Aqr [yakni aan l-i3ll1adalatr al iarfu (melukai). Ada
juga yang mengatakan, bahwa itu adalah memotong anggota tubuh

yang menyebabkan kematian. Dikatakan: Aqarta at faras apabila anda

menebas kaki-kaki kuda dengan pedang. Ada juga yang mengatakan,

bahwa asal makna al 'aqr adalah memecahkan tulang kaki unta, lalu

digunakan untuk sebutan mengalirkeur daratr (penyembelihan), karena

pemecahan tulang biasanya menyebabkan pendarahan. Disebutkannya

kata 'aqr dalam bentuk jarnak tyakni li33l padatral yang

melalarkannya hanya satu orang, demikian ini karena mereka sepakat

merelakan tindakan tersebut. Ada perbedaan pendapat tentang nama

orang yang menyembelih unta itu. Suatu pendapat menyebutkan

batrwa namanya Qadar bin Salif. Ada juga yang mengatakan selain

itu.

4,5 ;1 l, lg, (dan mereka berlaht angtath terhadap

perintah Tuhan), yakni mereka bersikap sombong. Dikatakan: 'ataa -
ya'tuu 'uhwwan artinya istakbara (menyombongkan diri).

Dikatakan ta'taafulaan (fulan membangkang) apabila si fulan tidak

patuh. Al-Lail al 'aatii artinya malam yang gelap gulita.

Firman-Ny u, 
-67; q1ril Mjj63 @an mereka berkata,

"Hai Shalih, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada
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lrami") yakni: adzab.'4FFt bLK oL|ika fbetulJ kamu termasuk

orang-orang yang diutus [Allahfi Ini permintaan mereka untuk

disegerakan turunnya adzab dan bencana kepada mereka.

'4*St il3Lt W*rna itu mereka ditimpa gempa), yakni az-

zalzalah (gempa). Polanya: rajafa asy-syai' - yarjifu - rajf,aanan Asal

malaranya gerakan yang disertai suara. Contoh kalimat: +l)i r3!.-;i5-
([Sesungguhmya tramu akan dibangkitkanJ pada hari kctika tiupan

pertama menggoncang alam) (Qs. An-Naazi'aat l79l: 6). Ada juga

yang mengatakan, bahwa itu adalah suara mengguntur yang sangat

keras sehingga merontokkan jantung mereka.

Firman-Nya, b:.ti 4lr# Qnatra jadilah mereka ditempat

tinggal mereka), yakni: fii baladihim (di tempat tinggal mereka),
'*,*tr (mayat -mayat y an g b er gel impangan), yakni, bergelimpangan

di tanah pada lutut dan muka mereka sebagaimana bergelimpangannya

burung. Asal penggunaan kata al jutsuum adalah wrtuk kelinci dan

sebangsanya. Ada juga yang mengatakan untuk manusia dan burung.

Maksudnya, 'bahwa mereka mati tak bergerak di tempat tinggal

mereka.

Firman-Nya, if,ii, J$ tuot" Shatih meninggallcan mereka),

yalari Shalih meninggalkan mereka karena tidak lagi mengharapkan

sambutan mereka. 363 @errya berkato) kepada mereka

menyampaikan p,erkataan m: tS$'fJ l;.;;t iS'ier'P|fi ii
<+.41i'oj? I (sesungguhnya aht telah menyampaikan kcpadamu

amanat Tuhanht, dan alat telah memberi nasihat kcpadamu, tetapi

lramu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat).

Kemungkinan Shalih mengatakan perkataan ini setelah kematian

mereka sebagaimana urutan kisahnya tadi, yaitu sebagaimana yang

dilakukan oleh Nabi SAW yang berbicara kepada pma korban dari

kalangan orang-orang kafir yang dibuang ke dalam sebuah sumur di

medan Badar. Atau Shalih mengatakan perkataan itu ketika turunnya

adzab itu kepada mereka, dan seolah-olatr ia menyaksikan peristiwa
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itu, sehingga hal itu menimbulkan kekecewaan atas mereka karena

melewatkan keimanan dan menampik keselamatan dari adab.
Kemudian t*rrpuk bagi Shalih, batrwa ternyata usahanya

menyampaikan risatah dan nasihat yang tulus itu tidak bersambut,

batlkan mereka rnenolak itu dan tidak tidak mau menerimanya, maka

adza;b pun menjadi pasti menimpa mereka, dan trnunlatr kepada

mereka apa yang selama ini mereka dustakan dan mereka minta

disegerakan.

Abdurrazzaq, Al Firyabi, Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid,

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

Abu Ath-Thufail, ia mengatakan, "Karm Tsamud mengatakan kepada

Shalih, 'Datangkanlah suatu tanda ke,pada kami bila engkau termasrk

orang-orang yang benar.' Shalih berkata" 'Keluarlah kalian.' Maka

mereka prur keluar menuju sebuatr gundukan tanah, tiba-tiba

gundukan itu mengerang seperti wanita hamil yang mengerang (saat

akan melahirkan), lalu gundukan itu terbelah dan keluar seekor unta

betina dari tengahnya, maka Shalih berkata kepada merek4 ' L36.r+L
'$G'H jit lUnta betina Allah ini menjadi menjadi tanda bagimu)}

Namun tatkala mereka merasa bosan terhadap unta ifu, mereka

menyembelihnya. +6 ffi 'Plli A V*'JG @atra b er kat a Shal ih,

'Bersukarialah lamu sekalian di rumahmu selama tiga hari...' (Qs.

Huud I l]: 65)."

Abdurrazzaq, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu
Asy-Syaikh meriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan, "Ketika
mereka menyembelih unta tersebut, Shalih mengatakan kepada

merek4 'Bersuka rialah katian selama tiga hari.' Kemudian ia

mengatakan kepada mereka, 'Tanda kebinasaan kalian adalah

besoknya wajah kalian berubah menjadi kuning. Pada hari keduanya

menjadi merah, dan pada hari ketiga menjadi hitam.' Dan ternyata

memang terjadi demikian. Pada hari ketiganya mereka merasa yakin

akan binasa, maka mereka pun menyiapkan kapan dan hanuth,
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kemudian mereka pun ditimpa gempa sehingga menghancurkan

mereka. (Sebelumnya), orang yang menyembelih unta tersebut

berkata 'Aku tidak akan membunuhnya sehingga kalian semua rela.'

Maka mereka pun masrrk ke tempat wanita yang di dalam

dipingitannya lalu bertanya, 'Apakah engkau rela?, ia pgn menjawab,

.Ya.l, Batrkan anak kecil pun mereka tanyai, hingga mereka semua

menyatakan kerelaannya, lalu si penyembelih itu pun menyembelih

unta tersebut."

Diriwayatkan oleh Ahmad, N Bazzat, Ibnu Jarir, Ibnu Al

Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Ath-Thabrani di dalam Al Ausath, Abu

Asy-Syaikh, A1 Hakim dan di-shahrft-kannya" serta Ibnu Mardawaih,

dari Jabir bin Abdullah: "Bafuwa ketika Rasulullah SAW turun Hijr',

beliau berdiri lalu berpidato, beliau bersabda, '€f ifu i 'i.r"t3' 6 ti

,e.it'si H fn' 
'c,ri ,8 l4f't1;i'ol'# t:tfia;l.b ?T'itl ?c-ri *

iriu.,;els' p w u'ipx" ,b$tfi id!;a 'dr r';e 'eLt
?^ e'el ,6i:fi{nii ;1 ,f'W ,i$i w i )ut $,,i:t- Wy.4

a; tr uii6 i;,{a'e,q'i ,q&-3 !, q:oi 9Yi ,# urt q ?r'iar

i; '*; ,!, l? J oe vi$ b:i1,wruai uo''\i sit'i"# 1;i4n.ts

.irr 9r.f ty'il, 
ilfahat rnanusia, ianganlah lalian meminta tanda'

irnao rupaai Nabi tralian, I(arena sesungguhnya kaum Shalih telah

meminta kcpada Nabi mereka agar diwrimkan suatu tanda kcpada

merelra, lalu Allah mengirimkan unta betina ltepada merelu, yang

mana unta itu lceluar dari ialanan yang lebar ini, lalu unta itu mlnurn

dari air merefta di hori ia fteluar, lalu merefta memerah susunyct

sebanyakyang biasa mereko ombit dari air itu di hari yang sielain hati

t@tit@ unta itu minum dan muncul dari ialanan yang lebar ini. Tapi

lremudian mereka malah berlaht anghth terhadap perintah Tuhan

rnerelra, merefta pun menyembelih unta tersebut. Mafta Allah

menjanjilran adzab bagi mereka setelah tiga hari, danianii dari Allah

itu tidak dapat didustalan. Kemudian datanglah suara mengguntur

' Tempat yang terletak di Wadi Qura antara Madinatr dan Syiria'
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kepada merelra, lalu Allak membinasalwn siapa pun dari mereka yang
ada di belahon timur dan barat bumi, kecuali seorang lakiJaki yang

berada di tanah suci Allah, tanah suci Allah itu menghalanginya dari
adzab Allah). Lalu ditanyakan, 'Wahai Rasulullah, siapa orang itu?'
Beliau pnn bersab du, .'n:; ,+Vl t Wl ;isr 4 e" * ,!Ut I @t"
Raghal. Tatkala ia lceluar dari tanah suciitu, ia pm tertimpa oleh apa
yang meriimpa kaumnya)"'u Iboo Katsir mengatakan, "Hadits ini
sesuai dengan syarat Muslim." Ibnu Jarir, Abu Asy-syaikh dan Ibnu

Mardawaih juga meriwayatkan dari hadits Abu Ath-Thufail seperti itu
secara marfu'.

Ahmad meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar, ia mengatakan,

"Ketika Rasulullatr SAW berada di Hijr, beliau bersabda, 4C tjsiU I'$}t;Ib ,.{ru n qg U}tt t'o,i ,qq ggli 111at;iit ,tig
.firbl6 $ (Janganlah kalian mosuklce lolasi [bekasJ orang-orang
yang diadzab itu kecuali kalian menangis. Jika kalian tidak dapat

menangis, mal@ janganlah kalian masuk kcpada mereka, karena

diWtautatirlran kalian akan ditimpa oleh apa yang menimpa mereka)"

Asal hadits ini terdapat di dalam Ash-shabibain darijalur lainnya.26

Dalam lafazh lainnya yang diriwayatkan Ahmad dari hadits ini, ia
mengatakan, "Ketika Rasulullah SAW turun di Tabuk, beliau turun di
lokasi Hijr tempat (bekas) rumah-rumah kaum Tsamud."2? Ahmad

dan Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan serupa itu secara mafu' dari
hadits Abu Kabsyah Al Anmari

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij mengenai

firman-Ny u, ;A l15* *5 @o, janganlah kamu mengganggmya

x Shahih: Ahma{ 3D96; Al Haldm, 21341, ia men-shahih-l<anaya dan
disepakati oleh Adz-Dzahabi; Dicantumkan oleh Al Haitsami di dalam Al Majma',
7/38, dan ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrmi di dalam Al Ausath, Al
Bazzar dan Ahmad menyenrpai itu. Para perawi Ahmad adalah para perawi shahih."

lo_Muttafaq 'ataih: AlBukhari, 433 danMuslim, 4D285,dari hadits Ibnu Umar.
'' Ahnrad di dalam Musnad-nyao2lg,58.
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dengan gangguan apa pun), ia mengatakan, *(Yakni) janganlalt kamu

menyembelihnya."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi mengenai

fimran-Nya GA.}V+fi $i'*:'i (dan pamu palwt gunung-gunungfiyct

untuk dijadiftan rumah), ia mengatakan, "Mereka melobangi gglung-

gun&lg untuk rumah."
" Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al

Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari

Mujahid mengenai firman-Ny a: -$,3 t i.,L YHi (dan mereka

berlaht anghth terhadap perintah Tuhan), ia mengatakan, "Mereka

sangat berlebihan dalam kebatilan. 't6,JltA3:{& (Kmena itu mereka

ditimpa gempa), yakni, suara yang mengguntur."

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syail<rt

meriwayatkan dari Ibnu Zaid merryenai firman-Nya: i)-tli 4V{-jI,6
Abu Hatim dan Abu Asy-Syail*t

'*r* (malra jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan

ditempat tinggal mereka), ia mengatakan, "(Yakni) mayyitiin (mayat-

mayat).,, Abd bin Humaid juga meriwayatkan seperti itu dari Qatadah.

G i buF #lJ' ti'tLiil'$A "yfi. J6 rt(s"jS

A S. Ia;t *.;' 6r# 3c. S1 t;'YA Hy@ f#rrt
j; ;3 rJG 671,.$ 4G 6t16; @ 4#i3
:iA5*LilJvL*1@s'Prs.d*iitt4-3u
6k1? ;str w r*6fii @ 5-#xi <, as

@<+isW
,rDan (Kami juga telah mengutus) Luth (hepada kaumnya).
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Sngatlah) tatkala dia berkata hepado haumnyar'Mengopa kamu

mengerJakan perbuatan keji itu yong belum pernah dikerjakarn oleh

seorang pun (di dunia ini) sebelummu? Sesungguhnya kamu

mendatangi lelahi untuk melepaskan nafsumu (kepada mereha),

bukan kepada wanita, malah kamu ini adahh kaum yang

melampaui batas.' lawab kaumnya tidah lain honya mengatakan,

'Usirlah nrereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini;
sesungguhnya mereka adalah otang-orong yang berpura-pura

tnensucikan diri.' Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikab

pengikutnya kecuali ist*inya; dia termasuk orong-orang yang

tertinggal (dibinasakan). Dan Kamiturunkan kepada mereha huian

Oatu) ; maha perhatihonlah bagaimana kesudahan orang-otang

yang berdosa irrr." (Qs. Al A'ratf [7]: 80-84)

Finnan-Nya: $J't <O* [Kami iuga teloh mengutus| Luth

firepada kaunnyal dr-'athf-kan kepada yang telah lalu, yakni: wc

arsalnaa Luuthan (Dan Karni juga telah mengutus Luth). Atau kata ini

manshub karenafi'l muqaddar ftata kerja yang diperkirakan), yakni:

wadzhtr luuthan waqta qaala liqaumihi (dan ingaflatr kisah Luth

ketika dia berkata kepada kaumnya).

Al Farra' mengatakan, bahwa kata Luuth diambilkan dari

perkataan: haadzaa aliith bi qalbii,yakni: ini merekat pada hatiku.

Az-Zajjaj mengatakan, "sebagian ahli nahwu menyatakan,

batrwa Y,ata luuth bisa merupakan kata bentnkan dari lathtu al fuaudh

yakni aku melumuri kolarn dengan tanah. Ini keliru, karena nama-

nama a'jaur (non kata Arab) tidak ada turunan katanya."

Sibawaih mengatakan, 'Nfr dan Luth adalah narna-nzrma

a'jam (bukan dari kata Arab), hanya saja ringan diucapkan, karena itu

bisadi+ashrif"
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Luth adalah putera Hanrn bin Tarikh, yaitu anak saudaranya

Ibratrim. Allah mengutusnya kepada suatu urnat yang disebut Sadum.

'lJa.lIJ! (,tlYfi lurngopo kamu mengeriakan perbuatan kcii

itu),yakai, perbuatan keji yang menyebabkan kekejian dan kenistaan.

Luth mengatakan ini sebagai pengingkaran dan kecaman terhadap

mereka. $Art G iJ b+,tq(, @ang belum pernah dikeriapan

oleh'ieorang pun [di dunia iniJ sebelummu). Yakni: tidak ada seorang

pun yang melalorkan itu sebelum kamu. Karena liwath (sodomi) tidak

pernatr terjadi pada suatu umat pun sebelum umat ini. 62 di sini

sebagai tambatran yang menegaskan keumuman penafian. ;Redaksi

kalimat ini untuk menegaskan pengingkaran dan kecaman terhadap

mereka.

Firman-Ny a: lfi 3r;)1 'biYl ;L1'l (sesunswhnva kamu

mendatangi telaki untuk melepaskan nafsumu firepada merekafl.Nafi'

dan Hafsh membacanya sebagai khabar dengan satu hamzah ber
lwsrah. Sedangkan yang lainnya membacanya dengan dua hatnzah

sebagai partikel tanya yang mengindikasikan celaan dan kecanran.

Qira'ah pertama dipilih oleh Abu U-baid, Al Kisa'i dan yang liannya,

sementara Al Khalil dan Sibawaih memilih qira'ah kedua.

Berdasarkan qira'ah pertam4 maka kalimat ini bertopang pada

kalimat "rfujil $Yl ll,t ngrpo pamu mengeriakan perbuatan keii

irz). Demikian juga berdasarkan qira'ah kedua yang disertai tambahan

partikel tanya dan pengulangannya yang berfungsi untuk mubalaghah

pada segi kecaman dan teguran

Manshub-nya 1'#, karena sebagai mashdar, yakni:

tasytithuunahum syahwatan (karnu berhasrat melaktrkan itu untuk

melepaskan nafsumu kepada mereka). Bisa juga sebagai mashdar

pada posisi haal (menerangkan kondisi), yakni: mwytahiin (dalam

keadaan penuh hasrat). Bisajuga sebagai maful lah,ya|'nr: li aili asy-

syalrwah (,rntuk memenuhi hawa nafsu). Ini menunjukkan bahwa

tidak ada maksud mereka melalarkan perbuatan keji ini kecuali
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sekad& melepaskan nafsu, yakni tanpa disertai dengan maksud yang

sesuai dengan akal. Maka dalam hal ini mereka ittr seperti binatang

yang menyetubuhi binatang lairurya ketika terdorong oleh syatrwat

biratri.

e$ -r.i $ (bukan kcpada wanita), yakni, dalam

perbrratanmu ini kamu melewatkan wanita yang merupakan'tempat

untuk memenuhi syatrwatmu dan mencari kenikmatan. Kemudian

setelatr mengemukakan pengingkarannya, Luth beralih kepada

pemberitatruan tentang apa yang mereka lakukan itu, yaitu batrwa

perbuatan itu adalah perbuatan melarrpaui batas yang menyebabkan

timbulnya kekejian yang memalukan ini.

Firman-Nya: .+ri +* 6tL 6i (Jav,ab kauminya tidak

lain), yakai, kaumnya yang melakukan perbuatan keji yang diingkari

Luth itu, j;;:136 ol '-$L@orryo mengatakan,u(Isirlah merekd),

yalnri, Luth dan pengilut-pengikutnya, 'H y @ari kotomu ini)

yakni, Tidak ada jawaban mereka selain perkataan ini yang

menunjukkan keteguhan mereka untuk tetap pada tindakan

menyimpang yang diingkari Luth itu.

Redaksi kalimat: 'oill:i &,6 ftL {trtunssrrhnya mereka

adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri) adalah

alasan yang melandasai perintah mereka unttrk mengusir.

Penyandangan cap "berpura-pura mensucikan diri' kemungkinan

adalah yang sebenamya, yakni: bahwa maksudnya batrwa mereka

menghindarkan did dari terjenrmus kepada perbuatan keji itu,

sehingga tidak layak mereka tinggal bersama kami di kota kami ini.

Bisa juga mereka mengatakan itu sebagai bentuk hinaan dan olokan.

Kemudian Allah SWT mengabarkan, batrwa Allatl

menyelematkan Luth dan orang-orang yang beriman kepadanya.

Dalam hal ini Allah mengecualikan istinya, karena ia tidak beriman

kepadanya. Makna: 'g'-rgl A ilKaia turmasuk orang-orang yang

tertinggal [dibinasakan) adalatr: bahwa ia termasuk yang tertinggal
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di dalam adzab Allah. dikatakan: ghabara dsy-fyai' apabila sesuatu itu

berlalu, juga dikatakan ghabara apabila menetap, kata ini termasuk

kata yang mempunyai arti kebalikan. Ibnu Faris di dalam Al Muimal

menceritakan dari suatu kaum, bahwa mereka mengatakan, "Al
Maadhi 'aabir bi al a'in al muhmalah, wa al baaqii ghaabir bi al
mu jamah (Yang telatr berlalu adalah 'aabir dengan 'ain tanpa tttrk,

sedangkan yang tetap ghaabir dengan titik)." Az-Zajiaj mengatakan,

" b- a.ill a, (t er ma s uk o r an g- or an g y an g t e r t i n g gal), yakni, termasuk

orang-orang yang tidak selamat." Abu Ubaid mengatakan, "Makna
'U-itfi 7!4Qermasuk orang-orang yang tertinggal), yakni, tennasuk

orang-orang yang dipanjangkan umurnya.l'Dia (istinya Luth) adalah

wanita yang lanjut usia. Mayoritas ahli bahasa menyatakan bahwa

makna al ghaabir adalah al baaqii (yang tersisa/tertinggal).

Firman-Nya: tifr ,*SP\S (Dan Kami turunlwn kepada

merelra hujan [batufi. Suatu pendapat menyebutkan, ba]twa amthara

bermakna irsaal. al mathar (menunrnkan hujan). Abu Ubaidatl

mengatakan, "Mathara, untuk rahmat, sedangkan amthara unhrk

adzab." Maknanya di sini: Bahwa Allatt menurunkan hujan kepada

mereka yang tidak biasB mereka rasakan, yaitu mereka dihujani

dengan bebatuan, sebagainiana dalam firman-Ny ", tt4g$|trfi
,W ;) (Dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang

terbakar) (Qs. Huud [1 l]: 82).

q# ''^:r* 6K ,';' J!{i @aka perhatilanlah

bagaimana kcsudahan orang-ofang yang berdosa itu). Ini khithab

unttrk setiap yang layak baginya, atau unttrk Muham.mad SAW. Dalam

suratr Huud akan dipapatkan kisah Luth selain yang telatr dipaparkan

di sini.

Ibnu Abu Ad-Dunyq Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-Syaikh, Al
Baihaqi di datam Syu'ab Al Iman dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari

Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: 't'L,iil i$V\ lurngopo lwmu
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nengerjaknn perbuatan kcji itu), ia mengatakan, '!(Yakni) manggauli

dubur laki-laki (sodomi)."

Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan,

"sesungguhnya mula-mula perbuatan kaum Luth adalatr: Bahwa iblis
datang kepada mereka dalam wujud anak kecil yang tampak sebagai

anak yang paling ganteng yang pernah mereka lihat, lalu anak itu
mengajak mereka kepada dirinya sehingga mereka pun menggaulinya"

kemudian mereka terbiasa melakukan ihr."

Abdurrazzaq, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan

darinya mengenai fimran-Nya | 'oill::. &6 frL $esunssrrhwa
mereka adalah orang-orang yang berpura-ptra mensucikanr diri), ia
mengatakan, "(Yakni) suci dari mehggauli dubur laki-laki dan dubur

perempuan."

, Abd bin Humai4 Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Qatadatr mengenai finnan-Nya : C nK,Ll;X $y
';*r#l (kccuati isterinya; dia termasuk orang-or(mg yang tertinggal

- [dibinasqkanD, ia mengatakan, "(Yakni) yang tertinggal dalam adzab

Allah.'

Ahu Asy-syaikh meriwayatkan dari Sa'id bin Abu Arubah, ia

mengatakan, "Kaum Nabi Luth berjumlah empat juga orang."

$tu H v-;rt V*# 4#.J6:Wir61 G-fi' 6L'

3?i1$1i?P3,34W.rL3:,vX?q"
e.i{|J.b3 r:'i*3 Flir; z1,1ra$r541i 5w:

<ir, & 8t W&5'ffii''L3tfup,!ltl*l
.rj @ ar# ,?;L4 F ?- ik*;*t'ti21;yi-72
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'e,;W 3fty @ 6-+-ei i b.s 6rc5 bjb{j

iryT4#utijKuxA$\tirc
'r--S K'iJ J6"uL,ti,!fi f W

$Dan (Karttubh mengutus) hepadopenduduh Madyan saudara
mereka, Syu'aib.Ia berhator'Hal kaumhu, sembahlnh Allah, sekati-

hali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya Sesungguhnya telah
datang kepadamu bufuiyang nyata dari Tuhanmu. Maka

semparnakanlah takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu
hurangkan bagi manwia barang-barang takaran dan timbangan
mereka, dan janganlah hamu membuat herusakan di muka bumi

sesudah Allah memperbaikinya Yang demikianitu kbih baik

iKi # f 'z- iyVb $W* Gj,33 .t,

'r* x'& ftt *E W I W .agr*j G fiL,tltr;

$@65,fr',&';,
e,46frW-',,511!;;tt

6vfr w iy:,a FL b.6 iL IL|*S ;fi i,F efrX $
al
,lll eW r6'SGj erV;:r"Ii\ii6 {ft.;fi 6-gi*-
<JSJvj lvS:r ii,-"lt,y'Ut j t'r$ W. Urg; 

gj Wj
,#iifti@5,#$sfstw

e{4;'offie$t

J$ #Jf @ 6;,11 p13s$L UKojlW
# iF gt:, 657'$S U*; i; 614'Hfi 'Irt 

r;t$-

@6s
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bagima jiha betut-betul hamu orungorang yang beriman. Dan

janganlah hamu duduk tti tiayti&pialan dengan menahut-nakufi

dan menghalang-halangi orung yang beriman kepadanya dariialat

Allah, dan menginginhan agatialanAltah itu bengkok. Dan

ingatlah di waktu dahulunya kamu befiwnlah sedikit, lalu Allah

memperbanyak iumlah kamu Dan pethatikanlah bagaimana

kesudahan orang4nang yang berbuat kerusakan lika ada

segolongan daripada hamu beriman hepada apayang ahu diutus

' untuh menyampaihannya dan ada (pula) segolonganyang tidak

berirnan, maka bersabarlah, hingga Allah menetapkan huhumnya

di antara kita; dan Dia adalah Hahimyang sebai'bbaihnya"

Pemuka-pemuka darl kaum syu'aib yang menyombongkan diri

berkatorrsesungguhnya kami akan mengusir hamu hai syu'aib dan

ofang4rrang yang beriman bersamamu dafi kota kami, hecuali

hamu kembali hepada agama kami.' Berhata Syu'aibr'Dan apakah

(kamu ahan mengusb hami), kendatipun kartfidah menyuhainya?

Sungguh kami telah mengada'adakan kebohongan yang besar

terhadap Allah jiha hart kembali kepada agamamu sesudah Allah

melepashan kami daripadanya Dan tidahlah patut hami untuk

hembati hepadanya, hecuali iiha Allah, Tuhan hami,

menghendahi(nya). Pengetahuon Tuhan homi meliputi segala

sesuatu KepadaAtlah saialah hami bertawahhol Ya Tuhan homi,

berilah keputusan antara hami dan kawn kami dengan hak (adil)

dan Enghaulah Pemberi heputwan yang sebaih-baihnya.' Pemuka-

penuha haum Syu'aib yong hafit berhata (hepada sesomanya),

,sesungguhnya jiha kamu mengikuti syu'aib, tentu kamu jiha

befiuat demikian (meniadi) ofang-ofang yang merugi.' Kemudian

mereha ditimpa gempa, muhaiadilah mereka nuyahmayat yang

beryelimpangan di dalam runwh-rwnah mereka. (Yaitu) ofang-

orang yang mendwtakan syu'aib seobh-olah mereha belwn pernah

berdiam di kota ilu; orang'orung yarrg mendustakan Syu'aib'

mereka itulah orungorung yang meragl' Maha Syu'oib
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meninggalkan mereha seraya berkata;. Hai haumhu, sesungguhnya
aku telah menyampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku dan
aku telah memberi nasihat kepadamu Maka bagaimana aku akan

bersedih hafi terhadap otang-orang yang kafir?rtt
(Qs.At A'raaf [7]: 85-93)

Firman-Nya: li-7| if61 6_ii Jtl 1o* [Kami tetah
mengutusJ kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syu'aib) di-
'athf-kan kepada yang telatr lalu, yaitu: wa arsalnaa (dan Karni telatr

mengutus). 6i adalatr nama kabilah. Ada juga yang mengatakan

nama negeri. Pendapat pertama lebih tepat. Kabilatr tersebut dinamai
dengan nama bapak mereka" yaitu Madyan bin Ibrahim, sebagaimana

Kabilah Bakr dan Tamim.

Finrran-Nya: 11i,7 $(l 6o*ro rnereka, Syt'aib). V111
adalah 'athf bayan, yaitu Syu'aib bin Mika'il bin Yasyjab bin Madyan
bin Ibrahim. Demikian yang dikatakan oleh 'Atha', Ibnu Ishaq dan
yang lainnya. Asy-Syarafi bin Al Qithami mengatakar.r, bahwa ia
adalah Syu'aib bin 'Ifa' bin Tsuwaib bin Madyan bin Ibrahim. Ibnu
Sam'an menyatakan, batrwa ia adatah Syu'aib bin Hanatr bin Yasyjab
bin Lawi bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Qatadah mengatakan,

"Dia adalatr Syu'aib bin Shafiran bin 'Ifa' bin Tsabit bin Madyan bin
Ibrahim."

Firman-Nya, +ft- 36 <n berkata, "Hai kaumht ...') hingga:
'i6; -JW @ubi lnng nyata dari Tuhanmu), penjelasannya

telah dikemukakan pada kisah Nuh.

Firrranr-Ny a: 6$$f5 3l:JJ1 $J6 gara semlrurnakanlah

takaran dan timbangantrya). la memerintabkan mereka agar

menyempurnakan takaran dan timbangan, karena mereka adatah kaun
yang bertansaksi dengan menggunakan takaran dan timbangan,

narnun mereka tidak mengerti hal itu.
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Ada perbedaan pendapat mengenai alasan disebptkannya a/

kail yang merupakan mashdar dengan di-'athf-1a.6 kepada al miizaan

yang merupakan ism lil aalah (sebutan suatu alat). Suatu pendapat

menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan al kail ini adalatr a/

mikyaal (nama alat takar) sehingga meqiadi sesuai ketika di"athf-l<an

kepada al miizaan.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan aI

miizaanadalah alwan(mashfur) sehingga sesuai dengan al kail.

Faa' pada kalimat $J6 lmaka semptrnakanla}) berfirngsi

unttrk atftl(merangkaikan) kepada l:\Ji1 lsembahlah).

Firman-Nya | ?fr5 ,tgilt2!$j @rn i*s*tah kamu

hrangkan bagi morusia barang-barang takman dan timbangan

mereka). Al Batrlu t$<ni aanlfiladalatr an-naqsh (ktrang), yaihr

dengan menodai barang dagangan, mengurangi, menipu pembeli atau

mencuranginya. Semua ini termasuk memakan harta orang lain

dengan cara yang batil.

Konteks firman-Nya: Fllil;r\ (barang-barang takaron dan

timbangan mereka) menuqiulil<an bahwa mereka melakukan

pengurangan dalam segala sesuatu. Ada juga yang mengatakan, bahwa

mereka adalah para pemalah yang memungut pungutan atas setiap

barang yang masuk ke pasar mereka ContOh kalimat dari perkataan

Zrrttur:
,t i'q or.)' gbtk aJt'');l'osJ3:;tL6.t F Cii)

"Apakah di setiap pasar lrakterdapat pemalak

dan pado stiap barang yang diiual da orang yang mancatut dinar-"

Firman-Nya: ri,rfi;L Lfi ,.bj/tI J !r1.$ $3 @*
janganlah kamu membuat kcrusakon di mulw bumi sesudah Allah

memperbaiHnya). Penafsirannya banr saja dikemukakan. Dalam hal
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ini mencakup kerusakan yang sedikit mauprm yang banyak, dan yang

remah maupun yang parah.

Kata penunjuk: ;USjt (Yang demikian irz) menunjukkan
kepada perbuatan yang diperintahkan kepada mereka dan yang

dilarangkan atas mereka. yang dimaksud dengan kebaikan di sini
adalah tambahan secara mutlak, karena sama sekali tidak ada kebaikan

dalam hat tidak menyempurnakana takaran dan timbangan, dan dalam

hal merugikan orang lain, serta dalam hal membuat kerusakan di
muka bumi.

Firman-Nya: it:L} $1a $Lr"ltli.u1$;. (o* jongantah
lramu duduk di tiap-tiap jalan dengan menaht-nohtti). Ash-Shiraath
adalah ath-thariiq (alan). Yakni: Janganlatr kamu duduk di setiap
jalanan untuk menakut-nakuti orang lain dengan siksaan. Ada yang

mengatakan, batrwa mereka biasa duduk-duduk di jalanan yang

mengarah ke tempat Syu'aib, lalu menakut-nakuti mereka dengan

mengatakan, "Sesungguhnya ia seorang pendusta, maka janganlah

engkau pergi kepadanya." Yaitu sebagaimana yang dilakukan oleh
kaum Quraisy terhadap Nabi SAW. Demikian yang dikatakan oleh
Ibnu Abbas, Qatadah, Mujatrid, As-Suddi dan lain-lain.

Ada juga yang mengatakan, batrwa maksudnya adalah duduk
di jalanan agama dan. menghalangi orang lain yang hendak

menempuhnya. Jadi yang dimaksud itu bukan duduk di jalanan secara

riil. Pengertian ini ditegaskan oleh redaksi: & fil W G 5t:i5i
.*" Gt; (dan menghalang-halangi otang yang birimon kcpadanya

doi jalan Allah).

Ada juga yang mengatakao" bahwa yang dimaksud oleh ayat

ini larangan mencegat perjalanan (merampok. dan merampas). Ini
memang merupakan perbuatan mereka
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Ada juga yang mengatalon, bahwa mereka adalah para

pemalak yang strka memungut upeti di jalanan dari harta orang lain,

maka mereka dilarang melakukan ihr.

Pendapat pertama paling mendekati kebenaran, namun tidak

menghalangi unhrk mengartikannya dengan semua pendapat yang

telah disebutkan tadi.

Ifulimat 'oi*} (dengon menafut-natafi\ b€rada pada posisi

nashob sebagai lual &asr:rngan kondisi), demikian juga yang di-

'arhf-kfr kepadanya Yakni: Jangnnlah kamu dtduk di tiaptiap
jalanan dengan menakut-nakud pra pqialmn)'a untuk mengMangi

mcreka dari jdan Allah deirgm megrryayakan agg'jalaoan itu
b@gkok.

Yang dimalsrd doogm asl*shffi 'an sabilllllah [yakni dri:

.$1 )# ;1 6:3lii:ladalah mcngMansi orus lain dari jalan ymg
pcrcka &duk di aasnya, dm mcnrccgah'mcreka sampai kcpoda

Syu'aib, lcarcna bcrjalanrya orang tain di jalman tcrscbtt. adalah

untuh sampai kcpadaNabiyullalU fiaitu jalan Allah"

q Gf. $ @rotg Wrg Mqtot kopotuty) adalah n{d
'o'tiL, (menglwtory-Motgi). Dlranb fir q <i$ (berinot

tcopadmy) kembali kcpada AllalL atau ke,pada jalan Allatu atau

k4ada tiapt-tiap jdan, dau kcpada Syr'aib.

t^{* 4#S (ht rungingtkn ago Jalm Attah fiu

bengtok), yakni, mengupayakan jalan Allah itu bengkok, tidak lurus

lagi. Pembahasan tentang al 'iwal telah dipapar*alr. ltz.?alai
mengatakan, "Dengan kosral, pada 'oin untuk banyalc nalrne
$dmgkan dqglo fahah rmt* ihram."

%'ttEF-.t||u(Don rngalah dt wdau tolruhqn kalrn),

yakni: waqto taorttCIn (di waktu dahulu kamu) fr$ 1tr1-r991,
sedlldt), yakni: 'adofuiwn qalfitor$umlah kmu scdih), iUj{s
(lolu Allah nenperfuqnhiurrlah krrlzn) dcogan kfimrnm" Adaiuga
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'.(.

yang mengatakan, yalcni: di walctu dahulu kamu miskin lalu Allatr
menjadikan kamu kaya.

6$5i '^it| 6( ,3;t ItjStY (Dan perhatikantah

bagaimana lrcsudahan orang-orang yang berbuat kerusakan) dari
umat-umat yang terdahulu, karena sesungguhnya Allah telah
membinasakan mereka dan menurunkan siksaan-siksaan kepada

mereka dengan cara menghilangkan menghapuskan jejak mereka.
^a.y, LI*i\ u'5\ Wv,'Fi W i,( og (rika ada

segolongan daripada kamu berhnan kepada apo yang aht diutus
untuk menyampaitrannya) kepadamu yang berupa hukum-huktrm yang

disyari'atkan Allah kepadarnu, i$yt @an ada (pula) segolongan)

daripada kamu <r-Sf i,-';, tq. X'& g b#i, V;f. j Oang
tidok berirnan,, mako bersabarlah, hingga Allah menetapkan

huhtmnya'di antara kita; dan Dia adalah HaHm yang sebaik-

bailorya).Ini merupakan ancarnan yang keras bagi merekq dan b*an
merupakan perintah untuk bersabar terhadap kekufiran. Hukum Allah
di antara kedua golongan itu ?dalah menangnya orang-orang yang

benar atas orang-orang yang batil. Ini senada dengan firman Allatr
Ta'ala: !H"i f4, $ Wi (Sebab itu tunggutah,

sesungguhnya kalni menunggu-nunggu bersatnamu) (Qs. At-Taubah

[9]: 52). Atau ini sebagai perintatr bagi orang-orang beriman untuk
bersabar terhadap pengapayaan yang dilakukan orang-orang kafir
hingga Allah memenangkan mereka atas orang-orang kaft...

+oi u W;{*1 ittrl \:if Jt6 (Pemutraaemutra dari kaum

Syt'aib yang menyombongkan diri berkata), yakni, qaala al a,ryraaf
al mwtalcbiruun (berkatalah pemuka-pemuka yang menyombongkan

dii), iil$l;,'u$It #it-igll (Sesmgguhnya kami akan mengusir

kamu hai Syt'aib dan orang-orong yang beriman bersamamu).

Mereka tidak hanya kaft ddn membangkang terhadap seruan yang

diserukan kepada mereka, tapi juga mereka bertindak melampaui

batas dengan congkak rmttrk mengusir Nabi mereka dan orang-orang
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yang beriman kepadanya dari kota mereka, atau mengernbalikannya

dan orang-orang yang bersamanya ke dalam agama kufur mereka.

Yakni: Harus memilih salah satu dari dua pilihan, yaitu: diusir, atau

kembali (kepada kepercayaan mereka).

Az-Zajjaj berkata, "Bisa iuga al 'aud im bermakna al ibtidaa'

(mulai). Dikatakan: 'aada ilaaya min fulaan malvuuh, yakni: shaara

ilayaa (ia menjadi kepadaku dari fulan yang dibenci), walaupun

sebelum itu tidak pernah dibenci. Maka tidak bisa dibantah dengan

dikatakan: bagaimana bisa Syu'aib berada pada agama kufur mereka

sebelum diutus Allah menjadi rasul? Ini perlu jawaban karena

dominasi kaumnya yang mengikutinya pada l:tritahb kembali kepada

agama mereka.

Redaksi kalimat: 't"S K ';l JG @ertcata Syu'aib, "Dan

apakah [tramu akan mengusir kamiJ, kendatipun kami tidak

menytkainya?") adalah redaksi kalimat permulaan sebagai jawaban

atas pertanyaan yang diperkirakan. Hamzah (Vakni partikel tanya) ini

unttrk mengingkari terjadinya apa yang mereka minta, yaitu mengusir

atau kembali (kepada agama mereka). Wawu-nya adalah wawul haal

(berfungsi menerangkan kondisi). Yakni, Apakatr kamu akan

mengembalikan kami ke datarn agamamu walaupun kami tidak

menyukai kembati kepadanya? Atau: Apakah kamu akan

mengeluarkankami dari kotamu walaupun kami tidak menyukai keluar

darinya? Atau: walaupun kami tidak menytrkai keduanya. Maknanya:

Kamu tidak berhak untuk memaksa kami atas salah satu dari kedua

hal tersebut, dan adalatr tidak benar kamu melakukan itu. Karena

pemaksaan bukanlatl pilihan, sehingga penyetujuan telhadap paksaan

tidak dianggap sebagai persetujuan, dan kembali kepada agama kamu

iuga tidak dianggap sebagai kembali. Dengan demikian sirnalah apa

yang dipandang sulit oleh sebagian mufassir mengenai stahrs ini

sehingga menyebabkan pembahasan yang panjang.
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4 j. (3i I,L vs ;tt & w )i (sungguh kami tetah
tnengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Alloh jika kami
lrembali kepada ogamamu) yang merupakan kesyirikan itu. &it:A
W fnl @esudah Allah melepaskan kami dari padanya) dengan

keimanan, maka kami tidak akan kembali kepadanya selamanya. tlj
'6 ifu(Dan tidafuah patut lcami),yakni, tidak layak dan tidak pantas,
-W"fi 6 @ntuk tcembali trepadanya)dengan kondisi apa pun, J {t
fitl di;. (l<ccuali jika Allah menghendaki (nyaD,yakni, kecuali dengan

kondisi yang dikehendak Allah SWT. Karena sesungguhnya apayarrg
dikehendaki-Nya terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki-Nya tidak
terjadi. Az-Zajjaj berkata, "Yakni: kecuali dengan kehendak Allah
'Azza wa Jalla." Lebih jauh ia berkata, "Ini adalah pendapat atrli
sunnah." Maknanya: Tidak akan ada dari kami kembali kepada

kekufiuan kecuali bila Allatr menghendaki itu. Jadi pengecualian ini
adalah pengecualian terputus. Ada juga yang mengatakan, bahwa

pengecualian ini berupa penyeratran kepada Allah 'Azza wa Jalla,
sebagaimana pada firman-Nya: fi\'lfty;j,6 (Don tidak ada petunjuk
bagiht melainkan dengan [pertolonganJ Allah) (Qs. Huud [11]: 88).

Ada juga yang mengatakan, bahwa ini seperti ungkapan, "Aku tidak
akan berbicara denganmu sampai ada gagak yang berubah memutih,
dan sampai unta masuk ke lobang janrm." Padatral burung gagak tidak
akan menjadi putih, dan unta pun tidak akan dapat masuk ke lobang
jarum. Jadi, ini ungkapan yang dikaitkan dengan hal yang mustatril.

& *j 'ggj 'gi, {frrgrtahuan Tuhan tcomi meliputi segala

sesuatu), yakni, ahaatha 'ilmuhu bi fulli al ma'luumaat (ilmu-Nya

meliputi segala pengetatruan) sehingga tidak ada sesutu pun yang

luput dari-Nya. Manshub-nya EIg karena tamyiz.

Ada juga yang mengatakan, batrwa makna: -W3i'65 tKY;
(Dan tidaflah patut lami untuk kcmbali kcpadanya), yakni: kembali

ke kota ittr setelatr kamu membeci bertetangga dengan kalni. ;66 $t
'31 Tkccuati jika Allah menghendaki)kembalinya kami ke kota itu.
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&j ;"1 & (Kepada Attah saialah lrami bertautaktrat), yakni:

Kepada-Nya kami bersandar untuk mengukuhkan kami pada

keimanan, dan membatasi antara kami dan kekufuran beserta para

penganutrya, serta menyempurnakan nikmat-Nya kepada kami dan

melindungi kami dari siksaan-Nya.

Firman-Nya: 'ur$i f 6V ;i{Uq; 65 W. {1, Gj g,
Tuhan lrami, berilah lceputusan antara kami dan kaum kami dengan

hgk tadill dan Englwulah Pemberi keputusan yang sebaik-bailcnya).

it Fataafoaft tyakni dari 431] adalah al ftuhrumaft (keputusan), yakni:

ufufum bainaa wa baina qauminaa bil haq wa anta Hrairul fuaakimiin

(berilatr keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak [adil] dan

Engkaulatr Pemberi keputusan yang sebaik-baiknya). Mereka berdoa

kepada Allah SWT agar memutuskan di antara mereka, dan keputusan

Allah SWT tidak lain adalatr memenangkan orang-orang yang haq

terhadap orang-orang yang batil, sebagaimana ytrlry telatr Allah

kabarkan kepada kita tebih dari satu tempat di dalam Kitab-Nya.

Seolalr-olatr mereka meminta ditunurkannya adzab untuk orang-orang

kafir dan terjadinya siksaan Altah terhadap mereka.

-ij, uWgjtYS J6, gemupa-pemupa paum syu aib yang

lrafir bertuta [trepada sesamanyaJ) di-'atif-kankepada: ifit' \S'le
V;Kg (Pemuka-pemuka dari lcaum Syu'aib yang merUombongkan

diri berlcato). Kemturgkinan mereka itil adalatr yang ini, dan

kemungkinan juga golongan lainnya dari golongan orang-orang kafir

yang Syu'aib diutus kepada mereka.

Huruf lam pada kalimat: L;! 'i;5 ,fi lS"surssrrhnya jika

lramu mengihtti Syu'aib) ini adalatr pendatruluan kalimat penimpal

sumpah yang dibuang. Yakni: kamu masuk agamanya dan

meninggalkan agamamu. 'oi; q *\ (tentu kamu iilra berbuat

demikian [menjadiJ or(mg-orang yang merugl), ini adalatt penimpal

sumpalr yang bernada im,ab syarth (penimpal "jika'). Kerugian

mereka adalatr kebinasaan mereka. Atau: mereka merugl disebabkan
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menyempurnakan takaran dan timbangan, serta meninggalkan

kecwangan yang biasa melakukan terhadap orang lain.

'E;l'#iJ€, (Kemudian mereka ditimpa gempa), yakai, az-

zalzalah (gempa). Ada juga yang mengatakan, yaitu: sura yang

mengguntur, sebagaimana pada firman-Nya, r.,:;bli l[b '"-ii +:irft
(Dan orang-orang yang zhalim rtu dibinasakan oleh satu suara yang

mengguntur) (Qs. Huud [11]: 9a).

<4+1 A$ O 1;,?f, (matra jadilah mereka mayat-mayat

yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka). Penafsirannya

telah dikemukakan pada kisah Shalih.

Firman-Nya: W \i:i { ;Y V|t" \iK 'ujl rlyouuJ orang-

orang yang mendustakan Syu'aib seolah-olah mereka belum pernah

berdiam di kota itu). lni adalah redaksi kalimat permulaan yang

menerangkan tentang siksaan yang menimpa mereka. Maushul-nya

[yakni: 'u-ifj aaaan mubtada', dm tii- i ;Yadala]r khabar-nya.

Dikatakan: ghanaitu bi al makaan apabila aku menetap di tempat.

ghanaa al qaum fii daarihim, yakni telatr lama kaum itu tinggal di

kota mereka. Maknanya: al manzil (empat tinggal), bentuk jamaknya

al maghaanfi. Hatim Ath-Tha'i mengatakan,

-,^3:t 96}6tL ),t')

ri.dt t ;;U. ar:f \j $tb

&$,!i:alu 6631'j-

y$ q: ,rV t ,: t13tj ta

"Kamt pernah tinggal beberapawaldu dalam kemiskinan dan

l@cuhtpan

semuanya kami jalani sebagai pakarian masa.

hu tidakmenambah kami sombong terhadap kerabat yang tidak

m;embutuhkan kami,

dan lrami li4ak bangga dengan derma kani tirhadap yang miskin."
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Makra ayat ini adalah, orang-orang yang mendustakan Syu'aib

seolatr-olatr belum pernah berdiam di kota itu, karenanya Allah SWT

membinasakan mereka dengan dzab. Maushul pada ayat, \iKO-51
($:" lorang-orang yang mendustalcan Syt'aib) adalah mubtada', dan

khabar-nya adalah, 6€rt$ 'i lig (mereka itulah orang-orang
yang tnerugi). Redaksi kalimat im (mubtada' dan khabar-nya) adalah

redaksi kalimat pernrulaan, seperti yang pertama, ymg mengandung

keterangan tentang meruginya orang-orang yang mendustakan.

&- t;i (Maka Syu'aib meninggalkan mereka), yakni,

Syu'aib meninggalkan mereka ketika melihat twunnya adzab kepada

mereka.

,$ ,iLC2 Hf ii ilt J6S (seraya berkata,'Hai kaumht,

sesungguhnya aht telah menyqmpaikan fupadamu amanat-amanot

Tuhanh) yang dengannya Dia mengutuslar kepadamu, $l U,SS
(dan aht telah memberi nasihot kepadamu) dengan menjelaskan apa-

apa yang mengandung keselamatan agarna dan dr:niamu. $;$ JK
(Maka bagaimana aht akan bersedih ha$, yakni: alaan (berduka),

6-5$ lf (terhadap orang-orang yang kafir) kepada Allah, yang

tenrs menerus dalam kel$furan mereka dan berpaling dari menerima

seruan. Atau: Al Asaa adalah kesedihan yang mendalarr. Aasaa 'alaa

dzalika fahuwa aasin (ia bersedih terhadap itu, maka ia sedih).

Snr'aib mengatakan perkataan ini sebagai bentuk kekecewaan karena

kaumnya tidak beriman. Kemudian ia menghibur dirioyq yaitu:

bagaimana mungkin ia bersedih hati terhadap katrm yang tidak layak

untuk berdtra terhadap mereka kar€na kelcufiran terhadap terhadap

Allah dan tidak mau menerima apa yang dibawakan Rasul-Nya

kepada mereka

Ibnu Ishaq dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ikrimatr dan

As-Suddi, keduanya mengatakan, *Allah tidak pemah mengutus

seorang nabi dua kali kecuali Syu?aib, sekali ia diutus kepada kaum

Madyan, lalu mereka ditimpa $rara yarg mergguuttu, dair sekali lagi
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diuttrs kepada penduduk Aikah' lalu mereka disiksa oleh Allah dengan

adza;b pada hari mereka dinarmgi awar."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya: Ft'15 ,ilAi l#4 S; (dan janganlah kamu

htranglran bagt manusia barang-barang talcaran dan timbangan

merelca), ia mengatakan, "(Yakni) janganlatr kalian berbuat zttalitn

terhadap manusia."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan" Abu Asy-Syailtt
meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya:,tlAiltL:i Sj

ixd$ (dan janganlah kamu hrangkan bagi manusia barang-

barang talraran dan tbnbangan mereka), ia mengatakan, "(Yal$i)
janganlah kasru menzhalimi mereka. i,tta*3 tb ULr"lr3L{*i
(Dan janganlah kamu duduk di tiap+iap jalan dengan menahfi-

nahtti), mereka mengancarn setiap orang yang mendatangi Sytr'aib,

beramah tamah dengannya dan hendak memeltrk Islam."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: b3i;A *;
ittL.3 t:fr $L.," (Dan ianganloh kamu duduk di tiap-tiap ialan
dengan menahtt-nah.tti), ia mengatakan, "Mereka duduk-duduk di
jatanan dan memberitatrukan setiap orang yang melewati mereka,

batrwa Syu'aib adalah pendust4 maka jaog* sampai ia memperdayai

kalian dari agama kalian."

Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mun&ir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari

Mujahid, ia mengatakan, ittL.3 th H, (di tiap+iap ialan
dengan menahtt-nafruri), yakni: bifulli sabiilin haqq (di tiapaiap jalan

yang ha,q). ;t1 ,W J 5t35J (dan menghalang-halangi dari ialan
Allah), yakni: menghalangi-halangi orang lain yang melewatinya.

'Penduduk ailoh ini ialah kaum Syu'aib. Aikah ialah tempat yang berhutan di
daerah Madyan.

150 TAFSIR FATHUT QADIR



V* 4#S (dan menginginkan agar jalan Atlah itu bengkok),

yakni, mengupayakan kebengkokan padanya.

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh

meriwayatkan dari As-Suddi, ia nrengatakan,* tie H"l:3i;il*;
'btL-| (Dan jangantah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan

menahtt-nafutt), yatai, ymg melintas. ;t\ ,W ,l 5t!i5;t <a*
menghalang-halangi dari j alan Allah), yakni: menghalangi dari Islam.

lf* t4frSj (dan menginginkan agar jalan Attah itu bengkok),

yhkni, menginginkan kehanctrrannya."

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Mujahid, ia mengatakan,

"Yaitu mereka yang melintas." Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Al
'Aliyatr meriwayatkan dari Abu Hurairah atau yang lainnya -Abu Al
'Aliyah r&gu-, ia mengatakan, "Pada malam Nabi SAW di-isra'-kan,

beliau dibawa ke atas suatu kaytr di atas jalanan yang tidak ada

pakaian yang melewatinya kecuali akan dirobeknyq dan tidak ada

sesuatu pun yang melewati kecuali dirobeknya. Beliau bertanyq 'Apa
ini Watrai Jibril?' Jibril menjawab, 'Ini seperti beberapa kaum dari

umatnu, mereka duduk di jalanan dan memutuskannya."' Kemudian

ia membacakan: $tLj tb $41t1*;l7j (Danianganlah kamu

duduk di ti ap+iap J alan dengan menahtt -nahtti).28

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh

meriwayatkan dari As-Suddi mengenai firnan-Nya, ;fi l11 iK63
W (Dan tidaHah patut trami untuk kembali kcpadanya), ia

meagatakan, *Tidaklah patut kami untuk kembali kepa$ lesyirikan
kalian setelah Allah menyelamatkan kami. GjXt $S-i -S{kccuatt

iika Allah, Tuhan kami, menghendoki[nyafi, dan Allah tidak

rnenghendaki kesyirikan, akan tetapi Allah mengatakan, nkecuali

2t Sanadnya dha'if,,Ibnu Jarii, 8/167, karena bunrknya hafrlan Abu Ja'far Ar-
Razi. Sementara Abu Al 'AliyalU walaupun ia riqah, namuo sering meriwayatkan
secara mursaL Pada hadits ini terapat kcra&an scbogaimana yaog dibcritakan.
Wallahu a'lam.
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bahwa Allah telah mengetatrui sesuatu,' karena ilmu Allah mencakup
segala sesuatu."

Ibnu Abu .syaibatr, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Abu
Hatim, Al Baihaqi di dalam Al Asma' wa Ash-ShW dan Ibnu Al
Anbari di dalam Al Waqf wa Al lbtida' meriwayatkan dari Ibnu
Abbas, ia mengatakan, "Dulu aku tidak mengerti maksud firman-Nya:

,ffiqj 6jq. #g: (Ya Tuhan trami, berilah keputusan ontara
kami dan kaum kami dengan hak [adilfl sam-pai aku mendengar arlak
perempuannya Dna Yazin mengatakan, 'Ta'aal ufaatihki,' yang
maksudnya: Kemarilah, aku beri keputusan unfilkmu."

Ibnu Jarh, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya: {fi Yj ga Tuhan
lrami, berilah heputusan), ia mengatakan, "(Yakni) berilah
keputusan."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, ia mengatakan,
*Al Fatft adalah keputusan menurut aksen/logat Yaman, bila salah

seorang mereka mengatakan, .'Ta'aal uqaadhiika al qadhaa',,
maksudnya adalah: KemarilalU aku akan beri keputusan unfiilsnu.,,

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu
Abbas mengenai firman-Nyai W.W i (belum pernah berdiam di
kota itu), ia mengatakan, *(Yalei) tidak pematr tinggal di sana.,, Abd
bin Humaid dan Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari eatadah.

Ibnu Jnir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: lit:. ,iKi
(Maka bagaimana aht akan bersedih hati), ia mengatakan, "(yaloi)
abzan (bersedih hati).'

Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan,

"Di masjidil haram ada dua kuburan, tidak ada yang lainnya selain itu,

" yaitu kubnran Isma'il dan kuburan Syu'aib. Kuburan Isma'il pada

Hijir, sedangkan kuburan Syu'aib di seberang Hajar Aswad."

I
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Ibnu Asakir meriwayatkan dari Wahb bin Muuabbih, bahwa

Sya'aib meninggal di Mekatr bersama orang-orang beriman yang

bersamanya. Kuburan mereka di sebelah barat Ka'batr, yaitu di antara

Darun Nadwah dan gerbang Bani Sahm

Ibnu Abu Hatim dan Al Hakim meriwayatkan dari Ibnu Ishaq,

ia mengatakan, "Ya'qub bin Abu Salamah-menceritakan kepadaku:

Adalah Rasulullah SAW, apabila beliau menceritakan Syu'aib, beliau

belsabda, ti.ts ill ,r, iL-j- tl ,:i ,;+tj gl-i.J ,gJti '*t 'r)ri

.Y, ;'t-'oti; niiel li*'*ili\i #'i'iiu.'t2s,ft (arnou

adslah palamamya pma nabi karena kcgigihannya dalam membujuk

kaumnya terhadap apa yang diinginkan pada mereka. Tatkala mereka

mendustakannya dan mengsncamnya untuk merajam dan

mengusirnya dari negeri mereka serta mereka bersikap sombong

terhadap Allah, malw rnereka ptn ditimpa qdzab poda hari mereka

dinaungi myan)"2e

{Aii l:"Wqfr -6 fi 4 yi e {J, a)d6f U3

6 :6 $63W &'iA i,gl 6k 6':$ @'bFA
W-{{,'##-t,i.,fi?i9!il1;t;

#l,,ilr, w rt l; c;{fr # 61 v36 tffr. {A
j;1"6tri

2e Mtrsal lagi dha'if, Al Hakim, 2l56E.Didalam sanadnya terdapat Mtrhammad
bin Ishaq, ia mudallis dan meriwayatkaonya secara mursal. Sementara Salamah bin
Al Fadhl adalah seorang perawi yang shadaq turmun seriog keliru, demikian
sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hafizh dr dalam At-Taqrib.
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;1fr $ y i'r'9, el.<i,';l 4itr{ @ 6;s-'i3

5 6Wt ):, ly dlir olj'ul\L li@ ;;;si
@ 5#-{ ;6 C}i e'#3\,3\, w 16

"Karni tidahlah mengutus seseorang nabi pun kepada suatu negeti,

(alu penduduknya mendustakan nabi itu), melainkan Kami

timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan supaya

mereka tunduk dan merendahkan dirt Kemudian Kami ganfi

hesusahan itu dengan kesenangan hingga (keturunan dan hafia)

mereka bertambah banyok, dan mereha berkatar'Sesungguhnya

nenek moyang hami pun telah merosai penderitaan dan

kesenanganr' mako Kami timpakan silssaan atas mereha dengan

sekonyong-konyong sedang mereha tidak menyadarinya. fihabu
sekiranya penduduk negeri-negefi beriman dan bertalcwa, pastilah

Kami akan melimpahkan kepada mcreka berkah dari langit dan

bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami

siksa mereka disebabhan perbuatannya Maha apakah penduduk

neggri-negeri itu merasa aman dari kedatangan sihsaan Kami

kepada mereka di malam hari di waHu mereha sedang tidur? Atau

apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari hedatangan

siksaan Kami hepado nureha di wahtu motahari sepenggalahan

naih hetika mereka sedang bermain? Maha opokah mereka merasa

aman dari odzab Allah $ang tidak terduga4uga)? Tiadalah yang

merasa aman dari adztb Allah kecuali orangqtang yang merugi-

Dan apahah belum jelos bagi orang-orung yang mempusakai suatu

negeri sesudah (tenyap) penduduknya, bahwa kalau Kami

menghendohi tentu Kami adub mereka harena dosadosanya; dan

Kami hunci hati mereha sehingga mercka tidoh dapat mendengar

n lagi)?D (Qs. Al A'raaf [7]: 9a-100)
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Firman-Nya, g; e i;3 ACifJYi (xami tidaHah mengutus

seseorang nabi ptn kepada suatu negeri). Setelah Allah SWT

menceritakan kisah sebagian nabi bersama umat-umat mereka, yaifu

mereka yang telah disebutkan di atas, Allah menyebutkan secara

global semua umat yang diutus para rasul kepada mereka. Yakni:

wamaa arsalnaa/i qaryatin minal'quraa min nabiyiin minal anbiyaa'
(Kami tidaklah mengutus seseorang nabi di antara para nabi kepada

suatu negeri di antara negeri-pegeri). Pada redaksi ini terdapat kalimat
yang dibuang, yaitu: fakadzdzaba ahluhaa illa akhadznaahum (laht
pendudulrrya mendustakan nabi-nabi itu, melainkan Kami timpakan

kepada pendudtrknya). Ini pengecualian menyeluruh, yalani: Tidaklah

Karni mengutus dalam kondisi apa pun kecuali Kami menimpakan

kepada penduduknya. Maka posisi t-iiJuaAun nashab.

Al Ba's aa' adalah kemalangan dan kemiskinan . Adh-Dharraa'

adalah penderitaan. Penjelasan tentang makna al ba'saa' dar- adh-

dharr aa' telatr dikemukakan.

'ttff;-;i11 Gupaya merelw tunduk dan merendahkan diri),

yakni: agar mereka merendahkan did dan tunduk, sehingga

meninggalkan kesombongan dan pendustaan terhadap para nabi.

Firman-Nya, 6i.. ? (Kemudian Kami gonti) dr-'athf-t*art

kepada nfi. Yatcni: Kemudian setelatr Kami menimpakan

penderitaan kepada para penduduk negeri itu, kami ganti bagi mereka
'*1gl 6K1(tresusatran) yangKami timpakan kepada mereka sebagai

ujian dan cobaan, '1 3J (dengan kesenangan), yakni: kondisi yang

menenangkan, sehingga mereka dalam kebaikan, kelapangan dan
- . tt 4t
keamanan. l;b b (hingga [kcturunan dan hartal mereka bertambah

banyak). Dikatakan 'afaa apabila banyak. 'afaa juga berarti

menghapus. Kata ini termasuk kata yang mengandung arti kebalikan.

Maksudnya di sini: keturunan dan harta mereka bertambatr banyak.

Yakni: Kami berikan kepada mereka kesenangan sebagai pengganti

kesusahan, hingga harta dan ketunrnan mereka bertatnbah banyak.
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{trr13 ifrfr Eil;t; g Xr lJ'6j gon mereka berknta,
"sqgngguhnya nenek moyang kami pun teloh merasai penderitaan
dan lcesenangan') yakni, mereka mengatakan perkataan ini setelatr

mereka mengalami kesenangan yang mana sebelumnya mereka
mengalami kesusahan. Yaloi, batrwa kesempitan dan penderitaan, lalu
disusul dengan kelapangan dan kemakmuran setelahnyq ini adalah
peristiwa yang dialami pula oleh nenek moyang kami. Mereka juga
ditimpa kesulitan dan penderitaan sebagaimana yang menimpa kami,
dan mereka juga mendapatkan nilsnat dan kebaikan sebagaimana
yang kami peroleh. Maksud mereka: Bahwa kebiasaan ini tojadi pada

orang-orang datrulu dan orang-orang yang kemudian. Dan bahwa ini
bukan ujian dari Allah swr bagi mereka dan bukan cobaan urtuk apa
yang ada pada mereka

Mereka memaksudkan ini akibat kerasnya pembangkangan

mereka dan kuatnya penentangan dan penolakan mereka yang sangat

nyata. Karena itulah Allah menyegerakan adzab kepada mereka dan
tidak membe-n tangguh kepada merekq yang mana Allah mengatakan,

"A &irift, (moka Kami timpakan siksaon atas mereha- dengan

sekonyong-konyong)." Yalsli, secara tiba-tiba setelah mereka

mengatakan perkataarr ini tanpa diberi tanggtrh. s @edand kondisinya
bahwa 'o't:;iei I p (mereka tidak menyadarinya) hal itu dan tidak
menduganya.

Laam pada {r3fri (negeri-negeri) tit 'ahd [menunjukkan
definitift, yakni: T;rlfriJ.r1 il $ gitatau sekiranya penduduk negeri-
negeri) yang Kami kirimkan rasul-rasul Kami kepada mereka, !gf.
(berimon) kepada rasul-rasul yang diutrs kepada mereka, tfit <a*
bertakwa), yakni menjauhi kekufiran dan berhenti dari melakukan
kebnrukan yang mereka lakr*an, ,rjfY, lIrJl in *{fr dl $33
(pastilah lhnti akan melimpahkan kcpado mereka berkah dari langit
dan bumi), yakni: Kami mudahkan bagi mereka kebaikan langit dan

burni, sebagaimana pintu-pintu yang tertutup mudah rurtuk dibuka
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kembali. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksrrd dengan

kebaikan langit adalah hrj.n, dan kebaikan buni adalah hrmbuhan.
Yang benar, batrwa yang dimalsud ayat ini adalah lebih umum dari
itu.

Bisa juga laam pada T;A (negeri-negerf) menunjuktan jenis.

Maksudnya: Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri di mana pun
mereka berada, beriman dan bertakwa .. dst.

li$ o$3 Qetapi mereka mendustakan) ayat-.ayatKami dan
para nabi, serta tidak beriman dan bertakrva, iLfrt (matra l{ami
siksa mereko) dengan ad?ab 6j-(3- lj'L q, (disebabkan

. perbuatannya), yaitu melakukan dosa-dosa sehingga mendatangkan
adzp;b mereka.

Kalimat tanya pada redaksi: {}ii 3fr '"56 (Mako apakah
penduduk negeri-negeri itu merasa aman), adalah sebagai kecaman
dan tegnran. {;ji\ . }fi grrauauk negeri-nger) di sini adalatr

penduduk negeri-negeri yang telatr disebutkan sebelumnya. Fa' di sini
untuk 'athf (merungkaikan), yaitu seperti pada ayat: $i|'#'${it
(Apalrah huhtm jahiliyah yang mereka kchendaki) (Qs.Al Maaidatl

[5]: 50).

Ada juga yang mengataka& bahwa yang dimaksud dengan

{;}ii fulefr-Mekah dan sekitarnyq karena mereka mendustakan Nabi
SAW. Namun mengartikannya secara umum adalah lebih tepat.

Firman-Nya, ($. (t:"U #Ji 6 (dari kcdatangan sitrsaan Kami
kcpada mereka di malam hari)',yalari: waqta bryaatin,yutual-lail (dr

waktu malam), manshub-nya ini karena sebagai zharf; Bisa juga

sebagai moshdar yang bermakna tabayyutan. Atau mashdar pada
posisi haal $eterungan kondisi), yakni: mabiitiin.IGlimat 6#6 {t
(di wahu mereka sedang tiilr?) berada pada posisi naslnb sebagai

haal (keterungan kondisi).
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Kalimat tanya pada redaks i: ,fi3 gY #j;6{jiilfr'"Jj
6ffi"fi (Atau apakah penduduk negeri-negerli itu *rroro aman dari
lefutangan siksaan Kami kepada mereka di woku matahari

sepenggolahan naik) seperti kalimat tanya yang sebel*r^yu. ,fii
adalah permulaan siang, asalnya sebagai sebutan untuk catraya

matahari ketika terbit dan meninggi.

Ibnu 'Amir dan Al Hamriyani memacanya: o:1 il, dengan

suhtn padawowu. Adapun yang lairurya membacanya denganfothah.

Kalimat 6;3- ij <frn, mereka sedang bermain?) berada

pada posisi nashab qebagai lual $eterungan kondisi). Yakni: tengah

sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna bagi mereka

Kalimat tanya pada redaksi: ali ?r ltl1 (Matra apakah

mereka rnerasa dman dari adzab Allah [yang tidak terduga-dugaJ?)

adalatr sebagai teguran dan kecaman serta pengingkaran atas perasaan

aman mereka dari apa yang sebenarnya mereka tidak arnan, yaitu

makar Allah dan siksaan-Nya terhadap mereka. Pengulangan redaksi

tangan ini sebagai tambahan penegasan tentang pengingkaran akan

apa yang mereka lakukan.

Kemudian Allah menjelaskan tentang kondisi orang-orang

yang merasa anun dari makar Allah, yang mana Allah berfirman, "{i
'd,2€,3i rrsi {f ;rl H, bl, <rioaobh yang merc,sa aman dori
adzab Allah kccuali orang-orang yang rnerugf)." Yalei, orang-orang

terjerumus ke dalam kerugian dan terjebak ke dalam ancaman-Nya

yang keras. Ada juga yang mengatakan, batrwa ;1( 'H) di sini

adalah pembuaian dengan kenikmatan dan kesehatan. Yang lebih tepat

adalah mengartikannya dengan yang lebih umum dari itu.

Firman-Nya, W S.l, Aj{i 63; ,.*l5- iil <o*
' apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusafrai suatu negeri

sesudah fienyapJ penfufufuya). Ini dibaca juga: {, dengan nuun,

dan dibaca juga denganya' [yakni: {!J.
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Berdasarkan qira'ah dengan nuun, maka fa'il-nya adalatr Allatl
Swr, dan mafut-nya adalah: })\,ig;t {6 i 6 @ot *o katau

Kami m,enghendaH tentu Kami adzab mereka karena dosa-dosanya).

Yakni: Batrwa perkaranya adalah demikian.

Adapun berdasarkan qira'atr dengan yaa', maka fa'il-nya
adalalr: 4,3\ # {6 i 6 @on o kalau Kami menghendaki

tentu Kami adzab mereka karena dosti-dosanya). Yalari: Kami
mengadzab mereka karena kekufuran dan pendustaan mereka.

Al Hidayah tyakni dari: 'ff atau Sjj) di sini adalah at-tabyiin
(penjelasan), karena itulah ta'diyah dengan laam (menggunakan kata

bantu laam).

Firman-Ny u, i,t$ i9 gJ (dan Kami kanci hati merelca)

yakni, wa naftnu nathba'u 'alaa quluubihim (dan Kami mengunci

mati hati mereka) sebagai kalimat redaksi permulaan, dan tidak tepat

bila di-'athf-kankepada,ifr,$t,karena mereka termasuk orang-orang

yang Allah lnrnci mati hatinya sehingga tidak akan menerima

keimanan.

Ada yang mengatakan, bahwa ini di-'athf-kan kepada fi'
muqaddar ftata kerja yang diperkirakan) yang ditunjukkan oleh

redaksinya, seolah-olah dikatakan: mereka mengesampingkan

penjelasan dan Kami kunci mati.

Ada juga yang mengatakan di-athf-kankepada 6j;,
Firman-Nya: $:l7li,s- { ;iI (sehingga merqlca tidak dapat

mendengar [pelajaran tagiJD adalah penimpal }t. Vut nir disebabkan

kami mengadzab mereka akibat dosa-dosa mereka dan dikunci
matinya hati mereka, maka mereka tidak dapat mendengar nasihat,

wejangan dan peringatan yang dibacakan kepada mereka oleh orang

yang Allah utus kepada mereka.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrurdzir dan Ibnu

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firrran-Np:
Abu Hatim

69, $i.?
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r.-.rt .-{:rTfi,1..Tqs*-

'{A ,i$i (Kemudian Kami ganti kesusahan itu dengan

lrccenangan), ia mengatakan, "(Yakni) makaan asy-syiddah wa ar-
. raffitaa' (Karni ganti kesulitan itu dengan kelapangan). W &
(hingga (keturunan dan harta) mereka bertambah banyak), yalari:

katsuruu wa katsurat arnwaaluhum Qingga keturunan- dan harta

mereka bertambah banyak)." Ibnu Abu Syaibatr, Abd bin Humaid,
Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syail*r
juga meriwayatkan serupa itu dari Mujahid.

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Syaibatr dan Abu Asy-syaikh
meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: 'telL &
(hingga [kcturunan dan hartal mereka bertambah barryak), ia
mengatakan, " (t akai) j ammuu @efiarbah banyak). "

Atd bin Humaid dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari

Qatadatr mengenai firman-Nya: itrIl3 ifrfr Eil;t; 3 fl
{Sesungguhnya nenek moyang kami pun telah merasai penderitaan

dan lccsenangan), ia mengatakan, "Mereka berkata, 'sesungguhnya
uenek moyang kami pun telah merasakan seperti ini namun tidak
terjadi apa-apa.' 'b$L- { tt A #rr1 (matra ltumi timpakan

silrsaan atas mereka dengan sekonyong-kanyong sedang mereka tidak
menyadarirrya)."

Abd bin Humaid dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya

mengenai firman-Nya: lffY, t;riyt jil -ifi 
$ giraiau sei,kiranya

penduduk negeri-negeri beriman), ia mengatakan, "(Yakni beriman)

kepada apa yang diturunkan Allah, lri3$ gan bertalow), yakni

menjanhi apa-apa yang diharamkan Allah, lZJl i; ,KA d1C33I
,r!{ft Qnstilah Kami akan melimpahkan kepada meielw berkah dmi
langit dan bumi), yakni: niscaya langit mernberikan kebekahannya

dan bumi pur memberikan tumbuhannya kepada mereka."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Mu'adz bin Rifa'atr,

dari Musa Ath-Thaifi, ia mengatakan, "Rasulullah SAri/ bersabda,

.flti ?s'i U +?t"t 1*tt ?sj i ill tu bu, 3:;ir ttrft
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(Hargailah roti itu, karena sesungguhnya Allah merutrunkannya dari

kebertrahan langit dan mengeluarkannya dari keberkahan bumi)"3o

/.JBaruer dan Ath-Thabrani meriwayatkan dari Abdullah lbnu

Ummi Haram, yang menurut As-Suyuthi dengan sanad dha'if, ia
mengatakan, "Aku pernah melakukan shalat dengan dua kiblat

bersama Rasulullah SAW, dan alu .mendengar Rasulullah SAW

bersabda, ,,rr]li o€ J { 'l-'i "r;'ist 
cr't; 'u dlt 3tr Lfi fiit ti,ilJ,:.'nrta'j{stiW6&W''gii'@argiibn rof itu, tarina

sesungguhnya Allah menurunkannya dari kebgTkalNm langit dan

ditundutdran padanya keberkahan bumi. Barangsiapa yang mengihtti

apa yang diturunkan dari para malaikat, maka ia alcan diampuni)"3r

Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dari Al Hasan, ia
mengatakan, "Mereka adalah warga suatu negeri yang Allah

lapangankan rezeki mereka, namun mereka malah meminta

keselamatan kepada roti, maka Allah kirimkan kelaparan kepada

mereka."

Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya: ;a lt (Dan apakah belum ielas), ia

mengatakan, "(Yakni) av'alam nubayyim @an apakatr belum Kami
jelaskan). Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir dan Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan seperti itu dari

Mujahid.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Strddi,

mengenai firman-Ny u, 
-6,$ $. !>, ,?$1 63;- 'u;fu.<oog orons-

orang yang mempusakai suatu negeri sesiudah [lenyapJ
pendudubtya), ia mengatakan, "(Yakni) orang-orang musyrik.o'

'o Dha' i7 Dicannrmkan oleh Al Albani dr dalam Dha' if Al Janl', 1224. .

tr Dha'i| Dicantrmlcan oleh Al Haitsami di dalam Maimo' Az-Zmtaid,5134, dn
ia mengatakan, "Diriwayafkan oleh Al Baz2nr dao Ath-Thabrani."; Disebutkan juga

oleh Al Albani di dalam Dha'dAl Jaml',1225.
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t3.;i3
,j6ibN&4K'li,--ii'"raqv..A.t3,'4

\;rA Firl; ff'W b,AiL J:n €jll,atr

KidU6"V"+*efjl\.8r.'u6@'uibSl
@ai'i{

(NegerLnegerl (yang telolt Karlttt bhosalcan) irr+ Kotnt cerilalwt
*epaAontu sebaglan darl bertla-bcdtanyo. Dan sugguh lelalt

Mang hepada nurefu rusul-rusal mqcfo dengu nutnbors buffi
Utmyang nyata, noha n*eh fiaga) ttda* bcrbtwt hcpada qa

yong fuhulunya nqcfta lclah nuruilwtafuuqo" Ircntl*bnblt Alloh
nungtarcl md hd otwryonry *oft. h, M ttfu* nun@d

hcbanyakan nurelca ncmurtl fuiL Sana:$$hnya Xarlnt

,rundopd fubarlty*ot rrurcb olraut+inang yongfosl*.D

(Qr. Al A'rrrf [7|: f0f-f02)

Firman-Nya, €fi iry Wegerr-negea [WrS tetah KCIrrt

btrusabanJ itu) yakni, alldtt ahlalouahaa (yang telah l&ni
binasakan itu), yaitu negeri-ngeri Nub, Shalih, Lrrth dan Sytr'aib ymg
telah disebutkan. ,X1; $i gf.rri ceritalcan kepadanu) yakni, nalwt
'aloilra (IKami ceritakan kepadamu), q$'f in Gebagtm dqi bertta-

beritary) yakni, mtn afirtooihao (sebagian dari berita-beritanya).

Ini adalah penglipur lra bagi Rasulullah SAW dan kaum mukminin

Kfia gn 6onr ccrttakor) bisa bcrada pada posisi naslnb

sebagsi fraa, (kaerangnn kondisi), scmcntara €jll iiE(Negeri-rugeri

6mg telah lfunt bttusolwt) rrrr) adalah mubtado' dn lhabo. Atau

bisa juga berada pada posisi rofa' setngd khabo, dan .#l( sebagai

siturmt*.tri
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b pada kalimat, t{,Jjf i gebagian dari berita-beritanya)
menunjtrkkan bagran, yakni: naqushshu 'alaika ba'dha anbaa'ihaa
(Kami ceritakan kepadamu sebagian dari berita-beritanya).

Laam pada kalimat: 94\ i-A '#e j;1': (oan sungguh
telah datang kepada mereka rasul-rasul merelw dengan membawa

butdi-bubi yang nyata) adalah penimpal sumpatr. Maknanya: Bahwa
di antara berita-beritanya adalah, batrwa telah datang rasul-rasul Allatr
kepada mereka dengan membawakan bukti-buktinya, sebagaimana
yang telah dijelaskan pada kisah para nabi yang dipaparkan sebelum

itn. ILA $A (1 @atra mereka [tuga| tidak beriman) ketika
datangnya para rasul itt, ii'."LL 4 (kcpaaa apct yang merelw telah
mendustakan)ny\ M ;;2@ebelum itu), yakni sebelum kedatangan

mereka.

Atau: maka mereka tidak juga beriman kepada apa yang

dibawakan oleh para rasul kepada mereka dalam kondisi apa pun dan
pada waktu kapan pun, mereka tetap tidak beriman kepada apa yang

telah mereka dustakan sebelum kedatangan mereka, bahkan mereka

terus menerus dalam kekufrran dan senantiasa mengilarti ekor para

thaghut, sehingga kedatangan para rasul itu tidak mempan terhadap

mereka dan tidak ada penganrtrnya. Bahkan ketika para rasul itu
datang, keadaan mereka sama seperti keadaan sebelumnya.

Ada juga yang mengatakan, batrwa maknanya: maka mereka

tidak juga beriman kepada apa yang telah mereka dustakan setelatr

kebinasaan mereka, walaupun Kami menghidupkan mereka kembali.
Ini senada dengan firrran-Nya, lj,;$ W $ lSekiranya mereka
dikcmbalikan ke dunia, tentulah mereka kcmbatf) (Qs.Al Antaam [6]:
28).

Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: Mereka
merrinta mukjizat-mtrkjizat. Namun tatkala mereka telah melihatnyq
mereka tidak juga beriman kepada apa yang telah mereka dustakan

sebelum melihat mukjizat-mukjizat itu.
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Pemaknaan pertama lebih tepat.

Makna pendustaan mereka sebelum kedatangan para rasul

adalah: Bahwa mereka pada masa jahiliyah mendustakan setiap yang

mereka dengan tenang pengutusan para rasul dan pentruran kitab-
kitab.

Firman-Nya: 'ui4\l ujf ib 211& -{$K (Demikiantah

Alloh mengunci mati hoti orang-orang kafir), yakni, seperti
perrgrurcian yang keras itulah Allah mengunci mati hati orang-orang

kafir, sehingga setelatr itu tidak akan mempan segala nasiha!
peringatan, motivasi maupun ancaman.

Firrran-Nya: SiL U ej*. W Uj (Dan ltumi tidak
mendapati kcbanyakan mereka memenuhi janji). Dhomir-nya kerrbali
kepada {;}Ii Jtl 6rrAua* negeri-ngerD yang telah disebutkan.

Yakni, kanri ddak mendapati kebanyakan pendudtrk negeri-negeri itu
memenuhi jaqii. Yaloi jaqii yang mereka jaga dan mereka pelihara.

Bahkan kebiasaan mereka adatah menyalatri janji setiap saat.

Ada juga yang mengatakan, bahwa dhamir-nya kembali
kepada manusia secara umum. Yakni: Kanri tidak mendapati

kebanyakan manusia memenuhi janji.

Ada yang mengatakan, bahwa yang dima}sud dengan ini *i;
adalah sumpah yang diambil dari mereka dialarn bibit.

Ada juga yang mengatalen, batrwa dlnmir-nya kembali

kepada orang-orang kafir secara umum, btrkan hanya dari penduduk

negeri-negeri tersebut. Yakni: kebanyakan orang-orang kafir tidak
menepati dan tidak memenuhi janji, sedangkan sebagian kecil mereka

kadang memenuhi dan me4iaga janji.

bf pada pada kalimar '6-in fjUTi:$ ,tLt (Sesungguhnya

Kani mendapati lcebanyakan mereka orang-orang yang fasiD adalah

mukhafafah tnin ats-tsaqlilah (yangdiringankan dari yang berat, yakni

dari 0D. Dhamir sya'n-aya dibuang, yalari: bahwa keadaannya,. kami
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clapati mayoritas mereka adalatr orang-orang yang fasik. Atau itu
adalatr penafi.

Laam pada kalim at 'ir-*ii bermakna '!! (kecuali) yakni:

kecuali orang-orang fasik yang benar-benar menyimpang dari

ketaatan.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-

Syaikh meriwayatkan dari Ubay bin Ka'b mengenai finnan-Nya: Ci

M --ii"LL q, lj-8).13(+ (matra mereln [iusa1 tidak beriman

lrepada apa yang dahulunya mereka telah mendwtakannya), ia

mengatakan, "Sudah ada dalam ilmu Allatr tentang siapa yang

mendustakan dan siapa yang membenarkan sejak hari mereka

mengakui pernj anjian dengan Allah."

Ibnu Abu Syaibatr, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujatrid mengenai

fi mran-Nya : M .> ii'"JA q V,.A.V'U 13 (maka m er e la [l u gal
tidak beriman kcpada apa yang dahulunya mereka telah

mendustakanrrya), iamengatakan, "Ini seperti firman-Ny a: V$Viit 1:
ie$ Q lseHranya mereka ditrembalitwn ke dunia, tentulah mereka

kcmbali lrcpada opo yang merela telah dilwang mengerjakannya)

(Qs. Al An'aam [6]: 28)."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan mengenai

firman-Nya: Si/' ci g2j'4y W.t 6 (Dan Kami tidqk mendapati

kcbanyakan mereko memenuhi janjf), ia mengatakar5 "(Yakni) aI

w afaa' (pemenuhan j anj i).'

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan mengenai ayat ini, ia
mengatakan, "Yaitu perjanjian yang diambil pada saat diambilnya

perjanjian yang kokoh." Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim

dan Abu Asy-syailtr juga meriwayatkan serupa itu.

Ibnu Abu Halim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Ny u ie*!tr iLLlit{.t "$ 
gesrllrgguhtrys ltumi mcntupati
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kebanyakan merelca orang-orang yang fasik), ia mengatakan,

"Demikian itu karena Allah menghancurkan negeri-negeri itu sebab

mereka tidak menj aga apa yang diwasiatkan kepada mereka."

,;s;i,:6 uri#i a{6'rt;. Jw-E 6i e # bffi ?
!,' u\fi eLi;*Gj J 6j @'a.#51 W 6(
#:+ fi" Eii {l Ii e r[-.i J ig 3-i;@ i*Jitt

+U frgei 334Ju@ nrr L-q,; j"1, 
&,, e #,

@ U 3$ alplr:i ji:tr@ a.r+rSiixlKoyL.

Syi,Ft rj or\lijtt @ i&x:;; e$9 i.;, d;
B6 @ <,,t8 ri6'F6 ii k*. 6 ij.@ er H $6

* *,hli,t;- @ rdF d33t A J*ir, t*, +5

@ a+tJi li (L oL#{ 6 5t',66 i,Fi i;3t iq,

,J-eD'i;l 6 -\*#-iJ 
6 @'#tJ i; iKS {; 3('

n6i <;,;'6fr;t6srfiffi x @[ Lri:ii #'ors
6-I'8 6i 6t6li $ GD,-b fu, r{uj ;i{;j:r,

@ Ua ti,k Siig'€;, @D 6tsj v fri C$1ZG
gr, rj6@ ,iP- *t r{;a\'dv 

@ e,*; lilt$ :!fi tA#

GD6,j6;6i# @,-;,rsiir,
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LKemudian Kami utus Musa sesudah mereha metnbawa ayat-ayat

Kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya' lalu mereka

mengingkariayat-ayatitu.Makaperhafikonlahbagaimanaakibat
orang-orang yang membuat kerusakan' Dan Musa berkata"Hai

Fir,aun, sesungguhnya aku ini adatah seorang utusan dari Tuhan

semesta alam, waiib atasku untuk fidak mengatakan sesuatu

terhadap Allah, kecualiyang haq'Sesungguhnya aku datang

kepadamudenganmetnbawabuktiyangnyatadariTuhantnu'maka
' Lpashantah Bani Israil (per?| betsama aku" Fir'aun meniawab'

,tika benar kamu mernbawa suatu buhti, maka datangkanlah buhfi

itu iika (betut) kamu termasuh orang4'rang yang benar'' Maha

Musamenjatuhkantongkatnya,lalusehetikaitujugatonghatitu
meniadi ular yang sebenarnya Dan ia mengeluarkan tangannya'

maha seketika ituiuga tangan itu meniadi putih bercahaya

(ketihatan) oleh orang-orang yang melihatnya' Pemuka'pemuha

kaum Fir,aun berkata,,sesungguhnya Masa ini adalah ahli sihh

yang pandairyang bermahsud hendah mengeluarkan hamu dari

negerimu.' @it'aun berhata)r'Maha apahah yang kamu

aniurkan?' Pemuka-pemuha itu meniawab,' Beri tangguhlah dia

dansaud.aranyasertakirimtahkehota'hotabeberapaorungyang
ahan mengumpulhan (ahli-ahli sihir), supaya mereka mcmbawa

kepadamusemuaahlisihiryangpandai.,Danbeberapaahlisihir
itu datang kepada Fir'aun mengatahanr' (Apakah) sesungguhnya

kami akan mendapat upah,iika hamilah yang menang?' Fir'aun

meniawabr'Ya, dan sesungguhnya komu benar-benar ahan

termasuk orang4rang yong dekat (hepa*iku1" Ahli-ahli sihir

berhator'Hai Mia, hamukah yang akan melempar lebih dahulu'

ataukah kami yang akan melemparkan?' Musa meniawab'

,Lemparkanlah(ebihdahula)!,Makatathalatiereka

melempatkan, mereka menyulap mata otang dan meniadikan orang

baiyak itu tahut, serta mereka mendatanghan slhir yang besar

(nenahiubkon). Dan Kami wahya*an hcpada Musa 

" 
lcmporkonlah
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tongkatmu!' Maha sekonyong-konyong tonghat itu menelan apa
yang mereka sulophan. Karena itu nyatalah yang benar don

batallah apa yang selalu mereka kerjakan. Maka mereka katah di
tempat itu dan jadilah mcreka orong-orung yang hina Dan ohri-ahti

sihir itu serta merta meniarap:kan diri dengan bersujud. Mereka
berkatar'Kami beriman kepada Tuhan semcsta alam, (yaita) Tuhan

Musa dan Harun'.', (Qs. Al A'raaf lTlz 103-122)

Firman-Nya, 6.j efibffi.? (Kemudian l{ami utus Musa
sesudah mereka). Yaitu: sesudah Nuh, Hud, Shalih, Luth dan
syu'aib. Yakni: Kemudian Kami utus Musa setelah Kami menguhrs
para rasul itu.

Ada juga yang mengatakan, batrwa dhamir pada kalimat !
#3. (sesudah mereka), kembali kepada umat-umat terdahulU yakni:
setelatr pembinasaan mereka.

4*3 $Fi JL<t"poa" Fir'ann dan pemuka-pemuka kaumnya).
Fir'aun adalah gelar setiap raja yang menguasai negeri Mesir setelatr

'Amaliqah. Mala'u' Flr'aun adalah para pemuka kaumnya.
Dikhusrskannya penyebutan mereka kendatipun kerasulan Musa
adalah rmtuk mereka dan selain mereka, ini karena selain mereka
hanya merupakan pengilut-pengikut mereka

Firman-Nya : tirliilfi (l alu m er e ka m e n gingkar i ayat- ayat itu),
yakni: knfaruu bihaa (mengingkarinya). Disebutkannya kata azh-
zktlm fteztraliman) uutrd( menyatakan al htfr ftelcufiran), karena
ke,kufiran mereka terhadap ayat-ayat yang dibawakan oleh Musa
adalah kekufiran png sangat menyimpang, lorena telatr adanya
mr*jizat-mukjizat b€rsar yang dibawakan kepada mereka yang

E€qgharuslho Mman.

Yang dimaksud dengan ayatayatdi sini adalah ayat-ayat yang

sembilan. Atau malma: t(r llltfi adalatr: zhalamuu an-nsasa bi
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sababihaa (menztralimi manusia karenanya), karena menghalangi

mereka untuk beriman kepada ayat-ayat itu. Atau: zhalamuu

anfusahurn bi sababihaa (menzhalimi diri mereka sendiri karenanya).

'a-+;x\i4r6?ss;srl,u1Uo*opqhatitrantahbagaimana
akibat orang-orong yang membuat lcerusakan\, yakti: orang-orang

yang mendustakan ayat-ayat itu dan kufur terhadapnya serta menjadi

orang-orang yang membuat kerusakan, karena pendustaan dan

kekufuran mereka merupakan bentuk kerusakan yang paling buruk.

Firman-Nya: it;;g +3 br\rr, ayit$ G; 3,63 <o*
Musa berkata, *Hai Fir'aun, sesungguhnya aht ini adalah seorang

utuson dari Tuhan semesta alam'), Musa memberitahu Fir'aun bahwa

ia adalah utusan dari Allah kepadanya, dan itu sebagai alasan Musa

berbicara kepada Fir'au1 karena orang yang diutus dari Tuhan

seniesta alam adalatr wajib diterima apa yang dibawakannya,

sebagaimana orang yang diutus raja untuk suatu keperluan kepada

rakyatrya, erfiku ini utusan raja kepada kalian." Kemudian Musa

menyampaikan misinya dalam hal itu, karena dalam pada itu
terkandung kewibawaan dan untuk memffukkan rasa takut yang tidak
terhingga.

Firman-Nya, ,"Jl {f Il e i5 -i ;\ t9 3.J; @ajib atasht

untuk tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah, lcecuali yang haq).

Ini dibaca i"gu, lJl I i,f ;it W, yahi, waajibun 'alayya wa

laazimun lii an laa aquula fiimaa ubaltighukum 'anillaahi ittoa al
qaul al haqq (wajib atasku dan lazim bagiku untuk tidak mengatakan

apa yang aku sampaikan kepadamu dari Allah kecuali berupa

perkataan yang haq). Dibaca itga: J'A S it it" |-i;tanpa dhamir
pada {b.

Suatu pendapat menyebutkan tentang pemaknaan cl d.ng*
makna baa', yalai: haqiiqun bi an laa aquula. Ini dikuatkan oleh

qira'atnrya Ubay dan Al A'masy, karena keduanya membacanya: |fi
jrrr :)1.
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Ada juga yang mengatakaru bahwa 3.];mengandung makna

hariish (ambisi).

Ada juga yang mengatakan, batrwa karena dia lazim terhadap

yang benar, maka yang benar pun lazim baginya. Maka perkataan

yang benar adalah wajib atasnya, dan dia wajib mengatakan perkataan

yang benar

Ada juga yang mengatakan, batrwa dia membenamkan diri saat

menyifati dirinya pada keadaan itu, sehingga menjadikan dirinya

benar-benar di atas perkatan yang haq, seolah;olah wajib atas al haq

untuk dikatakan oleh lvlusa.

Abdullah bin Mas'ud membacanya, d,jt f bf 6p, dengan

membuang ,rii, mat<nanya cularp jelas.

Kemudian setelah itu ia mengatakan: fri g i+,H+ ii
(Sesungguhnya aht datang kcpadamu dengan membawa bufui yang

nyata dari Tuhanmu), mallsudnya adalah, dengan membawa sesuatu

yang dengannya terbuktilah kebenaranku, dan bahwa aku adalatr

utusan Tuhan semesta alam.

Di sini dialog yang terjadi antara keduanya hanya diceritakan

secara ringkas, adapun pada ayat lainnya disebutkan, bahwa Fir'aun

berkata, ",g#- W ,* <Uoto siapakah Tuhanmu berdua, lwi
Mwa?) (Qs. Thaatraa l20l: 49)." Kemudian setelah Musa

menjawabnya, Fir'aun berkata lags, "6;i{ifl 5-t lt3 $iapa Tuhan

semesta atam ita?) (Qs. Asy-Syu'araa' 126l: 23);' Demikian yang

disebrrtkan di dalam ayat-ayatyang menceritakan tentang keduanya.

Finnan-Nya | $-t?L -ri 'r; Safi @aka lepaskanlah Bani

Israil (per4) bersama aht). Musa mernerintatrkan Fir'aun agar

melepaskan.Bani Israil supaya bisa pergi bersamanya dan kembali ke

tanah air merekq yaitu tanah yang dipucikan. Bani Israil berada di

sana (Mesir) sebagai budak yang dilarang kembali ke negeri me.reka.
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Fb'di sini berfungsi untuk mengurutkan yang setelahnya dengan yang

sebelumnya.

Setelah Musa mengatakan begrttr, J6 (menjantab) Fir'aun
kepadanya, " ji|$&oy(Jika beno kamu membawa suatu fuHi)
dan Allah sebagaimana yang engkau nyatakan, -q, ,7ti 6ata
datangkanlah bubi iA, sehingga kami dapat menyaksikan dan
melihatrya, 'ct-$):!li 'q & oLfiiko (bent) knmu termasuk olang-
orang yang benar) dalam pemyataan yang engkau kemulokan itu."

Fimran-Nya: 'r# 3# A tli lU;" giit (Maka Musa
menjatuhkan tongkatnya, lalu sekctika itu juga tongkat itu menjadi
ulm yang sebenmnya), yakni, meletakkannya di tanah, lalu tongkat itu
pun serta merta berubah menjadi.seekor ular, yakni ular jantan yang

besar. Malma '$ Cvo"S sebenornya), bahwa ular itu benar-benar

nyata dan sama sekali tidak ada kesamaran.
',aa aaa.;4 et (Dan ia mengeluarkan tangannya), yakni,

mengeluarkannya dan menanrpakkanya dari kantong bajunyq atau

dari bawah ketiaknya. Dalam ayat lain disebutkan, i{i e !:i tr&
# * e, 'i:i. '&t (Dan masukkanlah tanganmu kp leher baiumu,

niscaya ia alran kc luar Wtih [bersinarJ bukan karena penyakit) (Q*
An-Naml l27l: l2).

Firman-Ny a: 'u-*ig*I{; b$b (maka selcetika itu juga tangan

itu menjadi putih bercahayo [kelihatanJ oleh orang-orang yang

melihatnya), yakni, tiba-tiba tangan yang dikeluarkannya itu menjadi

putih bermandikan cahaya yang tarnpak oleh setiap orang yang

melihat.

alai ifi (Berkatalah pemuka-pemuka), yakni: al anyraaf
(pemuka-pemutcal itf;. ij' 6a Qraum Fir'aun) tatkala mereka melihat
perubahan tongkat menjadi ular, dan perubahan tengannya menjadi

putih bersinar bukan karena penyakit.
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\;6 OL(Sesungguhnya ini), yalcni Musa" '# 3# @datah

ahli sihir yang pandar), yakni banyak itnu sihirnya. Tidak ada

kejanggalan dalanr penisbatan perkataan ini kepada para pemuka di

sini, sementara di dalam suarh Asy-Syu'araa' dinisbatkan kepada

Fir'arur, karena mereka semua memang mengatakan ihr, sehingga

adalatr benar perkataan itu dinisbatkan kepada mereka dan benar pula

dinisbatkan kepada Fir' aun.

Redaksi kalimat: '{*5 'i K+}- 6 i)- Oo"s bermaksud

hendak mengeluarkan kamu dari negerimu) adalah sifat urttrt iti,
(ahli sihi). Negeri yang dinisbatkan kepada mereka itu adalah negeri

Mesir. Ini dari perkataan para pemuka. Adapun kalimat: 6t:)E$6
(Malra apakah yang kamu anjurkan?), maka ada yang mengatakan,

batrwa ini adalah perkataan Fir'aun. Ia mengatakan itu kepada para

pemuka kaumnya setelatr mereka mengatakan perkataan tadi, yakni: 6i

ayyi syai'in ta'muruunanii (apayang kalian sarankan kepadalnr). Ada

juga yang mengatakan, bahwa ini dari perkataan para pemuka

kaumnya, yakni: mereka mengatakan kepada Fir'aun, "Apa yang

engkau perintatrkan kepada kami." Mereka membahasakan kepadanya

dengan batrasa jarnak sebagai bentuk penghormatan terhadapnya,

sebagaimanapwabawahan berbicaia kepada para pemimpin. 6 di sini

berada pada posisi nashab katena pengaruh .ft'l yang setelahnya.

Boleh juga ri di sini bermakna g.li't sebagaimana yang disebutkan oleh

para alrli nahwu tentang: maadzaa shana'ta [yakni: maa alladzii

s hana' ta (apayang engkau lakukan)].

Anggapan bahwa ini merupakan perkataa Fir'aun adalafr lebih

tepat, dengan bukti redaksi yang setelabnya" yaitu: ',fi 'Cj 1tr6

(Pemula-pemuka itu menjattab, uBeri tangguhlah dia dan

saudaranya"), yakni para pemuka itu mengatakan ini sebagai jawaban

atas perkataan Fir'aun yang meminta saran dan pendapat mereka. i^JJ

yakni, al*khirhu wa aWtaaha (beri tangulah dia dan saudaranya).
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Dikatakan: arja'tulhul dan arjaitufhul artnya alchWtarnlhul (aklrt

menangguhkan[nya]).

'Ashim, Al Kisa'i, Hamzah dan quna' Madinatr membacanya:
r+]1, tanpa hamzah. Adaprm yang lainnya membacanya dengan

hamzah. Qurrar Kufah selain Al Kisa'i membacanya, Z;"r1, dengan

suhtn pada haa'. Al Farra' mengatakan, "Itu adalah akseMogatnya
orang Arab, mereka me-waqaf-kan pada lwa' ketila washal, namun

6rang-orang Bashratr mengingkari itu.' Ada juga yang mengatakan,

birhwa makna: i.J uaaun iftbishu (tahanlah dia). Ada juga yang

mengatakan, bahwa itu dari rajaa - yarjuu, yalari jamulatr dia dan

biarkanlatr dia mengharapkanmu. Demikian yang diceritakan oleh An-
Nutras dari Muhammad bin Yazid Al Mubarrad

iqrF *Fel A b:Yt (serta kirimlah ke kota-*ota beberapa

orang yang akan mengumpulkan [ahli-ahti sihir), yalani, kirimkanlatr
sejumlah orang ke kpta-kota yang ada hrkang sihimya untuk

mengunrpulkan mereka. irqz-L adalah mafut J-][ Aaa juga yang

meng4takan, bahwa kata ini manshub karena sebagai haal $eterangan
kondisi).

3!'V- @upaya merekn membawo knpadaniu) adalah penimpal

kalimat perintah. Yakni: supaya orang-orang yang engkau kirim itu
datang kepadamu * * ,$1{arrg* membov,a semua ahti sihir
yang pandai), yakni: dengan meurbawa oraog yang matrir sihir dan

banyak ihnu sihimya. Qura' Kufah selain'Ashim membacanya: 16J.,
sedangkan selain mereka membacanya: 5,2i. 

'

Firrran-Nya, itFS. 'zf,lll itii (oan beberapa ahti sihir itu
datang kepada Fir'aun). Ada peringkasan pada redaksi ini, yakni,

Lalu Dia mengirimkan beberapa orang pengumpul ke kota-kota, lalu
datanglah para tukang sihir kepada Fir'aun.

Firmarr-Nya' FV 6 4 $6 1^rrgrtakan, "(Apakah)

sesungguhnya kami akan mendapat upah ..."), yakni, setelah para
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tukang sihir itu datang kepada Fir'aun, mereka berkata kepadanya,

"Apakah sesungguhnya kami akan mendapat upah?" Ini adalah

redaksi permulaan sebagai jawaban atas pertanyaan yang

diperkirakan, sakan-akan katakan: Apa yang mereka dikatakan setelah

mereka menghadap Fir'aun? At Ajr adalatr upah dan imbalan. Mereka

meminta imbalan kepada Fir'aun bila mereka dapat mengalatrkan

Musa dengan sihir mereka.

Nafi' dan Ibnu Katsir membacanya: 6 5U dalam bentuk

berita. Sedangkan yang lainnya membacanya, tii i:,f, dulu* bentuk

kalimat tarrya. Mereka menanyakan kepada Fir'aun tentang imbalan

yang akan diberikannya kepada mereka bila mereka menang. Makna

kalimat tanya ini adalah sebagai penegasan. Adapun berdasarkan

qira'ah pertama, maka seolah-olatr mereka menetapkan harus ada

imbalan untuk mereka darinya.

Maka Fir'atm menjawab dengan mengatakan, '# 'Fy 'e
'4:#51 (Ya, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan termasuk

orang-orang yang dekat [kepadala$, yakni, sesungguhnya kamu

pasti akan mendapatkah upatr, dan di samping upah yang diminta itu,

kamu akan menjadi orang-orang yang dekat kepada kami."

Firman-Nya, 'u.si{fi g'r|s 6-eF '4i3 6'eyg,rS-1}6
(Ahli-ahli sihir berlcata, uHai Musa, kamukah yang alan melempar

lebih dahulu, ataulmh lcami yang akan melemparkan?") Ini redaksi

kalimat permulaan sebagai jawaban atas pertanyaan yang

diperkirakan. Seolatr-olah dikatakan: Lalu apa yang mereka katakan

kepada Musa setelah frr'aun mengatakan kepada mereka, " fi{o i'4:#5'l (yr, dan sesungguhnya kamu benar-benar aknn termasuk

orang-orang yang delcat flrepadalat)." Maknanya: Bahwa mereka

memberi pilihan kepada Musa antara memulai melemparkan apa yang

akan dileparkannya kepada mereka, atau merekalah yang lebih dulu

melakukannya. Ini sebagai bentuk kesantunan terhadap Musa dan

karena mereka merasa yakin akan menang walaupun mereka
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melemparkan belakangan. J ai sini pada posisi nashab, demikian

yang dikatakan oleh Al Kisa'i dan Al Farra', yakni, immaa antafala

al ilqaa' au nafaluhu nahnu ftamukah yang akan melakukan

lemparan lebih dahulu, ataukah kami yang akan melakukannya lebih

dulu).

Musa pun menjawab dengan mengatakan, *'tlil
(Lemparlranlah fiebih dahuluJ\" Musa memilih agar mereka lebih

dulu melemparkan apa yang hendak ia lemparkan kepadanya tanpa

memperdulikan mereka dan tidak merasa takut terhadap apa yang

mereka bawakan.

Al Fara' mengatakan, "Pada redaksi ini terdapat kalimat yang

dibuang. Maluranya: Musa berkata kepada mereka, 'Sesungguhnya

kalian tidak akan mengalatrkan Tuhan kalian, dan tidak akan mampu

membatalkan bukti-bukti kekuasan-Nya'."

Ada yang mengatakan, bahwa ini adalan ancalnan. Yakni:

Silakan kalan mulai melempar lebih dultt, nanti kalian akan melihat

sesuatu yang memalukan yang akan kalian alami.

Sanggatran terhadap dua penakwilan ini, bahwa sesungguhnya

Musa tidak boleh menyuruh mereka melakukan sihir.

't!;i\ TS (Matra tatkala mereka melemparkan), yakni,

melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, 6;1 Vfr'
qgl (mereka menytlap mata orong), yakni, membalik dan

merobahnya dari kebenaran pandangan terhadap apa yarrg mereka

lahrkan, yaitu berupa sulap dan pembayangan yang dilakukan oleh

para manipulator. 'iffi:,Xi (dan meniadilan orang banyak itu

tahtt), yakni, memasukkan rasa taktrt yang sangat ke dalam hati

mereka. $ fu, ti$t (serta merekn mendatangkan sihir yang

besar [menahjubkanD, yalani, dalam pandangan orang-orang yang

melihat apa yang mereka bawakan itq walaupun sebenarnya tidak ada

hakikahya.
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Firman-Nya: $tG .J '6 6i 8t -61, (Dan Kami
wahyiran lrepada Musa, "Leiryarkanlah tongkatrnu!") Allah SWT
memerintahkannya agar melemparkan tongkatnya ketika para hrkang
sihir itu mendatangkan sihir.

C$E @ata sekonyong-konyong tongkat itu),yakni, al 'ashaa

(ongkat r*), 63qE Y riiS 1m ene I on apa yan g mer e kn sul apkan).

Hafsh membacany a: ,.!il, dengan suhtn pada laam dan tafih/if
pada qaaf, dwi laqafa - yalfiqu. Adapun yang lainnya membacanya

dengan fathah pada laam dan tasydtd pada qaaf, dari talaqqafa -
yatalaqqafu. Dikatakan: laqafiu asy-syai' dan talaqqaJtu asy-syai'
apabila aku mengambil sesuatu atau menggapainya. Abu Hatim
mengatakan, "Telah sampai kepadalnr pada sebagian qira'atr, '$,
dengan rniim dantasydid." Seorang penyair mengatakan,

,ilt.V"g j:i n,l olwul
"I(ant adalah tongkat Musa yang terus menerus

menelan apa yang disulapkan oleh para tukang sihir."

Y padakalimat: tSrX V Tapa yang merela sulapkan) adalah

mashdar atau maushul. Yatri: i/kahum (sulapan mereka) atau maa
yafihrunahu (apa yang mereka sulapkan). Disebut i,/k {Balsulbohong)

karena tidak ada hakikafirya, bahkan sebenarnya itu adalah bohong,
palsu, sulap dan manipulasi.

?g'{} (Karena itu nyaialohyang bendr), yakni: tarnpak dan

nyata ketika-Musa membawakannya. (tj32lj'(Y i!6.: @o, batallah
apa yang selalu mereka kcrjakan), yaitu sihir merek4 yakni: nyatalatr

kebatilannya.

lj+# (Matra mereka katah), yakni para tukang sihir itu, al(i
(di tempat itu), yakni: di tempat mereka menunjukkan sihir mereka.

li$V (dan jaditah mereka) akibat kejadian i*, 'ui,i (orang-orang

yang hina), yakni, hina lagi tersisih.
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'u*L '141 'riitS (Dan ahti-ahli sihir itu serta merta

meniarapkan diri dengan bersujud), yakni, tersungkur zujud, seolah-

olah mereka dihempaskan hingga tersungkur dalarn posisi bersujud.

Atau mereka tidak dapat menahan diri dari apa yang mereka lihat,

sehingga seolah-olah mereka menghempaskan diri mereka

Redaksi katimat Uli3 &i 6 @ .agi {t,g( f}6
(Mereka berkata,uKami beriman fupada Tuhan semesta alom, (yaitu)

Tuhan Musa dan Harun') adalah redaksi kalimat permulaan sebalai
jawaban atas pertanyaan yang diperkirakan. Seolah-olah dikatakan:

Apa yang mereka katakan saat mereka sujud itu, atau dalam zujud

mereka itu? Lalu mereka mengatakan perkataan ini dan menyatakan

bahwa mereka beriman kepada Tuhan semesta alanr. Kemudian tidak

hanya sampai di situ, tapi mereka juga mengatakan, "6i!r3 e; #
Uyaitu| Tuhan Musa dan Harun)" agr tidak ada asumsi dari kaurn

Fir'aun yang mengakui kettrhanannyq bahwa sujud itu untuk Fir'aun.

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

fimran-Nya: &,j e$.Lrffi.? (Kemudian Kami utus Musa sesudah

mereka), ia mengatakan, "Dinamai Musa karena ia dilemparkan di

antara air dan pohon. Air menunrt bahasa Qibthi adalah EU,

sedangkan pohon adalah saa."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid: Bahwa kata

Fir'aun asalnya adalah seorang Persia dari kalangan Ishthakhir. Ia juga

meriwayatkari dari Ibnu Lahi'atr: Batrwa ia dari ketunman Mesir. Ia

dan Abu Asy-Syaiktr meriwayatkan dari Muhammad bin Al
Munkadir, ia mengatakan, "Fir'attn hidup selama tiga ratus tahun."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan daxi Ali bin Abu Thalhatr:

Batrwa Fir'aun adalah orang Qibthi yang terlahir dari perzinaan

dengan panjang tujuh jengkal. Ia juga meriwayatkan dari Al Hasan, ia

mengatakan, "Ia adalah seorang petarung dari Hamdzan." Abu Asy-

Syaikh meriwayatkan dari Ibrahim bin Muqsim Al Hudzali, ia
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mengatakan, "Fir'aun hidup selama empat ratus tahun, selama itu ia
tidak pemah sakit kepala."

Abd bin Humaid dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari

Qatadah mengenai firman-Nya: 'o$D j]i'U (Maka Musa
menjatuhlran to,ngkatnya), ia mengatakan, "Diceritakan kepada kami,

bahwa tongkat tersebut adalah tongkat Adam yang diberikan seorang

malaikat kepadanya tatkala ia berjalan menuju Madyan. Tongkat itu
bisa menerangi di malam hari, dan digunakan untuk memukul tanah di
siang hari sehingga tanah pun mengeluarkan rezeki turtuknya, serta

digrrnakan untuk menggiringkan kambingnya. U'"# '46$ ltatu
selrctilra itu juga tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya), yakni,

ular yang hampir mengejarnya."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia
mengatakan, "sesungguhnya Musa masuk ke tempat Fir'aun y*g r-i
itu mengenakan pakaian kebesaran yang terbuat dari wol hingga

mencapai kedua si}utrya. Musa minta izin untuk bertemu Fir'aun,

Fir'aun pun berkatq 'Masukanlah dia.' Maka Musa pun masuk lalu
berkata,'Sesunggulrnya Tuhanku telah mengutuslu kepadamu.'

Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekitarnya, 'Aku tidak
mengetahui ada tuhan lain bagi kalian selainku. Tangkaplah dia.'
Musa berkata, 'Sesungguhnya aku telah membawa bukti.' Fir'aun
berkata, 'Tunjukanlah itu bila engkau memang benar.' Maka Musa

melemparkan tongkatrya, tiba-tiba bbrubah menjadi ular di
hadapannya di antara atap dan tanah. Lalu Musa memasukkan

tangannya ke kantong bajunya, lalu mengeluarkannya, tiba-tiba
menjadi seperti kilat yang menyilaukan pandangan mata, maka

mereka pun bersungkur pada wajah mereka. kemudian Musa

mengambil tongkafirya lalu keluar, tidak ada seorang pun yang

berpapasan dengannya kecuali menghindarinya. Setelatr Fir'aun sadar

dan tidak kaget lagi,.ia berkata kepada para pemuka di sekitamy4

'Apa yang kalian sarankan kepadaku.' l*t'^rJ$6 (Pemukn-pemuka
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itu menjawab, "Beri tangguhlah dia dan saudaranya"), janganlah

engkau datangkan dia kepada kami dan jangan sampai ia mendekati

kami. tq:F g)331 A j;J3 (serta kirimtah ke kota-kota beberapa

, orang yang akan mengumpulkan [ahli-ahli sihirfi.' Sementara para

hrkang sihir memang merasa talart kepada Fir'aun. Maka Musa pun

mengirim uflrsan untuk memanggil mereka, mereka pun berkata,

'Benarkan tutran kalian membutuhkan kalian?' Utusan ittr menjawab,

'Sesungguhnya orang tersebut telah melakukan demikian dan

demikian.' Mereka berkata, 'Ini sungguh sihimya tukang sihir. 6 5t
'*-"J i; #lS ';3 36 @ ryJi'e €L ol #J [Apakahj

sesungguhnya kami akan mendapat upah, jifu kamilah Wng
menang?' Fir'aun menjau,ab,'Ya, dan sesungguhnya kamu benor-

benar akan termasuk orang-orangyang dehat [kepadahtJ')"

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya, ia mengatakan,

"Tongkatnya Musa bemama Masya."

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

Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari berbagai jatur darinya

mengenai firman-Nya, ?aj\$ A$y gatu sekctika itu juga tongkat

itu menjadi ular yang seberurnya), ia mengatakan, "Ular tersebut

iantan."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi

mengenai firman-Ny u, UiCf A6$ gatu sekctika itu juga tongkat

itu menjadi ular yang sebenarnya), ia mengatakan, "tllar jantan yang

membukakan mulutny4 bibir mulut bawahnya di tanah, sementara

yang atasnya seperti istana. Kemudian ular itu menghadap ke arah

Fir'aun untuk memafirknya. Tatkala Fir'arn melihat demikian, ia
merasa taktrt terhadapnya dan melompat, lalu ia pun berhadats

(terkencing-kencing) padatral belum pernah demikian sebelumnya.

Maka ia pun berteriak, 'Hai Mus4 anrbillatr dia. Aku beriman kepada

Iuhanmu, dan alar lepaskan Bani Israil pergi bersamamu.' Maka
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Musa pun mengambil ular itu yang kemudian berubah lagi menjadi
tongkat."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-
Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, i$
(Beri tangguhlah dia), ia mengatakan, *(yakni) akhkhirhu (bei
tangguhlah dia)." Abd bin Humaid meriwayatkan dari eatadatr, ia
mengatakan,' "Aku kira dan saudaranya."

Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mrurdzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari
Ibnu Abbas melalui berbagai jalur periwayatan mengenai firman-Nya:

,;S U:;ig A ,bit; (serta kirimtah kB kota-trota beberapa orans
yang alran mengumpulkan [ahli-ahli stihir), ia mengatakan, "(yatmi)
syarat."

lxbdwraz-zaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim
dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya:
i7.11 i6 (Dan beberapa ahli sihir itu datang), ia mengatakan,

"Mereka berjurnlatr tujuh puluh orang. Di pagi harinya mereka sebagai
para tukang sihir, dan di sore harinya mereka sebagai para syuhada'."

Pendapat para salaf berbeda-beda mengenai jumlatr para
tukang sihir itu. Ada yang mengatakan, bahwa mereka berjumratr
tujuh puluh orang, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Ada juga
yang mengatakan, bahwa jumlah mereka dua belas orang. Ada juga
yang mengatirkan lima belas ribu orang. Ada juga yang mengatakan
tujuh belas ribu orang. Ada juga yang mengatakan sembilan ribu
orang. Ada juga yang mengatakan tujuh ribu orang. Ada juga yang
mengatakan delapan puluh ribu orang. Ada juga yang mengatakan tiga
ratus ribu orang. Dan ada juga yang mengatakan sembilan ratus ribu
orang.

Abd bin Humaid dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari

Qatadalr mengenai firman-Nya, (f{ 6 Ot(AparrahJ sesungguhnya
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kami akan mendapat upah), ia mengatakan, "(Yalmi) 'athaa'

(pemberian/upah)."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-

Nya: ifi TS luoto tatkala mereka melemparkan), ia mengatakan,

"Mereka melemparkan tali-tali besar dan kayr-kayu panjang. Lalu

semua itu terbayangkan pada Musa karena sihir mereka, bahwa itu

semua merayap."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari As-

Suddi, ia mengatakan, "Musa melemparkan tongkatnya, lalu memakan

semua ular mereka. Tatkala para tukang sihir itu melihat demikian,

mereka pun bersungtor zujud." Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu

Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh juga

meriwayatkan serupa itu dari Qatadah.

Ibnu Abu Syaibatr, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Abu

Hatim dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Mujahid mengenai

firman-Nya, 'oK-V- V ,ii? (menelan apa yang mereka sulapkan), ia

mengatakan, "(Yalmi) maa yakdzibuun (apa yang mereka bohongkan

[yakni: tidak nyata])."

Ibnu Jarir, Ibnu 'Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Al Hasan mengenai firman-Nya, 'o$t- V 6S
(menelan apa yang mereka sulapkan), ia mengatakan, "(Yalsti)
tastarithu hibaalahum wa 'ishiyyahnz (menelan tali-tali dan tougkat-

tongkat mereka)."

Ibnu Jarir dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan 'dari Ibnu

Mas'ud dan para sahabat lainnya, ia mengatakan, 'Musd bertemua

dengan pemimpin para tukang sihir, maka Musa berkata kepadanya,

'Bagaimana menurutinu jika aku mengalahkanutlu, apakah engkau

akan beriman kepadalor dan bersaksi batrwa apa yang alu bawakan

adalatr benar?' Tukang sihir itu menjawab, 'Sungguh besok aku akan

membawakan sihir yang tidak akan dikalahkan oleh sihir (lainnya).
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Demi Allah, jika engkau mengalahkanku, niscaya aku beirman
kepadamu, dan sungguh aku akan bersaksi bahwa itu adalah benar.,

Saat itu Fir'aun melihat keduanya, itulah perkataan Fir,aun: lK bl
ir$\ A l;:ifr fi $esungsuhnya [perbuatanJ ini adalah suatu

muslihat yang telah kamu rencanalan di dalam kota ini) (es. Al
A'raaf l7l: 123).

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Auza'i, ia mengatakan,

"Ketika para tukang sihir bersungkur sujud, diangkaflah surga pada

mereka sehingga mereka dapat melihat kepadanya."

,i,{1 At#fr "J?t rl:6 i,tk di('6,ii + #t; iFl.'t6

iN, ffj; fi; \;t" ;diq:Gt; $ s:,*s|+&tJ {t
'?-i$ i.bt*:4.,:i51 6j, 3ii1 s;;; ij *ajrx lw
;6i' GL3 &tu .6#i 

7'.t 
j W J63xal..3 j,:S

b

SylSUr'ii,rt#eg6i36 6)kP
i36 @ O5,rii2l.l,at1t3it>4'uiLA,_{ 4$L CJlt

6#3&J6WY$uE*6#uei|
H;x4#-

@5tr
"frr'aun berkatar'Apakah kamu beriman hepadanya sebelum aku
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memberi izin kepadamu, sesungguhnya (perbuatan) ini adalah

suata muslihat yang telah kamu rencanahan di dalam hota ini,

untuh mengeluathan penduduhnya dari padanya; maka helah kamu

akan mengetahui (ahibat perbuatanmu ini) ; demfi sesungguhnya

ahuakanmemotongtangandanhafimudenganbersilangsebara
bertimbat balih, *emua*m sungguh'sungguh aku ahan menyalib

hanu sernuanya.' Ahti-ahli sihir itu meniawabr'sesungguhnya

hepadaTuhanlahhamihemballDanhamutidakmenyalahkan
' 
kami, melainkan harena hami telah bertman kepada ayat'ayat

Tuhan hami hetiha ayat-ayat itu datang kepada hami" (Mereka

berdoQr'YaTuhanhami,limpahhanlahhesabaranhepadahami
dan walathanlah kami dalam keadaan berserah iliri (kepada-Mu)"

Berkatalah pembesat-pembesar darl kaum Fir'aun ftepada

Fir'aun)r'Apakah kamu membiarkan Mwa dan kaumnya untuh

membuat herusakan di negeri ini (Mesir) dan meninggalkan hanu

sertatuhan-tuhanmu.'Fir'aunnuniowabr'Ahankitabwuhanah'
mahlelahimerehadanhitabia*anhidupperemp,.an-perc,npuan
merehar dan sesungguhnya hita bethuosa penah di atas mereha"

Mwabetkatakepatlakaumnya,,Mohonbhpertolongankepada
Altah dan bersabirlah; sesungguhnya bwti (ini) hepunyaan Allah;

dipusahahan-Nya hepada siapa yang dihehendahi-Nya dati hamba-

hamba-Ny*Dankesudahanyangbgihadal0l,bagiorung-orang
yangbertakwa.,KaunMwaberhata,,Kamltelahditindos(oleh
Fir,aun)sebelumhamudatangkepadahamidansesudahkamu

datang.' Musa menjawabr' Mudah+nudahon Allah membinasahan

mruuhmu dan meniadihan hamu hhalilah di bumi(Nya)' maha

Altah akan melihat bagaimana perbuatan'nu""

(Qs. At A'raaf l7lt 123'129)

Firman-NYa: .4 iiti!i( (rl,pakah lwmu beriman kcpadanya)' htr

dibaca dengan ."-urrulrg hamzah sebagai berita, dan dibaca juga
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dengan menetapkannya. Fir'aun mengingkari berimannya puatukang
sihir kepada Musa sebelum ia mengizinkan mereka untuk itu.

Kemudian setelah pengingkaran itu, Fir'aun berkata kepada

merekq menjelaskan alasan yang mendorong mereka menyatakan

pernyataan it t:' ii*J\ A l#K, K tK'iry {s e s un s suhny a [p er b u at anJ

ini addtah suatu muslihat yang telah kamu rencanakan di dalom kota
ini), yalrlni, siasat yang kamu dan Musa rencanakan berdasarkan

kesepakatan sebelumnya di antara kamu. l;. A (untuk mengeluarkan)

dari kota Mesir (itA@endudulo'rya),yatmi r-"m qiUtfri, lalu kamu dan

Bani Israil menguasainya dan menempatinya.

Makna {r#1 A @i dalam koto in), ba}rwa siasat dan

kesepakatan di antara kamu ini dilakukan di kota ini, yakni kota

Mesir, sebelum kamu keluar menuju padang ini untuk menghadapi

Musa.

Kemudian Fir'aun mengancan mereka dengan mengatakan:

6;1ii ,3;.3 (matca ketak kamu akan mengetohu) akibat perbuatanmu

ini dan akibat brnuknya.

Kemudian Fir'aur tidak cukup hanya dengan ancaman global

ini, tapi iu pgl merincikannya dengan mengatakan, F-;,1 
'";flJ

* ; FS.{V (demi, sesungguhnya aht akan memotong tangan dan

lrabimu dengan bersilang secara bertimbal bali$, yakni, kaki kanan

dan tangan kiri, atau kaki kiri dan tangan kanan.

Kemudian musuh Allah ini tidak cukup sampai di situ, tapi ia
juga menambatrkan yang lainnya, yaitu dengan mengatakan, ?
{ry)* (trcmudian sungguh-sunggh aht akan menyalib kamu) pada

pangkal pohon kurma. Yakni, aku jadikan kamu di atasnya dalam

keadaan disalib. Ini sebagai tambahan hukuman bagi mereka dan

merupakan kekejaman dalarrr menghukum mereka.

Redaksi kalimat: iAi! Li lt Q 136 (Ahti-ahti sihir itu
rnenjavtab, "Sesungguhnya kepada Tuhanlah lami kembalf') adalah
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redaksi kalimat permulaan sebagai jawaban atas pertanyaan yang

diperkirakan seperti yang lalu. Maknanya adalah, sesgngguhnya jika

engkau melakgkan tindakan itu terhadap kami, maka pada hari

pembalasan kelak Allah akan membalasmu atas perbuatanmu itu, dan

Allah akan memberikan kebaikan kepada kami atas apa yang kami

alami karena-Nya. Mereka mengancam Fir'aun dengan adzp;b Allah di

akhirat setelah Fir'aun mengancam mereka dengan siksaan dunia.

Kemungkinan juga bahwa makna: lt!$f q rlt t1
(Sisungguhnya tcepada Tuhanlah kami kombalf) adalah kematian.

Yaloi, kami memang akan mati, dan tidak masalah kalaupun

kematian itu disebabkan olehmu.

Firman-Nya, 
-9 

r*6 (Oan kamu tidak merryalahkan kami).

Al Hasan membacanya dengan harakat fathah pada huruf qaaf. N
Aktrfasy mengatakan, "Id salah satu logat (dialek/aksen)." Adapun

yang lainnya membacanya dengan harakat kasrah. Dikatakan:

naqomtu al amr aninya ankartu al amr (aku mengingakri perkara itu).

Yakni: Kamu tidak mencela dan mengingkari kami, 414$iJ -$y

6ii $ 6j @elainkan learena kami telah beriman trcpada ayat-ayat

Tuhan kami ketika ayat-cyat itu datang kcpada l**i), padahal ini

adalah kemuliaan yang agung dan kebaikan yang sempurna. Yang

demikian itu tentunya tidak layak untuk dicela dan diingkari, tapi

layak untuk dipuji dan benar-benar dipandang baik.

Kemudian mereka tidak lagi berbicara kepada Fir'agn dan

menghentikan pembicaraan dengannya, lalu mereka beralih kepada

Allah Yang Maha Tinggi, menyerahkan perkara ini kepada-Nya,

dengan memohon kepada Allah 'Azzo wa Jalla agar meneguhkan

mereka dengan kesabaran pada cobaan ini, yaitu mereka mengatakan:

fr-? tS" i5al VJ Va Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada

lrami). Al lfraagh artinya ash-shabb (mencuratrkan), yakni:

curahkanlah kesabaran kepada lami hingga meliputi dan melingkupi

kami. Mereka meminta jenis kesabaran yang tertinggi sebagai
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persiapan unfuk menghadapi siksaan yang akan ditimpakan kepada
mereka oleh musuh Allah itu, dan untuk mempersiapkan mental
mereka menghadapi penyaliban, zEfr tetap berada di atas kebenaran
dan keimanan.

Kemudian mereka mengatakan: ib$, (ijj <a* wafatrranrah
lrami dalam keadoan berserah diri firepada-MuJ), yakni, wafatkanlah
kami dalam keadaan tetap tegnh terhadap Islam, tanpa menukar,
mengganti maupun terpedaya. sebab, sihir dan keahlian dalam ilmu
sihir yang dahulunya mereka lakukan, walaupun itu murni keburukan,
namun menjadi sebab kebahagiaan mereka. Lalu mereka mengetahui,
bahwa yang dibawakan Musa ini adalah di luar kemampuan manusia,
dan bahwa sesungguhnya itu dari perbuatan Allah swr. Maka dari
keb'urukan itu mereka beralih kepada kebaikan. Adapun selain
mereka, yaitu yang tidak mengetahui ilmu ini dari kalangan para
pengikut Fir'aun, tidak akan mencapai apa yang dicapai oleh mereka,
yaitu berupa pengakuan dan keimanan. Bila kepandaian dalam ilmu
yang jahat saja bisa mendatangkan faidatr seperti ini, maka lebih-lebih
lagi kepandaian dalam ilmu kebaikan. ya Allah, berilatr manfaat
kepada kami dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami,
teguhkanlatr kami di atas kebenaran, limpahkanlatr kesabaran kepada
kami, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang berserah diri
kepada-Mu.

- Firman-Nya: 4 b!$4. i15; &;, 31{f, S;l ij *'W X;
*.fif (Berlcatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun [kepada
Fir'aunJ, "Apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnyo untuk
membuat lrerusalmn di negeri ini [Mesir) Ini pertanyuu{, d*i mereka
sebagai pengingkaran terhadapnya. yakni: Apakah engkau
membiarkannya dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini
dengan menimbulkan perpecahan dan memecah belah keatuan. yang
dimaksud dengan €trl aisini adalah Mesir.
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I

Firman-Ny a: 3lfi11,i LJS (dan meninggalkan kamu serta

tuhan-tuhanmu). Nu'aim bin Maisarah membacaya: '$)k;1, dengan

r afa' dengan perkiraan mub tada' . Yakni, w a huw a yadzaruka (dan dia

meninggalkan kamu). Atau di-'athf-kan kepada: 6i 3:it (Apatrah

lramu membiarkan Musa), yakni, atadzaruhu wa yadzaruka (apakah

engkau membiarkannya dan ia membirkanmu).

Al Asyhub Al 'Uqaili membacanya:'$)ia, denganiazm, baik

karena takhfif dengan suhtn karena beratrya dhammah, atau

seLagaimana alasan pada jazm-nya kalimat: iryrliAl A ;<g (Dan aht
termasuk orang-orangyang shalih) (Qs. Al Munaafiquun [63]: l0)

Anas bin Malik membacanya !)kt, dengan nuun dm rafo'.

Maknanya: Bahwa mereka mengabarkan tentang diri mereka, bahwa

mereka akan meninggalkannya dan tuhan-tuhaulya.

Adapun yang lainnya membacanya i|ts, dengan nashab

dengan dengan anggapan adanya !f yang diperkirakan karena sebagai

penimpal kalimat tanya, danwav'u ini mewakilifa' ataupartikel 'athf

kepada t:jl*dJ-, yalari untuk membuat kerusakan dan unhrk

meninggalkanmu, karena mereka dianggap berbuat kerusakan oleh

mereka, dan itu menyebabkan mereka meninggalkan Fir'aun dan

tuhan-tuhannya.

Para mufassir berbeda pendapat mengenai makna: 3.lif';;3
(serta tuhan-tuhanmu), karena Fir'aun sendiri mengaku tuhan

sebagaimana yang ia katakan: -s;6 *lle H ClL (Aht tidak

mengetahui tuhan bagimu seloin afu) (Qs. Al Qashash [28]: 38), dan:

"gtli@tulahtuhanmu)(-Qs.An-Naazi'nt[79]:24).

Suatu pendapat menyebutkan, batrwa makna 34r$ adalah,

dan ketaatan kepadamu.

Ada juga yang mengatakan, batrwa maknanya penyembahan

kepadamu. Ini dikuatkan oleh qira'ahnya Ali, Ibnu Abbas dan Adh-
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Dhahhak: '4f: Dalam Harf Ubay
lsil4l'ol t: i ; 4 r>:fii e,\*;

dicanttrmkan, i6'j:t Ai 3JIt

Ada juga yang mengatakan batrwa Fir'aun menyembah sapi.

Ada juga yang mengatakan bahwa ia menyembatr bintang.

Ada juga yang mengatakan bahwa ia memiliki berhala-berhala
yang disembatr oleh kaumnya untuk mendekatkan diri kepadanya, lalu
dinisbatkan kepadanya. Karena itulah ia mengatakan, "tf 'it '3, (t
(Afulah tuhanmu yang paling tinggi) (Qs. An-Naazi'aat f79f: 24);'
Demikian yang dikatakan oleh Az-Zajjaj.

Ada juga yang mengatakan, batrwa ia menyembah matatrari.

Lalu Fir'aun berkata unttrk menjawab mereka dan

mengukuhkan hati mereka pada kekuturan, 7'{l 'Jit:" (Akan kita
bunuh anak-anak lelahi mereka). Nafi' dan Ibnu Katsir membacanya:
'Jlih, dengan takhtil Adapun yang lainnya membacanya dengan

tasydid. Yakni: Akan kita bunuh anak-anak lelaki mereka dan kita
biarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Ia tidak mengatakan:

akan kita bunuh Musa, karena ia tahu bahwa ia tidak mampu
melalnrkan itu.

6l$ ;iii(i$ go" sesungguhtnya kita berhtasa penuh di
atas mereka), yakni, musta'laun 'aloihim bi al qahr wa al ghalabah

(di atas mereka dengan kekuatan dan kemenangan). Atau: mereka di
bawah kekuasaan dan kekuatan kita" Apa yang hendak kita lakukan
terhadap mereka, maka dapat kita lalcukan dengan mudatr.

Redaksi kalimat: yd 6j J6 (Musa berlata kepada

kaumnya) adalah redaksi kalmat permulaan sebagai jawaban atas

pertanyaan yang diperkirakan. Tatkala sampai kepada Musa apa yang

dikatakan Fir'aun itu, maka ia memerintatrkan kaumnya agar

memohon pertolongan kepada Allah dan bersabar atas ujian tersebut.

Kemudian Musa mengabarkan, &fii 5y @esungguhnya bumi

[ini), yakni negeri Mesir, .e21ft b'.4 b, l4)i- irtlkepunyaan
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Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dilcehendaki-Nyo dari

hamba-hamba-Nya). Atau yang dimaksud dengan eil @umi) in
adalah jenis, yakni janji dari Musa kepada kaumnya untuk mendapat

kemenangan terhadap Fir'aun dan kaumnya, dan bahwa Allah akan

mewariskan bumi dan negeri Fir'aun dan kaumnya kepada mereka

(Bani Israil). Kemudian Musa menyampaikan kabar gembira, bahwa

kesudahan yang baik adalatr bagi orang-orang yarrg bertakwa. Yakni:

batrwa akibat yang terpuji di dunia dan di akhirat adalah bagi orang-

ordng yang bertakwa di antara para hamba-Nya, yaitu Musa dan

orang-orang yang bersartanya.. Akibat dari tiap-tiap sesuatu adalah

aklrirnya. Ini dibaca juga: iJtilt.l, dengan nashab karena dr''athf-karn

kepada gjlt.
Redaksi kalimat t3i1U, +;t b3 *-U A # u q;96

(Kaum Musa berkata, "Kami telah ditindas [oleh Fir'aunJ sebelum

lramu datang kcpada kami dan sesudah ksmu datangl) adalah redaksi

kalimat permulaan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diperkirakan

seperti yang sebelumnya. Yakni: Kami telatr ditindas sebelum kamu

datang kepada kami sebagai seorang Rasul, yaitu Fir'aun membrulrhi

anak-anak lelaki karni di masa engkau dilahirkan, yaitu ketika ia

diberitatru (oleh para hrkang rarnal) batrwa akan terlahir seorang anak

lelaki yang akan meruntuhkan kerajannya. lli!, Y .+:; f,i gan

sesudah kamu danng) sebagai seorang Rasul, yaitu dengan

membunutri anak-anak kami sekarang

Ada juga yang mengatakan, bahwa makna: 6 JS U qi
€;j3 1Xo*i telah ditindas [oleh Fir'aunJ sebelum lcamu datang

lcepada kami) adalah dengan memaksa kami bekerja pada pekerjaarr

pekerjaan berat tanpa diupah. \1i*, (, );. A (dan sesudah kamu

datang) adalatr dengan apa yang kami alami sekarang, yaitu selalu

mengkhawatiikan keselamat diri, anak-anak dan keluarga kami.
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Ada juga yang mengatakan, bahwa penindasan sebelum
kedatangan Musa dari setelah kedatangannya adalah sarna, yaitu
dipungutrya pajak dari mereka.

Redaksi kalimat: €i!; At6_ 6 ,83 e 36 1u^o
menjavvab, "Mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu")
adalah redaksi kalimat permulaan seperti yang sebelumnya. Musa
menjanjikan kepada merek4 batrwa Allah akan membinasakan musuh
mereka, yaitu Fir'aun dan kaumnya.

Firman-Ny u, ilil ,l k1|5-j ldan menjadikan tcarnu

liha/ilah di bumi[Nyaf. Ini penegasan tentang apa yang diisyaratkan
sebelumnya, yaitu bahwa bumi ini adalah milik Allah. Dan Allah telatr
merealisasikan harapannya dan mereka menguasai Mesir pada masa

Daud dan Sulaiman, menaklukkan Baitul Maqdis bersama Yusya' bin
Nun, serta membinasakan Fir'aun beserta kaumnya dengan

ditenggelamkan, dan menyelamatkan mereka.

6J:3 ,.1^r'<^ 'rLt! (malca Allah akan melihat bagaimana
perbuatanmu) setelatr Allah memberi nikmat kepadamu dengan

membinasakan musuhm". ,tj{\ e H}$-j gan menjadiftan
lramu lcha/ilah di bumi[Nya) lalu mengganjarmu sesuai dengan

kebaikan dan keburukan yang telah kamu perbuat.

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari As-
Suddi mengenai firman-Nya: {.91 A U!fr K4 taii A;

(sesungguhnya [perbuatanJ ini adalah suatu muslihat yang telah
lramu rencanakan di dalan kota ini), yaitu, tatkala kalian berdua
berjumpa untuk mengatur siasat lalu mengeluarkan penduduknya dari
kota ini. F-f|i;{fi (sesungguhnya aku alan memotong tanganmu)

al aayah. Ia mengatakan, "Lalu Fir'aun membunuh dan memotong

mereka sebagaimana yang telatr dikatakarulya."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Yang pertama kali
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menyalib adalah Fir'aun. Dialah yang pertama kali memotong tangan

dan kaki secara bersilang."

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Qatadah mengenai

firman-Nya: .f2 4 (dengan bersilang secara bertimbal batik), ia

mengatakan, "(yaitu) tangan yang sebelatr ini dan kaki yang sebelah

ini."

Abd bin Htrmaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya, i ,F U qi
liil Y ,*3. :'r3 ($3 1xo*i telah ditindas [oleh Fir'iunJ sebelum

lramu datang kepada kami dan sesudah kamu datang), ia mengatakan,

"(Yakni) sebelum Allah mengutusmu dan setelahnya."

Abd bin Humaid, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Wahb bin Munabbih mengenai ayat ini, ia
mengatakan, "Bani Israil mengatakan kepada Musa, 'Fir'aun
membebani kami untuk menyerahkan susu sebelum engkau datang

kepada kami, kemudian setelah engkau datang, Fir'aun membebani

untuk menyeralrkan susu dan batu bata.' Musa berkata, 'Wahai

Tuhanku, binasakanlah Fir'awr. Sampai kapan 'Engkau 
akan

membiarkannya?' Maka Altah mewahyukan kepadanya, bahwa

mereka tidak melalcukan dosa yang karenanya mereka layak

dibinasakan."

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Qatadah mengenai ayat

ini, ia mengatakan, "seorang peramal musuh Allah itu menyatakan,

batrwa pada suatu tahun akan dilatrirkan seorang anak laki-laki yang

akan menyalib rajanya.' Maka pada tahun itu Fir'aun mengawasi

anak-anak mereka dengan m6nyembelih anak laki-laki. Kemudian

menyembelih juga setelah Musa datang kepada mereka."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dad Ibnu Abbas, ia
mengatakan, "Sesungguhnya kekuasaan ahlul bait akan terbuka dan

tertutup, dan pasti akan berdiri kekuasaan Bani Hasyim, maka lihat
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siapa yang layak dari Bani Hasyim?" Lalu berkenaan dengan mereka,

turynt{+a1at, ,t'il .o. ;bA#3 {if" A#- 6 !83 e
6# J^-? 'j4 (Mudah-mudahan Alloh memiinasakan

rnusuhmu dan menjadikan kamu fi:hafilah di bumi[NyaJ, maka Allah

alran melihat bagaimana perbuotanmu). Tentang kebenaran ini dari

Ibnu Abbas perlu diteliti lebih jauh, karena ayat ini diturunkan

berkenaan dengan Bani Israil, bukan berkenaan dengan Bani Hasyim

yang terjadi pada kisatr tadi yang terjadi antara Musa dan Fir'aun.

;fif ,?i3i'i,8"3'#)\6fi \u.KA'A''
"^4# bLt;+66tJ6 iA )br.qrip@ 'oiLk
$'ilA:"6,Jt fi ')4 W fi;{\ i^:: A ehw-

6i lF tis e tifi fii; b +t 6tr W, $$ @ er:s.

ixv'e$ru'fiv "ffi 
i,u$t 6; &fi @ 6-uh

#ti6t @ 4t q,v'g\i;K# rlrr 4;
g aK .4"Ai* -vq 4:6 A,r6-ij6 i;i

Gi'# t1Ji @D'&;f,1-&".. AA "J;f)5 6i'6"3\'*)1

&srti6 @ 6;iq $fiy|j1g. &,F $ Ar e
@ 6yit q;$\u)W.EVK'i7. Ai e ;itr'ft
$Dan sesungguhnya kamitelah menghukum (Fir'aun dan)

kaumnya dengan (mendatangkan) musim kemarauyang panjang

dan kekurangan buah-buahan, supaya mereka mengambil

pelajaran. Kemudian apabila dalang kepada mereha kemakmuran,
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mereka berkatar'Ini adalah karena (usaha) kami.' Daniika mereka

ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada

Musa dan orang-orang yang besertanya Ketahuilah, sesungguhnya

hesialan mereka itu adalah hetetapan dariAllah, akan tetapi

kebanyakan mereka fidak mengetahul Mereka berhata,

'Bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami

untuk menyihir kami dengon keterangan itu, maka hami sekali-kali

tidak akan beriman kepadamu.' Maka kami kitimkan kepada

ircreka topan, belalang, hutu, katak dan darah sebagai bukti yang

jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah

kaumyang berdosu Dan ketiha mereka ditimpa adzab (yang telah

diterangkan itu) mereha p un berkata, ( Hai Mus a, mohonkanlah

untuk hami kepada Tuhanmu dengan (perantaraan henabian) yaFg

diketahui Allah ada pada sisimu Sesungguhnyaiika kamu dapat

menghilangkan adztb itu daripada kami, pasti kami ahan beriman

kepadamu dan akan kami biarhan Bani Israil pergt bersamamu.)

Maka setelah Kami hilanghan adzab itu dari mereka hingga batas

waktu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka

mengingkarinya. Kemudian Kami menghukum mereka, mtha Kami

tenggelamkan mercka di laut disebabkan mereha mendustahan

ayat-ayat Kami dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan

ayabayat Kami itu." (Qs. Al A'raaf [fl: 130'136)

Yang dimaksud dengan 6f).JlU,di sini adalatr katrm Fir'aun.

Yang dimaksud dengan uilt adalah kemarau yang panjang

(paceklik), dan ini cgkup dikenal oleh para ahli bahasa, mereka

mengatakan, "Ashaabathum sinnah", ya|'ni mereka tertimpa kemarau

panjang. Dalam hadits disebutkan, .'.)ii- 
"f I 'r9b W+t 4i

(Ya Allah timpakanlah paceklik pada mereka seperti pacewik pada

masa Yusufl.3z

32 Mma1aq 'ataih: NBt*hary482l, dan Mus1im,4Dl57 , dari hadits Ibnu Mas'ud.
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Mayoritas orang Arab meng-i'rab ;ai.Jr dengan i'rab iamak
mudzak*ar salim, tapi ada juga yang meng-i'rab-nya dengan i'rab

mufrad dan memberlakukan harakat pada nuun. Al Farra'

bersenandurg.

/x/' u )t:/trl u ,l ,:l *:rtr? ,s'l

"Aht lihat perialangn paceklik telah berlalu dariht

sebagaimana penghuiung malamyang direnggut dari bulan."

Yakni dengan harakat kasrah pada hunrf nzn. An-Nutras

mengatakan, "sibawaih menyenandungkan bait syair ini dengan

harakat fothah pada huruf nun lyatai: &iJt1." saya (Asy-Syaukani)

katakan: Ada ungkapan yang mengandung kemungkinan, Ydtu ucapan

seorang penyair:

',f"\i '*'e,'!itru't ql;*i \tt'i ri6j

"Apa yang diremehlwn orang-orang dtriht
padahat aht teloh melewati usia empat puluh tahun."

Kemudian setelaturya:

*rir1t $yt g:-&l'&i*-:*st,*l
u(Jsia lima puluh tahun merupakan pncak kcdewasaanht

berputarnya paceklik telah membuatht htrus kcring."

Bait-bait syair ini, sebelum dan sesudalrnya berharakat

kasarah, dan awal baitnYa adalatr:

. ! ,z'-.,€lf *4t'cil 4 v:At 9>v:>'*';j.t 6

"Aht orangyang sudah dikcnal yangbergtgt tonggos

dengan meletolckan ikat kcpala, knlian kan mengenaliht"'

Al Farra' menceritakan daxi Bani 'Amir, bahwa mereka

berkata, "Aqamtu 'indahu siniinan (aktr'tinggal di tempatnya dalam
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keadaan paceklik)." Yakni dengan di+aslvtf. Dikatakan: asnat al

qaurn,yakni kaum itu kerempeng. Seperti ungkapan lbmt Az'Zab'ari:
'Jtaib it,*.ik ,lE; "dan orang-orang Mekah itu htrus kering]'

+(31 ii "i13 
<ar" kehrangan buah-buahan)-disebabkan

karena tidak turunnya hujan dan banyaknya hama. $t%k- ;{1A
(supqya mereka mengambil pelajaran) sehingga mereka sadar dan

kembali dari kesesatan mereka.

. Firman-Nya: .*i,6 $6'14 )i3it - t'r$ (Kemudian apabila

datani,g trepada mereka kemakrnuran, mereka berkata, *Ini adalah

lrarena [usahal kamt) yakni, kondisi yang baik, yaitu berupa

kesuburan, banyalurya hujan, bagusnya buah dan stabilnya trarga. $6
.r$ 6 (mereka berkata, 'Ini adalah karena (usaha) kami.'), yakni,

kami memperoleh ini karena hak kami, dan ini khusus bagi kami.

'q # ,S (Dan iika mereka ditimpa kBsusahan), yakni,

kondisi buruk, yaitu: kegersangan, paceklik, banyak penyakit dan bala

lainnya. iJi d) 6hW- (rnerelw lemparkan,sebab kesialan itu

kepada Musa dan orang'orang yang besertanya), yakni, menimpakan

kesialan kepada Musa dan orang-orang beriman yang bersamanya.

Asalnya t\'.1e4, lalu hruuf ra' -nya di-idgham-l<an (dimasukkan) kepada

huruf rfta'. Thalhah membacanyu, ts, dalam bentuk /i'il madhi.

Orang Arab datrulu kadang merasa sial ketika melihat burung

(thuytur) dan hewan tertentu, kemudian kata ini digunakan untuk

setiap hal yang dianggap sial. Ayat ini senada dengan firman Allatl

Ta'ala: i* ir.r$ $fi_W # ol (Dan kalau mereka ditimpa

suatu bencana mereko mengatalcan, "Ini [datangnyal dari sisi lamu

[MuhammadJ') (Qs. An-Nisaa' [a]: 78)

Ada yang mengatakan, bahwa ta'rif-nya tyakni definitif'nyal

kata i3J1 karena sering terjadi, sedangkan tankir-rrya [yakni

undefi nitif-nyalkata'rrykarena jarangterjadi.
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Firman-Ny a: ji lte W $fi (Ketahuilah sesungguhnya

lresialan mereka itu adalah kctetapan dari Allah), yalari, sebab

kebaikan dan kebunrkan mereka yang berupa kemakmuran dan

kesusahan itu adalatr berasal dari sisi Allah, bukan disebabkan oleh

Musa dan orang-orang yang bersaraanya. lni adalah jawaban terhadap

simbol yang selama ini mereka fatrami dan mereka yakini, karena

itulah diungkapkan dengan kata ";.rb wrtt* mengungkapkan tentang

kebaikan dan kebtrukan yang berlaku padanya ketetapan, hihnah dan

kehendak Allah. $;X:, I 'iE| '#t Aa" tutupt kebanyakan

merelw tidak mengetahu) hal ini, bahkan mereka menisbatkan

kebaikan dan kebunrkan itu kepada selain Allah karena kejahilan

mereka. Al Hasan membacanyu, i:P.
Fimran-Nya: 6it iF 6 q (;fi. iiti b .*"6y q, $63

<-r:rh (Meretra berkata, "Bagaimanapun kamu mendatangkan

lreterangan lrcpada kami untuk menyihir kami dengan keterangan itu,

malra lromi sekali-luli tidak akan beriman kepadamu") Al Khalil

mengatakan, "Asal kata l1$adalah: 6 syarthiyah ditambahkan pada 6

taukid tyakni menjadi: titil sebagaimana penambahan pada partikel-

partikel lainnya, seperti: u&,L"l,f8 aan 6 Gi.Akan tetapi mereka

tidak menyukai berhimpunnya dua yang sam4 sehingga mereka

mengganti alif petama dengan haa' [sehing ga 6ri menj adi (i11."

Al Kisa'i mengatakan, "Asalnya adalatr i1, yakni: ukfuf maa

taa'tiinaa min aayah (bagaimana pun kamu mendatangkan keterangan

kepada karri), dan ditambahkan pada li syarthiyah."

Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah kalimat

tersendiri yang mempunyai pengertian tersendiri

Posisi l1i7 adalah rafa' sebagu mubtada', atau nashab karena

fi'l yaogditafsirkan oleh yang setelahnya. iil; buntuk menerangkan

t#.
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Mereka menyebutnya dengan ii( karcna sebagai cemoohan

terhadap Musa, ini sebagaimana yang dii3yaratkan oleh redaksi

setelatnrya, yaitu: q. V4(untuk menyihir kami dengan kcterangan

itu), yaloiri, untuk memalingkan kami dari apa yang kami fahami

sebagaimana yang dilalarkan oleh para tukang sihir dengan sihir

mereka.

Dhamir pada .4kembali kepada (il, sedangl'an dhamir pada

ti, kembali kepada iila.. Adajuga yang mengatakan, bahwa kedua

dhamir ini kembali kepada t7i7. faaznr-nya dhamir pertama [yakni:
u] adalah berdasarkan lafazh, sedangkan ta'nits-nya dhamir kedua

[yakni ti] adalatr berdasarkan makna.

<r-UhgiiplS (maka kami sekali-kati tidak akan beriman

lcepadamu) adalatr jautab ryarth (penimpal 'Jika"). Yalmi, famaa
nafunu latra bi mushaddiqiin (maka kami sekali:kali tidak akan

membenarkanmu). Mereka mengabarkan tentang diri mereka, bahwa

mereka tidak akan beriman kepada bukti apa pun karena rnereka

menganggap bahwa itu hanyalah sihir.

Maka saat itulah turun siksaan yang nyata dari Allah 'Azza wa

Jallarsebagaimana yang diterangkan oleh firman-Nya: n* W
it(tili (Maka kami kirimkan tcepada mereka topan), yaitu hujan yang

sangat deras. Al Aktrfasy mengatakan, "Bentuk tunggalnya

thufaanah." Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah mashdar

seperti halnya rujfuaan dan nuqshaan, sehingga tidak.ada bentuk

tunggalnya." Ada juga yang mengatakan, bahwa ir6tt i adatah at

maut $ematian)." An-Nuhas mengatakan, "secara batrasa irltht
adalah sesuatu yang membinasakan, baik itu berupa kematian atau pun

air batr. Yakni: yathiifu bihim foyhlifuhum (menyelimuti mereka

sehingga membinasakan mereka)."

iffi lbelatang), yaitu binatang yang sudah dikenal. Allah

mengirimkannya agar memakan tanaman'tanaman mereka.
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'i#V (futu), ada yang mengatakan, yaitu ad-dibaa', yakni

belalang yang belum dapat terbang. Ada juga yang mengatakan,

batrwa itu ulat. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah ngengat.

Ada juga yang mengatakan, batrwa itu adalah kutu penghisap darah.

Ada juga yang mengatakan, Ada juga yang mengatakan, bahwa itu
adalatr sejenis kera. An-Nuhas mengatakan, "Boleh jadi semua ini
yang dikirimkan kepada mereka."

Al Hasan membacanya, 
'SLri, 

dengan harakat fathah pada

huruf qaf dan harakat suhtn pada hunrf mim. Adapun yang lainnya

membacanya dengan harakat dhammah pada huruf qaf dan harakat

fathah pada huruf miim diserta tasydid. 'Atha' Al Khurasani

menafsirkan $,iir a"ng* Ji.iir.
'di$$ (katak) adalah jarnak dan dhifda', yakni binatang

yang dikenal, yaitu yang biasa berada di air.

i::t$ gan darah). Diriwayatkan bahwa sungai Nil mengalirkan

darah. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah mimisan.
' ,# 9l]1'. lseOagai bulcti yang ielas), yakni mubayyinaat

(yang jelas). Az-Zajjaj mengatakam, "Kata ini marchub sebagai haal

fteterangan kondisi)." Ma*nanya: Kanri kirimkan hal-hal ini sebagai

bukti-bukti yang jelas lagi nyata.

ItK* Qetapi mereka tetap menyombongkan diri), yatm,
enggan beriman kepada Allalt.

3-4 6t \j'?i (dan meret@ adatah kaum yang berdosa),

tidak mengikuti petunjuk dan tidak mau melepaskan diri dari

kebatilan.

: Firman-Nya: L-Si #'{;6; (Dan ketitra mereka drtimpa

adzab [yang telah diterangkan iti11,yahti, adzfr yang berupa hal-hal

tersebut dikirimkan oleh Allah kepada mereka. Ini dibaca juga dengan

dhammah pada ra'. Keduanya adalah dua macarn logat (dialek/aksen).
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Ada juga yang mengatakan, bahwa ';.Si aWantha'un yang karenanya

tujuh putuh ribu orang Qibthi mati dalam satu hari.

33.c t+qA;(J A 6#lj6 lmeretra pun bertata,"Hai
Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan

[perantaraan kenabianJ yang diketahui Allah ada pada sisimu),

yakni, dengan ilmu yang telah engkau miliki. Atau: dengan

perantaraan kenabian yang dil*rususkan kepadamu. Atau: dengan apa

yang telah ada padamu untuk memohon kepada-Nya sehingga Dia
niemperkenankanmu.

Baa' di sini terkait dengan {l y^sbermakna: selamatkanlatr

kami dengan perantaraan doa yang haq yang ada padamu yang telah

diketahui Allah. Atau: Berdoalah kepada Allah untuk kami dengan

perantaraan apayangtelah diketatrui Allatr ada padamu.

Ada juga yang mengatakan, batrwa baa' ru adalah partikel

sumpah, dan penimpdnya adalah '"i;g Qtasti kami akan'beriman).

yakni, bersumpahlah kepada kami dengan apa yang ada padamu yang

telatr diketalrui Allatr. 3i ",hg ?)l g AK .fi (Sesunssrrhrta

iilra lramu dapat menghilangkan adzab itu daripada lcami, pasti kami

alran beriman kepadamu) dengan anggapan bahwa jmab syarth

(penimpal 'Jika") ini berfungsi sebagai jmabul qasam (penimpal

sumpah). Adapun anggapan bahwa huruf ba' itl bukan partikel

sumpatr, maka huruf lam pada kalimat: ';)l & AK .{
(Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan adzab itu daripada

trami) adalah penimpal sumpatr yang dibuang, dan "6;{) (pasti trami

alcan beriman) adalahjmtab syarth (penimpal "jika") yang berfirngsi

sebagu jautabul qasam (penimpal sumpatr). '&;;L-e.<X, "J;jSi
(dan alran kami biarkan Bani Israil pergi bersamamu) dr-'athf-l<an

kepada '"iu|I 
Qtasti kami akan beriman). Demikian ini karena bangsa

Qibthi menahan Bani Israil dan mempekerjakan mereka secara paksa

dalam berbagai pekerjaan, maka mereka pun berjanji untuk

melepaskan/membebaskan mereka.
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${& # dtf.-lt r*(ii'z-(i qurto setetah l{ami
hilanglcan adzab itu dari mereka hingga batas waldu yang mereka

sampai kepadanya), yakni, setelah Kalni hilangkan adzab itu dari

mereka setelah mereka menemui Musa dan meminta itu kepadanya.

Namun penghilangan.adzab ini bukan penghilangan mutlak, tapi

terikat dengan suatu tujuan, yaitu wakfu yang telatr ditetapkan untuk

membinasakan mereka dengan penenggelaman. PenimpA tlJ aAaWr:
'rtK;- F frt Qib a+ ib a mer e ka mengin gkarinya), yakni : menyelisihi

apa yang telatr mereka tetapkan pada diri mereka sendiri. til ai sini

adalah partikel fajaaiyah (berarti tiba-tiba), yakni: tiba-tiba saja

mengingkarinya dan melanggamya.

;h 6fr (Kemudian Kami menghuhtm mereka), yakni

hendak menghukum mereka setelah mereka mengingkari janji itu
akibat berbagai dosa yang telatr mereka lalorkan. At4#{'rt (maka

Kami tenggelamkan mereka di laut), yakni, fii al bafur (dr lauQ. Ada

juga yang mengatakan, bahwa 111 aaaaf yang tidak diketatrui

dasarnya (yakni, sangat dalam). Ada juga yang mengatakan, bahwa itu

adatah dasarnya dan bagian tengahnya.

Redaksi kalimat Wh li.K ff\ <a*roabkan mereka

mendustakan ryat-ayat Kam) adalatr alasan penenggelaman. Dan

redaksi kalimat: a1yt&q;$Lu, (dan mereka adalah orang-orang

yang melalaiknn cyat-ayat Kami itu) dr-'athf-l1a kepada liK
(mendustakan). Yakni: mereka lalai akan hukuman, yaitu yang

diisyaratkan oleh 61i16 (Kemudian Kani menghukum). Atau: lalai

akan ayat-ayat yang tidak merelca imd, bahkan mereka dustakan, dan

pendustaan mereka itu sama dengan orang-orang yang melalaikannya.

Pendapat kedua lebih tepat, karena kedua redaksi ini merupakan

alasan penenggelaman mereka.

Abd bin Humaid, Ibnu Jmir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu

Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud

mengenai firman-Nya: '4\ 6fl 3v t'fi jfi)i (Dan
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sesungguhnya kami telah menghulatm [Fir'aun danJ kaumnya dengan

[mendatanglranJ musim kemarau yang panjang), ia mengatakan, "As-

S iniin adalah kelaparhn. "

Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari

Mujahid, ia mengatakan,"As-siniinadalah kegagalan panen. '4 r+.t
qi\i gon kelatrangan buah-buahan) adalahyang kurang dari itu."

Al Hakim At-Tirmidzi di dalam Nnvadir At Ushut dan Ibnu

Abbas meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Tatkala Allatt

menimpakan kemarau'terhadap para pengikut Fir'atrn, mengeringlalt

segala yang mereka miliki, ternak-ternak mereka pun mati, dan sungat

Nil pun mengering. Lalu mereka menghadap Fir'aun dan berkata,

'Jika benar engkau sebagaimana yang engkau katakan, maka

datangkanlatr air kepada kami di sungai Nil Mesir.' Fir'aun

menjawab, 'Besok pagi kalian akan mendapatkan air.' Setelah mereka

keluar dari hadapannya, Fir'aun berkata, eApa yang telatr aku

lalarkan. Jika aku tidak mampu mengalirkan air Ml Mesir besok,

mereka akan mendustakanku.' Di tengah malamnya, Fir'aun berdiri

lalu mandi, kemudian mengenakan pakaian wol, lalu keluar diam-

diam hingga mencapai Nil Mesir, lalu ia berkata, 'Ya Allah,

sesungguhnya Engkau mengetatru bahwa aku tahu sesunggulrrya

Engkau kuasa unttrk memenuhi Nil Mesir dengan air, maka penuhilah

ia dengan air.' Entatr bagaimanq tiba-tiba saja datanglah air, sehingga

sungai Nil pun kembali dipentrhi air, ini karena Allah menghendaki

kebinasaan mereka."

Ibnu Abu Syaibatr, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari

Mujahid mengenai firman-Nyu, iA )a3it;ti$ (Kemudtan apabila

datang kepada mereks kemahnuran), ia mengatakan, "(Yakni)

kesehatan dan kelapangan rezeki. .9)i 6 $6 (mereka berkata, "Ini
adalah karena [usahal kami"), kami lebih berhak terhadapnya." JLi
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"ij43'ni# 1oo" jika merekn ditimpa kewsahan), yakni bencana dan

siksaan. 6h Vi,B- (mereka lemparkan sebab kcsialan itu kepada

Mus a), yakni, merasa sial karenanya."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-

Nya: 1Ii '* ff# $'{1(Ketahuilah, sesungguhnya kcsialan mereka

itu odotah ketetapan dari Allah), ia mengatakan, "-Yalnf- bahwa

perkara itu dari Allah."

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-Syaikh dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Aisyah, ia mengatakan, "Rasulullah

SAW bersabda, .ot lt i)rilni (Topan attatah kematian)"33 Ibnu Katsir

mengatakan, *Ini hadits gharib."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarh dan Abu Asy-syaikh

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan , '.';16$l adalah

penenggelaman."

Mereka meriwayatkan dari Mujatrid, ia mengatakan, "'06;$:l
adalah kematian dalam kondisi apapun."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, ia mengatakan, *'o6;i3l adalah mereka selalu ditimpa hujan

siang dan malam selama delapan hari, dan juga kutu dan belalang

yang bersayap."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya,

ia mengatakan, "'b6;hl adalah salah satu perintatr Tuhanmu."

Kemudian ia membacakan ayat: I e W W i(fr, ltatu kcbun itu

diliputi malapetaka fyang datangJ dari Tuhannz) (Qs. Al Qalam

[68]: l9)

Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari

33 Maudhu'(palsu): Dicantumkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya,2lVll
serta Al Albani di dalam Dha'if Al Jami,3662 dan menilainya palsu.
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Mujalrid, ia mengatak *, "'o6$( adalah air, tha'un dan belalang."

Lebih jauh ia mengatakan, "Yang memakan pintu dan pakaian

mereka. Kutu, belalang dan katak berjatutran ke atas tempat tidur dan

makanan mereka. Sementara darah terdapat pada pakaian, air dan

makanan mereka."

Abd bin Humaid, Ibnu Jair, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim

rlan Abu Asy-5r.i* meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan,

"Al Qummal adalah kuhl."

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Katak adalah hewan

Carat, lalu ketika Allah mengirimkannya kepada para pengikut

Fii'aun, katak-katak itu mendengar (perintah) dan memattrhi, sehingga

melemparkan dirinya ke dalam periuk yang sedang mendidih dan ke

dalan api yang sedang membara."

Ibnu Jarh, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Mujahid, ia mengatakan, "sungai Nil mengalirkan

darah, dimana orang Israil meminta air yang bersih, sementara Fir'aun

meminta air darah. Lalu keduanya menggunakan bejana yang sama

(satu bejana), maka yang mengarah kepada orang Israil itu air yang

bersih, sedangkan yang mengarah kepada Fir'aun berupa darah.'

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Zaid bin

Aslam mengenai firman-Nya: i'X$ ga" darah), ia mengatakan,

"Allah menimpakan pada mereka mimisan."

Abu Asy-Syail*r meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia
mengatakan, "Musa tinggal di kalangan para pengikut Fir'aun selama

empat pultrh tahrur setelah mengalatrkan para tukang sihir dengan

memperlihatkan kepada mereka bukti-bukti, belalang, kutu dan

katak."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya:

,# 9}17 lsebagai butdi yang ielas), ia mengatakan, "Bukti-bukti
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yang jelas itu datang silih berganti agar Allah mempunyai hujjah atas

mereka."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya" ia mengatakan,

"Bukti-bukti itu datang silih berganti, Musa pm tinggal bersama

mereka dari Sabtu ke, Sabtu, kemudian berhenti dari mereka selama

sebulan."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Aisyatr, dari Nabi SAW,

beliau bersabda, Lr.fjr :\!i 1lr-nijz adalah adzab)

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia
mengatakan, uAr-Rij z adalah tha'un."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu

Abbas mengenai firman-Nya, i;{. i ,g {L@nsso batas wafuu

yang mereka sampai kepadanya), ia mengatakan, "(Yalcni)
tenggelam."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari berbagai jalur, dari Ibnu

Abbas, ia mengatakan, "Dihanyrtkan di laut." Ia juga meriwayatkan

seperti itu dari As-Suddi.

LG#i e*i 3r,1, <,i1^/3-V( O_i,i i;ni G;*
L

W4 iv s;y,i. iF $:Lii g;; Lg,{t$Vrgg 6t
<_,;";V,A6,ii:j j-r;i{-z_<rft ,ti!i',

:j$u ldi? 
";rJ-r; 

t?'vfu F;n.J,*rv9.i,qrr3

Xj( a @'ot 1? i''3lLlluto,'.'{ K WL-6,g,3r5-
tisy;z;J ;r'#lJ'6 @ 6j1:,_13(E w *.-i(,';iJ
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<,i; tt; q FI# !1, @ <Dssi 7g ;L,tfr,,X
a;"{"66i;s5!f{'rii,J$i'er1ds1'&,'H}r4

@ l..U;'H,ri$rU::s
"Don Komi pusalcalcan kepada haumyang teldt turtkdas ita,

negeri-negeri bagian ttnur bumi dan bagian baratnya yang telah

Kami beri berhah padanya. Don telah sempurnalah perkatoan
' Tuhanmu yang bo.ih (sebagai janji) untuk Bani Israil disebabhan

kesabaran mereka. Dan Kami hancurhan opa yang telah dibuot
Fir'aun dan kaumnya dan apoyang telah mereha bangun. Dan

Kami seberangkan Bani Israil ke seberang lautan itu, maka setelah

mereka sampai kepada suatu kaumyang tetap menyembah berhalo
mereka, Boni Israil berkatar'Hai Musa, buatlah untuk hami sebaah

tuhan (berhata) sebagaimana mereha mempanyai beberapa tuhan
(berhala)) Musa menjawabr'Sesungguhnya kamu ini adalah haum

yang tidak mengetahui (sdahsdat Tuhan).' Sesangguhnya mereha.

itu akan dihancurkan kepercayaon yang dianutnya dan akan batal

apa yang selalu mereka kerjakan. Musa menjawabr'Patutkah ahu

mencari tuhan untuk kamu yang selain daripada Allah, padohal

Dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat,' Dan
(ingallah hai Bani Israil), ketika Kami menyelamatkanmu dari

(Fb'aun) dan kaumnya, yang mengadztb hamu dengan adzab yang

sangat jahat, yaitu mereka membunuh anah-anak lelahimu dan

membiarhan hidup wanita-wanitamu Dan pada yong demikian ilu
terdapat cobaan yang besar dari Tuhanmu.D

(Qs. Al A'raaf 17lr l371aD

Firman-Nya, ;Fi GjV (Dan Kami pusalcakan kepada kaum),

yakni Bani Israil , itr'-,f ';-13( O-$i Oang telah tertindas itu),
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yakni, dihinakan dan dipekerjakan dengan paksa untuk mengabdi

kepada Fir'aun dan kaumnya.

LliF;3 ,$g 346' (negeri-negeri bagian timur bumi don

bagian baratnya), kedua kata ini [yalari: masyoariq daa maghaaribl

inr manshuD oleh AjSl lKami psakakan). Al Kisa'i dan Al Farra'

, "Asalnya adalah fii masyaariqil qrdhi wa

maghaaribihaa, kemudian fii-nya dibuang sehingga meqiadi

manshub." Pendapat pertama lebih tepat, karena dikatakan:

Auratstuhu al maal (aku mewariskan harta kepadanya). Yang

dimaksud dengan 
'b-!$ 

di sini adalah Mesir dan Syam. Bagian

timurnya adalatr yang berada di aratr timurnya, dan bagian baratnya

adalah yang berada di arah baratnya. Yaitu yang pernah dikuasai oleh

Fir'aun kaumnya dari kalanga bangsa Qibttti.

Ada juga yang mengatakan, bahwa maksudnya adalatt semua

bumi, karena Daud dan Sulaiman dari kalangan Bani Israil, dan

keduanya pemah menguasai bumi.

Firman-Nya: W KA ,11 fr*S telah Kami beri berkah

padanya) adalah sifat untuk 3)4' dan Q.16. Ada juga yang

mengatakan sifat untuk iXi Yang dib;kahi adalatr yang

ditumbuhkan tanaman dan buatr-buahan darinya dengan sempurna dan

sangat bermanfaat

Firm.an-Nya: $,.1i.ii g; Utr ;3t (Dan tetah sempurnalah

perlrataan Tuhanmu yang baik), yakni, telah berlalu dan terus

demikian dalam keadaan sempuma. Yang dimaksud dengan 8A
sini adalah, ''ij '&i43 ,ri'if J '$.i5 6.5i :9'"{t 6 3r}3

4tfi '&J43 (Dan Kami hendak memberi larunia lcepada orang'

orang yang tertindas di bumi [MesirJ itu dan hendak menjadikan

merelra pemimpin, dan menjadilcon mereka orang-orang yang

mewarisi [bumifl (Qs. Al Qashash [28]: 5). Ini adalatr janji dari Allatl

SWT unhrk memperoleh pertolongan dan kemenangan terhadap

musuh serta menguasai kerjaan mereka.
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fiSJi Oang barD adalah sifat rurtuk L19, ya}rrf- bentuk

ta'nits dari al hasan. Kelanjutan r€daksi ini adalatr: $#L3i. iF
(fsebagai janjrJ untuk Bani Israi[) yang disebabkan oleh kesabaran

mereka terhadap apa yang menimpa mereka dari Fir'arur dan

kaumnya.

Fimran-Nya, ,ai33 -rfii'g- <r(Y 6F;3 (Dan Kami

hanctrkan apa yang telah dibut Fir'atm dan kaumnya). At-Tadmiir

[yakni dari (Y;31 adalah al ihlaak (pembinasaan). Yalrni: Kami

binasakan dengan menghancurkan bangunan-bangunan yang mereka

dirikan, (-r;;;:1Vl1V3 @an apa yang telah mereko bangun). Ibnu

'Amir dan dari 'Ashim Abu Bakar membacanya: 
'oVV 

dengan

dhammah pada raa'. Al Kisa'i mengatakan, "Ini adalatr aksen/logat

Bani Tamim." Ibrahim bin Abu 'Ablah membacanya: ttVV dengan

tasydid pada raa' dan dhornmah pada huruf mudhari'. Adapun yang

lainnya membacanya dengan kosrah pada raa'tanpa tasydid. Yakni:

dan taman-taman yang mereka tinggikan. Contoh kalimat vit it
g&tf,J #3 *gt! #16!l1(Dan Diatahryng meniodikan kebun-

kebun yang berjunjung dan yang tidok berjunjtmg) (Qs. Al An'aam

t6l: lal)). Ada juga yang mengatakan, bahwa malcna 5;';jadalah
yabnuun (mereka bangun). Dikatakan: 'oasya - yo'risyt, yakni:

bonaa-yabnii.

Finnan-Ny a: fiJ| ',hrfrL di,63i{t (Don Kami seberangkan

Bani Israil kz seberong lautott irr) yakni, iagwaznaahu bihim wa

qathtlw'ttaahu (Ikmi menyeberangkan dan mblewatkan mereka ke

seberangnya). Ini dibaca juga: ttf, d^gan tasydid, ini semakna

dengan qira'ah Jumhu.

4 ,,U1 & l';i(3s- r; i91?13 @ako setetah meretra sampai

lrepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka). Hamzah

dan Al Kisa'i membacanyu, tj;54 dengan kasrah pada kaaf. Yang

lailnnya membacanya dengan dlunmah. Dikatakan: 'afufa - ya'kifu

daa ya' htfu y ang artinya berdiam dan menetap pada sesuattr . MasMar
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dari keduanya adatah 'uhtuf, Ada yang mengatakan, bahwa mereka

adalatr orang-orang yang didatangi oleh Bani Israil, mereka itu dari

strku Laltm yang mendiami Riqqah. Berhala-berhala mereka

berbentuk patung-patung sapi. Ada juga yang mengatakan, batrwa

mereka dari keturunan Kan'an.

lj5 (berkata'1, yakni Bani Israil berkata tatkala menyaksikan

patung-patung itu: tiJ! TJ S;;l r;#-(Hai Musa, buatlah untukkami

sebuah tuhan), yakni berhala yang akan kami sembatr sebagaimana

kaum itu memilikinya. Maka kaaf pada kalimaf bl; '{ K
(sebagaimana mereka mempunyai beberapa tuhan (berhala)) terkait

dengan katimat yang dibuang yang merupakan sifat untuk (J!

6;{1';3 3(J1L36 lurno menimvob, "sesungguhnva kamu ini

adalah lraum yang tidak mengetahui [sifat'sifat TuhanJ') Musa

mencap mereka sebagai orang-orang yang jahil, karena mereka telah

menyaksikan tanda-tanda kekgasaan Allah yang dapat difahAmi oleh

setiap orang, walaupun hanya dengan sedikit ilmtr, baftwa tidak layak

mencari sesembahan selain Allah. Akan tetapi orang-orang itu, yakni

Bani Israil, sangat keras kepalq sangat membangkang dan sangat

menentang terhadap Allah. Penjelasan tentang apa yang mereka

perbuat telatr dipaparkan di dalam surah Al Baqarah.

Kemudian Musa berkata kepada mereka: ;{:tL it
(Sesungguhnya mereka itu), yakd kalm yang menyembatr berhala itu,

*. i (,'if (akan dilanarkan kcpercayaan yang dianunya). At'

Tabbar tvakni dai'ifladalah al talaak(binasa), setiap bejana yang

pecalr disebut mutabbar. Yakni: Bahwa kepercayaan yang mereka

anut itu akan dihancurkan, yaitu pgnyembahan berhala. Musa

memberi tahu mereka (Bani Israil), bahwa agaura orang-orang

tersebut akan binasa, tidak ada sesgatu p1m yang bertahan darinya.

Firman-Nya, -ai6-$(V W @o" akan batal apa yang

selalu mereka kerjakan), yalani, akan simalah semua amal perbuatan

yang mereka kerjakan, yaitu penyembahan mereka terhadap berhala.
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Disebntkan di dalanr Al Kasysyfi, "Status ;{'p(mereka) sebagai isrz

untnk it @esmgguhnya) dan didahulukannya fr:lwbar mubtada'

daripada redaksi yang menjadi lihabo'nya adalah ciri bagi para

penyembah berhala, karena mereka itulah orang-orang yang

menyerabkan diri rurtuk dihancprkan, mereka itu tidak dianggap sama

sekali, dan mereka itu menrpakan contoh yang hanrs meqiadi

peringatan bagi Bani Israil (dan yang lainnya) sebagai alcibat dari apa

yang mereka minta karena menginginkan apa yaog menyebabkan

mercka dimurkai."3a

Firman-Nyu, r-{St 'PJ; ;t\ 'trb\ (Patutkah aht mencmi

tuhan untuk kamu Wng ietain daripada Atlah). Kalimat tanya ini

untuk pengingaran dan kecanran. Yalcni: Bagaimana mungkin aku

mencarikan sesembahan selain Allah untuk kalian sembah, padahal

kalian telah menyaksikan tanda-tanda kelorasaan-Nya yang agruIrg.

Apakatr tidak cukup dengan sebagian ihr? Maknanya: Bahwa yang

kalian minta ini tidak akan pernah direalisasikan selamanya

Dimasukkannya tumzah (partikel tanya) kepada '* untuk

menunjukkan batrwa kemrmgkaran itu adalah mencari tuhan selain

Allah swT. p ualun maful darifi'l yang setelahnya [yakni maful

dai ?;'t, dan q,llsebagai tamyiz atauhaal.

Redaksi kalmar <r-Jtfil 'e 'PJst ii ooaonal Dialah

yang telah melebihkan kamu atas segala umot) berada pada posisi

nashab sebagai haat. Yakni, dalam keadaan bahwa Dia telah

melebihkan kamu atas umat-uurat lainnya di masamu, yaihl

menganugeratrkan nikmat-nikmat kepadamu yang berupa

penghancgran urusghmg penggkuhan tempat tinggalmu di mgka

bumi, dan dikeluarkannya kanru dari kehinaan dan kenistaan kepada

kemuliaan dan keluhuran. Lalu bagaimana bisa kamu membalas

nikmat-nikmat ini dengan mencari sesembahan selain-Nya

{ Lihat Al Kasysyafi, 21 150.
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Firman-Nya, 6ii J); q Hel i$ pan [insattah hai

Bani IsrailJ, kctiko Kami menyelamatkanmu dqi [Fir'aunJ dan

kaumnya). Wadzkur waqta (dan ingaflah ketika) Kami

melyelematkanmu dari Fir'aun daq kaumnya setelah mereka

menguasaimu dan memperbudakmu untuk melakukan segala yang

mereka keheudaki darimu serta menghinakanmu dengan berbagai

bentuk, penistaan. Demikian pengertiannya berdasarkan arlggapan

bahwa ini menceritakan tentang kisa Musa. Adaprur bila dianggap

sebagai khithab trntuk kaum yatrudi yang adapasca masa Muharnmad

SAW, maka maknanya: Ingatlah ketika Kami menyelamatkan para

pendahulumu dari Fir'aun dan kaumnya.

Redaksi kalmat: Vl:\S'&'HjtT7ang mengadzab lamu
dengan adzab yang sangat jahat) berada pada posisi nashab sebagai

haal. Yakl.ri: kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan kaurnnya

ketika mereka Vl:di|'$"'Hjtl(mengadzab kamu dengan adzab

yang sangat jahot). Bisa juga ini merupakan redaksi kalimat
permulaan yang menerangkan tentang apa yang diselamatkan Allah

dari mereka

Redaksi kalimar {Xl. 6;;53 {'{'1 itjt$!- ty a itu m e r e ka

membunuh anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup wanita-

wanitamu) adalah redaksi yang menafsirkan redaksi yang sebelumnya"

atau sebagu badal darinya. Penjelasannya telatr dikemukakan.

Kata penrmjuk: H:' Oj (Oan pada yang demiHan itu)
mennnjulrlcan kepada VITSI @dzab). Yakri: Jti haadaa al 'adzab

allatii htntum fiihi G,ada adzrb yang kanru alami inr. I $erdapat
cobaan) bagimu ry 'H"t ;,i OanS besar dari Tuhanmu). Ada
juga yang mengatakan, bahwa kata penunjuk ini menrurju}tcan kepada

penyelamatan itu, dan #ll:urberarti nikmat. Pemaknaan pertama lebih

tepat.

Abdtmazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Al Hasan
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mensenai firman-Nyat WK;{ ,ll l4#3 ,rffi 3)4' (bagian

timur bumi dan bagian bwantn yang telah lfumi beri berkah

oadanya), ia mengatakan, *(Yakni) Syam." Mereka juga

meriwayatkan seperti itu dari Qatadah. Ibnu Asakir juga

meriwayatkan serpua itu dari Zaid bin Aslam.

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Abdullah bin Syaudzab, ia

mengatakaq "Yakni Palestina."

. Tetah diriwayatkan sejumlatr hadits dari Nabi SAW tentang

keutamaan Syam, narnun bukan di sini tempat memaparkannya.

Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Murdzir, Ibnu Abu Hatiq dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari

Mujalrid mengenai firman-Nya: $:.LJi lV Uf e3) (Dan tetah

sempwnalah perkatoan Tuhanmu yang bark), ia mengatakan, "(Yaitu)

kemenangan kaum Musa terhadap Fir'aun, dan diteguhkannya mereka

oleh Allah di muka bumi seita apa-apa yang diwarisi darinya."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya, 6A#13A$ (don apa yang telah mereka

b angun), ia mengatakan, "(Yalari) yaD nwm (mercka bangur)."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadatt

mengenai firman-Ny a: ;fi 16-;.il & lr;ig3s- ri i91117 @oro setelah

mereka sampai kepada suatu W yang tetaP menyembah berhala

merelm), ia mengatakan, "(Yaitu) Lakhm dan Judzam.' Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syailfi juga

meriwayatkan seperti itu dari Abu Imran.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mrmdzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij

mengenai ayat ini, ia mengatakan, "(Yaitu) patung-patung sapi yang

terbuat dari kuningan. Karena patung anak sapi Samiri yang

dibayangkan pada mereka bahwa itu adalatl sapi, maka,itulah patung

anak sapi pertama, agar Allah memprmyai hujjah atas mereka untuk

menghulctrrr kirena hal itu.'
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Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah, Ahmad, At-Tirmidzi
dan dr.shahift-kannya, An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu

Abu Hatim, Ath-Thabrani, Abu Asy-Syaikh dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Abu Waqid Al-Laitsi, ia mengatakan, "Karri
keluar bersama Rasulullah SAW sebelum perang Hunain, lalu kami

melewati pohon bidara, maka aku berkata, 'Wahai Rasulullah,

buatkanlah untuk l<ani dzau,at ar*yath'(pohon berkaiQ sebagaimana

oleh orang-orang kafir memilikt dzawat anwath.' Mereka memang

biasa menggantungkan persenjataan mereka pada pohon bidara itu dan

berdiam (berteduh) di sekitarnya.' Maka Rasulullatr SAW bersabda, tlt
'qir?i €l rl:'&i 6s Qya Si+' ,AF ,y,'?lfias G u ,jit
6F q alt llUan Maha Besar. Ini sebagaimana yang dikatalan

oleh Bani Israil kcpada Musa, *Buatkanlah .Tuhan bag, kami

sebagaimana merekn memiliki tuhan-tuhan." Sesungguhryta kalian

menirukan tcebiasaan orang-orang yang sebelwn kalian)'3s

Diriwayatkan juga serupa itu oleh Ibnu Abu Hatim, Ath-
Tharbani dan Ibnu Mardawaih dari jalur Katsir bin Abdullatr bin 'Auf,
dari ayahnya, dari kakeknya secara marfu', Katsir adalah seorang

perawi yang sangat dha'if,

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-

Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nyar'jl, iu

mengatakan, *(Yakni) kerugian."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syailfi meriwayatkan darinya,

ia mengatakan, "(Yakni) kehancuran."

' Nama pohon yang biasa digrmakan oleh orang-orang musyrik untuk
menggantungkan senjata-senjata mereka.

's Shahih: Ahma4 5Dl8: At-Tirmidzi, 2180 dan ia mengatakaq "Hasan
shahih."; Di-shahitrkanoleh Ai Albani juga & Outu- Shahih At-fiimidzi.
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,45 & "# #"tirS\t'{t ao;g *i E 3;5, i
s; O* 6 a,# <rip rA. &i l(,i"'l-lr a;5

@a.+;liW'&
sDan telah Kanti janjihan hepada Muso (tturnbcri*on Taurd)

sesudoh berlalu wahu tigo puluh nalam, dan Kani sempurnohot
jumlah malam itu dengan sepuluh (molam logt), nafu sempurnolah

wakta yong telah ditentuhan Tuhannya empot pulah nolutt Don
berhatalah Musa hepado soudaronya yaitu Hartmr' Gantifonlah
ahu dalam (memimpin) kaunku, dan perbaiffilah, dot janguloh
kamu mengihati jalan orang4rrung yang menbuot furusahon."

(Qs. At A'raaf l\z l4[,)

Ini tennastrk di antara kemuliaan yang dianugerahkan Atlah

kepada Musa AS. Ketiga puluh malam itu adalah Danlqa'dah dan

sepuluh hari dari Dzulhiiiah. Allah menetapkan masa ini sebagai

waktu yang dijanjikan untuk berbicara kepadanya Ada yang

mengatakan, bahwa berbicaranya Allah kepada Musa adalah pada hari

Nahar.

Kesimpulan dari redaksi: '-rl4 A;5 4; 4 "{ (r"tu
sempurnalah wafuu yang telah ditentukan Tuhawrya emfi ildt
malant), yang mana tiga puluh malam ditambah sepuluh malam adalah

empat puluh malam, maka kesimpulannya adalalt bahwa yang

dimaksud dengan *Kami sempumakan" yang tiga puluh itu dengan

sepulutr darinya adalah sepultrh malam yang selain yang tiga puhh
itu. Manshub-nya 45 karena sebagai haol, yakni: maka

sempurnalah ketika mencapai empat puluh malam.

Firman-Nya: ,# a dfg 3ip #- g,; Jt!: loan
berkatalah Musa lcepada saudaranya yaitu Howt, "Garrtikorrlah aht
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dalam [memimprnJ kaumht't), yakni: Jadilah engkau penggantiku di
tengatr mereka. Musa mengatakan ini ketika hendak pergi bermunajat.

$ (dan perbaikilah) perkara Bani Israil dengan cara yang baik

bagi mereka, lembut terhadap mereka dan senantiasa mengawasi

kondisi mereka. e;;IlJn i${; <ao"ianganlah kamu mengihtti
jalan orang:orang yang membuat lcerusalcan) yakni, janganlah karnu

menempuh jal4n orang-orang yang malsiat dan janganlah kamu

membantu orang-orang yang zhalim.

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari berbagai jalur, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nya: ui.i EJLii(Dan telah Kami janjikan kepada Musa [memberikan
TauratJ), ia mengatakan, "(Yaifir) Dzulqa'dah dan sepuluh hari dari

Dzulhijjah." Abdurazzaq dan Abd bin Humaid juga meriwayatkan

seperti itu dari Mujatrid.

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Sesungguhnya Musa

mengatakan kepada kaumnya, 'Sesrmgguhnya Tuhanku telah

menjanjikan kepadaku tiga puluh malanr unhrk aku menemui-Nya

dengan meninggalkan Harun bersama kalian.' Ketika Musa pergi

menemui tuhannya, Allah menanrbahnya sepuluh hari, maka pada

sepuluh hari yang ditambatrkan Allah itulah terjadinya fitnah mereka"

yaitu setelah berlalunya tiga puluh hari, dimana Samiri pernah melihat

Jibril, lalu mengambil segenggam tanah dari bekas jejak kudanya."

Kemudian disebutlon kisahnya.

6 363,!J1 6 1$ 6 36,i!ri&, 6j4- 6; 3 51 fit

-Aq" 36 66 tS"@ *;'J!, U, fi*; +3.v fr. s
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&; ai'i 41 41:d' rsJ'6 @ 4*:s [trYr; 64yti
{t::ili A Ss Ai;r;Y iti &-; 6ldv.ur$i

-'. 'r)i 4 :a 'rltt . )1, .2..,a#,9J5,-r;;;A;i;'zYr-; ,i3,Rs; tG,y-a u dlYi,t fi (;:,4
@ 6o*i i 3ti K,,f'7:q,;:t,bLU a?j, iV .rhti jii
AF- orj +4t h,i*r A 5;;<r,_'cr$i ig_r; r; J;t"
w i'#-lJ Jlt WWobqi}..i{ iir;'JL
iil(s wt;"tiK -&,i^{rW : E- ;;jt w bA a{,

+ i;$t i4s; t{9'6K 6-it, @'#
@ 6Ys- i3(6Sto;*jl';i$

*Don tathah Musa dot*g tmtuh (manqiat dengan Kuni) pada
waHa yong teloh Komi tentuhan dan Tuhan terah berfirman

(langsung) hepodonya, berhotolah Musor, ya Tuhanku,
nompahhanlah (dirt Enghau) hepadaha agor ahu dapat melihat

hepada Enghau.' Tuhan berfirmanr. Kotttu sehari-koti tidah
sanggup untuh mellhot-Ka, topi lihatlah he bukit ita, maha jiho ia

tetap di tempafirya gebogat sediafuta) niscqn hamu dopat metihat-
Ku,' Tathala Tuhannya menuryahhan dbi kepoda gunung itu,

diJadihannya gunang itu hsncro raruh don Muso pun Jatah
pingsan, Maho setelah M*a sodar hemboli, dio berkotarrMaha

suci Engkau, aku bertaabat hqoda Engkau dan aku orarrg
pertama4ana berimon., AUal, berfvnan r, Hai Mus a,

sesungguhnya Aha memilih fuurebi;hhan) hanu dort manusia yang
lain (di masamu) untuh membawa risoloh-Ku dan untah berbbara

langsung dengon-Ku, sebab ita bcrpegang tegrrthh kepada apa
yang Ahu berihan hepadama dan hendsWoh kuu termasuh orarrg-
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orang yang berqtuhur.' Dan telah Konti tuliskan untuh Musa pada
lauh-lauh (Taurat) segala sesuatu sebagaipelajarun dan penjetasan

bagi segala sesuatry maka (Kami birftrtnan)r'Berpeganglah
hepadanya dengan teguh dan suruhlah kaummu berpegang kepada

(perintah-perintahnya) dengan sebaih-baiknya, nonti Aku ahan

memperlihathan kepadamu negeri orang4rrang yang ftos*,lnu
mcmalinghan orangerang yang menyombonghan dirinya di muka

bumi tanpa alasan yang benar dori tanda-tanda hekuasaan-Ku Jika
mereka melihat tiap-tiap ayat(Ku), mereka tidak beriman

hepadanya Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada

petunjuk, mereka tidah mau menempuhnya Yang demikian itu
adalah karena mereha mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka

selalu lalai daripadanya Dan orang-orang yang mendustakan ayat-
ayat Kami dan mendustakan akan menemui akhirat, sia-sialoh

perbuatan mercka Mereha fidah diberi balasan selain dari apa yang
telah mereha kerjakan."'(Qs. Al A'raaf lTlt M3-la7)

Laam pada kalimat: G*d @ada wafuu yang telah Kami
tentukan) untuk pengkhususan. Yakni, kedatangannya dikhususkan

dengan waktu yang telatr ditentukan itu. Artinya, bahwa Musa datang

pada waktu yang telah ditentukan itt. ,!3.2 ,i:k', (dan Tuhan telah

berfirman fiangsungJ kepadanya), yakni, memperdengarkan kalam-
Nya tanpa perantara.

Firman-Nya I qL :ifr .OJ Qtompakkanlah [diri EngtrauJ

lrcpadaht agar aht dapat melihat kcpada Engkau), yal<ni, perlihatkan

Diri-Mu sehingga 1ku dapat melihat kepada-Mu. Yakni Musa

meminta agar dapat melihat kepada-Nya karena sangat rinduk
melihat-Nya tatkala mendengar Kalam-Nya. Permintaan Musa untuk

dapat melihat-Nya menunjukkan bahwa pemrintaan itu dibolehkan

secara umum walaupun mustatril dikabulkan.

226 TAFSIR FATHUL QADIR



Allah menjawabnya dengan firman-Nya, ,+j 6 (I{amu sekoli-

kali tidak sanggup tmtuk melihat-lfu), ini menuqiukkan bahwa Musa

tidak akan dapat melihat-Nya pada waktu ia meminta untrft dapat

melihat-Nya. Atau: bahwa ia tidak adapat melihat-Nya selama masih

hidup di druria. Adapun melihat-Nya di akhirat, maka itu adalah bisa

sebagaimana dipasikan oleh hadits-hadits mutawatir yang sangat

populer dan diketatrui oleh setiap orang yang mengetahui As-sunnatr

yang suci. Perdebatan tentang masalah ini tidak mendatangkan

manfaaq dan manhaj yang benar mengenai ini pun sudatr cukup jelas.

Namrur keyakinan yang dianut oleh madz.hab yang ttrmbuh bersama

perkembangan manusia yang diketatrui dari nenek moyaog mereka

dan warga negerinya tanpa memperhatikan essensi apa yang dituntut

dari para hamba oleh syari'at yang suci ini telah menimbulkan

fanatisme. Orang yang fanatik ittr, walaupun akalnya normal, tapi

penglihatannya buta dan telinganya tuli dari mendengarkan kebenaran,

sehingga menolak kebenaran, dan ia menduga bahwa dirinya hanya

menolak ketatilan" dan ia mengira bahwa apa yang dianutrya adalatl

kebenaran. Demikian ini karena kelalaian dan kejatrilannya terhadap

apa yang diwajibkan Allah atasnya, yaihr meurperhatikan secara benar

dan mempelajari kandrmgan Al Kitab dan As-Sunnah dengan murni

dan kepasrahan (tidak disertai dengan rasa fanatisme). Betapa

sedikitnya para pengarang setelah mrmculnya madzhab-mad?hab

sepeni ini yang terkait dengan ilmu ushul dan furu', karena

pembatrasan mereka menjadi bias, dan cara mendudtrkkan masalatr

pun menjadi kabur. Segala urusan hanya berada di tangan Allah, dan

segala pehlnjuk hanya berasat dari-Nya.

t -t,7 l.?.t...,

*ts d drJr gt
u Anak muda telah enggan kccuok mengihrti haw a nafswtya,

Wdarul nothal yong benq telah ahrpJelos baglnya."

clt e6fyt,$ r&
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Redaksi kalimat ,*i 6 iG gutu, berfirman, "Konu sekali-
kali tidak songgnp untuk melilat-Ku') adalah r€daksi kalmat
permulaan karena sebagai jawaban dari pertanyaanyang diperkirakan.

Seolatr-olah dikatakan: Lalu apa yang dikatakan Allatr kepadanya?

Lalu disusul dengan firman-Nya, 'fu\gY ,#1 Jl$ #;
eJ Sp frU, Qapi lihatlah kc buHt ltu, rnoka iika ia tetap di
tempatnya [sebagai sediakalal niscoya ksmu dapat metitwt-ftfi) yaag

artinya, bahwa engkau tidak akan tahan melihat-Ku, dan tidak akan

tatran pula maktrluk yang lebih besar, lebih kokoh dan lebih kuat

darimu, yaittr bukit, maka lihatlah kepada bukit iU fr(a{'fr gE

(maka' jika ia tetap di tempatnya [sebagai sediakalaJ) dan tidak

bergrrncang ketika melihat-Kg ,*i SP (niscaya kamu dapat

nelihat-Ku). Tapi bila bukit itu tidak mampu, maka engkau lebih tidak
mampu lagi. Redaksi kalimat ini bisa merupakarr penrmpamaan bagr

Musa AS dengan mengumpamakan sebuah bukit. Ada juga yang

mengatakan, bahwa ini merupakan ungkapan pengaitan sesuatu

de,ngan yang mustatril. Dan yang pasti, bahwa melihat Allah sewaktu

di dunia adalah mustahil, sebagaimana yang telatr kami kemukakan

tadi.

Golongan Mu'tazilah dan Asy'ariyah salna-sama berpedoman

dengan ayat ini, dimana golongan Mu'tazilah berpedoman dengan

firman-Nya, ej $ lXamu sekali-kati tidak sanggup untuk melihat-

Kz) dan dengan perintalr-Nya kepada Musa rmtuk melihat kepada

bukit itu. Sementara golongan Asy'ariyah mengatakan, bahrra redaksi

"melihat" dengan 'tetapnya bukit itu" menurjukkan bahwa itu adalah

mungkin. Namun anda tentu sudatr cukup mengerti, batrwa ini semua

terlepas' dari masalah !'melihat Allah" di akhirat.,Perbedaan pendapat

di antara mereka ini bukanlah tentang "melilnt Allah' di dunia.

Perbedaan pendqpat mer.rgeini na ini sudah terjadi sejak masa

sahabat, dan itu cukup dikenal.
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Firman-Nya I U' dlQ {$it fij lfr fi (Tatkala Tuhannya

menampaklran diri kcpada gunung itu, dijadikannya gunung itu
hancur lutuh). Makna '2fi uAAun zhahara (tampak), yaitu dari

ugkapan: Jalautu ol 'aruus, yakni: abraztu al 'oruus (aku melihat
pengantin). Jalaun as-saif,, yakni: aku membersihkan pedang dari

karatnya. Tajalta asy-syai artinya iskasyafa (sesuatu itu tampak).

Maknanya: falamao zahara rabbuhu lil jabali ja'alohu dak*an

(tatkala Ttrhannya menampaklcan diri kepada gunung itu, dijadilonnya
gunung itu hancur luluh).

Ada juga yang mengatakan, batrwa yang tampak itu adalatr

perintah-Nya dan kekuasan-Nya. Demikian yang dikatakan oleh

Quthrub dan yang lainnya Ad-Dakk tyalari dari U'l adalah

mashdm yang bermakna maful. Yakni; ja'alahu madhtukan

madquuqan (dijadikanirya hancur luluh) sehingga menjadi debu.

Demikian pengertiannya berdasarkan qira'atr ,Ut sebagai mashfur,
yaitu qira'ahnya orang-orang MadiDah dan Bashratr.

Adaprur berdasarkan qira'afr orang-orang Kufatr: 'rrii, aAurn

bentuk ta'nits, bentuk jamaknya dakawmt, seperti halnya kata

hqmraa' dan hatnravtaat, yuta sebutan untuk gundukan tanah, atau

sebutan untuk tanah yang rata, maka makannya: Bahwa bukit itu
menjadi kecil seperti gundukan atau menjadi tanah yang ra.!a.

Al Kisa'i mengatakan, "Ad-Dak* adalah bukit yang lebar.

Bentuk tunggalnya adakk. Adaprm ad-dakawaat adalah bentuk jamak

dald dotr,kaa', ydtu gtrndukan-grrndukan tanah yang tidak tabal. Ad-
Dakaadik adalah tonjolan taoah yang tidak tingg. Naaqah dakka'
adalatr unta yang tidak berpunuk."

11 ,ttF
maglayiyan

(halilintar).

6i 'i4 (dan Musa pun jofith pingsan), yakni,

'olaihi (pingsan). Ini diambilkan dari ash-shaa'iqah

maksudnya adalalq bahwa kondisinya ketika pingsan itru

seperti orang yang pingsan kar€na gemuruh halilintar. Dikatakan:
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sha'iqa or-rajul fa htwa sha'iq dan nash'utq apabila lakt-laki itu
terkena halilintar.

's6 ($ shman(Maka setelah Musa sadr kcmbatf), yakni
siuman dari pingsannya. Aq, 36 @to berkata, "Maha Suci
Engkmt'), yalari, aku mensucikan-Mu dari memohon sesuatu yang

tidak Engkau izinkan kepadaku. 41, & @t" bertaubd kcpada
Engkau) dari mengulangi permohonan seperti ini. Al Qurthubi
mengatakan, "(Jmat telah sepakaq bahwa taubat ini bukan taubat dari
kemaksiatan, karena para nabi itu ma'shum (terpelihara dari
kesalahan)." Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah taubatnya

karena telatr membunuh orang Qibthi. Demikian yang dikatakan oleh
Asl Qusyairi. Namun pendapat tidak ada kaitannya dengan ini.

<A*:Jl $1 Y;\i <*m aht orang pertama-tama beriman)
kepada-Mu sebelum kaumlu yang ada di masa ini yang mengakui
kebesaran dan keagrmgan-Mu.

Redaksi kalimat {F- JG QeAon berfirman, 'Hai Musa,)
adalah redaksi kalimat permulaan seperti yang sebelumnya. Ini
merupakan penghormatan bagi Musa dan pengkhususarutya dengan

apa yang dikhususkan Allah baginya. Al Isthifaa' [yakni dari
6i "!rE,r\ adalatr al ijtiba' wa al ih:tttiyar (pemilihan), yalani, aku

memilih kamu dari manusia yang lain di masamu rurtuk membawa

risalah-Ku. Demikian qira'ahnya Nafi' dan Ibnu Katsir, yakni dengan

bentuk mufrad. Adapun yang dengan bent* jamak. Ar-Risaalah
adalatr mashdar. Asalnya mufrad, adapun yang membacanya dengan
janrak, maka seakan-akan ia beranggapan bahwa ar-risaalah itl
bermacam-macam, maka diungkapkan dalarn bentuk jarnak karena

banyak macarnnya. Yang dimal$ud de,ngan kalaan Dralcni dari dK$J
di sini adalah at-tqHiim (berbicara langsung). Allah SWT
menganugeratrinya dengan dua anugerah yang agung ini di antara

macam-macam penghormatan, yutv ar-risaalah (tugas kerasulan) dan

at-taHiim (berbicra secara langsrurg) tanpa perantara. Kemudian Allatl

)
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memerintahkannya untuk memegang teguh yang diberikan kepadanya.

Yakni: Allah menganugerahinya kemliaan ini dan memerintabkannya

urfirk menjadi orang yang termasuk orang-orang yang menyukuri

anugerah yang besar dan penghormatan yang aguug ini.

Firman-Nya: djijlf;,.i # SL u d;\i A',i'W'*n
,6 Si <O* telah Kami tuliskan untuk mi, pada lauh-lauh

[TauratJ segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan,bagi segala

sesuatu), yakni min htlli ^qyai'(dari segala sesuatu), yakni: dari segala

yang dibutuhkan oleh Bani Israil dalanr unsan aguna dan dunia

mereka, ditiini adalatr Taurat. Ada yang mengatakan, bahwa lauh-

lauh ini terbuat dari batu zamrud hijau. Ada juga yang mengatakan

terbuat dari permata merah. Ada juga yang mengatakan terbuat dari

intan. Dan ada juga yang mengatakan terbuat batu cadas. Perbedaan

pendapat terjadi juga berkenaan dengan jumlah latrh-lauh tersebut

serta tentang ul$ran panjang dan lebarnya

difii adalah bentuk jarnak dan tauh. Diebut lauh karena

taluuhu (mengisyaratkan) makna-makna. Allah SWT menisbatkan

penulisan itu kepada Diri-Nya [yakni: W'<-t (Dan tetah lfumi
tuliskan)J adalah sebagai penghormatan terhadap yang ditulis di dalam

lauh-lauh itu, yaitu ditulis dengan perintah Allah SWT. Ada juga yang

mengatakan, batrwa itu adalah trrlisan yang diciptakan Allah pada

lauh-lauh tersebut.

ti* b 4 @egala sesutu) berada pada posisi nashab

sebagai maful Ei gArni tuliskan), dur Sdii; 'z6,".r (sebagai

pelajaran dan penjelasan) sebagai badot dari posisi ,,t; $L U
(segala sesuatu), maksudnya adalab sebagai pelajaran bag yang

mengambil pelajaran dari kalangan Bani Israil dan yang lairurya, dan

sebagai penjelasan tentang hukum-hulern yang perlu dirincikan.

ih U.'i,.i (Berpegang kepadorrya dengan teguh), yakni,

pegang teguhlatr lauh-latrh itu, yakni, dengan penuh kesungguhan dan

kesemangatan. Ada yang mengatakan, bahwa dlmmir-nya kembali
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kepada df6l Qisalah-Iht) atau kepadu t* P (segala sesuatu),

atau kepada at-tauraah (Taurat). Ada juga yang mengatakan, bahwa

perintah ini dengan anggapan disembunyikannya al qaul, yakni,

faqulnaa lahu khudzhaa (maka Kami katakan kepadanya:

Berpeganglatr kepadanya). Ada juga yang mengatakan, bahwa liiii
(berpeganglah kepadanya) adalah badat dari katimat: iS\31; Y iX
(sebab itu berpegang teguhlah kcpada apa yang Aht berikan

kepadamu)

(rr;;\ ItLU &'jt ilt (dan, suruhlah kaummu berpegang

kepada [perintah-perintahnyal dengan sebaik-bailorya), dengan

sebaik-baik cara yang pahalanya lebih banyak dari yang lairurya. Ini
senada dengan firman Allah Ta'ala: K{,: d, frt $U W (tutilah
apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhannz) (Qs. Al A'raaf [7lz 3)

dan firman-Nyu, ,tiA 6i# (Latu nengihtti apa yang paling baik

di antaranya) (Qs. Az-Zumar [39]: l8). Di antara sikap yang paling

baik adalah bersabar terhadap orang lain" memaafl<an orang lain,

beramal dengan penutr anrbisi tanpa rukhshah, melaksanakan yang

wajib dan tidak letih mengutamakan yang sunnalr, serta

melaksanakan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang

dilarang.

Firman-Nya: 6;-rtft 3l; Krfr (nanti Atu akan

memperlihatkan kcpadamu negeri orang-orang yang fastD. Suatu

pendapat menyebutkan, negeri Mesir yang pernah dikuasai oleh

Fir'aun d4n kaumnya. Ada juga yagg mengatakan, bahwa itu adalah

tempat-tempat yang pernah ditinggali oleh kaum 'Aad dan Tsamud.

Ada juga yang mengatalran, bahwa ifu adalah neraka Jahannam. Ada
juga yang mengatakan, bahwa itu adalah tempat-tempat yang pernatr

ditinggalkan oleh kaum kafir yang bengis lagi jahat, agar mereka

mengambil pelajaran dari itu. Ada juga yang mengatakan, batrwa

makna ad-daar adalah al halaak (kebinasaan), artinya adalatr, nanti
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Aku akan perlihatkan kepadamu kebinasaan orang-orang fasik.

Penjelasan tentang kefasikan telah dipaparkan.

Firman-Nyu, 6\ #,,rlil A 5;13-i2$i'6i1; # srfu
(Aht memalingkan orang-orang yang menpmbongkan dirinya di
muka bumi tanpa alasan yang benq dori tanda:tanda kchtasaan-Ku).

Ada yang mengatakan" bahwa makna: 6fi<;-'t$16-t; e 3;11
(Aht memalingkan orang-or(mg yang merryombongkan dirinya dari
tanda-tanda kchtasaan-Ku) adalah, aku akan menghalangi mereka

rrr"n rn *i Kitab-Ku. Ada juga yang mengatalcan, bahwa maknanya:

Aku akan memalingkan mereka dari mengimaninya. Ada juga yang

mengatakan, bahwa maknanya: Aku akan memalingkan mereka dari

manfaatnya sebagai balasan atas kesombongan mereka, sebagaimana

pada firman=Nya: ;ii$t 'frt 
.61 VS W (Maka tatkala mereka

berpahng [dmi kcbenaronJ, Allah memalingkan hati mereka) (Qs.

Ash-Shaff t6ll: 5). Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya:

Aku akan mengunci mati hati mereka sehingga tidak dapat

memikirkannya dan tidak dapat mengarrbil pelajaran darinya.

Ada perbedaan pendapat mengenai penafsiran ayat-ayat

dimaksud [yakni: ,*-t;1. Suatu pendapat mengstakan, batrwa itu adalatr

mukjizat-mukjizat. Ada juga yang mengatakaq batrwa itu adalah

kitab-kitab yang diturunkan. Dan ada juga yang mengatakan, batrwa

itu adalatr penciptaan langit dan buni, serta pemalingan mereka

darinya sehingga tidak dapat mengambil pelajaran dari itu. Tidak ada

halangan untuk mengartikan *ayat-ayat' tersebut dengan semua

pengertian tadi, dan untuk mengartikan "osh-shaf' dengan semua

pemaknaan tadi.

Kalimat {.Jl #, Qanpa alasan yng benar) bisa terkait

dengan kalimat 6;1K;- (menyombongknn dirinya), yakni,

menyombongkan diri dengan alasan yang tidak benar. Atau, terkait

dengan kalimat yang dibuang yang statusnya sebagai haal (ketemngan
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kondisi), yaluri: menyombongkan dui dalam keadaan tidak
melaksanakan kebenaran.

Firman-Nya, q. \j-i $ -git; 'JL 
W_ o6 (Jitra meretra

melihat tiap-tiop ryat[KuJ, merelw tidak beriman kepadanya) di-
' at hf-kan kepada: <.ri{i- (m e rry o mb on gkan dir inya) dan semuanya
sebagai shilah. Maknanya: Aku memalingkan dari tanda-tanda
kekuasaan-Ku orang-orang yang menyombongkan dirinya lagi tidak
beriman kepada ayat-ayat yang disaksikannya. yang termasuk ayat-
ayat dimaksud adalah semua ayat yang diturunkan, bukti-bukti ciptaan
dan mukjizat-mukjizat. Yakni, mereka tidak beriman kepada ayat-ayat
mana pun. Malik bin Dinar membacanya: tij dengan dhammahpada
yaa' di kedua tempatrya.

Redaksi kalimar w L#:{ $}t w't;;- og(Daniita
mere'lra melthat jalan yang membowa kcpada petunJuh merelw tidak
mau menempuhnya) di-'athf-fta1 kepada yang sebelumnya dan
termasuk hukumnya. Demikian juga redaksi kalimat W bH ol;.

W :rX; rli (O* Jika mereka melihat jalan yang membawa
lrcpadapetunjuk,rnerekatidakmaumenempuhnya),maknnyaadalah,

Batrwa bila mereka melihat suatu jalan kebenaran, mereka
meninggalkannya dan menjauhinyq dan bila mereka melihat jalan
kesesatan, mereka menempuhnya dan memilihnya untuk diri mereka.

Qurra' Madinatr dan qurra' Bashrah membacanya: **1,
dengan dhammah pada ra' dan suhtn pada syin. Adapun qrura' Kufah
selain 'Ashim membacanya dengan haruk<atfathah padahuruf ra'dan
syin.

Abu Ubaidah mengatakaq "Abu 'Amr membedak an antara ar-
ruryd dengan ar-rasyad. Ia pun mengatakan, 'Ar-Rusyd adalah
kebajikan, sedangkan ar.rasyad berkenaan dengan agama'.',

An-Nuhas mengatakan, "sibawaih berpendapat, bahwa ar-
rusyd dan ar-rasyd seperti as-sukhth dan as-sakhth."
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. Al Kisa'i mengatakan, "Riwayat yang benar dari Abu 'Amr
dan yang lainnya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Abu
Ubaidah."

Asal malana ar-rusyd secara batrasa adalah: seseorang

memperoleh apa yang diingink.umya (berhasil), yaitu kebalikan dari
al khaibah (gaeal).

Kata penunjuk .tr!'i (Yang demikian ifa) menturjukkan kepada

asfusharf (pemalingan). Yakni: Pemalingan itu disebabkan oleh
pendustaan mereka. Atau menunjukkan kepada kesombongan, tidak
beriman kepada ayat-ayat, menjauhi jalan kebenaran dan menempuh
jalan kesesatan. Kata penunjuk ini adalatr rnubtada', dan khabar-nya

adalalr kalimat: 'M W i|,(S WP, lrK 'i\@datah knrena

merelca tnendustakan ayat-ayat Karni dan mereka selalu lalai
daripadanya), yakni, disebabkan oleh pendustaan mereka terhadap

ayat-ayat itu dan kelengahan mereka terhadapnya.

Maushut pada redaksi kalimar t-r;.$I &4; Wyr" 6.K O_$tS
(Dan orang-orang .yang mendustakan ayat-ayat Kami dan

mendustalran akan menemui aWirat) adalah sebagai mubtada', darr

khabar-nya adalah: M + @ia-sialah perbuatan merelca).

Yang dimaksud dengan "menemui akhiraf' adalah: menemui

kehidupan negeri akhirat. Yakni: mereka akan menemui negeri

akhirat, atau menemui apa yang dijanjikan kepada mereka di negeri

akhirat. Ini berdasarkan anggapan bahwa idhafah-nya kepada zhad
Kesia-siaan perbuatan adalatr batalnya amal perbuatan, yakni:

gugumya amal perbuatan yang telah mereka kerjakan yang mereka

anggap sebagai ketaatan, seperti shadaqatr dan silaturatrim, karena

dilakukan datam kondisi kufur, sehingga dianggap tidak ada ketaatan

bagl mereka. Kernungkinan juga bahwa yang dimakzud adalah

gugumya arnal setelah sebelumnya mengharapkan manfaatrya karena

lnerasa berada di dalarn Islam, sebagaimana yang disebutkan di dalam
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hadis shahih: .;?'u L'iAt 6 Jb'dJrl (Aht memeluk Islam beserto
setiap kcbaikan yang te lah lalu).36

5J3-i3 l SyAi#- ji luereko tidak diberi botason

selain dari apa yang telah mereka kcrjakan) yang berupa kufur
terhadap Allah, mendustakan ayat-ayat-Ny4 meqiauhi jalan
kebenaran dan menempuh jalan kesesatan.

Al Hakim At-Tirmidzi di dalam Nawadir Al Ushul
meriwayatkan dari i<a'b, ia mengatakan, "Ketika Allah berbicara
kepada Musq Musa berkata, 'Wahai Tuhaoku, apakah begini
perkataan-Mu?' Allah berfirman, 'Hai Mus4 sesungguhnya Aku
berbicara kepadamu dengan kelaratan sepuluh ribu lisan, dan aku
memiliki kekuatan semua lisan. seandainya Aku berbicara kepadamu
dengan puncak perkataan-Ku maka engkau tidak meqiadi apa-apa.,,,

N Bazar, Ibnu Abu Hatim, Abu Nu'aim di dalam Al flityah
dan Al Baihaqr di dalam Al llsma'wa Ash-Shi/ar meriwayatkan dari
hadits Jabir, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda, fu {!l CS

ipl ,:*,t E 1li'n dvt.6r'rU iI q'tl6.f.ril ty3t &'rt Lt :jA, ?i ai
;J ,li oLJ JrT tp tA'oil? t\ ,;,.j'$, jd rq ,€.k *ririutti
a: if ,;i;'s-:,i'6 ,y,r,t',r1 A Ai g3ai .ui'V clti Ws jti
et'e,B C: r,:#, y,?{ i1.,ii.{ ,uti*Lsi',ia ,*I;"?#
.J g$t'r, vr.f StJl ,61i,i.i. {fli, (Ketika Alloh berbicara trcpado

li^o paia hari Thur, .eiah'berbicwo kcpadanya buksn dengan
perkataan yang Allah berbicaranya dengannya pado . saat
menyerunya, maka Musa berkata kcpada-Nya, 'Wahai Tuhanku,

apakah ini perkataan-Mu yang dengowtya Engkau pernah berbicara
kcpadaku?' Allah berfirmon, 'Hai lulusa, sesungguhnya aht berbicara
kep@amu dengan kehtatan septluh ribu lisan, dan aht mempunyai

kchntan lisan sehruhnya dan Afu lebih fuat dari itu.' Ketilw Musa
kcmbali lrcpada Bani Israil, mereka berkata, 'Wahoi Musa, ceritakim

35 Shahih:Iduslim, l/l13 danAhma{ 3/412.
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kepada kami tentang perkataan Tuhan yang Malu Pemurah.' Musa

berkata, 'Kalian tidak akan bisa (membayangkan)nya. Apakah kalian

tahu suma-suwa petir yang mematikan dalam nada yang paling
manis yang pernah kalian dengw? Suoa-Nya itu mendekati itu tapi
bukan itu)"

Diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim serta Al
Hakim dan dr-shahift-kannya, dari Abu Al Huwairits Abdurrahman

bin Mu'awiyah, ia mengatakan, "Sesungguhnya Allatr berbicara

teiaaa Musa dengan kadar yang dimampui oleh Musa terhadap

perkataan-Nya. Seandainya Allah berbicara dengan kalam-Nya

seluruhnya, tentu Musa tidak almn mampu. Maka Musa pun tinggal
selama empat puluh malam, tidak ada seorang pun yang melihatrya

kecuali mati karena cahaya Tuhan semesta alam."

Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya: 3{1L.Jrfr -,rj 6 36 (berkatatah Musa, "Ya
Tuhanht, nampakkantah [diri EngkauJ kcpadafu agar aht dapat

melihat kcpada Engkau') ia mengatakan, "(Yalmi) biarkanlah alnr

melihat-Mu."

Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

Qatadatr mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Tatkala Musa mendengar

kalam AllalL ia sangat ingin salq[ melihat-Nya."

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia

mengatakan, "Ketika Musa mengatakan kepada Tuhannya SWT, ' &J
(!{4#fr g; (Ya Tuhanht, nampalckanlah [diri EngtauJ kepadaht

agar aku dapat melilnt kepada Engkau),' Allah berfirman, 'Hai
Musa, sesungguhnya engkau tidak akan dapat melihat-Ku'.!' Ia juga

mengatakan, *(Bahwa) Allah meng4takan, 'Engkau tidak akan dapai

melihat-Ku, dan itu tidak akan perna?r terjadi. Hai Mus4
sesungguhnya tidak ada seorang pun yang melihat-Ku lalu ia masih

hidup.' Musa berkata, 'Wahai Tnhanku, sesungguhnya bila Aku dapat

melihat-Mu lalu aku mati, maka itu lebih aku strkai daripada aku tidak
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dapat melihat-Mu lalu aku masih hidup.' Allah berkata kepada Musg
'Hai Musa, lihatlah ke gunmg besar nan tinggi menjulang itu, ,y
,NU "ri3 @atra jika ia tetap di tempafirya [sebagai sediakalaJ),,
yakni bila gunung itu tetap di terrpatnya dan tidak hancur lulur karena
melihat sebagian keagungan-Ku, 'i{j 1tA (niscaya kanu dapat
melihat-Ku). Karena kelemahan dan kerendahanmu. Tapi bila gunung

itu r^untutr walaupun ia hrat, kokoh lagi besar, maka sssungguhnya
engkau lebih lemah dan lebih rendah'."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abd bin Humaid, At-Tirmidzi dan

di-shahih-kannya, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ibnu
Adiy di dalam Al Kamil, Abu Asy-Syaildr, Al Hakim dan di-shahih-
kannya, serta Al Baihaqi di dalam btab Ar-Ru'yahdari berbagai jalur,
dari Anas bin Malik, ia mengatakan: Bahwa Nabi SAW membaca ayat

inr: tU, {g+ ,f-A fiJ 'ifr({i (ratkata Tulwnnya menampak}an

diri kepada gunung itu, dijadikannya gmung itu hancw luluh),lala
beliau bersabda, "Begini", seraya mengisyaratkan dengan jarinya

sambil memposisikan kedua ibu jarinya di atas buku-buku
kelingkingnya. Dalam lafah lainnya: Pada buku teratas

kelingkingnya." (Lalu beliau melanjutkan: "Maka runtuhlah gunung
itu, 6,/ 6, 'Ft (dan Mwa pun jatuh pingsan)J, Dalam lafazh
lainnya: "Mako runtuhloh gamfrrg itu di buni, dan terus jauh lcc

dalam bumi hingga hari kiatot.rrT 1o; hadits stwhih menunrt syarat
Muslim.

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia
mengatakan, "Gmung yang Allah memerintahkan Musa untuk
melihat kepadanya adalah guung Thur."

Ibnu Jarir, Ibnu Abu H atim, Abu Asy-Syailfi dan Al Baihaqi
di d{am Ar-Ru'yah meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-
Nya: 4fd! ,i33 ;i{$l1ratUta Tulunnya menampakkan diri kzpada

" Shahih: At-Tirmidzi, 3}74;Di-shattilhkan oleh Al Albani di dalam ShabihAt-
Tinnidzi,3l50.
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gunung itu), ia mengatakan, "Tidaklah Allah menampakkan padanya

kecuali sekitar satu kelingking, tU, fif4 (dijadikannya gumtng itu

hancur luluh), yakni: turaaban (debu). V *i'f3 gan Musa pn
jatuh pingson), yakni: maglwyiyyan 'qlaih (atuh pingsan),"

. Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-Syailfi, Ibnu Mardawaih, Abu

Nu'aim di dalam Al Hilyah dan Ad-Dailami meriwayatkan dari Anas:

Balrwa Nabi SAW bersabda, i$+l L 46IliJ biti J#ru lr d^t t J

't+t ),? ,**i ,a*!t'os!ti'tll ,tasli'J&'a@ tlr'6J', 
"," 

'''iti
.i* Crotr"la Aitah *rno*pofiioi iirt t"poao'gurirg'gurung,
terbanglah enqm gunung knrena keagungan-Nya. Tiga di antara

terhempas di Madinah dan tiga lainnya di Mekah Yang terbang

hingga Madinah adalah: Wud, Wurqan dan Radluwi, sedangkan

yang di Mekah adalah: Harra', Tsabir danTaur).38

Ath-Thabrani di dalanr At Ausath meriwayatkan dari Anas:

Batrwa Rasulullah SAW bersabdq ,,pit'r;*, c,i6, Af fur ja.f rli
a,6!fii*',,?igt'il ')ryr .J.toi' g,A, 4tlit:'tte i4, 4
ki'rF ,#, ,).t (xatir 1Aoi menampallan diri kcpada luIusa,

terbanglah tujuh gunung, lima diantaranya turun di Hiiaz dan dua

lainnya di Yarnan. Di Hiiza adalah: Uhud, Tsabir, Harra', Tsur dan

Wurqan, sedangkan di Yaman adolah Hadhttr dan Shobr).3e

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Al Hakim dandi-shahih-kanrrya,

serta Ibnu Mardawaih dari Ibnu Abbas: "Bahwa ketika Ketika Allatl

berbicara kepada Musa, ia ingin melihat-Nya, maka ia pun memohon

kepada-Nya,lalu Allatr berfirman, ,y.3J1 Jt fif 6!; ,{i $ lxamu

sekali-kati tidak sanggup untuk melihot-Ku, tapt lihatlah ke bukit itu).

Lalu berhimpunlah sejumlah malaikat di sekitar gunung itu, sementara

3s Mmks: Dicantgmkan otei tbnu Katsir di dalam Tafsinny* 2n45, d"" ia
meircatalon. "Ghoib.bahkan munfur." .

tV Dho'iX, Dicantumkan oteh Al Haitsami dl d8/lam Mafua' Az-Zmraid,7n4, d?t

ia mongaAican, "Diriwayafl<an oleh Ath-Thahrani di dalan ll Ausath' Di dalam'

sanadnia todapat Thalhah bin ADr Al Mal*i, ia pcrawi yngmatruh (riwayatkanya

ditinggalkan)."
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di sekitar para malaikat itu dikitari oleh api, dan api itu dikitari oleh
para malaikat, lalu para malaikat itu pun dikitari oleh api. Kemudian
Tuhannya menamapkkan diri pada guung itu sehingga baru tampak
sebesar kelingking, namun gunrmg itu dijadikan-Nya hancur luluh dan
Musa pun jatuh pingsan. Musa masih pingsan hingga waktu yang

dikeloendaki Allah, lalu ia siuman dan berkat4 'Maha Suci Engkau,
alf11.FertauUat kepada-Mq dan aku yang pertama-tama beriman dari
kalangan Bani Israil'."

Abd bin Hurnaid, Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh
meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, ia mengatakan, "Allatl
menuliskan lauh-lauh (batu tulis) untnk Musa, dan Musa dapat
mendengar goretan pena pada lauh."

Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-syaikh dan Ibnu Mardawaih
meriwayatkan dari Ja'far bin Mutrarnmad, dari ayahnya" dari
kakeknya, dari Nali SAW, beliau benabda, en,lb $ft 4t i.titli.6,ri 'rto e, git, 'f;b os ,F, * 'q-us ltaiuain yang
dinmtnkan kepada Musa berasal dari dasar surga, panjangnya dua
belas lwsta).

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia
mengatakan, Mereka mengatakan, bahwa lauh-lauh itu terbuat dari
permata. Sementara rnenurutku, bahwa lauh-lauh itu terbuat dari
zarnrud sedangkan tulisannya emas. Allah menuliskannya dengan

Tangan-Nya. Para penghwri langit mendengar goretan pena-pena ini.
Aku (Asy-Syaukani) katakan: Semoga Allah merahmati Sa'id,
semestinya beliau tidak mengatakan ini berdasaran pendapatrya

sendiri, karena hal seperti ini tidak boleh dikatakan berdasarkan
pe4dapat sendiri atau instink. Yang diduga kuat mengenai hal ini,
bahra mayoritas salaf rahimahumullatr pernatr menanyakan ini
kepada orang-orang yahudi. Karena itulah terjadi perbedaan, ada yang

mengatakan Oatrwa latrh) itu berbahan kayu, ada juga yang
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mengatakan permata, ada yang mengatakan zamnrd, ada

mengatakan berlian ada juga yang mengatakan batu.

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari As-Suddi: i,Il WU)
;$ ;p u lfJi (oan telah lkmi tuliskan untuk Mttsa pada lauh-

lauh (Iaurat) segala sesuotu), yaitu segala sesuatu yang diperintatrkan

dan dilarang. Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim
juga medwayatkan seperti itu dari Mujahid.

Para salaf berbeda pendapat mengenai yang tertulis di dalam

lauh-lauh tersebut, dan tidak ada penghalang untuk mengartikan

batrwa yang terhrlis itu adalah sebagaimana yang mereka katakan,

karena tidak ada yang menafikannya.

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syailfi meriwayatkan dari Ibnu

Abbas mengenai firman-Nya, 1fu633 (Berpegang kapadanya

dengan teguh), ia mengatakan, *(Yal<rf) dengan sungguh-sungguh dan

serius. '##Jl3l:' fufu (nanti Aht akan memperlilwtkan kepadamu

negeri orong-orang yang fasik), yakni, daarol htfar (negeri-negeri

orang kafir)."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya: iV
6, ltfr €X'j (dan suruhlah kaummu berpegang kcpada

[perintah-perintahnyal dengan sebaik-baibtya), ia mengatakan,

"Musa diperintahkan wrtuk memegangnya lebih teguh daripada yang

diperintahkannya kepada kaumnya."

Abd bin Humaid dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ar-

Rabi' bin Anas mengenai firman-Nya, '9\ 6'ii3 (Berpegang

kepadanya dengan tegph), ia mengatakan, "(Yakni) bithaa'ah (dengan

penuh kepatuhan)."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari As-

Suddi mengenai firman-Nya, '9iz'" 6':{i lOerpegang kepadanya

dengan teguh), ia mengatakan, "Yakni: dengan sungguh-sungguh dan

kesunggnhan." (.,r;.Ll, Itifr 6iaj ;J|lt <*" suruhilah kaummu

I*s
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b erpe gong kcpada [perintah-perint abryoJ dengan s eb aik-b aibtya), ia
mengatakan, "Dengan sebaik-baik yang dapat mereka lakukan."

Abd bin Hrmraid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu
Asy-syaiktr meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya, K.rfr
',*+izfi 5t:t (nanti Afu akan memperlihatkan kcpadamu negeri orang-

ortiilg yangfasih),ia mengafakarl "Arah mereka ke akhirat."

Abdurrazzaq, Abd bin Humaid dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan, "Tempat-tempat mereka

di dunia."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari AI
Hasan, ia mengatakan, "Jahannam.?'

Abu Asy-Syailfi meriwayatkan dari QatadalU ia mengatakan,

'Mesir."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari As-
Suddi mengenai firman-Nya,',e); # s"fu (Ahr memalingkan dari
tanda-tanda kchaasaan-Ku), ia mengatakan, *Diri berfikir tentang

tanda-tanda keluasaan-Ku."

Ibnu Al Mundzir dan Abu Asy-Syai*tr meriwayatkan dari Ibnu
Jnraij mengenai firman-Nya: |glti # (dari tanda+anda kchtasaan-
Ku), ia mengatakan, 'ldari penciptaan langt dan bumi, serta dari
tanda-tanda yang padanya Aku palingkan mereka untuk
memikirkannya dan mengarrbil pelajaran."

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaiktr
meriwayatkan dari Su$an bin 'Uyainah mengenai ayat ini, ia
mengatakan, 'rAliu mencabut dari meneka pemahaman tentang Al
Qur'an."
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,!A t;s is'Sr;fi $-G Si,. 4g1 b.y#,u ei i5 #r,
6 @ <4#bilr, ai'123A'W @;$'&ry1{
G: tsi- { A $e tk'i #lrir-'rs$ 4. 5;)
Jy*-i 6; $;@ a;rtr allHi s #i

;,{rri'5g';1 M,c y|;' a. ;J8, ta, JG g;';ri,i, 
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"Dan haum Musa, setelah hepergian Muso (he gunung Thur),

membuat dari perhiasan-perhiasan (emas) mereka anah lembu yang
bertubuh dan dapat meknguh (bersuara). Apakah mereha tidak
mengetahui bahwa anah lembu itu fidak dapat berbicara dengan

mereka dan tidak dapat (pula) menunjukkan jalan kepada mereka?

Mereko menjadikonnya (sebagoi sembahan)'dan mereka adalah

orang-orangyang z,haliru Dan setelah mereka sangat menyesali

perbuatannya dan mengetahui bahwa mereka telah sesat, mereka
pun berkatar'Sunggah jika Tuhan hami fidak metnberi rahmat

kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi
orang-otang yang merugi.' Dan tathala Musa telah kembali kepada

kaumnya dengan marah dan bersedih hafi berkatalah dia,

'Alangkah baruknya perbuatan yang kamu herjakon sesudah

hepergiankut Apahah hamu hendak menilahului janji Tuhanmu?'

Dan Musa melemparkan lauh-lauh (Taurat) itu dan memegang

(rambur) kepala soudaranya (Horun) sambil menariknya ke
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arahny* Harun berhatar,Hai anah ibuku, sesungguhnya kaum ini
telah menganggapka lemah dan hampb-hampir mereka mau
membunuhku, sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-

musuh gembira melihatku, dan janganlah kamu masakkan ahu he
dalam golongan orang4rrang yang z,halim., Musa berdoar tya

Tuhanku, ampunilah ahu dan saudaraku, dan masukkantah kami
ke dalam rohmat Engkaa, dan Engkau odalah Maha penyayang di

antara para penyayang.'" (Qs. Al A,raaf [7]: f aS-l5l)

Firman-Ny a: .eg iy ei i5 {it; (Dan traum Musa, setelah
lrcpergian Musa, membuat), yakni, setelatr kepergiannya ke gunung
Thur, ry a @ari perhiasan:perhiosan (ernas) mereka).Ini terkait
dengan i^tr5t atau dengan kalimat yang dibuang yang statusnya sebagai
haal (keterangan korrdisi). bdi sini untuk menunjukkan bagian, atau
sebagai mubtada', atau untuk menerangkan. At Huliyyu adalatr janrak
dari halyun

Qurra' Madinah dan qurra' Bashratr membacanya: j,# o1
dengan dhammah pada haa' dan tasydid pada yaa'. eurra' Kufah
selalin 'Ashim membacanya dengan kasrah pada haa'. ya,qub
membacany a dengan fathah pada huruf &aa ' dan taHtfif pada yaa. .

An-Nuhas mengatakan, *(Yaitu) janra* halyun, haliyun dan
hilyun, seperti tsadwn, tsadiyun dan tsiQyun Asalnya adalatr halwaa,
lalu huruf wowu-rLyadi-idgham-kar (dimasukkan) ke dalam hurufya'
lalu huruf laam-nya di-kasrahkarena bersampingan dengan hurufya',
dan huruf ha'-nya di-kcisrah karena huruf lam-nyaberharakat kasrah,
asalnya adalatr harakat dhammah.'

sebenarnya bukan milik mereka, adalah karena idhafah
(penyandangan) itu dibolehkan untuk arti pengenaan/ pemakaian.
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$b. @nak lembu) adalah mafu' dari 'ltfit. Ada yang

mengatakan bahwa f*fr ini bennakna at-tashyiir (merjadikan)

sehingga memerlukan dua maful (obyek penderita), yang mana

mafut keduanya dibuang, yakni: ittaWndzuu 'iilan ilaahan (metek'a

menjadikan anak sapi sebagai tuhan).

l3-; @ang bertubuh) adalah badal daxi {;e @nak tembu).

Ada juga yang mengatakan sebagai sifatrya.
t

, 3$adatah teriakan (mengeluarkan suara). Dikatakan: klruara

- yaWtuuru - kltauran apabila berteriak. Demkian juga: ldtaara -
yaWtaaru - Hruwaaran. Dinisbatkannya perbuatan "menjadikan anak

sapi (sebagai sesembahan)" kepada kaum itu semua, walaupun yang

melalarkan itu hanya Samiri sendiri, ini karena ia termasuk salatr

seorang dari mereka, dan mereka rela terhadap perbrratannya.

Diriwayatkan, batrwa setelatr Musa menjadikan kepada kaurnnya

selama tiga pultrh malarn, namun ternyata Musa terlambat kembali

kepada mereka karena ada tambatran sepuluh malam, Samiri berkata

kepada Bani Israil, ymg mana ia seorang yang dipatuhi di kalangan

mereka, "sesurgguhnya. katian memiliki perhiasan para pengikut

Fir'aun yang kalian prqiam dari mereka untuk berhias pada hari raya

dan ketika ia keluar bersama kalian. Dan kini para pemiliknya dari

bangsa Qibthi ihr telatr ditenggelamkan Allah, maka bawalah kemari

perhiasan-perhiasan itu." Maka mereka pun menyerahkanya kepada

Samiri, lalu Sanriri membaut (patung) anak sapi dari perhiasan-

perhiasan tersebut

Finnan-Nya: fi#r- { i31 W 11 (Apokah mereka tidak

mengetahui balwa attak lembu itu tidok daWt berbicma dengan

mereka).Ini kalimat tanya sebagai teguran dan celaan. Yakni; Apakah

mereka tidak mengerti, bahwa yang mereka jadikan sesembahan itu

tidak dapat berbicara kepada merekq apalagi mendatangkan manfaat

bagi mereka atau mencegah madharat dari mereka.

L
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W fu.* {i @an tidak dapat tWtal menunjukkan jatan
kcpado mereko), yakni, jalan terang yang dapat mereka tempuh.

<4*{, ljt:e:-t tklt (Mereka menjadikannya (sebagai

sembahan) dan mereka adalah orang-orang yang zhalim), yakni,
ittakhadzuuhu ilaahan (mereka menjadikannya sebagai sesembahan).

<445 ij'(*t (dan meretra adalah orang-orang yang
zhalim) terhadap diri mereka sendiri karena menjadikan anak sapi itu
sebagai sesembahan, atau karena hal-hal lainnya yang di antaranya
adalatr menjadikan patung anak sapi itu sebagai sesembatran.

Firman-Nya: 'e$ 4 W($ lOan setelah mereka sangat
menyesali perbuatannya), yakni, menyesal dan bingung setelatr

kembalinya Musa dari waktu yang telah dijanjikan. Dikatakan bagi
orang yang menyesal lagi bingung, *Qad suqitha Jii yadihi." Al
Akhfasy berkata, "Dikatakan: suqitha /i yadihi, dan usqitha /ii yadihi.
Orang yang mengatakan, saqatha /ii yadihi, dalam bentuk bina, lil
fa'il (kalimat positif), maka malaranya adalatr: suqitha an-nadam
(terkena penyesalan). Asalnya, batrwa kondisi orang yang sangat
menyesal dan sangat 'kecewa adalatr mengigit tangannya sambil
menggenggam sehingga tangannya jatrrh ke dalamnya, karena
mulutnya berada di dalamnya.i'Al Azhuri; Az-Zajjaj, An-Nuhas dan
yang lainnya berkata, "Makna suqitha fii aidiihim adalah suqithaa fii
quluubihim wa anfusihrzr (menimpa hati dan diri mereka), seperti

ungkapan: hashala /i yadihi mabuuh (ia tertimpa sesuatu yang

dibenci), walaupun tidak mungkin itu mengenai tangannya, tapi inin
hanya sebagai bentuk penyerupaan mengenai apa yang menimpa hati
dan dirinya, karena biasanya segala sesuatu langsung bersentuhan

dengan tangan. Allah Ta'ala berfirman, $ti. ,i:i Q -tr{s gors
demlkian itu, adalah disebabkan perbuatan yang dikerjakan oleh
kcdua tangan lcamu dahulu). (Qs. Al Hajj l2Tl: l0). Lain dari itu,
walaupun penyesalan dialami oleh hati, namun dampaknya bisa
tarnpak pada tubuh, karena orang yang menyesal kadang menggigit
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tangannya, atau memukulkan salah satu tangannya ke tangan lainnya.

Alla Ta'ala berfirman, q.:;,111 & ,{K{fi (;Y' 1trt" ia membolak-

baliklran kedua tangannya [tanda menyesalJ terhadap apa yang ia

telah belanjakan untuk itz). (Qs. Al Kahfi [18]: 42), dan berfirman,

n$ ,b p!6f }6- iii (Dan [ingattahJ hari [kctituy orans vans
zhalim menggigit kcdua tangannya) (Qs. Al Furqaan l25l:27). Yakni,

karena menyesal. Dan terkadang pula orang yang menyesal

menyanggah dagunya dengan tangannya."

\k'i ;$1lf; (dan mengetahui bahwa mereka telah sesat)

di-'athf-kan kepada .Ei), yak:ti, nyata bahwa mereka telah sesat

akibat membuat patung anak sapi, dan bahwa mereka telah berbuat

durhaka kepada Allah SWT.

g '#i fj: W:;- { A IJio lmeretra pun berkata, "sungguh

iilw Tuhan lrami tidak memberi rahmat kepada lwmi dan tidak

mengampuni kami"). Hamzatr dan Al Kisa'i membacanya dengan

huruf ta' pada kedual?-nya, sedangkan yang lainnya dengan huruf
ya'. Huruf lam di sini adalatr partikel sumpah, dan penimpalnya

adalatr: 6r*li A'ilHl @astilah lmmi menjadi orang-orang

yang merugi) Perkataan mereka ini menunjukkan permohonan

pertolongan kepada Allah yang disertai dengan merendahkan diri

dalam memohon. Insya Allah pada surah Thaatraa nanti akan

dipaparkan apa yang menunjukkan bahwa perkataan yang diceritakan

dari mereka di sini terjadi setelatr kembalinya Musa. Didahulukannya

cerita ini daripada kembalinya Musa adalah untuk menceritakan

perkataan dan perbuatan mereka sekaligus.

Firman-Ny a: A'#i 4.;, Jtgj 6;g; (Dan ratkata Musa

telah lrembali kepada laumnya dengan marah dan bersedih hati).lni
keterangan tentang apa yang dilakukan Musa setelah kembali kepada

kaumnya. Manshub-nya 'uii, dan tLJ'karcna sebagai haal

(keterangan kondisi). Al Asif adalatr syadiid al ghadhaD (sangat

marah). Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah kondisi di balik
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" '{6jilFhe.

kemarahan yang lebih dari itu. Bentuk/a'il-nya: asif,, asiif, asfaan dan

asuuf. Ibnu Jarir Ath-Thabari berkatq *Allah' memberitahunya

sebelum ia kembali (kepada kaumnya) bahwa mereka telatr tefitnatr.

Karena itulah ia kembali dalam keadaan marah."

-rS;.+'u +# lj,i*, JG (berkatalah dia, "Alangkah burulorya
per,bilatan yang kamu kerjakan sesudah kcpergianhtl"). Ini kecaman

Musa terhadap kaumnya. Yakni, bi'sa al 'amol maa 'amiltumuuhu

min ba'dii (alangkah buruknya perbuatan yang kalian kerjakan setelah

kepergianku), yakni, min ba'di ghaibatii 'anhtm (setelah aku
meninggalkan kalian). Dikatakan: Htalafahu bi lhair dm khalafahu bi
syarr. Musa mengingkari apa yang mereka perbuat dan mencela
mereka, karena mereka telatr menyaksikan tanda-tanda kekuasaan

Allah, yang mana sebagiannya saja telah mengharuskan untuk sadar

dan beriman kepada Allah saja. Akan tetapi demikianlah perihal Bani
Israil dengan beragam kondisi dan perbuatannya.

Kemudian Musa mengatakan kepada mereka untuk
mengingkari perbuatan mereka: {*i';1 N @pakah lramu hendak
mendahului janji Tuhonmu?) Al iAjalah 

tyakni dari ;\r1l adalah at-
taqaddum bi osy-syai' qabla waqtihi (mendahulu sesuatu sebelum
waktunya). Dikatakan :'ajiltu asy-syai' artinya sabaqtu asy-syai' (aku
mendatrului sesuatu). A'jaltu ar-rajula artinya hamaltuhu 'alaa al
'ajalah (aku membawa seseorang rurtuk bersegera). Maknanya:
Apakah kalian telatr mendahului daripada menanti perintah ruhan
kalian? Yakni, waktu yang telatr dijanjikan-Nya kepadaku, yaitu
empat puluh malam, lalu kalian melalnrkan apa yang kalian lakuan itu.

Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: Kalian telatr
me,nyegerakan kemurkaan Tutran kalian. Ada juga yang mengatakan,

bahwa maknanya: Kalian telatr bersegera kepada penyembatran patung

anak sapi sebelum datangnya perintah Tuhan kalian.

'C]:*t ;ftt 1Oo" Musa melemparkan lauh-lauh [TauratJ itu)t,

yakni, tharafuahaa (melemparkannya) karena sangat marah ketika ia
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datang kepada kaumnya dan mendapati mereka tengah melakukan

penyembahan terhadap patung anak sapi.

Firman-Ny u, AL;:i 6 qY-r,'At (dan memegang frambutJ
kepala saudaranya [HarunJ sambil menariknya lce arahnya), yakni,

memegang kepada saudaranya, yaitu Harun, atau memegang rambut

kepalanya sambil menariknya ke arah dirinya. Musa melakukan itu

karqna Hamn tidak mengingkari perbuatan Samiri dan yang lainnya

ketika melihat Bani Israil menyembatr anak sapi itu.

Maka Harun mengemukakan alasannya dengan mengatakan,

,$fi.V(l a.i{lJt iift iyi J <ro, anak ibutat, sesungguhnva

kaum ini telah mdnganggapht lemah dan hampir-hampir m:erekn mau

membunuhlat) yalai, sesungguhnya aku tidak mampu mengubatr apa

yang mereka perbuat karena dua hal tadi, yaitu karena mereka

menganggapku lemah, dan mereka hampir membunuhku. Ia

mengatakan, I'fi (Hai anak ibuht), walaupun ia adalatr saudaranya

seayah dan seibu, karena kalimat ini merupakan kalimat yang lembut

dan halus, di samping batrwa kalimat ini terasa menentramkan. Az-

Zajjaj berkata, "Harun adalatr saudara Musa seayah seibu."

Ini dibaca: 'l ',il, dengan fathah pada mim yang menyerupai

kala khamsata 'asyara, sehingga seperti ungkapan: yaa khamsata

'asygra aqbiluu. Al Kisa'i, Al Farra' dan Abu Ubaid mengatakan,

bahwafathah itttkarena diperkirakan' Cf 1r;. Ulama Bashratr berkata,

"Ini pendapat yang salatr; karena alif-nya ringan sehingga tidak

dibuang. Akan tetapi yang benar adalatr kedua ism ifi dijadikan satu

rsrn seperti halnya khamsata 'asyara." Ini pendapat yang dipilih oleh

Az-Zajjaj dan An-Nuhas.

Adapun yang membacanya dengan lwsrah pada mim, karena

diperkirakan, rll ;.t, kemudian yaa'-11ya dibuang da1 pasrah-nya

masih tetap untuk menuqiukkannya. Al Akhfasy dan Abu Hatim

berkata, "?l i.t dengan harakat kasrah adalah seperti Anda katakan:

yaa ghulaam aqbil. Ini logat/aksen yang janggal, dan qira'ah yang
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demikian jauh dari tepat. Yang demikian ini adalatr unhrk kata yang

dr-i dhafah-kan kepada anda. "

Ini dibaca juga: ,rif git, dengan menetapkan/aa'.

Firman-Nya: ifi!$ <)" r: ,,* Si Gebab itu janganlah kamu

menjadikan musuh-musuh gembira melihatht). Asy-Syataamah lyalroni
Aari &tdt adalatr gembiranya musuh karena melihat musibatr yang

menimpa orang yang dimusuhinya. Seperti doa sabda Rasulullatr

sAw, .,r:oli yu.;t 
iWr *: ,62J )3ti ,6it ,$ b +\rtl ;t'niiti

(Ya Allah, sesungguhnya aht berlindung kepada-mu dari burulorya

qadha', beratnya penderitaa4 terjatuh kB dalam kcbinasaan dan

gembiranya musuh).4o Hadits ini terdapat di dalam Ash-Shaf;ift.

Contoh lainnya adalah ucapan seorang penyair:

6.f\|a6'kk {d e? },:-tr6 rig

vA* orarlst # \ilfq'htu'Ja
Karena mc$a terus m;engedarkan kcrumitan pada manusia,

malra semwnya alcan mengalami hinggayang teralchir dari lwmi.

Malra lcatalranlah kepada orang-orangyang gembira atas penderitaan

orang lain, "Sadarlah kalian. "
Sungguh orang-orangyang gembira atas penderitaan orang lain itu

akan mengalami apa yang kami alami."

Maknanya adalatr, janganlah engkau melakukan tindakan

terhadapku yang karenanya musuh akan bergembira.

Mujahid dan Malik bin Dinar membacanya: lrGti 'g|q[t,)i,
denganfathah pada huruf mudhari', fathah pada miim dan rafa' pada
lr3ilr, dengan anggapan b*twa fi 'l-nyadisandarkan kepada mereka.

Yakni, Jarigan sampai itu terjadi dari mereka karena tindakan yang

a0 Mutt$aq 'aloih: Al Bukhari, 6347,6616 dan Mlslim, 4D08, darihadits Abu
Hurairah U*tT lafadr: "Beliau memohon perlindungan .. dst." al hadits.
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engkau latcukan terhadapku. Diriwaytkan juga dari Mujatrid, batrwa ia

membacanya: '143,3, sebagaimana yang tadi, hanya saja dengan

nashab pada orlri,(ti. Ibt., Jana berkata, "Maknanya adalah, maka

janganlah Engkau membuat gembira watrai Tuhanku." Ini bisa

demikian. sebagaimana firman-Nya: b. tq;:4 '61 (Altah akan

[membalasJ olok-olokan mereka) (Qs. Al Baqara]r [2): 15) dan

serupanya. Kemudian kembali kepada maksudnya, lalu

menyembunyikany' 'l yarrgmenyebabk an manshub'nya tr,.ri'!i, seolah-

olah ia berkata, "Janganlah Engkau membuat musuh bergembira

wahai Tuhanku." Betapa jauhnya qira'ahnya ini dari kebenaran, dan

betapa jauhnya penakwilannya dari segi i'rab'

Firman-Nya: i*rdgi ;fli '{ # 1; (dan iangantah kamu

masulclrnn aht ke dalam golongan orang'orang yang zhalim), yakni,

janganlatr lantaran kemarahanmu itu engkau menjadikanku termasuk

kaum yang zhalim itu. Yakni, orang-orang yang menyembah patung

anak sapi itu, dan janganlah engkau menganggapku termasuk mereka.

Firman-Ny u, ,8; 4 +l 3;3(' (lvlusa berdoa,'Ya Tuhanlat,

ampunilah aku dan saudaraht), Ini redaksi kalimat permulalan

sebagai jawaban atas pertanyaan yang diperkirakan. Seakan-akan

dikatakan: T,alu apa yang dikatakan _Musa setelah mendengar

perkataan Harun tadi? Lalu dijawab: 8; 4 g 3j 36 (Musa

berdoa, "Ya Tuhanht, ampunilah aku dan saudaraht"). Musa

memohon ampunan untuk dirinya lebih dulu, kemudian untuk

saudaranya, untuk menghilangkan kekhawatiran saudaranya tentang

gembiranya musuh. Seakan-akan ia mencela apayang dilakukan oleh

saudaranya, n1unun temyata itu tidak berdasar, maka ia pun memohon

ampunan kepada Allah atas kesalahan terhadap saudaranya itu, lalu

memohonkan ampunan unhrk saudaranya bila ia telah salatr karena

tidak mampu melaksanakan kewajiban pengingkaran terhadap mereka

dan mengubatr apa yang mereka perbuat.
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Kemudian Musa memohon agar ia dan saudaranya

dimasukkan ke dalam ratrmat Allah yang meliputi segala sesuatu, dan

Allah adalatr <4;91 fi <u"na Penyryang di antara para

penyayang).

Ibnu Abu Syaibatr, Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Mujatrid mengenai firman-Nya | 6i ?i {ii;
(Dan lraum Musa membuat ..) al aryah. ia berkata, "Ketika mereka

menguburkannya, Samiri melemparkan segenggam tanatr dari bekas

jejak kuda Jibril AS."

Abdurrazzaq, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu

Asy-syaikh meri*ayatkan dari Qatadatr mengenai ayat ini, ia berkata,

"Mereka meminjam perhiasan dari (yang ditinggalkan) para pengikut

Fir'aun, lalu dikumpulkan oleh Samiri, lalu dari itu dibuat Sir-.(anak
lembu),maka jadilah l5-A $ubuh) yang berdaging dan berdaratr ii
3(i <ao" dapat mele nguh [b er suar a) )'

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari lkrimatr mengenai firman-

Nya: jF (melenguh), ia berkata, "(Yakni) ash-shauth (suara)."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, ia berkata,

"Patung anak lembu itu bisa melenguh namun (mulutnya) tidak

bergerak. Bukankah Allah telatr berfirm an: ;iI$2.5'frl W i\ Qlpolcah

merelra tidak mengetahui bahwa anak lembu itu tidak dapat berbicara

dengan mereka)."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

fi rman-Ny u, & $ -1.Ei3 lmer e ka s an gat m e ny e s al i p e r b u at anny a),

ia berkata, *(Yakni) nadimuu(mereka menyesali)."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-

Syaikh meriwayatkan dari berbagai jalur, dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya: U (bersedih hati), ia berkata, *(Yakni) haziinan

(bersedih hati)."
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Abu Asy.Syaikh meriwayatkan dari Abu Darda, ia berkata,,, Al

Asaf adalahkondisi di belakang kemaratran yang lebih berat dari itu'"

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Ka'b, ia berkata, "Al Asaf

adalatr kemarahan yang besar."

Abu Ubaid, Ibnu A1 Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-

Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ketika Musa

melemparkan lauh-lauh, maka lauh=lauh itu pecatr, lalu lauh-lauh itu

diangkat kecuali seperenamnYa."

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan darinya, ia berkata, "Allah

mengangkat enam pertujuh darinya dan tersisa sepertrrjuhnya."

Abu Nu,aim di dalam al flilyah meriwayatkan dari Mujahid

atau Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Ketika Musa melamparkannya,

hilanglatr perinciannya dan tersisa petunjuknya (pokoknya)'"

Ibnu Al Mrmdzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata,

"Asalnya sembilan, lalu diangkat dua lauh dan tersia tujuh''

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

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujatrid mengenai firman-Nya:

'+;igi ;gi'{ #1; (dan ianganlah 
panu masukpnn aht tre dalam

golongan oraig-orong yang zhalim), ia berkata, "(Yakni) ke dalam

golongan para penyembah pahmg anak sapi."

'rt!,,i ry+3 #; a, 6b'$r^*j#1 bf{ ;r-ii'l'y

i J'uii$."'#;,siL(#A aiU$i'fi 616jtrl-G7 i'uil).-'^;; Ls'-fib ti;"i a; AIY I i;'
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"sesungguhnya orang-orang yang meniadihan anak lembu (sebagai

sembahannya), helak akan menimpa mcreka hemurhaan dari

Tuhan tnereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunio
Demikianlah Kami memberi balosan kepada orangerang yong

memb uat- b uat ke bo hongan Orang-olang yang mengeri akan

kejahatan, kemudian bertaubat sesudah itu dan berbnan;

sesungguhnya Tuhan kamu, sesudah taubat (yang disefiai dengan

iman) itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang..Sesudah

amarah Musa menjadi reda, diambilnya (hembali) lauh-fauh

(Taurat) itu; dan dalam tulbannya terdapat petuniuk dan rahmat

untuk orang-orang yang tahut kepada Tuhannya."

(Qs. Al A'raaf [7]: 152-f5a)

Kemurkaan yang ditimpakan kepada mereka sebagai hukuman

di dunia adalatr membuntrh diri mereka sendiri, dan kemurkaan yang

akan ditimpakan kepada mereka di akhirat adalah adzab dan kehinaan,

yaitu yang dinyatakan Allah dengan firman-Nyu,'14t '4; grt
(Merelra diliputi lcehinaan). (Qs. Aali 'Imraan [3]: lt2). Ada juga

yang mengatakan, bahwa itu adalah dikeluarkannya mereka dari

negeri mereka. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah

dipungutnya upeti dari mereka. Namun tentang pendapat ini perlu

ditinjau lebih jauh, mengingat tidak ada pungutan upeti dari mereka,

akan tetapi dari keturunan mereka. Yang lebih tepat adalah,

mengaitkan kemurkaan dan kehinaan itu dengan dunia berdasarkan

firman-Nya: gjlf 'r|:!i ,2 (dalam kchidupan di dunia), dan ini
dikhususkan bagi mereka yang menjadi anak sapi sebagai

sesembahan, bukan bagi generasi setelah mereka. Dan

diperintahkannya mereka untuk membunuh diri mereka sendiri adalah

merupakan kemurkaan dari Allah terhadap merek4 dan dengan begitu

mereka menjad orang-orang yang hina. Demikian juga keluarnya

mereka dari negeri mereka merupakan kemurkaan Allah atas mereka,
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dan dengan begitu mereka menjadi orang-orang yang hina. Adapun

kehinaan yang menimpa ketunrnan mereka" maka tidak tepat bila

ditafsirkan pada ayat ini, kecuali bila ayat ini tidak dapat diartikan

dengan makna yang hakiki, dan kenyataan bisa diartikan dengan

makna yang hakiki.

6jfii 4 A:Kt (Demikiantah Kami memberi balasan

kcpada orang-orang yang membuat-buat kcbohongan). Yakni, seperti

yang Kami lakukan terhadap mereka itulatr yang Kami lakukan

terhadap orang-orang yang membuat-buat kebohongan. At lftiraa'
adalatr kebohongan. Barangsiapa membuat-buat kebohongan terhadap

Allah, maka ia akan menerima kemurkaan dari Allah dan kehinaan di

dalam kehidupan dunia, walaupun tidak sama dengan siksaan yang

menimpa mereka itu. Karena maksudnya setiap yang bisa disebut

balasan sebagai bentuk kemurkaan Allah SWT, dan di antaranya

berupa kehinaan dengan berbagai macalnnya.

gfr{{t W 'rr-iti (orang-orang. yang mengeriakan

lrejahatan), yakni, kejatratan apa pun, l}.E 'i (kcmudian bertaubat)

darinya 6;; 'U @esudah) melakukan ittr, Yiil; (itu dan beriman)

kepada Allah, l6,ti.'u 4S it(sesungguhnya Tuhan kamn, sesudah

i/u), yakni, sesudah taubat itu, atau: sesudah melakukan kejahatan-

kejatratan yang ditaubatinya itu, dan beriman kdpada Allah, U3fr1
(adatah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang), yakni, bannyak

memberi ampunan terhadap dosa-dosa para hamba-Nya dan banyak

memberi rahmat kepada mereka.

Firman-Nya: #fi ,rj e iK" W (Sesudah amarah

Musa menjadi reda). Asal makna as-suhtut tyakni dafi KTl adalah

as-suhtun wa al imsaak (tenang dan menatran). Dikatakan: jaraa al
waadii tsalaatsan tsumma sakana, yakni, amsoka (lembah itu

mengalirkan air selama tiga hari lalu berhenti). Ini adalah

penrmpamaan, seakan-akan kemaratran itu menyetir tindakannya, dan

kemarahan itu mengatakan kepadanya: Katakan anu kepada kaummu,
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I
lemparkanlah lauh-lauh itu dan tariklah kepala saudararnu. Lalu Musa

melepaskan dominasi itu dan tenang.

Ada juga yang mengatakan, batrwa redaksi ini mengandung

pembalikan susunannya, asalnya adalah: sakata muusaa 'anil ghadhab

(Musa berhenti dari maratrnya), seperti ungkapan: adkhaltu al ashba'

al khaatam, danadWuln al khoatam al asba' (aku memasukan jari ke

dalam cincin. Yakni, memasang cincin pada jari). Adlhaltu al

qalansuwah ra'sii dan adWrultu ra'sii al qalansuwah (aku

memasukkan kepala ke dalam topi. Yakni, mengenakan topi di

kepala).

Mu'awiyah bin Qunatr membacany u, 'rr:ziit t"i ,f ',fi At
Dibaca jug a eii; dan'c.3f .

{i,:*i'{l gi ant i l ny a fl rc mb al il l auh.- l auh [T aur at J i tu) v ang

telalr dilemparkannya ketika sedang marah. "i;i ,sii (# 3j @an

dalam tulisannya terdapat petuniuk dan rahmat). An-Naslh adalah

penukilan dari kitab ke kitab lainnya. Dikatakan untuk naskatr asil

yang dinukil "nuskhah", dan naskatr hasil penukilannya juga disebut

"nusfitah". Makna: $A Aj @an dalam tulisannya) adalatr dalam

naskah lautr-lauh yang pecatr itu, dan dinukil kepada lauh-lauh yang

barn. '1f; cai Qerdapat petuniuk dan rahmat). Ada yang

mengatakan, bahwa maknanya: dalam naskatr yang dinukil darinya,

yakni, dari lauh yang terpelihara (yang asli). Ada juga yang

mengatakan, batrwa maknanya: dalam naskah yang dituliskan

untuknya itu terdapat petunjt* dan rahmat, sehingga tidak lagi

memerlukan yang aslinya untuk dinukil darinya. Demikian

sebagaimana ungkapan: ansiWt maa yaquulu fulaan, yakni,

cantumkanlatr apa yang dikatakan fulan di dalam kitabmu. Kata

nuskhah mengikuti pola fu'lah yang bermal<m mafuulah, seperti

halnya kata khutbah. Al Hudaa adalah hulom-hukum yang menjadi

petunjuk. Ar-Rafumaft adalatr yang mereka peroleh dari Allah karena

melalcukan perbuatan yang mengandung rahmat yang luas.
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Laam pada kalimat: p ',ti\ @"t"k orang-orang) terkait

dengan kalimat yang dibuang, yakni, kaainah lahum (yang menjadi

untuk mereka), atau: li ajlihim (untuk mereka). Dan huruf lam pada

kalimat: 'J;$iiy)OanS tatut kcpada Tuhannya) untuk menugatkan

fi'l-nya karena maful-nya didatrulukan daripadanya, sebab

(didahulukannya mafuQ bisa melematrkan fi'l-nya. Al Kisa'i

menyatakan batrwa ini adalatr tambatran. Sementara Al Akhfasy

mengatakan, bahwa ini adalatr laamul ail (yakm, li ajli), yakni, li ajli
rabbihim yarhabuun (untuk Tuhan merekalah mereka merasa takut).

Muhammad bin Yazid Al Mubarrad berkata, "Itu terkait dengan

mashdar /7 tersebut. perkiraannya: lilladziina hum rahbatuhum

Itrab,bthtm yarhabuun (untuk orang-orang yang ketakutan mereka itu

kepada Tuhan mereka benar-benar takuQ.

Abdunazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu

Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ayyqgr.ia berkata,

"Abu Qilabatr membacakan ayat ini: 'Srjli bfi4 iili 3t

(Sesungguhnya orang-orang yang meniadikan anak lembu [sebagai
sembahannyal ...) hingga, 6jil\ Gf A:Kt (Demikiantah Kami

memberi balasan kcpada orang-orang yang membuat-buat

kebohongan), lalu ia berkata, 'Itu adalah balasan bagi setiap orang

yang mengada-ada, pada hari kiamat nanti mereka akan dihinakan

Allah'."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata,

"Musa diberi Taurat dalam tujuh lauh yang terbuat dari berlian, di

dalamnya terdapat penjelasan tentang segala sesuatu dan nasihat.

Tatkala Musa datang lalu melihat Bani Israil mengitari patung anak

sapi, ia melemparkan Taurat dari tangannya hingga pecah. Lalu ia

menghampiri Harun dan menjambak rambutnya, lalu Allah

mengangkat enam p.qrtujuh darinya dan tersisa sepertujuhnya. $3
?;,sii,(rt{ ajuj$i'fr *Ji,rj & K" (sesudah amarah

Musa menjadi reda, diambilnya [kembaliJ lauh-lauh [TaurqtJ itu; dan
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dalam tulisannya terdapat petuniuk dan rahmat), yakni, pada yang

tersisa darinya."

Ibnu Al Mun&ir meriwayatkan dari Mujatrid atau Sa'id bin

Jubair, ia berkata, "Lauh-lauh itu terbuat dari berlian. Tatkala Musa

melemparkannya, hilanglah (yang berisikan) perincian, dan tersia

petunjuk dan rahmat." Lalu ia membacakan: gp {}:i1 i.'; (f '4,
a* ili S".X; 4^Y;r.; ;$ SZ' (Dan telah Kami tuliskan untuk

Musa pada lauhJauh [TaaratJ segala sesuatu sebagai pelajaran dan

penjelasan bagi segala sesuatu)-(Q-s. Al A'raaf [7]: 145)), dan

membacak ^, 
'i3i*siA(AA aj?!):$|'fi +55 ej 6, :K"(t3

(Sesudah amarah Musa menjadi reda, diambilnya [kcmbali) lauhJauh

(Iaurat) itu; dan dalam tulisannya terdapat petuniuk dan rahmat),

lalu berkata, "Di sini tidak disebutkan perincian."

'J s J6 11;r)1 ?ii:rfr , W:st;.55'# {;, 6 i 3W

iru liq&iili'St' qW\* S a, ;K1il Lt+

:Xrkf,6 }rt q; iA"xs ; r#, ta $ V3$ 6tiir-

'16 K,+i,i :13",,61 i, +AJ -4&J6 l{t-rii
';tj;j'Wgri'u$rr",UJi6l$$leju'fi.W:13

€?.\{t;4U:Jt6i}i'ui

$'r*-it $'-.4 Gtri r$ o6 i zts s G)'4#W

VE3,l{tii-c$t

,* Wi +,;:i\ €;k,.-;;'ii'' r;;At Oi*
a4:, L#,ii 4; i?i *tpt Ai b, ?al
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qDan Musa memilih tujuh puluh orang dari haumnya untuk

.(memohon taubat hepada Kami) pada waktu yang telah Kami
tentukan. Maka hetiha mereha digoncang gempa bumi, Musa

berhatar'Ya Tuhanhu, kalau Engkau kehendaki, tentulah Engkau

.membinasakan mereha dan aku sebelum ini Apahah Engkau
membinasahan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang
akal di antara kami? Itu hanyalah cobaan dari Engkau, Engkau
sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki dan

Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Enghau kehendahl
Engkaulah yang memimpin kami, maka ampunilah kami dan

berilah komi rahmat, dan Enghaulah pemberi ampun yang sebaik-
baiknya. Dan tetapkanlah untuh kami kebajikan di dunia ini dan di
akhirat; sesungguhnya kami kembali (bertaubat) hepada Engkaa.,
Attah berfirmanr'Siksa-Ku akan Kutimpahan kepada siapa yang

Aku kehendahi dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu Maka akan
Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertahwa, yang

menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat
Kami.' (Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabiyang ummi
yang (namanya) mereka dapatitertulis di dalam Taurat dan Injit

yang ada di sisi mereka, yang meryuruh mereka mengerjakan yang
ma'ruf dan melarang mereha dari mengerjakan yang mungkar, dan

menghalalkan bagi mereha segala yang baih dan mengharamkan
bagi meleka segalayang buruk, dan membuang dari mereka beban-
beban dan beknggu-belenggu yang ada pada mcreka Maka orang-
orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan

mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al

Qur'an), mereha itulah orang-orang yang beruntung.r,
(Qs. AI A'raaf [7]: f55-157)
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Firman-Nya: ({r,J % '# fi g,; 36.r$ (Dan Musa

memilih tujuh puluh orang dari lcaumnya untuk [memohon taubat

lrcpada KamiJ pada wabu yang telah Kamt tentukan).Ini memasuki

keterangan tentang peristiwa yang dialami oleh Musa dan orang-orang

yang dipilihnya. 'e adalah maful i6t, dan manshub-nya #
karena naz'ul lhafidh (partikel penyebab khafadh), yakni, min

qaumihi (dari kaumnya) dengan pembuangan dan penyarnbungan,

seperti ucapan seorang penyair:

J-illi+ A'; ok'i ,yti

l
I

't+*';:t\\ o$titfpr
"Aht memilihmu dari antara manusia kctiko moral mereka telah

compang canping

dan berantakannya angan-angan pada orangyang bisa diharapan.'Ar

Maksudnya iWrtartuka min an-naits (aku memilihmu dari

antara manusia).

Makna: U*rlt @ada waHu yang telah Kami tentukan) adalatr

pada waktu yang telatr kami tentukan setelah terjadinya apa yang

dilakukan oleh kaumnya. Al Miiqaat adalah pembicaraan yang telah

disebutkan, karena Allah memerintahkannya untuk datang ke gunung

Thur bersama sejumlah orang dari kalangan Bani Israil, untuk

memohon ampun kepada Allah SWT dari penyembatran patung anak

sapi. Demikian menunrt suatu pendapat.

'1g.)l secara batrasa berarti gempa yang dahsyat sampai

mereka mati. Tatkala Musa melihat mereka dilanda gempa bumi yang

hebat, ia berkatq *',jb'S 
A ;tgJil eb J J,s (Ya Tuhanht, katau

ar As-Suul dari suul al insaan,yaitu angan-angan manusia yang didambakannya,
lalu kebatilan dan reka perdaya duniawi lairmya mengganrbarkan keindahan bagi
yang mengupayakannya.

Pengarang Al-Lisan berkatq "Di kalangan orang Arab, asal kata as-suul itu ber-
hamzah, namun mereka merasa berat untuk menyertakan hamzah padanya sehingga
mengucapkannya dengan meringankan haruah. Ar-Ra'i mengatakan itu tanpa
hamzah.. lalu ia menyebutkan bait syair ihr."
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Englwu lrehendakt, tentulah Englcau membinasakan merelca dan aht
sebelum fn)." Musa AS mengatakan ini karena kecewa dan sedih,

sebab mereka ditimpa sempa adalatr: ;j # li ei J gAfi',V
'$'ai'&;ri:s 

";#'$i 
loan [ingatlahJ, tcetika kamu berlata,"Hai

Musa, lcami tidak akan beriman kcpadamu sebelum kami melihat

Allah dengan terang", koena itu kamu disambar latilintar). (Qs. Al
Baqarah [2]: 55), sebagaimana yang telatr dipaparkan dalam surah Al
BaSaratr.

. Ada juga yang mengatakan, bahwa ketujuh puluh orang itu
bukanlah mereka yang mengatakan, s'{o6 6i $J (Perlihatkantah

Allah lrepada lcami dengan nyata) (Qs. An-Nisaa' [4]: 153)" akan

tetapi mereka dilanda gempa disebabkan tidak mau berhenti dari

menyembah patung anak sapi itu.

Ada juga yang mengatakan, batrwa mereka adalah kaum yang

tidak rela dengan penyembahan patung anak sapi itu, namun mereka
juga tidak mencegah Samiri dan orang-orang yang bersamanya untuk

menyembaturya, maka mereka dilanda gempa disebabkan diamnya

mereka.

Maknanya: Kalau Engkau menghendaki kebinasaan Kami,

tentulatr Engkau telah membinasakan kami karena dosa-dosa kami

sebeldm waktu ini. Ini sebagai pengakuan dari Musa AS akan dosa

dan ungkapan kesedihannya akan keterlanjutan yang dilakukan oleh

kaumnya.

Kalimat tanya pada redaksi: [ {iful '[3 6"(K$l qpa*an
Englrau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang

htrang akal di antara kami?) bermaksud mengingkari, yakni, Engkau

bukanlah yang layak melakukan demikian. Musa mengatakan ini
karena keyakinannya terhadap ratrmat Allah. Maksudnya adalah

sebagai permohonan dan ungkapan kerendahan diri.
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Ada juga yang mengatakan, batrwa maknanya adalah sebagai

doa dan permohonan, yakni, Janganlatr Engkau membinasakan kami.

Al Mubanad berkata, "Yang dimaksud dengan kalimat tanya

ini adalah sebagai ungkapan keberatan." Seolatr-olah Al Mubarrad

memaksudkan, bahwa Musa telah mengetahui, batrwa tidaklatl

seseodbng dibinasakan karena dosa orang lain. Sebenarnya maknya

adalah seperti ucapan lsa:'!!li2'i9 '&# oL Uit(a Engkau menyiksa

merel(a, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engknu.

(Qs. Al Maaidah [5]: 118)).

Ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan i:r4iLlt

(brang-orang yang kurang alrat) adalah ketujuh puluh orang tersebut.

Maknanya: Apakatr membinasakan Bani Israil karena perbuatan

orang-orang yang kurang akal itu yang telatr mengatakan: roj-ii 6i q
(Perlihatlranlah Allah kcpada kami dengan nyata. (Qs. An-Nisaa' [4]:
1s3) 

,

Ada juga yang mengatakan, batrwa yang dimaksud dengan

5i1!i (orang-:e7ant yang htrang akal) adalah Samiri dan kawan-

kawannya.

Firman-Nyu' 6fii-{ igoyln" hanyalah cobaan dari Engkau),

yalcni, cobaan yang menimpa orang-orang yang kurang akal itu tidak

lain hanyalatr cobaan yang Engkau timpakan kepada siapa yang

Engkau kehendaki. Tampaknya Musa AS menyimpulkan ini dari

firman Allah SWT: $3.b,!f5gr'i($ <uot, sesungguhnya Kami

telah menguji kaummu sesudah kamu tinggalkan). (Qs. Thaatraa [20]:

8s).

^5 
i --s#r 5fr i;V3.i (Engtrau sesatkan dengan cobaan

itu siapa yang Engtrau kchendaki dan Engkau beri petuniuk lrepada

siaptt yang Engkau kehendaki), yakni, dengan cobaan ini Engkau

sesatkan siapa yang Engkau kehendaki dari antara para hamba-Mu

dan Engkau beri petunjuk kepad siapa yang Engkau kehendaki dari
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mereka. Ini seperti firman-Nya, fi ';A Kri {'h.{s"o*o oro

menguji lramu, siapa di antara kamuyanglebih baik amalnya) (Qs. Al

Mulk 167l:2).

Kemudian kembali kepada permohonair dan doa: q; A
(Englraulah yang memimpin lo*i), yakni, yang menguasai urusan-

urusan kami, 6 '*t @alea amptnilah kami) dosadosa kami, GrG
(dan berilah lami rahmat) dengan ratrmat-Mu yang meliputi segala

sesuatu. 'u,,!fi i LYt (dan Engkaulah pemberi ampun yang sebaik-

bailorya) untuk segala dosa.

'1i1 6tri ,$ O 6 iz;f, (Dan tetaptranlah untuk kami

t<cbajikan di dunia ini) dengan membimbing kami kepada amal-amal

shalih. Atau: dengan menganugerahkan kepada kami limpahan nikmat

di dunia ini yang berupa kesehatan dan kelapangan rezeki. ib*it ;,
(dan di aWirat), yakni, dan tetapkanlah surga untuk kami di akhirat

sebagai ganjaran untuk kami. atau: sebagai anugerah bagi kami di

akhirat.

Redaksi kalimat: 641-6i; (1 lrrrrrgst hnya kami kembali

[bertaubtatJ kepada Engtrau) adala]r 'illah (aLasar) untuk redaksi yang

sebelumnya, yaitu permohonan, rahmat serta kebajikan di dunia dan di

akhirat. Yakni, sesungguhnya kami bertaubat kepada-Mu dan kembali

dari kesesatan yang dilakukan oleh Bani Israil. At Haud [yakni dari

Iiii1 aa*an aHaubah (taubat). Penjelasannya telah dipaparkan di

dalam surah Al Baqaratr.

Redaksi kalimat: M\ g .+,4*;-4:i J$ (Attah berfirman,

"Silua-Ku alcan Kutimpakan kepada siapa yang Aht kehendaki")

adalah redaksi kalimat permulaan seperti redaksi-redaksi serupa yang

telah lalu. Ada yang berpendapat, battwa yang dimaksud dengan a/

'adzab (siksaan) di sini adalatr gempa. Ada juga yang mengatakan,

batrwa itu adalatr perintatr Allah SWT kepada mereka untuk

membungh diri mereka sendiri. Yakni, Perkara ini bukan grusanmu

hai Musa, akan tetapi, apa yang Alu kehendaki pasti terjadi, dan apa
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yang tidak Aku kehendaki tidak akan terjadi. Yang'benar, batrwa al
'adzaab (siksaan) di sini mencakup segala bentuk adzab, terutama

adzab yang ditimpakan kepada mereka itu.

Ada yang mengatakan, bafrwa yang dimaksud dengan {tdt;;
(siapa yang Afu trchendaH) adalatr orang-orang yang layak

mendapatkan adzab. Atau: siapa yang Aku kehendaki untuk Aku

sesatkan dan Aku palingkan dari petunjuk.

,A K ,+S 6313 (dan rahmat-Ku meliputi segala

sesuatu), termasuk segala yang mukallaf dan yang lainnya.

Kemudian Allah SWT mengabarkan, bahwa Allah akan

menetapkan ralrmat yang luas it" ffi e.fi.@rtu* orang-orang yang

bertalova), yakni, yang menjauhi dosa-dosa,'o;4Ji 6;,$ Oaryg

menunailrnn zakat) yang diwajibkan atas mereku, $j tibgii$ft
(dan orang-orang yang beriman lcepada ayat-ayat Kami), yakni,

membenarkannya dan mematuhinya.

Kemudian Allah SWT menjelaskan tentang yang ditetapkan

rahmat bagi mereka dengan penjelasan yang lebih jelas dan lebih

terang daripada yang sebelumnya, yang mana Allah berfirman, 'Ujl

4lt'41 J;:5 3j^i3- (YaituJ orans-orans yans mensihtt Rasul,

Nabi yang immi), yaitu Muhammad SAW. Dengan begitu, tidak

mencakup kaum yahudi, nastrani dan pemeluk agama-agama lainnya.

Makna 4!t, bisa sebagai penisbatan kepada umat yang

ummi, yakni yang tidak mengerti baca tulis dan hitungan, yaitu bangsa

Arab. Atau penisbatan kepada al umm (ibu), artinya: tetap pada

kondisi semula ketika dilahirkan, yaitu tidak dapat menulis dan tidak

dapat membaca tulisan.

, . Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah penisbatan

kepada Ummul Oura, yaitu Mekah

,L3s4 ,9$l Oorg [namanyal mereka dapat), yang kaum

yatrudi dan nashrani, mereka mendapati tanda-tand*yu iii;+ V,i3
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.H{i, ii;Al g$ertutis di datam Taurat dan Iniil yang ada di sisi

mereka),keduanya merupakan rujukan mereka dalam urusan agama.

Ini perkataan dari Allah SWT bersama Musa sebelum

ditunurkannya Injil, jadi ini menrpakan pemberitaan tentang apa yang

akan terjadi.

Kemudian Allah menyebutkan sifat-sifat nabi yang mereka

dapati tanda-tandanya itu, yaitr"r batrwa ia memerintahkan kebajikan,

yakni, kebajikan yang diakui oleh hati dan tidak diingkari, yakni

berupa budi pekerti yang terpuji. ?;3 * Wj (dan melarang

merelra dari ruengerjakan yang mungkar), yakni, yang diingkari oleh

hati dan tidak diakuinya, yaitu berupa akhlak yang buruk

Ada yang mengatakan, bahwa firman-Nya: o.i-jjJ]\ €;\
(yang menytruh mereka mengerjakan yang ma'ruJ) hingga: 'i J45
()i,Aili @e r e ka itul ah or ang-orang yang b erunnng) adalah redaksi

yang mengandung perincian hulotn-hukum rahmat yang dijanjikan.

Demikian pemaknaan yang dikemukakan oleh Az-Zayai.

Ada juga yang mengatakan, bahwa kalimat ini berada pada

posisi nashab sebagai twal (keterangan kondisi) dari 4!i.
Ada juga yang mengatakan, batrwa itu adalatr penafsiran untuk

kalimat: (1ikQernlw).

Firman-Nya, ,7i$1 ,i3 3l; (dan menghalatt<an bagi

mereka segala yang baik), yahi, yang lezat-lezat. Ada juga yang

mengatakan, bahwa maksudnya: menghalalkan bagi mereka segala

yang pernatr diharamkan atas mereka yang disebabkan oleh dosa-dosa

mereka.

qSJi +G i?i (dan mengharamkon bagi mereka segala

yang buruk), yakni, segala yang dinyatakan bunrk, seperti serangga

dan babi.
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i;t'# Ajt (dan membuang doi mereka beban-beban).

Al Isltr adalah ats-tsiql (beban), yakni, menggugrrkan beban-beban

berat lagi sulit. Penjelasannya telatr dikemukakan di dalam sruatr Al
Baqaratr.

* Sqli lrin!i$ (dan belenggu-betenggu yans ada pada

mereka), yakni, dan mengugurkan dari mereka. belenggu-belenggu

yang membelenggu rnereka. Kata al aghlaal (belenggu-belenggu)

adalah kata pinjaman untuk mengungkapkan tentang beban berat yang

dibebankan kepada mereka.

.r,W( <r-lT (Maka orang-orang yang beriman lccpadanya),

yakni, Muhammad SAW, ai,itj (mengihttinya), yaitu mengiktui

syari'at-syari' at yang dibawakannya, iifit (memuliakannya), yakni,

memuliakan dan menghormatinya. Demikian yang dikatakan oleh Al
Akhfasy. Ada juga yang mengatakan, batrwd,maknanya: mencegahnya

dari sentuhan musuhnya. Asal makna a/ 'azr adalah al man'u

(mencegah). Al Jatrdari membacanya: i'F;*j, dengan takhfif.

fJKi3 (menolongnya), yakni, menolongnya terhadap orang-orang

yans memustrhinya. i^11 Jj c$l 5Ai Vfft (dan mengilatti cahaya

yang terang yang diturunlcan kepadanya [Al Qur'anJ), yakni,

mengikuti Al Qur'an yang diturunkan kepadanya bersama

kenabiannya. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya:

mengikuti Al Qur'an yang diturunkan kepadanya yang disertai dengan

mengamalkan sunnahnya yang diperintahkannya dan menjauhi apa

yang dilarangnya. Atau: mengikuti Al Qur'an sambil mengikuti dan

menyertainya

Kata penunjuk ,4t (mereka itutah) menunjukkan kepada

orang-orang yang menyandang sifat-sifat tersebut. 5;$t1 ;f
(orang-orang yang beruntung), yakni, orang-orang yang memperoleh

kebaikan dan keburuntungan, bukan umat-umat lainnya.

Ibnu Jari, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan

dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: t$, 6i 3W (Dan Musa

TAFSIR FATHUL QADIR266.



memilih dari kaumnya) al aqnh, ia berkata, "Allatt memerintahkan

Musa agar memilih hduh puluh orang dari kaumnya. Lalu Musa pun

memilih tujuh puluh orang, lalu berangkat bersama mereka untuk

berdoa kepada Ttrhan mereka Di antara doa mereka kepada Allatt

adalatr mereka berkat4 'Ya Allatr, berikanlatt kepada kami apa yang

belum pernah Engftau berikan kepada seorang pun sebelum kami dan

tidak akan Engkau berikan kepada seorang pun setelatr kami.' Allatt

tidak menyukai permohonan mereka itu sehingga mereka ditimpa

sempa. J6@ur"tg)Musa, ''&iq(3$il"'eS',#4;Klil Lb J $
6fu- $ A i,tT. *i71i (Ya Tuhanht, kalau Engkau lrehendaki,

tentulah Engkau membinasakan mereka dan aht sebelum ini. Apalah

Englrau membinasakan lmmi karena perbua,tan oranS'orang yang

htrang alal di antara kami? Iu harytalah cobaan dari Englrau).'

Musa berkata, 'Itu hanyalatr cobaan dari-Mu, Engkau menimpakannya

kepada siapa yang Engkau kehendaki dan memalingkannya dari siapa

yang Engkau kehendalci'."

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

Asy-Syaikh meriwayatkan dari Mujatrid mengenai firman-Nya: E$j.
@adawaktu yang telah Kami tentukan), ia berkata, "Tepa! pada waktu

yang telah ditentukan." Kemudian mengenai firman-Nya: 'fr:fi-6
f'S{St (Maka ketika merelm digoncang gempa bumi), ia berkata,

"Mereka mati, kemudian Allatr menghidupkan mereka kembali."

Ibnu Abu Syaibah dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari

Abu Al 'Aliyah mengenai firman-Nya, 6lii:!- $a ttylnu hanyalah

cobaan dari Engkau), ia berkata, "(Yakni) batiyyatutw (cobaan dari

Engkau)."

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya, 61rt- $ a iyQt" hanyalah cobaan dari Engtrau), ia

berkata, "(Yakni) masyiiatuka ftehendak-Mu)."

Abd bin Humaid dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, ia berkatq "sesungguhnya ketujuh puluh orang yang dipilih
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Musa dari kaumnya itu ditimpa gempq karena mereka tidak rela

dengan amal dan tidak menjaga diri darinya."

Sa'id bin Manshur meriwayatkan darinya mengenai firman-

Nya: ii+51( -$'14 GlAl ,$ o6 &tS (Dan tetapkanlah untuk

lrami kebajikan di dunia ini dan di al*irat), ia berkata, "Namun Allah
tidak menetapkannya kepada Musa. fi41 ii +4*1-4i JG @Uon
ber/irman, *Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang Aht
lcehendaki") hingga: <r;Jiil (orang-orang yang beruntung) )'

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ikrimatr mengenai firman-

Nya: ii+il( $'-^% 61i ,$ o6 :j115 (Dan tetaptranlah untuk

lmmi lrebajikan di dunia ini dan di akhirat), ia berkata, "Maka pada

saat itu Allah menuliskan ratrmat untuk umat ini."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu
Hatim meriwayatkan dari berbagai jalur, dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya: Ait -fil 6l ltrtunggrhnya trami kembati [bertaubatJ
lrepada Engkau), ia berkata, "(Yaloi) tubnaa ilailra (kami bertaubat

kepada-Mu)." Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan seperti itu dari

Sa'id bin Jubair.

Ibnu Al Munzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Abu Wajzatr As-Sa'di, ia seorang yang paling

mengerti tentang bahasa Arab, ia berkat4 *Tidak, demi Allatr, kami

tidak mengenal istilah Tiil ai dalam perkataan orang Arab." Ada yang

bertanya, "Lalu bagaimana dikatakan hidnaa, dengan harakat kasratr

pada huruf ha'?" Ia menjawab, "(Yakni) milnaa (kami condong)."

Abdrxrazzaq, Ahmad di dalam Az-Zuhd, Ibnu Al Murdzir,
Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Al Hasan

dan Qatadah mengenai firman-Nya: ,A 'K ;+,5 67!-2j @an
rahmat-Ku meliputi segala sesuatu), ia berkata, "Rahmat-Nya di dunia

meliputi yang baik dan yang jatrat. Sedangkan pada hari kiamat nanti

khusus bagi orang-orang yang bertakwa."
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Muslim dan yang laiqnya meriwayatkan dari Nabi SAW,

beliau bersabdq '&t Wi Onj' q ?t:f-'rb,) W ,*i nV *'ot
.{,v41 # dllr-;-,t:, ^r:t'}ft.o;rif, 

j; ;iit (sesungguhnya Atlai
memiliki seratus rahmat. Dari antaranya satu rahrnat yang

dengannya para maWttuk saling berkasih sayang, dan para binatang

buas menyoyangi anak-anabtya. Dan Allah menyimpan yang

sembilan puluh sembilan hingga hari kiamat).a2 Ahmad, Abu Daud,

Ath-Thabrani dan Adh-Dhiya' Al Maqdisi juga meriwayatkan serupa

itu diri hadits Jundub bin Abdullah Al 'Ijli.

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari As-Suddi, ia berkata,

"Ketika diturunkannya ayat: ,6' K AiS 6agr3 (dan rahmat-Ku

meliputi segala sesuatu), iblis berkata, 'Dan aku termasuk sesuatu.'

Maka Allah menghapusnya, lalu tururlah ayat: 'oiil 'U.$I#LA
(Maka akan Alru tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang

bertakwa) hingga akhir ayat."

' Ibnu AI Mundzir dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu

Jnraij, ia berkata" *Ketika dittmukannya ayat: ,6t KAS 6-13
(dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu), iblis berkata, 'Dan aku

termasuk sesuatu.' Allah Ta'ala berfirman, $k 'U.$t #LA
',t11i a;'$ (Maka akan Aht tetapkan rahmat-Ku untuk orang-

orang yang bertaht,a, yang menunaikan zalwt). Orang-orang yahudi

berkata" iMaka kami bertakwa dan menunaikan zakat.' Allah

berrinnan, <j:il 41 J;:St 6i;3. iil W,t"l orans-orans yans

mengihrt Rasul, Nabi yang ummi). Allah melepaskannya dari iblis dan

kaum yahudi, dan menjadikannya untuk umat Muhammad SAW."
Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh juga meriwayatkan

serupa itu dari Qatadatr.

Al Bazzat di dalam Musnad-nya, Ibnu Al Mtrndzir dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Musa

a2 Shahih:Muslim,  DOlSdan Ibnu Majah,4293.
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memohon suatu pennohonan kepada Tuhannya, lalu Allah

memberikan itu kepada Muhammad SAW. Firman-Nya: 6"j 36rlt
'& @on Musa memilih dari kaumnya) hingga: 'o;f1$.fu#1G
(Mab"a atran Aht tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang

bertakwa),lalu Allatr memberikan kepada Muhammad segala sesuatu

yang dimohonkan Musa kepada Tuhannya di dalam ayat ini."

Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya

mengenai firman-Nya: 'o:+ 'U-,fi. #LlA (Maka atran Aht
tetaplran rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertalaua), ia berkata,

"Allah menetapkannya unttrk umat ini."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya mengenai ayat ini, ia berkata,

"(Yakni) menj auhi syirik."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari An-

Naktra'i mengenai firmanNya: $lt ';$ {t'toOi yang ummD, ia.
berkata, *(Yakni) yang tidak dapat membaca dan menulis."

Abd bin Humaid, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Qatadah mengenai ayat ini, ia berkata, *Yaitu Nabi

kalian SAW, beliau adalatr seorang ummi, tidak dapat menulis."

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Qatadatr mengenai firman-Nya : Ejt3,Ut'q eit
;f't+ (yang [namanyal mereka dapati tertulis di sisi mereka), ia

berkata, "(Yakni) mereka mendapati ciri-cirinya, perihalnya dan

kenabiannya tertulis pada kitab yang ada pada mereka,"

Ibnu Sa'd, Al Bukhari, Ibnu Jarir dan Al Baihaqi di dalam Ad-

Dalail meriwayatkan dari 'Atha' bin Yasar, ia berkata, "Aku
berjumpa dengan Abdullah bin Amr bin Al 'Ash, lalu aku katakan

kepadanya, 'Beritahulah aku tentang sifat Rasulutlatl SAW.' Ia pun

berkata, 'Baiklah. Demi Allah, sesungguhnya sebagian sifat-sifat

beliau yang disebutkan di dalam Al Qur'an telatr disebutkan di dalam
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Taurat: Hai Nabi, sesungguhnya Karni mengutusmu sebagai saksi,

pemberi khabar gembirq pemberi peringatan dan benteng bagi kaum

yang ummi. Engkau hamba-Ku dan utusan-Ku, aku menamaimu al

mutat+,akiil (yang bertawakkal), yang tidak biadab, tidak kasar, tidak

strka berteriak-teriak di pasar-pasar, dan tidak membalas kebtrrukan

dengan keburukan, akan tetapi suka meriraafkan dan berlapang dada.

Allah tidak akan mewafatkannya sehingga karenanya tegaklah agarna,

yaitu mereka mengucapkan, 'Tidak ada Tuhan yang haq selain Allah.'

Karenanya terbukatatr mata yang buta, telinga yang tuli dan hati yang

lengah'."43 Ibnu Sa'd dan Ad-Darimi di dalam Musnad'nya, Al
Baihaqi di dalam Ad-Dalail dan Ibnu Asakir juga meriwayatkan

seperti itu dari Abdullatr bin Salam. Telah diriwayatkan juga

menyerupai ini dengan perbedaan pada sebagian lafazhnya dan

tambatran atau pengurangan pada sebagian lairurya dari jama'atr.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij mengenai

firman-Nya: *{#l 4 bi (dan mengtnlatftan bagi merela

segala yang bgiD,ia berkata, "(Yakni) yang halal. i;t&A'€t
4iC g( $i SL\$ (dan membuang dari merela beban-bebaidan

belenggu-belenggu yang ada pada mereka), yakni pembebanan yang

berat dalam agama mereka."

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

nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Ny u, i<l|'fli
i${l (dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk), ia

berkata, *(Yaitu) seperti: daging babi, riba dan makanan-makanan

haram lannya yang mereka halalkan padatral telatr diharamkan Allatr."

Kemudian mengenai firman-Nyu, -i($1 '#ff| i;L#'&1
;$li' {a"" membuang dari mereka beban-beban dan beleiggu'

belenggu yang ada pada mereka), ia berkata, *Yaitu perjanjian yang

telah diambil Allah atas mereka berkenaan dengan apa-apa yang

diharamkan atas mereka."

a3 Shahih: Al Bukhari, 2125 d^nhadits Abdullah bin Amr bin Al 'Ash.
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Ibnu.Abu Syaibatr, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al

Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair

mengenai firman-Nya: {;t # {; (dan membuang dari

mereka beban-beban), ia berkata" "(Yaitu) berupa tebusan terhadap

Bani Israil bilamana air kencing mengenai kulit mereka, dan

serupanya."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan 'Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: ligt
(memulialrannya), ia berkata, "Yakni,'azlahamuuhu wawaqqiruuhu

(memuliakan dan menghormatinya).

-3rf ii, eii q; ;Llygt 3,5 A
-g#1 f;r3 fi\V"G1 

"i;; *;A j,J y'^{y$ bfrV,,>Sitt

FA |i,3ti 4it'a4 fi\ -tt--s;I( ",#t

@ 6rr.;3
3' Katahan lah r' Hai manusia, s es ungg uhnya aku adalah utus an

Allah hepadamu semua, yaituAllah yang mempunyai heraiaan

langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhah disembah) selain

Dia, yang menghidupkan danyang mematikan, maka berimanlah

hamu hepada Allah dan Ras ul-Nya, Nabi yang ummi y ang b e riman

hepada Alloh dan hepada halimat-halimat-Nya (kitab-hitab-Nya),

dan ihufilah dia, supaya kamu mendapat petuniuk.'n

.,i (Qs. Al A'raaf [1: 158)

'i, 
.

Setelah disebutkan sifat-sifat Rasulullatr SAW yang tercantum

di dalam Taurat dan Injil, Allah SWT memerintahkan beliau untuk

mengatakan perkataan ini yang menyatakan keumuman risalatrnya
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untuk semua manusia" tidak seperti rasul-rasul lainnya 'alaihimus

talam;karena mereka diutus kepada kaumnya saja.

Manshub-nya t7"| karena sebagai haal (keterangT kondisi),

yakni dengan kondisi untuk kalian semuzL

Redaksi kalimat: ,f$V,2i{1i1-!t9 fr ,s$l Oang mempurnvai

kerajaan langit dan bumi),bisa pada posisiTaar yang merupakan sifat

untuk jrl sebagai pujian, atau berada pada posisi rafa' sebaga khabar

mubtada'yang dibuang.

Redaksi kalimat: 
'3,.$t 

Xt$ Qidak ada Tuhan [vang berhak

disembahJ selain Dia) sebagai badal daljl shilah yang menyatakan

kandungannya dan menerangkannya, karena Dzal yang memiliki

kerjaan langit dan bumi beserta selr:ruh isi keduanya adalatr Tuhan

yang sebenarnya. Demikian juga Dzat yang menghidupkan dan

mematikan, maka Dia-latr yang berhak diesakan ketuhannya dan

dinafikan dari-Nya segala sekutu.

Perintatr untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya

merupakan rangkaian dari yang sebelumnya. Penafsiran tentang nabi

yang unmi telatr dipaparkan, keduanya merupakan sifat untuk [fl.
Demikian juga: .#1s i\ -rt ,*s$l(yang beriman trepada

Allah dan ftcpada ftatimat-ftalinat-Nya [kitab-Htab-Nya) merupakan

sifatnya. Yang dimaksud dengan kalimat-kalimat adalatr apa-apayang

diturunkan Allah kepadanya dan kepada para nabi sebelumnya. Atau:

Al Qur'an saja.

Kalimat: t#ti (dan itutilah dia) menegaskan kalimat: l;49

l\ (*ot* beriminlah kamu kepada Altah). Dan kalimat: FIX
6rW @upaya kamu mendapat petunjuk) {ala}r 'illah (alasan)

untuk perintatr beriman dan mengikuti.

Abu Asy-Syaikh dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, ia berkata, *Allah mengutus Muhammad SAW kepada yang

berkulit meratr dan hitam, lalu Allatr berfirman, \tX A1.-j"l6i q-1A-
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qi fiy $|1nai manusia, sesungguhnya aht adalah utusan

Allah kcpadamu semua)" Banyak sekali hadits shatrih nan masyhur

yang semakna dengan ini, maka kami tidak memperpanjang

pembatrasannya.

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

Hatirn meriwayatkan dari Qatadatr mengenai firman-Nya: it\ ->t
.;#2 (lang beriman kepada Allah dan lcepada kalimat'kalimat-

Nya), ia berkata,'Yakni ayat-ayat-Nya."

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

meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: 4M
(tralinat-lralimat-Nya), ia berkata, "(Yakni) Isa."

6x trrt,@ 6JS .e, $u,6:&U 6i i-i aj
J,.,,):j ii$ tLa'j Jyaij'U $5 iF
'&'iV';& 68 -r,G:itl"Gg i\.G;,,-. t6
.-,3\ W gii'#',# w," #. F,,4G :b

{.s ; qL q "b$, 6 4 ;r1}L'{'11i3
zf$,i rri \]3 it'*)ttl@ 5AE e::.4 Y3(+

t!**" 4q tL,(, LJ. i$; r4 L5 wlJU,
i:i:i@ <s+jt Lja "k{4;,

(itW&;E;ii J+..-s,

,.. 
"rt 

* #;' @ O;t{ t;,u t4 )ai <;
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4.|3sI c;illi I 6:l&it 4i lJeL urL 6i
w.{ 3#-{ iii t-{i w ;1. {iq

t *4 e &?1 J6, iy,@ 6;j{ :j,(L" ifi, ALL4
fin; *; Jyt*- tls?"g $r:i; ii S f i<#, lxfrUi

\;:5{&)i;Wv,

;Ai * 6A ir$t # "*,lrH" (. 1;.36i @F'o;4
e$frt GE ofr- 1;,( q.,#. vt+tfrt O_51 tuJi

4*',;:;
'lDan di antara haum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi

petunjuk (kepada manusia) dengon haq dan dengan haq itutah
mereka menjalanhan keadilan. Dan mereha Kami bagi menjadi dua

belas suku yang masing-masingnya berjumlah besar, dan Kami
wahyuhan hepada Musa hetiha haumnya meminta air kepadanya,

. 'Puhullah batu itu dengan tongkatmul' Moka memancarlah
daripadanya dua betas mata air. Setiap suhu telah mengetahui

tempat minumnya masing-mosing. Dan Kami naungkan awan di
atas mereka dan Kami turunhan kepada mereha manna dan salwu
(Kami berlirman)r'Makanlah yang boih-boik dari opa yang telah

Kami rezehikan kepadamu.' Mereha fidah menganiaya Kami, tetapi
merekalah yang selalu menganiaya dirkya sendiri Dan (ingatlah),
ketika dikatahan kepada mereko @ani Israil)r(Diamlah di negeri

ini saja @aitut Maqdis) dan'mahantoh dari Aasil bumi)nya di mana
saja kamu kehendahi.' Dan katakanlahr'Bebaskanlah kani dari

tlosa kamir' dan masuhilah pintu gerbangnya sambil mcmbunghuk,
niscaya Kami ampuni hesalahan-kesalahannu., Kelah akan Kami

tambah (pahala) hepada oralrg4rrang yang berbuat baik. Maha
orang-orang yang zhalim di antara mcreka itu mengganti
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(perhataan itu) dengan perkotaon yang tidoh dihatahan kepada
mereka, maka Kami timpahan kepado mereha adzab dari langit

disebobkan hezhaliman mereho, Dan tanyakanlah kepada mereka
(Bani Israil) tentang negeri yang terleta* di dekat laut hetika

mereka melanggar aturan poda hari Sabta ftari Sabat), di wahtu
datang kepada mereha ikan-ihan (yang berada disekitar) mereka di
htri Sabta mereka terapung-apung di permukaan air, padahal di
hari-hari buhan Sabtu, ihan-ikan itu tidak datang hepada mereka.
Demikianlah Kami mencoba mereha disebabhan mereha berlaku

fasik, Dan (ingatlah) ketiha suatu umat di antara mereka berhata,

'Mengapa hamu menasihati kaum yang Allah ahan membinasakan
mereka atau mengadzab mereka dengan adzab yang amat keras?,

Mereka menjawabr'Agar hami mempunyai alasan (pelepas

tanggung jawab) kepada Tuhanmu, dan supaya mereha bertakwa.,
Maha tathala m,ereko melupakan apayang diperingatkan kepada

mereka, Kami selamatkan orang4rrang yang melarang dari
perbuatan jahat don Kami timpahon hepada orung-orang yang

zhalim silcsdan yang heros, disebabhan nereha selalu berbuatfosik.
Maha tatkala mereha bersihap sortong terhadap aps yang mereho
dilarong mengerjakannya, Kami katahan hepadanyar, ladilah hamu

yang hina',D (Qs. Al A'raaf [fl: 159-f 56)

Firman-Nya: 6i ;; uj @an di antara kaum Musa itu).
Setelah Allah mengisatrkan kepada kita tentang apa yang dilakukan
oleh samiri dan kawan-kawannya sefta apa yang dilakukan oleh Bani
Israil yang berupa kebimbangan dalam agamta, Allah SWT
mengisahkan kepad4 bahwa di antara kaum Musa itu terdapat umat
yang.menyelisihi orang-orang yang telah' disebutkan itu. Allatr
mensifati mereka, bahwa mereka itu: gl13 6:a4 Oang memberi
petunjuk [kepada marusial dengan laq), yakai, mengajak manusia
kepada petunjuk; sementara merpka sendiri melaksakan yarrghaq. .4)
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(dan dengan itu)i, yakni, dengan haq itulah 6j$- (mereka

menjalankan keadilan) di antara rnanusia dalam menetapkan

keputusan. Ada juga yang berkata, "Mereka itulah orang-orang yang

beriman di antara mereka kepada Muhammad SAW."

C(;1 ",# t#fi'egrt; (Dan merela Kami bagi menjadi dua

belas sulat). Dhamir-nya kembali kepada 6;;Quum Musa) yang

telah disebutkan, bukan kepada suatu umat dari mereka yang memberi

petunjuk kepada manusia dengan haq, dan dengan haq itulah mereka

menjalankan keadilan. Maknanya: Kami membuat mereka menjadi

beberapa golongan, dan Kami bedakan sebagian mereka dari sebagian

lainnya. Ini termasuk di antara nikmat-nikmat yang dianugerahkan

kepada Bani Israil yang dikisatrkan Allatr kepada kita. Artinya: Bahwa

Allah membedakan.sebagian mereka dari sebagian lainnya, sehingga

mereka menjadi beberapa suku, yang mana maslng-masing suku dapat

diketatrui tersendiri, dan setiap suku mempunyai pemimpin,

sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala: *';:t
t{-i ;*',b=t }i:"(Dan telah Kami angkat di antara mereka dua

belas orangpemimpin) (Qs. Al Maa'idah [5]: 12). Penjelasannyatelah

dipaparkan.

Firman-Nya: ',fi :6ii gua belas), ini adalatr maf'ul kedua

dari 6ii karena tercakup oleh makna menjadikan. &15 adalatr

tamyiz-nya, atau badal darinya. 6 (yang masing-masingrrya

berjumlah besar) adalah na't ($5 a,ell badal darinya. Al Asbaath

adalatr sabth, yaitu anaknya anak. Mereka menjadi dua belas umat dari

dua belas anak. Yang dimaksud dengan asbaath adalah kabilah,

karena itulah angkanya ta'nits (bentuk muanntas), seperti dalam

ucapan seorang penyair:

;dt W.t3 6i,5i.Ul,
t, t.

#j'Pwb.tof:
"Sesungguhnya Qtraisy itu semuanya sepuluh kabilah

dan englau tidak termasuk keseptluh kabilahnya."
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Yang dimaksud dengan al bathn adalatr al qabillah (kabilah),

Penjelasan makna al asbaath telatr dipaparkan di dalam sruah Al

Baqaratr.

Al Fadhl meriwayatkan dari 'Ashim batrwa ia membacanya:

e$i,dengan tatihJif.

Mereka disebut (:1 k*"nu, karena setiap kabilah terdiri dari

jumlatr yang banyak, dan mereka juga mempunyai pendapat yang

beragam, sebagian mereka dipimpin oleh sebagian lainnya.

,'i:j i*-H ,LGj Ji'yeiit (dan Kani wahvutran trepada

Musa ketil(a kaumnya meminta air kepadanya), yakni, ketika

kaumnya meminta air kepadanya tatkalatr mereka merasa kehausan di

padang Tiih. i1fi 36,:,, ,-jr\ ,-jt ear"llah batu itu denga.n

tonglratmu!), ini penafsiran d*iii'l "al iifoaa"' (pewahyuanl. &1,4)16

(Malra memancarlah) di-'athf-kan kepada kalimat yang diperkirakan

yang ditunjukkan oleh koteksnya, yakni, fadharabafanbaiasat (maka

Musa pun memukulkan tongkatny4 maka memancarlah). Al Inbiiaas

[yakni aan ,La{$il adala}r al iffiaar (pancaran), yakni, fonfaiarat
(maka memancarlafl. &':r:ittsi ii<a*ipadanya dua belas mata

afr) sebanyak jumlah kabilah, masing-masing suku mempunyai mata

air tersendiri yang mereka meminum darinya. e'* Uti't>'S;X
(Setiap suht telah mengetahui tempat minumnya masing-masing)

yakni, setiap kabilatr dari mereka telatr mengetahui mata air yang

dikhususkan bagi kabilahnya. Penjelasannya telah dipaparkan di

dalam surah Al Baqardh sehinggatidak perlu diulangi di sini.

'#t ;* 63y, (Dan Kami naungkan ctwan di atas mereka)

yakni, Kami jadikan naungan di atas mereka di padang Tiih yang

mana natrangan itu berjalan mengikuti mereka dan berhenti ketika

mereka berhenti.
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€;t1b (A i*{rt(dan Kami turunkan kepada meretra

manna dan salwa), yakni, madu dan burung samani. Penjelasannya

telatr dipaparkan di dalam surah Al Baqaratr.

bfi| ( "4 uljL (Kami berfirmanJ, " Makanlah

yang baik-baik dari apa yang telah Kami rezekiftan kepadamu")

Yakni, waqulnaa latrum (dan Kami berfirman kepada mereka):

Makanlatr makanan-makanan yang lezat yang Kami rezekikan

kepadamu.

$1, 63 (Merelta tidak menganiaya Kami) dengan

penyelisihan, pengingkaran nikmat dan tidak menghormatinya dengan

penghormatan yang selayaknya dari mereka.

<rAb_ # Y3(+ €.5', (tetapi merelralah yang selalu

menganiaya diriiya sendiri),yakni, kezhaliman itu dikhususkan bagi

diri mereka sendiri, tidak melebihi hingga kepada selain diri mereka'

{n 'Ji.iSi @an [ingatlahJ, kcttla dikatblwn lroaa 
mereka

[Bani lirailfi,yakni, wadzkur waqta qiila latrum haadza al qaul (dan

ingatlah ketika dikatakan kepada mereka perkataan ini), yaitu: li3
".43i ,ii lDtamlah di negeri ini saia), yakni Baitul Maqdis, atau

Ariha. Ada juga yang mengatakan selain itu sebagaimana yang telah

dipaparkan.

qrljlt (dan makanlah dari ftasil bumiJnva), yakni, dari

makanan-makanan yang terdapat di dalamnya. ,!54 4 fat mana

saja kamu kchendaki), yakni, di tempat mana saja yang kamu sukai,

tidak ada larangan bagiku untuk meinakan di'dalamnya

'rJ. lji;'t 1O* katakanlah, "Bebaskanlah twmi dari dosa

lwmf)penjelasannya telatr dipaparkan di dalam surah Al Baqarah.

$C$ $r"(11dan masukilah pintu gerbangnya), yakni, pintu

gerbang negeri tersebut LL43 (sambil membunglatk). Mereka

diperintahkan untuk menggabungkan ucap an "tx-Ei' (Bebasftanlah

lrami dari dosa ftami) dengan masuk sambil membungkuk. Jadi tidak
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perlu ditanyakan mengapa di sini didatrulukan perintah pengucapan itu

daripada perintatr masuk. Ini sudatr dipaparkan di dalam surah Al
Baqaralr. Demikian juga makna as-sujudd yang diperintatrkan kepada

mereka.

P{r)+ '€J 3ij; qr,irovo Kami ampuni.*Bsalahan-

lrcsalahanma) adalatr plnimpal perintah. Ini dibaca jugu,i$.
Kemudian Allah menjandikan kepada mereka: L-il

<A*CI(Kelak akan Kami tambah [pahalal kcpada orang-orang

yang berbuat baik), maksudnya adalah, Kami akan menambakan

kepada mereka pengampunan kesalatran-kesalatran sebagai tambatran

nikmat bagi mereka. Ini redaksi kalimat permulaan sebagai jawaban

atas pertanyaan yang diperkirakan, seakan-akan dikatakan: Lalu apa

yang dikatakan kepada mereka setelah pengampunan?

;i3 b.--rjI ';? $ ih l;:ib <rji 3li3 wa- orans-

orang yang zhalim di antara mereka itu mengganti [perlwtaan ituJ

dengan perkataan Wng tidak dikatakan trepada merelw).

Penjelasannya telatr dipaparkan di dalam suratr Al Baqaratr.

)Ai <;6*l #6Al6Qnaka lCami timpakan lcepada

mereka adzab dari langit), yakni, adzaaban kaainan minhaa (adzab

yang berasal dari langr|. <rj+E $U q (disebabkan

lrezhaliman mereka), yakni, bisababi zhuilmihim (disebabkan

keztraliman mereka).

Firman-Nya: ,-t)|'oJeL AtL i:'*5.;ai ;f ;lli;j loan
tanyalranlah kcpada merelu [Bani IsrailJ tentang negeri yang terletak

di delat laut) di-'athf-kao, kepada 'amtt \1yang diperkirakan, yaitu:

udzhtr idz qiila lahum was'alhum (ingatlatr ketika dikatakan kepada

mereka, dan tanyakanlatr kepada mereka). Kalimat tanya ini sebagai

tegr.nan dan kecaman. Yang dimaksud dengan su'aal al qaryah

(menanyakan kepada negeri) adalah su'aal ahlihaa (menanyakan

kepada penduduknya) mengenai peristiwa yang menimpa mereka
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yang menyelisihi perintah Allah kepada mereka Di dalam pertanyaan

ini terkandung faidatr yang sangat jelas, yaitu: memberitahukan

kepada kaum yahudi, batrwa itu termasuk yang diketahui oleh

Rasulullah SAW, dan pengetahuan beliau itu tidak lain kecuali berupa

pemberitatruan dari Allatr SWT kepadany4 sehingga itu menunjukkan

kebenaran beliau.

Mayoritas mufassir berbeda pendapat mengenai ,5-?fl
(negeri) tersebut, negeri manakah yang dimaksud? Ada yang

mengatakan batrwa itu adalah Ailah. Ada yang mengatakan Thibriyah.

Ada yang mengatakan Madyan. Ada yang mengatakan Iliya' Ada juga

yang mengatakan, bahwa itu adalah salatr satu negeri di pinggiran

Syarn yang berada di tepi laut, yakni yang letaknya di dekat laut. Di

katakan: "htntu bi hadhrat ad-daar' artinya bi Etrbihaa (aku berada

di dekat rumah). Maknanya: Tanyakanlatr watrai Muhammad kepada

orang-orang yahudi yang ada itu mengenai kisatl penduduk negeri

tersebut. Ini dibaca: ;f&|'t dan dibaca juga: iii:.
6:# il.{*"tt*o mereka melanggw aturan), yakni, waqta

ya'duuna ftetika mereka melangBar aturan). Ini adalatr zharf untuk

kalimat yang dibuang yang dituqiukkan oleh kandungan redaksi,

karena pertanyaannya tentang perihal dan kisah mereka ketika mereka

melanggar aturan. Ada juga ytng mengatakan, batrwa ini adalatr zharf

nntuk Ell atau 'rJeL. Ini dibaca juga dengan: o\\$- dengan

dhammah pada ya', kasrah pada 'ain dan tasydid pada daal, dafi al
i'daa' lil aalah(mempersiapkan alat). Jumhur membacanya, 6s!-6,
dengan fathah pada yaa', suhtn pada 'ain dan dhammah pada daal

tanpa tasydid, yakni, melanggar batas-batas yang ditetapkan Allatr

untuk berburu pada hari Sabhr (hari Sabat) yang mana.mereka telah

dilarang untuk berbunr pada hari itu. Ini dibaca juga: o';)i"-, dengan

fathah pada yaa' daln 'ain, dar, dhammah pada daal disErlu tasydid,

yang bermakna: ya'tadduun, lalu taa"nya di-idgham-kan

(dimasukkan) ke dalam daal.
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*Sladalatr nama hari yang sudatr diketatrui, asal maknanya

as-suhtun (tenang/ diam). Dikatakan sabata apabia diam, sabata al
yahuud artinya orang-orang yatrudi meninggalkan pekerjaan pada hari

sabtu mereka. Bentuk jamaknya asbat, subuut dan asbaal. Ibnu As-

Sumaifi' membacanya: Pq"ti ;1, dalam benhrk jamak.

;I\1* 4J3 iy@t watdu datang kcpada mere'kn ikan-ikan

[yang berada disekitarJ mereka), im zharf vrfi:u/r. 6:33-. Al fliitaan
adalah bentuk jarnak dan al huut (ikan). Di-idhafafr-kannya kepada

mereka untuk menambah kekhususan pada mereka mengenai ikan-

ikan itu dengan sifat tersebut, yaitu datang pada hari Sabtu tanpa hari

lainnya.

- 
.-/ ... / ,t

r$5 ii<ai hari Sabtu merelra) adalatr zharf untuk 4y
Ini dibaca j !ga: e.*l iti-.

Vf$ (terapung-apung di perm,ukaan ai) adalatr haal
(keterangan kondisi), yaitu jamak dari syaari', yakni, tampak di
permukaan air. Ada juga yang mengatakan, bahwa artinya adalah

mengangkat kepalanya (menonjolkan kepalanya). Ada juga yang

mengatakan, bahwa ikan-ikan itu mendatangi pintunya seperti domba

putih. Disebutkan di dalam Al Kasysyaf. "Syara'a 'alainaa fulaan
apabila si fulan mendekati kita dan menghampiri kita. Syara'tu 'alaa

fulaanfii baitihifa ra'aituhuyafalu kadzaa (aku menghampiri fulaan

di rumahnya, lalu aku melihatnya Sedang melakukan anu)."

4y'.J b#-7 i;j @adahot di hari-hari bukan Sabtu,

ilran-ilran itu tidak datang lrepada mereka), yakni, pada saat tidak

bekerja di hari Sabtu, yaitu setelatr berlalunya hari Sabtu, ikan-ikan itu

tidak datang kepada mereka sebagaimana selalu mendatangi mereka

pada hari Sabtu.

-il5' A:i4 (Demikianlah Kami mencoba merelm), yakni,

seperti cobaan besar itulah Kami mencoba mereka disebabkan
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kefasikan mereka. At lbtitaa' tyakni d*i jj6.f adalah al imtifoaonwa

d irtihibaar (ujian dan cobaan).

"'i1,16i5(Dan [ingattahJ kctiko suotuumat di otoamereka

berlrata) di-'athf-Y,ar-kepada 6:i3- !! sebagai n1a'mul untul<'amil'

nya yang termasuk di dalam hukumnya A adalah iamaa'ah
(golongan), yakni, segolongan dari orang-orang shalih warga negeri

tersebut berkata kepada yang laimrya yang berusaha menasihati orang-

ora$g yang melanggar aturan hari Sabtu ketika mereka telatr berputus

asa dari diterimanya nasihat mereka dan dari keberhasilan melepaskan

mereka dari kemaksiatan.

'W'it\U{ 'r); 
n(Mengapa kamu menasihati koum vang

Allah alcon membinasakan mereka), yakni, mengapa karnu

mengharapkan siksaan bagi mereka. 6-9, $ff" '#.5 J 1ot*
meigadzab mereka dengan adzab yang amat kcras) akibat mereka

menodai kehormata itu dan melakukan kemaksiatan tersebut?

Ada yang mengatakan, bahwa golongan yang mengatakan: if
Ui 'o*4 (Mengapa kamu menasilnti kaum)" adalah golongan yang

ma}siat, dan yang mela}ukan perburuan pada hari Sabtu. Mereka

mengatakan itu kepada orang-orang yang menasihati mereka saat

memberikan nasihat. Maknanya: Jika kamu sudah tatru bahwa Allatl

akan membinasakan kami sebagaimana yang karnu nyatakan, lalu

mengapa kamu malah menasihati kami?

:*,t 6lr{ +- l}6 lUer e ka me4i aw ab, " A go kmni me mprry ai

alasan [pelepas tanggang iawabJ kcpado Tulnwnu'), yakni, orang-

orang yang memberi nasihat itu mengatakan kepada golongan yang

mengatakan, L$ l.(MenSafa kamu menosihat), yaihr segolongan

dari . orang-orang shalih negeri tersebut, demikian berdasarkan

pemaknaan pertama, atau: para pelalcrmya berdasarkan pemaknaan

kedua.
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*t \tty, (Asar kami mempunyai alasan [pelepas tanggmg

jawabJ lrepada Tuhanmu).Isa bin Umar dan Thalhah bin Musharraf

membacanya: 'ii:,, dengan nashab. Ini adalah qira'ah Hafsh dari

'Ashim. Adapun yang lainnya membacanya dengan rafo'. Al Kisa'i

berkata, "Nashab-nya itu karena dua alasan. Pertama sebagai

maq,fi,(ar, dan kedua karena diperkirakan: fa'alanaa dzaalika

ma,lfuiratan, yalcli, Kami lakukan itu agar mempunyai alasan.

Sedangkan qira'atr dengan rafa' karena diperkirakan sebagai

mubtada', yakni, penyampaikan nasihat kami itu adalah alasan

kepada Allah agar Dia tidak menghukum kami karena meninggalkan

amar ma'ruf natryi munkar yang diwajibkan atas kami, dan karena

berharap kamu mau sadar sehingga merasa takut dan meninggalkan

kemaksiatan yang karru lakukan itu.

Mayoritas mufassir mengatakan, bahwa Bani Israil itu terpecah

menjadi tiga golongan: Satu golongan yang maksiat dan

membangkang, mereka itu sekitar tujuh puluh ribu orang. Satu

golongan lainnya memisahkan diri, tidak melarang (mereka

maksiat) namun tidak ikut melakukan kemaksiatan. Dan

.golongan lain yang memisahkan diri, namun melarang (mereka yang

maksiat) dan tidak ikut melalarkan kekamsiatan. Lalu golongan yang

tidak melarang dan tidak b€rmaksiat mengatakan kepada golongan

yang melarang, Y5 'o$; S WnSofa kamu menasihati traum)

maksudnya adalatr golongan yang maksiat i$f i f i<$'if lyang
Allah alran membinosakan mereka atau mengadzab mereka)? mereka

mengatakan itu karena kuat dugaan bahwa kebiasaan Allah adalatr

membinasakan orang-orang yang maksiat atau mengadzab mereka

dengan pembinasaan secara tiba-tiba. Lalu golongan yang melarang

itu,r$616a16, "Penyampaian nasihat kami adalah alasan kepada Allah.
'o;fi. ;if$ (dan supaya mereka bertalewa)]' Jika mereka hanya

terdiri dari golongan, yaitu yang melarang namun tidak melakukan

yang

safu
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maksiat, dan yang bermaksiat, tentulatr yang dikatakan adalatr: supaya

kamu bertakwa.

Firman-Nya: a ljp- t C 1# (i (uoX" tatkala mereka

melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka), yakni, tatkala

orang-orang maksiat dari warga negeri tersebut mengesampingkan

peringatan yang disampaikan oleh orang-orang shalih yang mencegatr

kemungkaran sebagaimana orang yang melupakan sesuatu yang

ditawarkan kepadanya secara keseluruhan, ;Al * 6F- ir-it f*t
(Kami selamatkan orang-orangyang melarang dari perbuatan jahat),

yakni, orang-orang yang melarang dan tidak meninggalkan nasihat

ito. 1I! O-i| 6i*: @* Kami timpalan kepada orang-orang yang

zhalim), yaitu pelaku maksiat yang melanggar aturan pada hari Sabtu.

4 Vta@iksaan yang kcras), yakni syadiid (keras), dat'- ba'usa

asy-syai'u - yab'usu - ba'san yang artinya keras. Ada sebelas macam

qira'atr untuk ini, termasuk qira'atr sab'ah dan yang lainnya. 13( q.
6fr- (disebabkan mereka selalu berbuat fasik), yakni, bisababi

fisqihim (disebabkan kefasikan mereka). Jar dan majrur-nya terkait

dengan ribf.

'e W V e W (*, (Uoto tatkala mereka bersikap sombong

terhadap apa yang mereka dilarang mengerjalcannya), yakni,

melampaui batas dalam bermaksiat terhadap Allah SWT dengan

keangkutran dan kesombongan.

<a*';i{}1 Y{ {tfi,(xami katakan kcpadanya, "Jaditah
kamu kera yang hind) yakni, Kami perintatrkan pada mereka dengan

perintatr kejadian, bukan perintatr perkataan. Yakni, Kami mengubatr

mereka merijadi kera.

Ada juga yang mengatakan, bahwa Allah SWT mengadzab

mereka lebih dulu disebabkan oleh kemaksiatan itu, lalu karena

mereka tidak mau melepaskan diri dari kemaksiatan, Allah mengubah

mereka menjadi kera.

I

I

t-
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Ada juga yang mengatakan, batrwa redaksi firman-Nya: lji(S
E W t3 $ lUatco tatlrala mereka beirsitup sombong terhadap apa

yong merelra dilarang mengerjokannya) adalah pengulangan untuk

redaksi firman-Nya: .;,, $$s 6 t# (s luot- tatkala mereka

melupalran apa Wng diperingatkan kepada merela) sebagai

pencgasan. Dan batrwa perobatran wujud itu adalah adzab yang sangat

keras.

At Khaasi' [yakni aari G] artinya ash-shaaghir (kecil)

atau al mubaa'id al mathruud (yang dijauhkan lagi diusir). Dikatakan:

lrhasa'tuhu fa khasi'a artinya, aku menjauhka.nnya, maka ia pun

menjadi jauh

Perlu diketatrui, batrwa konteks redaksi Al Qur'an
menunjukkan bahwa tidak ada yang selamat dari adzab itu kecuali

golongan yang melarang dan tidak melakukan kemaksiatan, demikian

bedasarkan firman-Ny a: irll * 5#- 'u$l €:A (Kami selamatkan

orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat). Dan bahwa Allah
tidak mengadzab dengan mengubah wujud mereka kecuali golongan

yang bermaksiat, demikian berdasarkan firman-Nya, EWV &1*6
(u*';::; 'ri{ ? tfz (uot* tatkala mereka bersikap sombong

terhadap apa yang mereko dilarang mengerjalunnya, Kami tratalcan

lrepadanya,"Jadilah lumu kcra yang hina") Jika golongan mereka itu

ada tiga sebagaimana yang telatr dikemukakan di atas, maka golongan

yang tidak melarang dan tidak melakukan kemaksiatan

kemwrgkinannya adalah golongan yang diubah bersama golongan

yang bermaksiat, karena golongan itu berarti telah menzalimi diri
sendiri karena diam tidak melarang kemungkaran dan bersikap

sornbong terhadap apa yang dilarang Allah dengan meninggalkan

pelarangan kemungkaran tersebtrt. Kemungkinan juga golongan ini
tidak diubah wujudnya, karena walaupun menzhalimi diri sendiri dan

menyombongkan diri terhadap perintatr Tuhannya dan terhadap

larangan-Nya, namun golongan ini tidak menzhalimi dirinya dengan
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kemaksiatan khusus itu, yaitu berburu ikan di hari Sabtu, dan tidak

bersikap sombong terhadap larangan berburu itu. Adapun jika
golongan ketiga mengindahkan larangan seperti golongan kedua,

maka dianggap sebagai golongan tersendiri karena telatr terjadi dialog

diantara kedua golongan ini dan golongan lainnya yang melarang dan

memisahkan diri dari golongan pelaku kemaksiatan. Maka kedua

golongan ini sebenarnya adalah satu golongan karena sama-sama

mengindatrkan larangan dan memisatrkan diri dari golongan maksiat

serda selamat dari perobatran wujud.

Al Firyabi dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, ia berkat4 "Musa berkata, 'Wahai Tuhanku, aku dapati suatu

umat yang hati mereka sangat teguh.' Allah berfirman, 'Itu umat yang

akan datang setelahmu: umat Muhammad.' Musa berkata lagi, 'Wahai
Tuhanku, aku dapati suatu umat yang memberikan shadaqah harta

mereka kemudian disalurkan kepada mereka lalu mereka makan.'

Allah berfirman, 'Itu adalah umat setelahmu: umat Muhammad.'

Musa berkata lagi, ' Wahai Tuhanku, jadikanlatr aku termasuk umat

Muhammad.' Maka Allah menunrnkan untuk Musa suatu bentuk

keridhaan. 3j.$.{t '{\6:!4iA g; i *, (Dan di antara

koum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk firepada
manusial dengan haq dan dengan haq itulah mereka menjalankan

keadilan).'#

Ibnu Jarh, Ibnu Al Mundzir dan Abu Asy-syaikh
meriwayatkan dari Ibnu Juraij mengenai firman-Ny u, 

oti 6,i ; Uj
(Dan di antara koum Musa itu terdapat suatu umat) al aayah, ia
berkata, *Telatr sampai kepadalar, bahwa tatkala Bani Israil
membunuh para nabi mereka dan kufur, ymg mana mereka itu
berjumlah dua belas suku, salah satu suku dari mereka berlepas diri

{ Dicantumkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, 2D49, dan ia berkata,
'Qatadah berkata: ..." lalu disebutkan riwayatnya.

Saya (pentahqiq) katakan: Saya tidak mengetahui sanadnya.
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dari apa yang mereka perbuat, mereka memohon ,lmpun dan

memohon kepada Allah agar dipisahkan dari merek4 maka Allah

memberikan jalan bagi mereka di bumi, sehingga mereka pun

menempuh jalan itu sampai mereka keluar dari belakang Shin, di

sanalah mereka hidup sebagai orang-orang Islam yang menghadap ke

arah,kiblat kita." Selanjutrya Ibnu Juraij mengatakan: Ibnu Abbas

berkata, " Itul ah fi rman.Ny u, i(- (s$ ii*i li3',k$1 d..,)i b G;
64Kq1:r:rtU (Dan Kami berfirman sesudah itu kepada Bani

Israil,"Diamlah di negeri ini. Malca apabila datang masa berbangkit,

niscaya Kami datangkan lamu dalam keadaan bercampur baur

[dengan mqsuhmuJ') (Qs. Al Israa' [17]: lOa). ';.*Si 3ij adalah Isa

putera Maryam." Lalu Ibnu Abbas berkata, "Mereka berjalan

menumptrh dataran selama safu setengah tahun."

Saya (Asy-Syaukani) katakan: Khabar dan berita aneh

semacam ini perlu ditinjauh lebih jautr tentang ke-shahih'an

penukilannya.

Ibnu Abu Hatim dan Abu dsy-syaikh meriwayatkan dari Ali
bin Abu Thalib, ia berkata, "setelah ketiadaan Musa, Bani Israil

terpecatr menjadi tujuh puluh safu golongan, semuanya di neraka

kecuali safu golongan. Sementala kaum nashrani setelah ketiadaan Isa

terpecatr menjadi tujuh puluh dua golongan, semuanya di neraka

kecuali safu golongan. Dan umat ini akan terpecah menjadi tujuh

puluh tiga golongan, semuanya di neraka kecuali satu golongan.

Adapun umat yahudi, maka sesungguhnya Allatr berfirman, i *t
6]rfr .ry $ 6ti4'A *; (Dan di antara taum Musa itu

terdapat suatu umat yang memberi petuniuk flrcpada manusiaJ

dengan haq dan dengan haq itulah merelca menialankan keadilan),

golongan inilah yang selamat. Sementara umat nashrani, maka Allah

berfirman, li#, 'fit p4 (Di antara mereka ada golongan yang

pertengohan) (Qs. Al Maaidatr [5]: 66), inilah golongan y.ang selamat.

Adapun tentang kita, maka Allah berfirman, ;fi\{t:*-iAWL U
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6Jfi +j @* di antara orong-orang yang Kami ciptokan ada

wnat yang memberi petunjuk dengan hoq, dan dengan yang haq itu

(ptla) mereka menjalankan kcadilan) (Qs. Al A'raaf [7]: l8l)), inilatr

yang selamat dari umat ini." Telah kami kemukakan, batrwa tambatran

'semuanya di neraka' adalah tidak benar, baik yang marfu'dan tidak

pula yang mouquf,

Ibnu Al Mtmdzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya i,L4ii(Mako
me marc arl ah), ia berkata, " (Y akni) fanfoj ar a (malca memancarlah). "

Ibnu Jarii, Ibnu Al Mrurdzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-

Syaikh meriwayatkan dari lkrimah, iaberkatq cfiu masr* ke tempat

Ibnu Abbas, saat itu ia pdang meurbacalcan ayat ini: V &JGit
*41 ihL 6U ,!t *<.;X (Dan tanyakanlah tcepada merels

@oni Israil) tentang rugeri yang terletak di dekat laut), ia berkata,

'Wahai Ikrimalu tahukah engkau, negeri apa itu?'Aku jawab, 'Tidak'
Ia berkata" 'Yaittr Ailah.''

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Az-Zuhri, ia berkata,

'Yaitu Thabariyah."

Abu Asy-Syaikh meriwaytkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya: *i:11 A 6iS- \y{r"tifa mereka melanggar attran
pada lnri Sabtu), ia berkata, *(Yaksi)yazhlimuun (berbuat zhalim).'

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya mengenai firmanNya:

l-i+ (terapung-apung di peruwtcaan ai), ia berkata, *Dari setiap

tempat."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya jug4 ia berkata, "(Yakni)
tampak di permukaan air."

Ibnu Al Mtrndzir meriwayatkan dariny4 ia berkata, "(Yalsd)
w aaridah (bermunculan)."
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I
Ibnu Jariri Ibnu Al Mundzir dan Ibnu ,{bu ' Hatim

rheriwayatkan darinya mengenai ayat ini, ia berkata, "Yaitu negeri

yang terletak di tepi laut di antara Mesir dan Madinatr yang'bernama

Ailah. Allah menghararnkan ikan atas mereka pada hari Sabat mereka,

padahal ikan-ikan itu bermunculan pada hari Sabat mereka di tepi laut.

Bila telah berlalu hari Sabat, mereka malah tidak menemukannya.

Demikian itu berlangsung selama waktu yang dikehendaki Allah.

Kemudian segolongan dari mereka mengambil ikan-ikan itu pada hari

Sabat mereka, namun mereka dicegatr oleh segolongan lainnya,

namun hal itu tidak berarti malatr membuat mereka semakin menjadi-
,l

jadi. Golongan yang mencegah, yaitu yang mengetahui bahwa mereka

adalalr orang-orang yang berhak diadzab, berkata, ';ifr Ui 3)4 e
#-fi (Mengapa komu menasihoti lwum yang Allah akan

membinasakan mereka)? Mereka ini adalah golongan yang lebih keras

dari golongan lainnya, dan semuanya juga telatr berusaha mencegah.

Tatkala kemurkaan Allah turun, selamatlah kedua golongan ini, yaitu

yang mongataltan: 't;L4 A (Mengapa kamu menasihati), dan yang

mengatakan, *, Jy'ii (Agar kami mempunyai alasan (pelepas

ianggung jm,ab) kepada Tahanmu). Sementara Allah membinasakan

golongan yang bermaksiat terhadap-Nya, yaitu yang mengambil ikan,

Allah mengubah mereka menjadi kera."

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh

meriwayatkan darinya: "Bahwa mereka terdiri dari tiga golongan,

yaitu: golongan yang maksiat (durhaka), golongan yang melarang

(mencegatr) dan golongan yang mengatakan, 'o*; 
l.(MenSafa kannu

menasihati). Tidak ada yang selamat dari mereka kecuali golongan

yang mencegatr (melarang), adapun yang lairurya binasa. Keesokan

harinya, ketiga golongan yang mencegah itu berada di majlis mereka,

mereka merasa kehilangan sejumlah orang karena tidak melihatnya,

padahal semalam masih bersama-sama sampai pulang ke ruma

masing-masing, maka mereka pun berkata, 'Mungkin orang-orang ifu
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sedang punya urusan, mari kita lihat apa urusan mereka?' Maka

mereka pun melihat-lihat ke rumatr-rumatr orang-orang itu, ternyata

mereka sudah berubatr menjadi kera dan dapat dikenali dari mata

mereka, demikian juga kaum perempuannya yang berubah menjadi

kera."

Abdurrazzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi di

dalam Sunan-nya meriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, lalu

disebutkan kisah ini tadi, dan di bagian akhirnya ia menyebuttkan,
..Maka menurutku, batrwa orang-orang yang mertcegah itu selamat,

sedangkan yang lainnya tidak diceritakan. Dan kami memandang

banyak hal yang kami ingkari dan tidak kami sebutkan." Ikrimafu

berkata, "Maka aku berkata, 'Allah menjadikanku sebagai tebusanmu.

Bukankah mereka tidak menyukai apa yang dilakukan oleh orang-

orang itu (yang mengambil ikan); danrlerefa-menyelisihi orang-

orang itu, serta mengatakan, ';<#, {i|Y';t 6U e(Mengapa kamu

menasihati kaum yang Altah akan membinasakan merelca)? Maka ia

pun menyuruhku, maka aku mengenakan dua pakaian tebal''"

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Munzhir, Ibnu Abu

Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu Atbas juga, ia

berkata, "Golongan yang mencegatr selamat, sedangkan golongan

yang melakukan (pelanggaran itu) binasa. Aku tidak tahu apa yang

terjadi terhadap orang-orang yang diam saja (tidak mencegatr dan

tidak melakukan)."

Abd bin Humaid dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan darinya,

ia berkata, "Demi Allah, bila aku mengetatrui batrwa golongan yang

mengatakan, Y';,'o;L; )(Mensala lamu menasihati traum) selamat

dari golongan yang mencegah keburukan, adalah lebih aku sukai

daripada disamakan (dengan yang melanggar). Dalam lafazh lainnya

disebutkan: "daripada unta merah. Tapi aku khawatir kalau-kalau

memang adzab itu menimpa mereka semua."
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Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Ikrimah, ia mengatakan: Ibnu Abbas berkata, "Aku

tidak tahu, apakatr golongan yang mengatakan, 'WfifrUij 'tU e
(Mengapa lmmu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan

mereka) itu selamat ataukah tidak?' Aku masih terus memandanginya

sampai ia tatru bahwa mereka selamat, maka ia pun mengenakan

pakaian kepadaku."

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Laits bin Abu Sulaim, ia

berkata, "Mereka yang mengu,ak*, 'W'ffrUtj 't14 
e(Mengapa

lramu menasihati kaum yang Altah alan membinasakan merelca)

diubah menjadi batu.f'

Ab&xrazzaq dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya: *#FlQ(dengan adzab yang amat keras),ia

berkata, "(Yakni) yang amat menyakitkan."

lrfiit';i #A J r:#i 
"5- 

$L i*"Ji{ tfj o lC iy

i. ii;rti@ lj, 3jii'it;"vq A4 6!, ir

r#1;' Z:t i'n'#' 6;r;ai Uirit,rrii
W 3L b,;;.,n S:fr @ s;;'# ea#ti
,^t ; y; sI ot;6',ii6'bjfi.1"\if tK,/; i"ffi. 61

v W3i d S I ifi ti \j;{rr,tr r&tt #4 * riflll,util.

s,K$-'"jV @ 6,1l:; $Z;i. o.lf ".8 i.,+gi 3r :tG "*+

'ri;XAU{$-iiAii;ff"r9-JL
"Dqn (ingatlah), ketika Tuhanmu memberitahukan, bahwa
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sesungguhnya Dia ahan mengirim hepada mereha (orang-orang

yahudi) sampai hari kiamat orangorangyang akan menimpakan

kepada mereha adzab yang seburuk-buruhnya Sesungguhnya

Tuhanmu amat cepat silcsa-Nya, dan sesungguhnyaDia adalah

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Kami bagi-bagi

mereka di dunia ini menjadi beberopa golongan; di antoranya ada

orang-orang yang shalih dan di antaranya ada yang tidah demikian.

Dan Kami coba mereka dengan (nihmat) yang boih-baik dan

(bencana) yang buruh-buruk, agar mereka kembali (kepada

kebenaran). Maha datanglah sesudah mereha generasi (yangiahat)

yang mewarisi Al Kitab (Taurat), yang mengambil horta benda

duniayang rendah ini, dan berkatar'Kami akan diberi ampun.'

Dan helah jiha datang kepada mereha harta benda dunia sebanyak

itu (pula), niscaya mereka ahan mengambilnya Auga). Bukankah

perjanjian Taurat sudah diambil dari mereka, yaitu btahwt mereha

tidah ahan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, padahal

mereka telah mempelajari apa yang tersebat di dalamnya? Dan

hampung akhirat itu lebih baik bagi mereha yang bertakwa. Maka

apakah komu sekalian tidah mengerti? Dan orang-orang yang

berpegang teguh dengan Al Kitab (Tawat) serta mendirikan shalat

(ahan diberi pahala), karena sesungguhnyo Kami fidak menyia-

nyiahan pahala orang4rong yong mengadakan perboikan."

(Qc. At A'naf l7lz 167-170)

Firman-Nyr, 6ij <;f iS:1oo [ingatlahJ, kctrka Tulunmu

memberitahukan) di-'athf-kan kepada yang sebelumnya, yalari, dan

tanyakan kepada mereka ketika Tuhanmu memberitatrukan. <::fi
mengikuti polf # dari al iidzaan yang artinya al i'laam
(pemberitatruan). Abu Ali Al Farisi berkata, "Aadzana, dengan maad,

artinya a'lama (memberi tatru), sedangkan' adzdzana,dengan tasydid,

artinya naadaa (menyerukan)." Ada yang mengatakan, bahwa
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keduanya berarti a'lama (memberi tahu), seperti halnya kata ayqana

dan tayaqqana.

Makna ayat ini: Dan tanyakanlah kepada mergfa]letika terjadi

pemberitalr-uan kepada mereka dari Tuhanmu, ;* ffi 1b;ot*o

sesungguhnya Dia akan mengirim lrcpada mereka (orang'orang

yahudi)).

Ada juga yang mengatakan, batrwa pada fi'l ini terkandung

makna sumpah, seperti: Allah mengetahui, dan: Allah.menyaksikan.

Karena itulah ditimpal dengan penimpal sumpah, yang mana Allah

menyebutkan: ia11"'ffi ltot*a sesungguhnya Dia akan mengirim

lrcpada merelra [orang-orang yahudiJ), yakni, sungguh Dia akan

mengirimkan dan menguasakan kepada mereka. Seperti firman-Nya:

*+t ,+\ $-d (8 'P?6 (t. (Kami datangtwn tepadamu hamba-

hamba Kami yang mempunyai kehtatan yang besar) (Qs. Al Israa'

[17]: s).

i3.rj\ ,; Jy {to*poi hari. kiamat), ini batas ditimpanya

mereka dengan adzab buruk yang ditimpakan oleh orang-orang yang

dikirimkan Allah kepada mereka. Mereka memang telah dihinakan

Allah se,perti demikian, yaitu dalam keadaan hina, dipandang lemah,

dan disiksa oleh para penganut agama lain. Demikian juga kondisi

mereka di kalangan umat Islam di setiap negeri di belahan bumi ini,

mereka dalam keadaan hinq diberlaktrkan pilngutan upeti atas mereka,

siksaan dan direndatrkan. Mereka menyerahkan upeti untuk

memelihara daratr mereka dalam keadaan direndahkan oleh kaum

muslimin dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak

dilakukan oleh golongan kafir lainnya.

Makna: #;3- (menimpalwn kepada mereka adzab), yakni,

yudziiquhum (meraskan kepada mereka). Penjelasan 'tentang asal

maknanya sudah dikemukakan.
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Kemudian Allah nienyebutkan 'illaft rurtuk itu dengan firman-

Nya: yGJi 'e; <43 'iry(Sesungghnya Tuhanmu amat cepat

siksa-Nya), maicepatkan penimpaannya di dunia sebagaimana yang

terjadi pada mereku. | {.3fi tt$ (dan sesungguhnya Dia adalah

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang), yakni banyak memberi[4n

ampunan dan rahmat.

,j".i'*ii j W (Dan Kami bagi-bagi mereka di dunia ini),

maksudnya adalah, Kami bagi mereka pada belahan-belahan dunia.

Atau: Kami pecah belatr perkara mereka sehingga tidak pemah

menjadi satu kesepakatan ftesatuan).

tA fueniadi beberapa golongan) berada pada posisi nashab

sebagai haal atau maf'ul kedua daxi liiLi yang mengandung makna

menjadikan.

Redaksi kalimat: 5;4t)1 i-i4@i antaranva ada orang-

orang yang shalift) adalah badal dari \31 (beberapa golongan). Ada

yang mengatakan, batrwa mereka adalah orang-orang yang beriman

kepada Muhammad SAW, adapun yang telatr mati sebelum diutusnya

Muhammad maka bukan pengganti. Ada juga yang mengatakan,

bahwa mereka adalatr yang tinggal di belakang China sebagaimana

yang telatr dipaparkan sebelum ini.

Slfs ';ri' 'rl1j gan di antoranya ada yang tidak demikian),

yakni, selain yang bersifat dengan sifat golongan pertama, yaitu

keshalihan. Posisi <ilfs tti'Oang tidak demikian) adalah rafa'l<arena

sebagai khabar mubtada'yang dibuang, perkiraannya: wa minhum

unaasun duuna dzaalika (dan di antara mereka ada orang-orang yang

tidak demikian). Yang dimaksud dengan mereka ini adalah orang-

orang yang tidak beriman, batrkan berpaling untuk rnenyelishi apa

yang diperintatrkan Allah.
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An-Nuhas berkata, " ';:i'berada pada posisi nashab sebagai

zharf, dan kami tidak mengetahui adanya seseorang yang

menganggapnya pada posisi rafa')

e6jl(t e!, <,:X, i$i;t (Dan Kami coba mereka dengan

fnikmatJ yang baik-baik dan [bencanal yang buruk-buruk), yakni,

Kami menguji mereka dengan kebaikan dan keburukdi, elg.dt mereka

kembali dari kekufuran dan kemaksiatan yang mereka lakukan.

5 b#'u,;6 (Maka datanglah sesudah merelca generasi

[yang jahat). Yang dimaksud di sini adala]r anak-anak dari orang-

orang yang Atlah membagi-bagi mereka di dunia ini. Abu Hatim

berkata, "Al Khalf, dengan suhtn pada lam, artinya, anak-anak

(keturunan). Bentuk tunggal dan jamaknya sama. Adapun al khalaf,

dengan fathah pada laam, artinya adalah pengganti, baik itu anak

(keturunan) ataupun lainnya." Ibnu Al A'rabi berkata, "Al Khalaf,

dengan fothah pada laam, artinya adalah ash-shaaltfo (yang shalih),

adapun dengan suhtn artinya ath-thaalifu (yang durhaka)." Lubaid

mengatakan,

7;\)iry ** e',*,r 'e.61 €. JtiGrrt'.,.it
* Tel ah b erlalu or ang-or ang yang penghidupan digantungkan p ada

pundak mereka,

kiniyang ada pada pengganti bagai latlit berlwreng."

Perkataan buruk disebut figa khalf, dengan suhtn. Kadang

keduanya digunakan untuk mengungkapkan yang lainnya, seperti

ungkapan Hassan bin Tsabit

'oKami punya pendahulu kcpadamu, dan pengganti lami

mengikuti pendahulu lmmi dalam menaati Allah."

e,, i' *Lb Gsl:\. tt*tWt;t\i iut rt
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1"$ $$ tl*S mewarisi At Kitab), yakni, Taurat dari

pendatrulu mereka yang biasa mereka baca namun tidak mereka

amalkan.

.6',tf rif g;'ot:1.\-(yang mengambil harta benda dunia yang

rendah ini). Allatr mengabarkan tentang mereka, bahwa mereka itu

mengambil harta benda dunia bagi mereka yang bi:rupa perhiasan

dunia karena sangat rakusnya mereka. .i'.1f U.r*al dari kata ad-

dunuww yang artinya dekat, yakni, mereka mengambil harta yang

dekat ini, yaitu kedgniaan, mereka lebih mengUtamakan kemaslatratan

duria dengan kemewahan dan disertai kekikiran di samping mereka

mengubah kalimat-kalimat Allah, meremehkan pelaksanaan hukum-

hukum Taurat dan menyembrmyikan apa yang mereka semubnyikan

daripadanya.

Ada juga yang mengatakan batrwa .l'rlf aiu*bil dai, ad-

danaa'ah wa as-suquuth (kerustaan dan kejatuhan), yakni, mereka

mengambil harta duniawi yang nista lagi jatuh.

6 'f# tl$.t (dan berlata, "Kami atran diberi ampun")

maksudnya adalatr, mereka beralasan bahwa diri mereka akan

diampuni, sementara mereka terus menerus berada di dalam kesesatan

dan tidak mau kembali kepada kebenaran.

kalimat:';rt:t\- (yang mengambit), kemungkinannya sebagai

kalimat permulaan untuk menerangkan kondisi mereka, atau berada

pada posisi nashab sebagai haal (keterungan kondisi). Dan kalimat:

oja (berkata) di-'athf-1afr- kepadanya. Maksud redaksi ini adalatr

sebagai kecaman dan celaan bagi mereka.

Redaksi kalimat itil\Xt .Y;;iyols (Dan kelakiika datang

trepada merelca harta benda dunia sebanyak itu [pulaJ, niscaya

merelra alan mengambilnya [lugaD berada pada posisi nashab

sebagai haal (keterangan kondisi), maksudnya adalah, mereka

beralasan dengan ampunan, padahal kondisi mereka, apabila datang
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kepada mereka harta duniawi seperti yang biasa mereka ambil itu,

maka mereka tidak memperdulikan siksaan dan tidak takut ditimpa

adzab.

Ada yang mengatakan, bahwa dhamir pada kalimat: fiy-
(datang kepada . mereka) adalah untuk kaum yahudi Madinah,

maksudnya adalah, jika datang kepada orang-orang yahudi, yakni

mereka yang ada pada masa Muhammad SAW, hana duniawi seperti

yang biasa diambil oleh para pendatrulu mereka, niscaya mereka

mengambilnya sebagaimana para pendatrulu mereka mengambilnya.

yltif ',* nF fi- )1(Bukantrah perianiian Al Kitab sudah

diambil dari me'reka), yakni perjanjian Taurat, iA*tfi g;$i'-i i
(yaitu bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali

yang benar). Kalimat tanya ini sebagai kecaman dan celaan.

Kalimat: ,i.li Wli-t (padahal mereka telah mempelaiari apa

yang tersebut di dalamnya?) di-'athf-kan kepada t!-$udah diambit)

karena maknanya. Ada juga yang mengatakan di-'athf-kan kepada

6lt $tS ltn"S mewarisi Al Kitab [TauratJ). Yang lebih tepat,

bahwa kalimat itu berada pada posisi nashab sebagai haal, dengan

perkiraan adanya kata li. Maknanya: Bahwa mereka tidak

mengamalkan perjanjian yang telatr diambil dari mereka di dalam Al
Kitab, padatral kondisinya, tnereka itu telah mempelajari apa yang

tersebut di dalam Kitab'itu dan telatr mengetahuinya. Maka sikap

mereka meninggalkan itu adalatr didasari oleh ilmu, bukan karena

kejahilan, dan itu lebih besar dosanya.

Ada juga yang mengatakan, bahwa makna *.V W;adalah,
menghapusnya dengan meninggalkan pengamalannya dan

pematramannya, yakni dari ungkapan: darasat ar'riifu al aatsaar

(angin menghaspuskan j ej ak).

"f ';;.l136tlj lOan kampung ahtirat itu lebih baik) daiharta

duniawi yang merekq ambil dan mereka prioritaskan itu.
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'o;f- 6jfi. (bagi mereka yang bertalcwa) kepada Allah dan

menj auhi kedurhakaan terhadap-Nya.
z) oz //13;W >;1 (Maka apakah lcarnu sekalian tidak mengerti?)

sehingga kamu dapat mengetahui ini dan memahaminya? Di sini

terkandung celaan dan kecaman yang sangat mendalam.

Firman-Nya: ti,6i! #-$j| (Dan orang-orang yang

berpegang teguh dengan Al Kitab [Taurat). Jumhur membacanya:

srKe den gan t a sy di d, dai, m a s aka dan t am as s aka, y ak,ni i stamsaka

bil kitab (berpegang tegtrh dengan Al Kitab), yaitu Tatuat. Abu Al
'Aliyah dan 'Ashim dalam riwayat Abu Bakar membacanya dengan

takhfif, dat'. amsaka - yumsiht Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'b,

balrwa ia membacanya: fj{li. Maknanya: Bahwa segolongan dari ahli

kitab tidak berpegang teguh dengan Al Kitab dan tidak mengamalkan

kandungannya, padatral mereka telatr mempelajarinya dan

mengetahuinya, yaitu mereka yang telatr disebutkan itu. Dan di antara

mereka ada golongan yang berpegang teguh dengan Al Kitab, yakni

Taurat, mengamalkan kandungannya, dan merujuk kepadanya dalam

perkara agama mereka. Mereka itulah orang-orang berbuat baik, yang

ganjaran mereka tidak sia-sia di sisi Allah.

Maushul [yakni, lf.;lrt ai sini adalah mubtada', aan i-$d 6lij v rit1-. )

3$ilt 17 gorrro sesunggahrrya Kami tidak menyia-nyiatwtr pahala

orang-orang yang mengadakan perbailan) khabar-nya. Yakni, Kami
tidak menyia-nyiakan patrala orang-omag yang mengadakan

perbaikan dari antara mereka.

Dicantumkannya shalat walaupun termasuk kategori ibadah
yang dilakukan oleh orang-orang yang berpegang teguh dengan

Taurat, kgrena shalat merupakan pokok ibadah yang bagian rtramanya.

Inilah alasan penyebutannya secara khusus di sini. Ada juga yang

mengatakan, batrwa.demikian ini karena shalat itu dilaksanakan pada

waktu-waktu yang telah dikhususkan, sementara berpegang teguh

dengan Al Kitab terus menerus berlangsmg, karena itulah shalat
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disebutkan secara khusus. Mengenai pendapat ini perlu ditinjau ulang,

karena biasanya setiap ibadah mempunyai waktu tertentu.

Bisa juga maushul-nya ini di- 'athf-kan kepada masuhul yang

sebelumnya, yaitu: 6f!- O& (bagi merela yang bertahna), dan

karena 'bJ# {il @ot- apalah kamu sekalion tidak mengerti?)

adalah j uml ah mu' t ar i dhah.

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

Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya:

v$31,ii &#-(yang alwn menimpalan kepada merelca adzab yang

seburuk-burulclrya), ia berkata, "(Yaitu) Muhammad dan umatnya

(menimpakan atas mereka) hingga hari kiamat. ,$J1';1(adzab yang

s e b ur u k- b ur ub'ry a) maksudnya adalatr upeti. "

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan darinya,

ia berkata, * viililii @dzalyang seburuk-burulorya) adalah pajak."

Dan mengenai firman-Nya: iSrt; (Dan Kami bagi-bagi mereka),ia

berkata, "Yaitu kaum yahudi, Allah menebarkan mereka di muka

bumi, sehingga tidak ada satu wilayatr pun kecuali ada golongan dari

mereka."

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

Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan mengenai firman-Nya:

ii!""61:1(bahwa sesungguhnya Dia akan mengirim lcepada mereka

iorong-orong yahudiJ), ia berkatq "(Yakni) kepada kaum yahudi dan

nashrani. v(ilJl'& ti#- i. 'rrigi ,i Jy(sampai hari kiamat

orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka adzab yang

seburuk-brrttknya). Allah mengutus Muhammad SAW kepada mereka

yang memungut upeti dari mereka dan mereka dipandang rendatr.

VA *.fri j it;i33 (Dan Kami bagi-bagi merertn di dunia ini
menjadi beberapa golongan), yakni kaum yatrudi. OiJ;lti 7i1@t
ontaranya ada orang-orang yang shalift), yaitu kaum muslim dari

kalangan atrli kitab. 6lfs iti, frjgan di antoranya ada yang tidak

demikian), yaitu kaum yatrudi. gi.i,!l', ffj,$ (Dan Kami coba
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merelra dengan [nitonatJ yang baik-baik), yakni, kelapangan rezeki

dan kesehatan. gql, (dan [bencanal yang buruk-buruft), yaitu

bencana dan siksaan."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syail,.h meriwayatkan dari Ibnu

Abbas mengenai firman-Nya, ge,ili ,?A, f$S (Dan Kami

coba merelra dengan fnitonatJ yang baik-baik dan [bencanal yang

buruk-burut), ia berkata, "(Yaitu) ketandusan dan paceklik"'

. Abu Asy-syaiktr meriwayatkan darinya: Batrwa ia ditanya

tentans ayat ini: 6iVi r',i( g; 'bt:l-\- Q6! lj' 3L ;+;;.'u Sfr
(Malra datanglah sesudah mereka generasi [yang iahatJ yang

mewarisi Al Kitab [TauratJ, yang mengambil harta benda dunia yang

rendah ini), ia berkata, *Yaitu orang-orang yang mementingkan

keduniaan lalu memakannya dan mengikuti nrkhsah-rukhshah Al

Qur'an, 6'ji?tlfi; (dan bertrato,"Karni akan diberi ampun") Tidak

ada sesuatu pun dari keduaniaan yang ditampakkan kepada mereka

kecuali rnereka mengambilnya. "

Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al

Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujatrid mengenai

firman-Nya, -3f; a# u ,i:Ei (Malu datanglah sesudah merelca

generasi [yang jahatJ,iabakata, "(Yakni) kaum nashrani. g;'Jr't-\-

6,s( r',ir (yang mengambil harta benda dunid yang rendah ini). Tidak

ada sesuatu pun dari kedturiaan yang nampak oleh merek4 baik halal

maupun haram yang mereka cenderungi kecuali mereka

mengambilnya, dan bersamaan dengan itu mereka pun mengharapkan

ampllnan. Bila esoknya mereka menemukan yang seperti itu lagi,

mereka pun mengambilnya."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-

Nya: -lii b.;;,U,iii (Malca datanglah sesudah merelw generasi

[ang jahatJ al aayah, iaberkata, "Mereka mengambil apa yang mereka

dapatkan dan meninggalkan sekehendak mereka baik yang halal
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rnaupun yang haram. 6 'ji& tjfi; (dan berkata, "ami akan diberi

ampun"."

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Ny a: '$lii I il [" $;irf ;tr ,-5x '&* ,*'{3j1 (Butrankah

perjanjian Taurat sudah diambil dari mereka, yaitu bahwa rnereka

tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar), ia

berkata, "Yaitu karena anggapan mereka bahwa Allah pasti

mengampuni dosa-dosa mereka yang senantiasa mereka lakukan dan

diulang-ulang tanpa disertai dengan bertaubat darinya."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayakan dari Abu Zaid

mengenai firman-Ny a: 5!2Y W$ @aaahal mere lra t e lah memp el ai ar i
apa yang tersebut di dalamnya), ia berkata, "(Yakni) mengetahui apa

yang ada dalam Al Kitab, namun tidak mereka amalkan."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaiktr meriwayatkan dari Al
Hasan mengenai firman-Nya: vi,6i[ lrK* ir.$ii (Dan orang-

orang yang berpegang teguh dengan Al Kitab [Taurat), ia berkata,

"Yaitu yang beriman dari mereka."

Ibnu Abu Syaibatr, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari

Mujatrid mengenai firman-Nya: #!i(, Sr#-'olii (Dan orang-

orang yang berpegang teguh dengan Al Kitab [TauratJ), ia berkata,

"(Yakni) dari golongan yatrudi dan nashrani."

$>;t;-ti12 ffiir'*. ?)-r. lt7
y7:.'glts,ztsl

@ 6,fr
"Dan (ingatlah), ketiha Kami mengangkat bukil ke atas mereka

seahan-ahan (buhit) ita adalah naungon awan dan mereha yahin

bahwa buhit itu alson jatuh nunbnpa mcreka @an Kami kotahan

'flg'"tfu,& #';t:fi
'Kix rtY$i(r;h
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kepada mereka)r'Peganglah dengan teguh apa yong telah Kami

berikan kepadamu, serta ingatlah selalu (amalkanlah) apa yang

tersebat di dalamnya supaya kama meniadi orang-orang yang

bertakwa'." (Qs. Al A'raaf Ulz l7l)

Firman-Nya: i$ lOan (ingatlah), ketika) berada pada posisi

nashab larcnafi'l muqaddar ftata kerja yang diperkirakan) yang di-

'athf-Y,an kepada yang sebelumnya. Yakni, was'alhum idz nataqnaa

al jabal (dan tanyakanlah kepada mereka ketika Kami mengangkat

bukit), yakni, rafa'naa al jabal (karni mepgangkat bukit) iiiS <tt

atas mereka), dan ":^L ,llk\ealcan-a;lun [bukitJ itu adalah naungan

awan),yakni, seakan-akanfr"l** 1tTryra bukit itu adalatr awan

yang menaungi mereka. 
-di; adalah sebutan untuk setiap

menaungi. Ini dibaca jtga: ":ifb, dengan thaa', dad- athalla

yang artinya muncul.

'WW fr\W (dan mereka yakin bahwa bukit itu akan iatuh

rnenimpa' mir e lm), yakni, s aaqithun' alahim ( atutr menimpa mereka).

Ada yang mengatakan, bafuwa makna azh-zhann di si ini adalah al 'ilm

(tatru). Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya sesuai dengan

makna asalnya.

ih #r, 
-6 bf (Peganglah dengan teguh apa vang telah

Kami berilun lcepadamu). Ini diperkirakan adanya qaul, yakni, dan

kami katakan kepada mereka: Peganglah. Al Quwwatr adalah

kesungguhan dan keseriusan. Yakni, Memegang dengan teguh'

*. 11 V3"'5 (serta ingatlah selalu [amalkanlahJ apa yang

tersebut di dalamnya), yaitu, berupa hukum-hukum'yang disyari'atkan

Allah kepadamu dan janganlah kamu melupakannya.

(supaya lrnmu menjadi orang-orang yang

harapan kamu akan bisa menjauhi apa yang

. dan melaksanakan apa yang diperintatrkan

yang

'alaihi

bertakwa). Dengan J

dilarang bagi kamu
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kepadamu. Penafsiran tentang ini sudah dipaparkan secarl gamblang

di dalam surah Al Baqarah, maka kami tidak mengulariginya di sini.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, '[.$ ffi if)
(Dan [ingatlahJ, ketilca Kami mengangkat bukit), ia berkata, "(Yakni)

rafa'naahu (Kami mengangkatnya), yaitu firman-Nya, '#tj Vi;
jr6li lOan telah lwmi angkat kp atas [trepatal mereka bukit Thursina)

(Qs. An-Nisaa' [4]: 154)), lalu Allatr berfirman, 'ih #V li bi
(Peganglah dengan tegah apa yang telah Kami beriltan kepadamu),

jika tidak, maka kami timpakan itu kepadamu."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya mengenai ayat ini, ia

berkata, "Malaikat mengangkatnya di atas kepala mereka, lalu

dikatakan kepada mereka, i$,$tV ClzL geganglah dengan teguh

apa yang telah Kami berilan kepadamu). Bila mereka melihat kepada

bukit itu mereka berkata, 'Kami mendengar dan kami patuh.' Tapi bila

mereka melihat kepada Al Kitab, mereka berkata, 'Kami mendengar

tapi kami mengingkari. "'
Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan darinya

juga, ia berkata, "sungguh aku mengetahui batrwa kaum yahudi tidak

pernah bersujud atas dasar satu pedoman pun. Allah berfirman, il;,

inj 
"#(iilOan 

[ingattahJ, trettka Kami menganglrat bukit ke atas

mereka). maksudnya adalatr, hendaklatr kamu menerima perintatr-Ku

atau Aku lempar kamu dengan bukit ini. Maka mereka pun sujud

sambil memandang kepada bukit itu karena takut dijatuhkan kepada

mereka. Itu sujud yang diridhai Allah SWT, sehingga mereka

menjadikannya sebagai kebiasaan."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-

Syaikh meriwayatkan dari Qatadatr mengenai firman-Nya: 6i i$
'S$ lOan [ingatlahJ, kettka Kami mengangkat bukit), ia berkata,

"Allah mencabut bukit itu dari pangkalnya, kemudian dijadikan di atas

304

i

l
1

i

I

I

I

I

i

I

I
I

i

i
l

I

1

I
I

I

I
I
i

I

I

I

I
I.i
J

TAFSIR FATHUL QADIR



@
,-p

kepala merek4 lalu berfirman, 'Hendaklatr kamu menerima perintah-

Ku atau Aku lempar kamu dengan bukit ini'."

iit A,fr $ i#r;i#i' t'i u i',( -q b. t'i A'tb

'p&r:i G (L Gy-#, ii.W S\ 4 Sgei'F*
qW iX U'-$i, ( *) k u Vvr'{AtrtW i

;ir;.efriei3i 3-;iAfK' 'ojt5
$Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anah-

anak Adam dari sulbi (tulang belakang) mereka dan Allah

mengambil kesaksian terhadap iiwa meteha $eraya berfirman),

' Bukankah Ahu ini Tuhanma.' Meteka meniawabr' Betul (Eng*au

Tuhan kami), hami meniadi saksi.' (Kami lakuhan yang demikian

itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatahan,'Sesungguhnya

kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini
(keesaan Tuhon)r' atau agar lcamu tidah mengatakan,

' S es angg uhnya orang-orang tua hami telah mempers e k utukan

tuhan sejak dahulu, sedang hami ini adalah anah-bnah keturunan

yang (datang) sesudah mereko Maka apahah Enghau

membinasahan hami harenaperbuatan orung4rrang yang sesat

dahalu.' Dan demihianlah Kart menieloshan ayat-ayat itu, agar

ereka kembali Ar!:!: kebenaran);'

(Qs. Al A'raaf l7ltl72'fi$

Firman-Nya: i$ lOan [ingatlahJ, ketika) berada pada posisi

nashab karena li'l yang diperkirakan dr-'athf'kan kepada yang

sebelumnya, sebagaimana yang telatr lalu.
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Firman-Nya: 'if. T4 'U (tnturunan onak-anak Adam). Ini

sebagai dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan "yang

dikeluarkan" di sini adalah: anak keturunan dari keturunan Adam,

Allah mengeluarkan mereka dari tulang punggung mereka generasi

demi generasi.

Segolongan nnufassir berpendapat dengan ini, mereka

mengatakan, bahwa makna: 'd;\ & i#V (dan Altah mengambil

kesalrsian terhadap jiwa mereka), Allah menunjukkan mereka dengan

ciptaan-Nya bahwa Allah adalatr pencipta mereka, dengan bukti-bukti

ini berfungsi sebagai persaksian. Sehingga dengan begitu ayat ini

merupakan perumpamaan, sebagaimana pada firman Allah Ta'ala: 'J6,

W 61816 qS i'E*Wi e.*tu(X 1tot, Dia berkata trcpadanya

dan lrcpada bumi, "Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku

dengan sulra hati atau terpaksa." Keduanya menjav,ab,'Kami datang

dengan suka hati) (Qs. Fushsilat [41]: 1l).

Ada juga yang mengatakan, batrwa maknanya: Allah SWT

mengeluarkan roh-roh sebelum penciptaan jasad, dan Allah

menciptakan pengetatruan pada roh-roh itu, ini difahami dari khithab

Allah SWT.

Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan -.;i

i"( di sini adalah Adam sendiri, sebagaimana yang terdapat di dalam

ayat lainnya. Maknanya: Bahwa ketika Allatl menciptakan Adam,

Allah mengusap punggungnya, lalu mengeluarkan daripadanya anak

keturunannya, dan mengambil perjanjian atas mereka, saat itu mereka

berada di alam bibit. Inilah pendapat yang benar, yang tidak layak

berpaling darinya dan beralih kepada yang lainnya, karena dalilnya

marfu' hingga kepada Nabi SAW, di samping ada juga dalil yang

mauquf pada para sahabat, serta tidak ada celah untuk

menganggapnya sebagai kiasan. Jika telah ada keterangan Allah, maka

batallatr keterangan logika. Di akhir pembahasan bagian ayat-ayat ini,

insya Allah akan kami kemukakan sebagian riwayat mengenai ini.
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Firman-Ny a: 22r/L g4 (dari sulbi [tulang belakang] merekn)

adalah badal dari i"L -d (anak keturunan Adam), yaifi badl ba'dh

min htlt (pengganti sebagian untuk mengganti keseluruhan). Ada juga

yang mengatakan sebagai badt isytimaal (pengganti keseluruhan).

Firman-Ny",, '#;l (kcturunan). Qurra' Kufah dan Ibnu Katsir
- . t.O),

membacanya: 'ff;,t, dalar4 bentuk tunggal. Sedangkan yang lainnya

membacany a:'r{!!j'', dalam bentuk j amak.

;6 lp ii;ift (dan Attah mengaimbit kesaksian terhadap

jiwa mereka), yak,rri, mengambil kesaksian setiap mereka. 'F$,llt
(Bulrantrah Afu ini Tuhanmu), yakni, seraya berfirman, !'Bukankah

Aku ini Tuhanmu?" Ini dengan anggapan adanya maksud qaul.(yak'ni,

seraya berfirman).
e- / *.?

\4 {i l}6 lUereka meniautab, "Betul (Engkau Tuhan

lrami), lwmi menjadi salui") yakni, kami menjadi saksi atas diri kami

batrwa Engkau adalah Tuhan kami.

Firman-Nyu, $ji J lagar tidak mengatalmn). Di sini Abu

'amr membacanyadenganyaa'bertitik dua di bawah, sedangkan pada

redaksi: $;i f ia membacanya dengan bentuk orang ketiga [yakni

dengan yaal. Adapun yang lairurya membacanya dengan taa'lyalai,

W Jl.Maknanya: Agar mereka tidak mengatakan, atau: supaya

mereka tidak mengatakan. Yakni, Kami mengambil perjanjikan dan

kesaksian itu agar mereka tidak mengatakan l:{n ti(L $y#t it
'4* (di hari kiamat, "sesungguhnya kami [bani AdamJ adalah

orang-orang yang lengah terhadap ini [keesaan TuhanJ") Yakni,

lengah bahwa Allah adalah Tuhan kami satu-satu-Nya, tidak ada

sekutu bagi-Nya.

Firman-Ny a: ',li uq$r.'{4trt6fi i 1oto, agar kamu tidak

mengatalran, "sesungguhttya orang-orang tua lrami telah

memperselattulan tuhan sejak dahulu") di-'athf'l<an kepada $ji
(agar kamu tidak mengatakan) yang pertama. Yakni;' Kami lakukan
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ini agar kamu tidak beralasan dengan kelengahan, atau menisbatkan

kesyirikan kepada nenek moyangmu dan melepaskan diri kamu

sendiri. Kata J untuk mencegah pemaduan, karena bisa saja mereka

beralasan dengan menggabungkan kedua perkara itu.

p2$ejak dahulu), yakni sebelum masa kami.

b.fi V 'ii; f4t @edang knmi ini adalah anak-anak

lreturunan yang [datangJ sesudah mereka), kami tidak mendapat

petunjtrk kepada kebenaran dan tidak mengetahui yang benar.

it/t:J{t'Si \ KI'1 (Matra apakah Engkau,membinasalran

kami larena perbuatan orang-orong yang sesat dahulu), yaitu nenek

moyang kami, padatral kami tidak berdosa karena ketidak tatruan

kami, dan ketidak mampuan kami untuk memperhatikan dan

mengikuti jejak para pendatrulu kami.

. Di sini Allah SWT menjelaskan hikmah yang karenanya Allatt

mengeluarkan mereka dari punggrmg Adam dan mengambil kesaksian

atas diri mereka, dan batrwa Allah melalarkan itu agar kelak mereka

tidak mengatakan perkataan ini pada hari kiamat, dan berdalih dengan

dalih yang batil ini serta beralasan dengan alasan yang lemah ini.

AfS (Dan demikianlah)), yakni seperti penjelasan itulatr

3rjd- iefri giji J.ji 1xo*i menielaskan ayat-ayat itu, agar

merelca kembal) kepada kebenaran dan meninggalkan kebatilan yang

mereka lakukan itu.

Diriwayatkan oleh Malik di dalam Al Muwatht'fta', Ahmad di

dalam Al Musnad, Abd bin Humaid, Al Bukhari di dalam Tarikh-nya,

Abu Daud, At-Tirmidzi dan di-hasan-kanrryq An-Nasa'i, Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abrr Hatim,Ibnu Hibban di dalam Shafuifu'nya,

Abu Asy-Syaikh, Al Hakim, Ibnu Mardawaih, Al Baihaqi di dalam Al

Asma' wa A.sh-Shtfat, danAdh-Dhiya' di dalam Al Mukhtarah:Bahvta

Umar bin Ktraththab ditanya tentang ayat ini: it, 'fr i5 {oan

[ifigatlahJ, kctitw Tuhanmu mengambil), ia berkata, *Aku mendengar
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Rasulullah SAW ditanya tentang ayat ini, lalu beliau bersabda, iur Lt

,yi 1;oiizrL-,'t$"it ,ia ,'ir\ qtfrtt * {p'#'j|?tl',p
|yf'W ,ru. itg tie ,Jui ,3r! + tfrtl'{P '# J .tiu;;" *;t
'.4i;4' pt iSesungguhnya Allah menciptakan Adam kemudian

mengusap punggungnya dengan tangan kanan-Nya, lalu

mengeluarlran lceturunan darinya, lalu berfirman, "Aht menciptalmn

merelca untuk surga dan melahtlwn amalan ahli surga" Kemudian

megnusap lagi pungungnya lalu mengeluarkan darinya keturunan,

lalu ber/irman, "Aht rnenciptakan mereka untuk neraka dan

melahtlran amalan ahli neraka") Seorang laki-laki berkata, 'Wuh?,

Rasulullatr, lalu urtuk apa beramal?' Beliau bersabda, '#t',,V ri1 trlr L1

l,r' .r*rqi 1&i' J.f lal'n ,yt * 'ofr & F-i' J"l g;r';x;ai zt tt

J"f .l'lif 'u ,p * .* rb ,tttJif ,F* {t;it-t rr!!..*j' 3b $9 ,tiir
.iOf hr '+'t5 ylt lsrrunggt irry" apabila Atlai menciptakan'hamba

untuk surga, iUot menjadikannya pada arnalan ohli surga sehingga

ia mati dalam melalatkan suatu amal dari antara amalan ahli surga,

lalu Allah memasulclcanrrya' ke surga. Dan bila Allah menciptakan'

hamba untuk neraka, Allah menjadikanrrya pada amalan ahli neralra

sehingga ia mati dalam melahtkan suatu amal dari antara amalan

ahli neralw, latu Allah memasukkannya ke nera.ka)"45

Diriwaya&an oleh Ahmad, An-Nasa'i, Al Hakim dan di-

shahih-kawrya, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi di dalam Al Asma'

wa Ash-Shifat darilbnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, &t 'cr1

ir{t ,r;l's {,r\ F * U ttb a? ,*ita _isi i+.b'6rtg vl
,l.l i\ 4\:+ ',i. ${'g), './r1> ,iui ;# I ,$tu- *
{ 6JXi} (Sesungguhnya Allah telah' mengambil perianiian yang

lcokoh dari punggung Adam di Na'man, yakni, Arafah. Lalu

a3 Dha'i| Diriwayatkan oleh Malik di dalam Al Muwaththa', kitab: Takdir, bab:

Larangan Menyanggatr Takdir; At-Tirmidzi, 3075; Al Hakim,21544. Ibnul Qayyim
Al Jauziyyatr (di dalam Risalah Maqadir Al Khalaaiq yang kami tahqiq) berkata,

'Hadits munqathi' (terputrs sanadnya)." Kami telah membabasrya pada kitab
tersebut. Hadits ini dinilai dha'if olehAl Albani di dalam Dha'if Al Jami',1602.
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mengeluarlwn dari tulang punggungnya setiap lreturunan yang akan

dilahirlrannya, lalu menebarknnnya di hadapannya, kemudian

berbicara kepada mereka, Allah berfirman "Bukanlwh Aht ini

Tuhanmu,, Mereka meniawab, "Betul (Englrau Tuhan kami), ftami

menjad.i salrsi." Hingga: "orang'orang yang sesat")46 Tidak ada cacat

pada,;sanad-nya. Ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Abu Hatim secara

mauquf pada Ibnu Abbas.

Ibnu Jarir dan Ibnu Mandutr di dalam l<ttab Ar-Radd 'ala Al

Jahmiyyah meriwayatkan dari Abdullatr bin Umar, ia berkata,

"Rasul ul I ah S Aw bers abda,,4'#!'' +t* * i',L-q V A3i 4 i|b
sti .*'ktl;3* '# i,it ,,rut'u Jorir b'lr6 eiab'a's,ajlt:Jtt

{ a# ?s ti €L 6y $$! 'i;.\}ii J 1.4}' :zs;)lrr (Dan

[i)gatlahJ, kettla Tuhanmu mengeluarlwn keturunan anak-anak

Adam dari sulbi [tulang belalwngJ mereka. Atlah telah mengambil

merelra dari punggungnya sebagaimana yang disisir dari kepala, lalu

Allah berfirman kepada mereka, "Bulankah afu tnt Tuhanmu?"

Mereka menjav,ab, "Betul [Englwu Tuhan ftamiJ" Para rnalaikat

berlcata, "Kami meniadi saksi. [Kami lahtkan yang demikian ituJ

agar di hari kiamat kamu tidak berknta, 'sesungguhnya lmmi (bani

Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini fiteesaan

TuhanJ,..)a? Di dalam sanad-nyaterdapat Ahmad bin Abu Zhabiyyah

Abu Muhammad Al Judani Qadhi Qaumis salatr seorang zuhud, An-

Nasa'i mengeluarkan riwayatnya di dalam Sunan-nya, Abu Hatim Ar-

Razi berkata, "Haditsnya boleh ditulis." Ibnu Adiy berkata, "Ia banyak

menceritakan hadits-hadits gharib." Hadits ini diriwayatkan juga oleh

Abdunahman bin Mahdi dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Manshur bin

a6 Sanadnya shahih: Ahmad, lD72; Al Hakim, 21544 dan di-shahih'kannya serta

diseoakati oleh Adz-Dzahabi'
& Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, 9/77; Dicantumkan oleh Ibnu Katsir di dalam

Tafsirnya, Z|Z6Z, dan ia berkata, "Riwayat yang mauquf pada Ibnu Umar lebih

shahih. Wallahu a'lam."
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Mujahid, dari Abdullah bin IJmar, mereka itu adalah para imam yang

tsiqatr.

Abd bin Humaid, Al Hakim At-Tirmidzi di dalam Nawadir Al

Ushul, Ath-Thabrani, Abu Asy-syaikh di dalam Al 'Azhamah, darr

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Umamah: Bahwa Rasulullatr

SAW bersabda, ,P'e|:t'u#t OW ieti e$A ,Pi'Nt hr ..;f 6
i;:jt \t4 W *s}\i g).r. J1:rJt yl'iall ** ,i*t ltl vli ,,ar
Ai1* ,Jti.,'*ej q"r# ,tiui'i ri.aLv ,*jrl*t ll U,Jui |#
. 4'i $g 

-'i(s, 
1xe t i lm A I I a h m e nc ipt akan m aktr I u k dan m e n e t ap ka n

lretentuan serta mengambil perjanjian para nabi, sementara itu 'Arsy-

Nya di atas air. Lalu mengambil golongan kanan dengan tangan

lranan-Nya dan mengambil golongan kiri dengan tangan lainrrya,

kedua tangan Tuhan Yang Maha Pemurah adalah lrantan, lalu

ber/irman, "Wdhai golongan kanan" Merekn pun menyahut'Nya dan

berlrata, "Kami penuhi panggilan-Mu wahai Tuhan Kami dan Kami

mulialan Englrau." Allah ber/irman, "Bulankah Aht ini Tuhanmu?"

Merelra menj awab, " Betul [Engkau Tuhan lrarniJ')as

Hadits ini dan masih banyak hadits-hadits lainnya mengenai

ini semaunya dibatasi dengan penafsiran ayat ini, sebagiannya bernada

mutlak (tidak terbatasi) yang mencakup menyebutan tentang

dikeluarkannya keturunan Adam dari punggungnya dan pengambilan

perjanjian atas mereka sebagaimana yang terdapat di dalam hadits

Anas secara marfu' yang terdapat di dalam Ash-Shabibain dan yang

lainnya.

Adapun yang diriwayatkan dari para sahabat mengenai

penafsiran ayat ini tentang dikeluarkannya keturunan Adam dari

tulang punggungnya di alam benih dan diambilnya perjanjian atas

mereka serta persaksian mereka terhadap diri merek4 maka riwayat

itu sangat banyak sekali, di antaranya adalatr yang bersumber dari

n' Dha'i| Dicantumkan oleh Ibnu Katsir, 2D63, dan ia berkata" "Ja'far bin Az-
Zubair adalah perawi yang dha' if
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Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abd bin Humai4 Ibnu Jarir, Ibnu

Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh mengenai firman-

Nya: i'r( U 'u ili 'fr iyz {oan [ingattahJ, ttctit@ Tuhanmu

mengeiuarkan keturunan anak-anak Adam), ia berkata, *Allah

menciptakan Adam dan mengambil perjanjian yang kokoh darinya,

batrwa.Allatr adalah Tuhannya, dan menuliskan ajal beserta rezekinya.

Kemudian mengeluarkan anak keturunannya dari punggungnya seperti

benih, lalu. mengambil perjanjan yang kokoh dari mereka, batrwa

Allah adalah Tuhan mereka, dan menuliskan ajal, rezeki dan musibah

mereka." Diriwayatkan juga menyerupai ini darinya oleh Ibnu Jarir

dan Ibnu Abu Hatim. Diriwayatkan juga menyerupai ini darinya oleh

Abdunazzaq dan Ibnu Al Mundzir. Diriwayatkan juga menyerupai ini

darinya oleh Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-

Syaikh dan Ibnu Mandutr. Makna ini diriwayatkan juga darinya

melalui banyak jalur periwayatan selain yarrgmauquf padanya.

Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al

Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari

Abdullatr bin Umar mengenai firman-Nya: i"tl.-,3t'u4;'"Jiy, {Oo,

[ingattahJ, ketika Tuhanmu mengeluarlwn lceturunan anak'anak

Adam) al aayah, ia berkata, "Allah mengeluarkan mereka

sebagaimana yang disisir dari rambut kepala." Ibnu Abdil Barr di

dalam At-Tamhidjuga meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Mas'ud dan

satrabat lainnya mengenai penafsiran ayat ini.

Abd bin Humaid, Abdullah bin Ahmad bin Hambal di dalam

Riwayat Al Musnad,Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-Syaikh,

Ibnu,Manduh, Ibnu Mardawaih, Al Baihaqi di dalam Al Asma' wa

Ash$hifat, Adh-Dhiya' di dalam Al Muwttarah dan Ibnu Asakir di

dalam Tarikhnyameriwayatkan dari Ubay bin Ka'b mengenai firman-

Nya: i'r( U 'u lt: L\ \$ pa, fingatlahJ, lcettka Tuhanmu

mengeluarlran fteturunan anak-anak Adam) al aayah, ia betkata,

"Allah menghimpunkan mereka semua, lalu menjadikan mereka roh-
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embuat mereka dapat

ll berbicara, lalu mengambil sumpah dan perjanjian atas mereka,

lf 
kemudian membuat mereka mempersaksikan atas diri mereka."

ll Telah diriwayatkan juga dari banyak imam setelah sahabat

lf tentang penafsiran ayat ini, yaitu tentang dikeluarkannya anak

ll t.tu*n* Adam dari punggungnya. Apa yang disabdakan oleh

ll **rlullah SAW mengenai penafsirannya, yaitu yang telah kami

lf t<emutcakan tadi, adalatr sudatr cukup supaya tidak mempErpanjang

ll pt*batrasannya.
il

il

ll ern \ x;u w y' *6 g); r+u -,, if''v *L S'rs

ll -:Li1,KsiqffiiG+rj@D 6s6'ui'K
ll l,riL. r{",# t,wiafr ,ff Afrk; 3s .6'ii

ll *r,wEliK6$t ;;fi Js af"a;N.L4i3

I *e VK'u.iI| ifli *att, @ 6;fu-W o;;ii

[ .ua {3|siijr#'irJ,,.i@ 5;!i I3(#1)

I @6"9'i,4fr
| "r* bacahanlah kepada mereha berita orung yang telah Kami

I Orrihan hepadanya ayat-ayat Kami (pengetahuan tentong iriAt-

I Kitab), hemudion dia meleposhan diri daripada ayot-oyat ilu,lalu

I O* diihuti oleh syetan (sampai dia tergoda), nuka jadilah dia

I nrmasuk orang-orang yong sesat Dan holau Komi menghendahi,

I toungguhnya Komitkggihan (derajot)nya dengan ayat-ayat itu,

I uapi dia cenderung hepada dunia dan menaruthaa hawa nalsunyo

I Oang rendoh), nakaperwnponoannyaseperti rrliins,iika kmu

I
I rnlJaA lnl lr\r! vart art .rlJ

I

t



l

,l

.. menghalaunya diulurhannya lidahnya, dan jika kamu

mewbiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga). Demikian itulah

perumpamaan orang-orung yang mendustakan ayat-ayat Kami
Maka ceritakanlah (hepada mereha) kisah-kisah itu agar mereka

berlikir. Amat buruklah perumpamaan orang-orung yang

mendustahan ayat-ayat Kami, dan kepada diri mereka sendirilah

mereka berbuat zhalim. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh

AAah, maka dialah yang mendapat petunjuk; dan barangsiapa yang

disesatkan Allah, muha merekalah orang-orang yang merugi."

(Qs. Al A'raaf lTlz 175-l7S)

Firman-Ny u, JilS (Dan bacakanlah) di-'athf-kan kepada fi 'l-
.fi'l yartg diperkirakan pada kisah-kisah yang lalu. Pemaparan kisah ini
dari Allatr SWT dan memperingatkan ahli kitab dengannya adalah

karena kisah ini juga dicantumkan di datam Taurat yang ada pada

mereka.

Ada perbedaan pendapat mengenai orang yang telah diberikan

kepadanya ayat-ayat (pengetahuan tentang isi Al Kitab) 114 'Cst
(kemudian dia melepaslran diri daripada ayat-ayat iru). Suatu

pendapat menyebutkan, bahwa dia adalatr Bal'am bin Ba'ura'. Konon

ia telatr hafal sebagian kitab-kitab yang diturunkan.

Ada juga yang mengatakan, bahwa ia diberi kenabian dan

diwajibkan berdakwah. Allah mengutusnya ke Madyan untuk

menyeru mereka kepada keimanan, lalu mereka memberinya harta

yang banyak, maka ia pun mengikuti agama mereka dan

meninggalkan misi yang diembankan kepadanya. Ketika Musa datang

kepada Bani Israil rrntuk memerangi kaum yang gagatr perkasa, kaum

yang gagatr perkasa ini meminta bantuan kepada Bal'am bin Ba'ura'

untuk mendoakan keburukan terhadap Musa, maka ia pun berdoa

urril$i memohonkan keburukan terhadap Musa, tiba{iba lisannya

Uertitafr melontarkan doa keburkan bagi kawan-kawannya, maka

3t4 TAFSIR FATHUL QADIR



berbagai hardikan pun dilontarkan kepadanya, lalu ia berkata, "Aku
tidak mampu (berdoa) lebih dari yang telah kalian dengar.'l Lalu

lidahnya mengulur hingga ke dadanya, kemudian ia berkata, "Kini
telah sirna dunia dan akhirat dariku. Tidak ada lagi yang tersisa

kecuali makar, tipu daya dan reka perdaya. Dan aku akan melakukan

reka perdaya unfuk kalian. Menurutku, sebaiknya kalian

mengeluarkan paxa pemudi kalian kepada mereka, karena Allah

membenci perzinaan. Jika mereka melakukan perzinaan di sana, maka

mereka akan binasa." Lalu Bani Israil terperosok ke dalam perzinaan,

maka Allah mengirimkan tha'un kepada mereka, sehingga matilah

tujuh puluh ribu orang dari mereka.

Ada juga yang mengatakan, bahwa orang ini bernama Ba'im,

ia dari kalangan Bani Israil

Ada juga yang mengatakan, batrwa yang dimaksud itu adalatr

Umayyah bin Abu Ash-Shalt Ats-Tsaqafi. Ia telatr membaca kitab-

kitab, dan telah mengetahui bahwa Allah akan menurunkan seorang

Rasul pada waktu itu. Lalu tatkala Allah mengutus Muhammad SAW,

ia malah mendengkinyadan kufur terhadapnya.

Ada juga yang mengatakan, bahwa dia adalatr Abu 'Arnir bin

Shaifi, ia biasa mengenakan pakain keagamaan pada masa jahiliyah.

Lalu ia kufur kepada Muhammad SAW.

Ada juga yang mengatakan, bahwa ayat ini diturunkan

berkenaan dengan suku Quriasy, yang mana Allah telatr

mendatangkan ayat-ayat-Nya yang diturunkan kepada Muhammad

SAW, rurmun mereka mengingkarinya.

Ada juga yang mengatakan, bahwa ayat ini diturunkan

berkenaan dengan kaum yatrudi dan nashrani serta munculnya

Muhammad SAW, lalu mereka kufur terhadap beliau. ,

Firman-Nya: 1it
daripada tryat-oyat itu),
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kepadanya itu sebagaimana domba yang ditanggalkan kulitrya,

sehinggatidak ada lagi kaitan dengannya

diihuti oleh syetan fsamPai dia

tergodaJ) ketika ia terlepas dari ayat-ayat itu. Yakni, didatangi syetan

dan disertainya sehingga menjadi kawannya. Atau: diikuti langkah-

langkatrnya. Ini dibaca juga: il1fri, dengan tasydid, yang bermakna:

tabi,ahu. 6-16'U it(3 (maka iaditah dia terrnasuk orang-orong

yang sesat) yang sangat jauh kesesatannya, yaitu termasuk golongan

orang-orang yang kafir.

Firman-Ny a: \);ii1+ jt (Dan tratau Kami menghendaki,

sesungguhnya Kami tinggilan [deraiatJnya dengan ayat-ayat itu).

Dhamir-nya kembali kepada "orang yang telah diberikan kepadanya

ayat-ayal". Maknanya adalah, kalau Kami menghendaki ketinggian

derajatnya dengan ayat-ayat yang Kami berikan kepadanya, tentulah

Kami meninggikannya dengan itu, yakni, dengan sebab itu. Akan

tetapi Kami tidak menghendaki itu karena ia telah melepaskan diri

daripadanya dan meninggalkan pengalamalannya.

Ada juga yang mengatakan, batrwa maknanya: kalau Kami

menghendaki tentulatr Kami memberikannya sebelum ia bermaksiat,

lalu Kami mengangkatnya ke surga karenanya, yakni, karena

mengamalkannya.

6ii Jt fi i;51't (tetapi dia cenderung trcpada dunia).

Asal makna al ilhlaad adalatr al-htzuum. Dikatakan "aWtlada fulaan
bi al malaan" apabila ia menempati tempat itu dan meninggalinya.

Maknanya di sini: Batrwa ia condong kepada dunia, menyukainya dan

lebih mengutamakannya daripada akhirat.

t; &5 (dan menurutkan hav,a nafsunya [yang rendahJ),

maksudnya adalatr, mengikuti apa yang dicenderunginya itu dan

mesinggalkan apa yang dituntut dari ilmu yang telah diajarkan Allah .

kepadanya, yaitu mengejar perhiasan dunia'

lt':\i )JSE gou au
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Ada juga yang mengatakan, bahwa kecenderungannya adalah

bersama orang-orang kafir.

Ada juga yang mengatakan, batrwa kecenderungannya adalah

mencari kerelaan istrinya, sementara istrinya itulah yang

menyebabkannya melepaskan diri dari ayat-ayat Allah itu.

Firman-Nya: .;Afi JK ffi (maka perumpamaannya

seperti anjing), maksudnya adalah, setelatr ia melepaskan diri dari

ayat-ayat itu dan tidak mengamalkanny4 maka ia menjadi jatuh ke

derajat yang paling rendah yang serupa dengan binatang yang paling

hina dan paling buruk karaktemya, yaitu tetap menjulurkan lidatrnya

pada kedua kondisi itu, baik dihalau manusia maupun dibiarkan.

Setelah kehinaan ini tidak ada lagi yang lebih hina.

Redaksi kalimat: c#- LU;3 31 i;i- +{" JJ bL(iit(a

lramu menghalaunya diulurkannya lidahnya, dan iika kamu

membiarlrannya dia mengulurlwn lidahnya [iuga|) berada pada posisi

nashab sebagai haal (keterangan kondisi). Yakni, perumpamaannya

adalatr laksana anjing ketika ia berwatak dengan sifat itu. Maknanya:

balrwa orang yang melepaskan diri dari ayat'ayat itu tidak lagi

mengindahkan kemaksiatan dalam segala kondisinya, baik ia

dinasihati, diingatkan, ditegur, atau pun tidak ada yang

menyinggungnya. Al Qutaibi berkata, "Semua binatang menjulurkan

lidah ketika kelelahan atau kehausan, kecuali anjing, ia menjulurkan

lidatr ketika lelah, ketika santai, ketika sakit, ketika sehat, ketika

kenyang minum, dan ketika haus, maka Allah membuat perumpamaan

dengan itu bagi yang mendustakan ayat-ayat-Nya, yaitu: Bila kau

nasihati ia sesat, bila kau biarkan ia pun sesat, sehingga ia seperti

anjing, bila kau biarkan ia menjulurkan lidahnya, dan bila kau halau

juga menjulurkan lidahnya. Ini senada dongan firman Allah Ta'ala:

6j.* il rt'i#;;l,K{" rfi"{#J u'Ji A ii,i ti[: (Dan i ika

lumu [hai orang-orang musyrikJ. menyerurrya [berhalal untuk

memberi petunjuk kepadamu, tidaklah berhala-berhala itu dapat
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memperkenankan seruanmu; sama saia [hasilnyal buat kamu, kamu

menyeru mereka ataupun lwmu berdiam diri) (Qs. Al A'raaf [7]:

193)."

Al-Lahts tyakni dari &iil adalah menjulurkan lidah karena

lelah, haus atau lainnya. Al Jauhari berkata, "Lahatsa al kalb, dengan

fathah, - yalhatsu - lahtsan dan luhaatsan, dengan dhammah, apabila

anjing itu menjulurkan lidatrrya karena lelah atau haus. Demikian juga

orang ketika lelah."

Ada yang mengatakan, bahwa makna ayat ini: Jika engkau

membentak anjing maka ia akan menggonggong dan lari, dan jika

engkau biarkan maka ia akan menggonggong kepadamu, sehingga

dengan begitu ia melelatrkan dirinya sendiri dengan.mendatangimu

dan mengitdrimu, maka ia mengalami apa yang dialaminya ketika

haus, yaitu menjulurkan lidatrnya.

Kata penunjuk 6lfs lOemikian itulah) menunjukkan kepada

perumpamaan yang telah disebutkan dengan kondisi yang memalukan

itu. Ini adalatr mubtada'dankhabar-nya adalatr, VK6-51 ;;$ J1;
Wh Qterumpamaan oranS'orang yang mendustaksn ayat-ayat

Kami), yakni, penrmpamzmn yang memalukan itu adalah

perumparnaan orang-orang yang mendustakaan ayat'ayat kami, yaitu

dari kalangan kaum yahudi setelah mereka mengatatruinya dan

memahaminya, lalu mengubatrnya, menggantinya dan

menyembunyikan sifat-sifat Rasulullah SAW dan mendustakannya.

;;;fi €5t (Malca ceritakanlah [tcepada merelcal kisah'

kisah iru), yakni, maka ceritakanlah kepada mereka kisatr-kisah ini,

yaitu sifat orang yang melepaskan diri dari ayal-ayat Allah, karena

orang yang seperti itu adalatr seperti orang-orang yang mendustakan

dari kalangan yatrudi yang engkau ceritakan kepada mereka.
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6rKaA- W (agar mereka berfikir) tentang itu dan

memahaminya sehingga mau berhenti dari kesesatan dan berbalik

kepada kebenaran.

Firman-Nya: q1P,\iK 'cr-ill iA ya ig (Amat buruklah
perumpamaan orong-orang yang mendwtalwn ayat-ayat Kami).

Redaksi ini mengandung keterangan tentang kondisi orang-orang yang

sangat buruk perihalnya. Dikatakan "saa'a asy-syai'u" artinya qabuha

Ouruk), ini bentuk fi'l laazim (tidak memerlukan obyek penderita).

Saa'a[huJ - yasuu'ulhul - masaa'atan, ini /i'l muta'addi (kata keqa
yang memerlukan obyek penderita). Ini termasuk kata kerja celaan,

seperti kata bi'sa. Fa'il-nya adalah dhamir mustatar fiih (kata ganti

yang tersembunyi padanya). i6 adalah tamyiz yang menafsirkannya

dan dikhususkan dengan celaan, yaitu 6.l6-b,\i.K 'u,J1(orang-orang

yang mendustakan ayat-ayat Kami). Di sini harus diperkirakan

mudhaf yang dibuang untuk pepyesuaian, yakni, saa'a matsalan

mats'ala al' qaumi alladziina kadzdzabuu (amat buruklah
penrmpamaan seperti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat

Kapi). Al Akhfasy berkata, "al matsal al qaum dijadikan sebagai

maiaz, d* ipt berada pada posisi rafa'karena sebagai mubtada',

atau karena disembunyikannya mubtad.a'. Perkiraannya: saa'a al
matsalu matsalan huwa mitslu al qaum (amat buruklah perumpamaan

yang perumpamaan itu seperti kaum yapg)." Derqfkian 
,yang

dikatakannya. Sementara Abu Ati n Farisi memperkirakan: saa'a
mqtsalan mitsla al qaum, seperti yang tadi kami kemukakan. Al
Jahdari dah Al A'masy membacanya,l$t ,pif.'. i

Firman-Nya: 6;J5'- l3g #fri (dan kepada diri merelw

sendirilah mereka berbuat zhalim), yakni, dengan pendustaan itu
tidaklah mereka menztralimi kecuali diri mereka sendiri. Keztraliman

mereka itu tidak melampaui kepada selain diri *rr.iu sendiri.
Redaksi kalimat ini di-'athf-kan kepada yang sebelumny4 dengan
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makna: batrwa mereka memadukan pendustaan ayat-ayat Allah

dengan keztraliman terhadap diri mereka sendiri.

,s$i51'#'A1;a; (Barangsiapa yang diberi petuniuk oteh

Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk) kepada apa yang

diperintahkan dan disyari'atkan-Nya bagi para hamba-Nya. ,)liii $3
'ttLff i ,14!6 (dan barangsiapa yang disesatkan Allah, mala

merekalah orang-orang yang merugi) yang sempurna kerugiannya.

Barangsiapa yang ditunjuki-Nya maka tidak ada yang dapat

menyesatkan-Nya, dan barangsiapa yang disesatkan-Nya maka tidak

ada yang dapat menunjukinya. Apa yang dikehendaki-Nya pasti

terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki-Nya tidak akan terjadi.

Al Firyabi, Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, An-Nasa'i, Ibnu

Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani, Abu Asy-

Syaikh dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya: WJ. 'r#t; e;fr' 
'V 

i& 'SttS (Dan bacatrantah kepada

merelra berita orang yang telah Kami berilan kepadanya ayat-cyat

Kami [pengetahuan tentang isi Al-KitabJ), ia berkata, "Yaitu seorang

laki-laki dari kalangan Bani Israil yang bernama Bal'am bin Abaz."

Ibnu Humaid, Ibnu Jarir, Abu Asy-Syaikh dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari berbagai jalur dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Bal'am
bin Ba'ura'." Dalam lafazh lainnya, *Bal'am bin Ba'ir yang

diberinama di kalangan Bani Israil." .

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrmdzir dan lbnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, V fr-I. ',SV

W!. if$Y, e$ (Oan bacakanlah kcpada mereka berita orang yang

rcldi"'Kami berikan kepadanya ryat-qyat Kami [pengetahuan tentang

*f i-XitabJ), ia berkata" "Yaitu seorang laki-laki dari kota orang-

orang yang gagah perkasa, yaitu yang bemama Bal'am, ia

mempelajari nama Allah yang Maha Besar. Ketika Musa mendatangi

mereka, Bal'am ditemui oleh anak-anak pamannya (para sepupunya)

dan kaumnya, mereka berkata, 'Sesunggutrrya Musa adalatr laki-laki

320 TAFSIR FATHUL QADIR



besi yang disertai oleh pasukan yang banyak. Bila ia mengalahkan kita
ia akan menghancwkan kita. Karena itu, berdoalatr kepada Allah agar

menyingkirkan Musa dan orang-orang yang bersamanya dari kita.'
Bal'am menjawab, 'sesungguhnya jika aku berdoa kepada Allah agar

menyingkirkan Musa dan orang-orang yang bersamanya, maka akan

sirnalah duniawi dan ukhrawiku.' Namun mereka terus mendesaknya
hingga ia pun berdoa kepada-Allah, maka hilanglatr apa yarrg sudah
ada itu." Kemudian m"rrg"rrui firman-Nya, J i.|J;_ * J-Z o,
c-iL- i4;3 gika kanu menghalaunya diulurkannya lidahnya, dan

jilra lramu membiarkonnya dia mengulurlan lidahnya [iugaJ), ia
berkata, "(Yakni) jika membawa hikmah maka sebenarnya ia tidak
membawanya, dan bila meninggalkan maka tidak ada kebaikannya,

seperti halnya anjing, jika dibiarkan ia menjulurkan lildahnya, dan jika
dihalau juga menjulurkan lidatrnya."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan darinya

rnengenai ayat ini, ia berkata, "Yaitu seorang laki-laki yang diberi tiga

doa yang dikabulkan. Ia mempunyai istri dan anak darinya, istrinya

berkata, 'Berilatr aku satu (doa) dari itu.' Ia menjawab, 'Baiklatr,

untukmu satu, apa yang engkau inginkan?' Istinya berkat4

'Berdoalatr kepada Allah agar menjadikanku sebagai wanita.paling

cantik di kalangan Bani Israil.' Maka ia pun berdoa kepada Allatr, lalu

AUah menjadikannya sebagai wanita paling cantik di kalangan Bani

Israil Tatkala wanita itu mengetahui batrwa tidak ada lagi wanita yang

seperti di kalangan mereka, ia malatr tidak menyukai suaminya itu dan

ia menginginkan hal lainnya, maka laki-laki itu berdoa kepada Allah
agar menjadikan wanita itu sebagai anjing, maka wanita itu pun

menjadi anjing. Dengan begitu sudah habis dua doanya. Lalu
datanglah anak-anaknya kepadany4 mereka berkata, 'Kami tidak

tatran terus menerus begini, ibu kami telatr menjadi anjing sehingga

kami dihinakan oleh manusia. Karena itu, berdoalah kepada Allatl
agar mengembalikannya kepada kondisi semula. Maka ia pun berdoa
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kepada Allah, lalu wanita itu pun kembali seperti semula. Dengan

begitu habislah sudah ketiga doanya itu dan disebut Al Basus."

Abd bin Humaid, An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,

Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani, Abu Asy-Syaikh dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Abdullatr bin Amr mengenai ayat ini, ia berkata,

"Yaitti Umayyatr bin Abu Ash-Shult Ats-Tsaqafi." Dalam lafazlr,

lairmya: "Diturunkan berkenaan dengan sahabat kalian Umayyah bin

Abu Ash-Shalt." Abd bin Humaid, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Mardawaih

dan Ibnu Asakir juga meriwayatkan serupa itu darinya

Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Asy-

Sya'bi mengenai ayat ini, ia berkata, "Ibnu Abbas berkata, 'Yaitu

seorang laki-laki dari kalangan Bani Israil yang bemama Bal'am bin

Ba'ura.' Sementara orang-orang Anshar berkata, 'Yaitu ibnu Ar-

Rahib yang dibangunkan untuknya Masjid Asy-Syiqaq.' Orang-orang

Tsaqif berkata, 'Yaitu Umayyah bin Abu Ash-Shult."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata,
*Yaitu Shaifi Ar-Rahib.'

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-

Syaikh. meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya: W 'g
(lrcmudian dia melepaslran diri daripada ryat-ayat itu), ia berkata,

"Ilmu dicabut darinya." Dan mengenai firman-Nya: Q.'.i$;i G+ I5
(Dan kalau Kami .menghendaki, sesungguhnya Kami tinggilwn

[derajatJnya dengan 6yat-6yat itu), ia berkata, "Allah meninggikan

(deraj aQnya karena ilmunya. "

Muslim, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Mardawai dan Al

Baihaqi di dalam Al Asma'wa Ash-Shifat menwayatkan dari Jabir bin

Abdtillah, ia berkata, "Dalam khutbah Rasulullatr SAW memanjatkan

puja dan puji kepada Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya,

kemudian beliau bersabda, .{ q$ \l W- ,ii 'n'J*l'.^t Xn' ;rit if
,l\i\i,Pi * ln,,* #b'tte4t';;;ti,l, int *- t'oat

TAFSIR FATHUL QADIR



.1r,3r p y* yi ,ii;r,r g\yi ,i/1;z1txk1 ,Wts; (Barangsiapa

yang ditunjuW Allah maitka tidak ada yong dapat menyesatkannya.

Dan barangsiapa yang disesatknn makb'tidak ada yang dapat

mtenunj ukinya. Seb aik-b aik perftataan adal ah Kitabull ah, s e b aik-b ai k

tuntunan adalah tuntunan Muhammad SAW dan seburuk'buruknya

adalah hal-hal yang diada-adakan. Setiap hal yang diada-adal(an

adalah bid'ah, setiap b:id'ah adalah sesat, dan setiap lcesesatan

[tempatnyal di neraka) kemudian beliau bersabda, bUtt tJl ',4.

,,iqg (Aht diutus dan [saat tibanyal kiamat adalah ieperti begini)-ae

q;"ifr'-$3fi &"et; *i C(*'&A.€V', idsi

I S re;jKL$l ti';';5$ {,f'r;'{u q, 5#-S "nal'{'

swf ia{fi$
"Dan sesunggahnya Kami jadikan untuk isi nereka Jahannam

kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi

tidah dipergukan untuk m;emahami (ayat-ayatAllah), dan mereha

mempunyai mata (etapi) tidak dipergunakannya untuk melihat

(tanda-tanda kekuusaan Allah), dan mereka mempunyai telinga

(tetapi) tidak dipergunakannya untuh mendengar (ayat-ayat Allah).

Mereha itu sebagai binatang ternak, bahhan mereha lebih sesat lagi
Mereka itulah orang-orang yang lalai." (Qs. Al A'raaf lTlz 179)

(V',';i; (D an s e s ung guhnya Kami i adikan), yakni, khal aqnaa

(Kami jadikan). Tentang asal maknanya telah dipaparkan secara

gamblang. Redaksi ini menegaskan kandungan redaksi sebelurnnya.
'-3i;). (untuk isi nereka Jahannam), yakni, untuk disiksa dengan

oe Shahih: Muslim, 21593 danlbnu Majah, 45, dari hadits Jabir.
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neraka Jatrannam. $9 Gcbonyalcan), yakni, trlalqan lwtsiran

(kebqnyakan makhluk), ,rttr # A(tui iin don monusia), yahni,

dari.kedua golongan, yaitu jin dan manusia. Altatr SWT menjadikan

banyak dari mereka wrttrk neraka dengan keadilan-Nya dan

berdasarkan amal yang mereka perbuat. Dan Allatr telah mengetatrui

apa yang akan mereka perbuat sebelum mereka dijadikan,.

sebagaimana yang dinyatalcan oleh hadits-hadits slnhih.

Kemudian Allah mensifati mereka sebagaimana firman'Nya:

q,6ffi-$ :rfi { @ereta mempwtyai lati, tetapi tidak dipergukan

itntuk memahami [ayat-ayat Allahfi sebagaimana selain mereka

mematraminya dengan akal merelo. Kalimat: +"(tffi.$ 1tetryi taa*
dipergukan untuk memahanti [ayat-ayat Allahfi berada pada posisi

rafo' sebagu sifat rurtuk lfi Dan kalimat, l$ { @ereto
mempunyai hati) berada pada posisi naslab sebagai sifat untuk

6*.I(arena hati mereka tidalc memahami apa yang bermanfaat

bagi mereka dan menjadi pehrnjuk bagi mereka, maka AUah SWT '

menjadikan hati mereka tidak dapat memahami socara mutlak,

walaupun dapat memalumi apa yang tidak mengandung manfaat dan

petunjuk, sehingga menjadi scesrti tidak ada pematraman.

Demikian juga makna , Q5j4$ i6U'gt t+.6rl{S '&1 'nlt
(dan mereka mempunyai mata [taapi tidak dip*gunakannya untuk

melihat [tanda-tanda kcfuasoan AllahJ, dan mereka memptnyai

telinga [tetapiJ tidah diperguwkawrya untuk mendengar [ayat-ryat
Allahfi. Karena yang dinafikan dari mata adalah penglihatan terhadap

apa yang mengandrmg pehrnjuk dengan berfikir dan mengambil

pelajaran, walauptrn sebenarnya mata ifu dapat melihat untuk selain

itu. Dan yang dinafikan dari telinga adalatr pendengaran terhadap

nasihat-nasihat yang bermanfaat dan syari'at-syari'at yang dicakup

oleh kitab-kitab yang ditunu*an serta apa-apa yang dibawakan oleh

para rasul Allah, walaupun sebenarnya mereka dapat mendurgar yang

selain itu.

L
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Kata penunjuk: ,$il 1U"ufo itu) menunjukkan kepada

orang-orang yang sifatnya demikian, seperti halnya binatang dalam

hal tidak dapat mengambil manfaat dari indera mereka. Kemudian

Allah memvonis batrwa merek4 itu lebih sesat daripada binatang,

karena binatang masih bisa mengetatrui hal-hal yang bermanfaat bagi

dirinya dan apa-apa yang berbatraya bagi dirinya" lalu mengambil

yang bermanfaat dan menjauhi apa yang berbahaya. Sedangkan

mereka tidak dapat membedakan mana yang bermanfaat dan mana

yang berbatraya berdasarkan apa yang dituntut dan dibebankan Allatr
pada mereka. Kemudian memvonis bahwa mereka benar-benar lalai,

karena tidak dapat membedakan sesuatu

dibedakan oleh orang yang memptrnyai

pendengaran.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan ddri Ibnu Abbas mengenai fiman-Nya: €f;; iili @*
sesungguhnya Kami jaditcan), ia berkata" "(Yakni) khalaqnaa (Kami
jadikan)."

Ibnu Jarir dan Abu Asy-syaikh meriwayatkau dari Al Hasao

mengenai ayat ini, ia berkata, "(Yakni) Kami jadikan untuk

Jahannam."

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-Syaikh,Ibnu Mardawaih

dan Ibnu An-Najjar meriwayatkan dari Abdullah bin lJmar, ia berkata

',Rasutullatr SAW bersabda, Iri * tfJt'nj otg ?n',i'#.f;i 6 3r 3f
'#. (Sesungguhnya ketika Allah menciptakan untuk Jalnnnai

Atlah menciptalun yang menjadi anak zina di antoa lnng diciptaknr
unnkJahannam)uso

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujatrid mengenai firman-Nya:
'4 *;l ifri (Dan sesungguhnya Komi jadilron arrtuk isi nerelm

Jahannam), ia berkata, "(Yalmi) Sesunggubnya Karni telatl

$ Diriwayatkan oleh lbnu Jarir, 9/90.

yang

hati,

semestinya dapat

penglihatan daq
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menciptakan untuk Jahannarn. Wriii'-J 3.;i # (mereka mempunyai

hati, tetapi tidak dipergukan untuk memahami (ayat-ayat Allah)),

mereka tidak memahfi sedikit p,n perkara kehidupan. <'i{1 '{t
q. 'o#- (dan mereka mempunyai mata [tetapiJ tidak

dipergunalrannya untuk melitnt [tanda+anda kehtasaan AllahJ),

yaknipeturSuk. q ;i#-i i6f 'gt (dan merelra mempuryai telinga

[tetapiJ tidak dipergunakawrya untuk mendengar [ayat-ryat Allah),

yakni, kebenaran. Kemudian Allah menjadikan mereka seperti

binatang ternak, lalu meqiadikan mereka lebih buruk daripada

binatang ternak, yaitu Altatr berfirman, M i $.1Uan*an mereka

lebih sesat lagr). Kerlrdian Allah mengabarkan, bahwa mereka itu

orang-orang yang lalai."

W o 6'3;-'qt1 wir:a.tii6 ir$ r,6$1'

@'oJAtjWi'1+:-
nfianya ilitikAttah usDa-al hwna, naha benttohonlah hepada-Nya

dengat ncnyebut osna-ul husna ita, dan thggalahanlah orang-

orung yar.g menybEang furi hebenaran dalam (menyebut) ilanw-

nana-Nyu Nanfi nureha akan nendapat balasan terhadap qa
yang telah nurefu kedakarr." (Qs. Al A'raaf [7]: 1S0)

Ayat ini mengadrmg pemberitahuan dari Allah swT batrwa

Allah memiliki nama-nama secara global tanpa dirincikan'

5.lil1 aaAan bentuk ta'nits dai al afosan (yang paling baik),

yakni, nama-nama yang paling baik karena menunjukkan kepada

sebutan yang paling baik dan paling mulia.

Kemudian Allah memerintahkan mereka ag?I- memohon

kepada-Nya dengan nama-nama itr,r ketika ada kebutuhan, karena
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sesungguhnya apabila Allah diseru dengan nama-nama-Nya yang

paling baik itu, maka itu terrrasuk sebab-sebab dikabulkannya

permohonan itu. Telah diriwayatkan Secara pasti di dalam Ash-Shabib:

.'^f;Jrr ;lS till,rlrl c ,L,,! ltlr:t "^Lt N'tt1 lsrturgguhnya Altah

memiliH sembilan puluh sembilan ruma. Barangsiapa yang

menghafalnya maka ia akan masuk surga). Insya Allah di bagian

akhir penjelasan ayat ini naOti akan dikemukakan keterangan tentang

jumlatnVa.

Firman-N yu, .s$:li ii.6t3;; 'u-$ Wi, (dan tinggatattantah

orang-orang yang menyimpang dari kcbenaran dolam fmenyebutJ

nama-nama-Nya). Al lluiladtyakni daii 6;&adalah condong dan

menyimpang dari tujuan. Dikatakan: lafoada u-raiu fii ad-diin darr

albdo u-raju lii addiin, artinya maala (condong dari agama)'

contohnya adalah al-tafod fi alqabr (liang latrad di dalam kubur),

karena liang/lobang tattad posisinya di bagian sisi di dalam kuburan.

Ini dibaca juga: oiud,*-. Ked,anya adalah dua macam aksen

(ogat/diateD

Penyimpangan dalam hal nama-nama Altatl SWT ada tiga

macam, yaitg: dengan mengubah, sebagaimana yang dilakukan oleh

orang-orang musyrik, yang mana mereka mengambil nama },aala dart

rurma Allah, 'lJzzaadari Al 'Azitiz,dan Manaat dari Al Mannan. Atau

dengan menapbahiny4 yaift dengan mereka-reka nama-nama dari

mereka sendiri yang tidalc diizinkan Allah. Atau dengan

menguranginya, yaitu menyeru-Nya dengan potongannya saja tanpa

menyertakan potongan lainnYa

Makna: <rr;t'a-11 Wit (dan tinggatakanlah orang-orang

yang menyimpang dari kcbenaran) adalatr: tinggalkanlah mereka dan

janganlah mendebat mereka serta jangan mencampuri' mgreka.

Berdasarkan makna ini, maka ayat ini (hukumnya) telatr dihapus oleh

ayat qital (ayat yang memerintatrkan perang).
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Ada juga yang mengatakan, bahwa malananya adalah sebagai

ancaman, sebagaimana firman-Nya: t!x-7t i.fL $ o)'i (Biartranlah

Aht bertindak terhadap orang yang Afu sendiri yang telah

menciptakannya) (Qs. Al Muddatstsir [74]: ll) dan firmanNya:
tt'{St IJLY; i.lii {na*U"lah mereka [di dunia iniJ malcan dan

bersenang-senang) (Qs. Al Hijr [5]: 3). Pemaknaan ini lebih tepat

berdasarkan firman-Nya, itfr- 13( 6 lri;# (Nanti mereka akan

mendapat balasan terludap rya yang telah mereka kerjakan), karena

ini adalatr ancaman bagi mereka dengan penunman silaaan dan

sebagai peringatan bagi kaun muslmin agar tidak melalcukan seperti

perbuatan mereka

Muqatil dan mufassir lainnya telah menyebutkan, bahwa ayat

ini diturunkan berkenaan dengan seorang lald-laki dari kalangan kaum

mtrslimin yang di dalam shalatnya meirgucapkan,"Ym rabnaan yaa

rafuiim." (Wahai Yang Maba Pemurah, wahai Yang Matra

Penyayang), lalu seorang lald-laki dari kalangan kaum musyrikin

berkata, "Bulrankah Muhammad dan pare sahabattya telatr

menyatakan batrwa mereka. menycmbah satu Tuhan saja. Lalu

mengapa orang ini menyenr dua Tuhan?" Demikian yang dittrturkan

oleh Al Qurthubi.

Ahmad, Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu

Majatr,Ibnu KhuzaimalU Abu'Awwaoah, Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim,

Ath-Thabrani, Ibnu Mandrfi" Ibnu Mardawaih, Abu Nu'aim dan Al
Baihaqi meriwayatkan dari Abu ltruraira]r, ia berkata, *Rasulullatr

SAW bersabda, .tA$ Jrt ri&if ,i .f+tt ll.ry,t,J,;r in3;'ltLt {.'ttl.
.ji, ',**'j: tl (Sesungphnya Allah 

^i^prrrryoi 
sembilan p"t*

sembilan nama, [yaituJ seratus keanali sotu. Barangsiapa

menglufolnya, maka ia akan masuk surga Sesungguhnya Allah itu
ganjil dan meryukai yang ganjil)"sl

5r Mtttta|aq 'alaih: Al Bukhari, 6410 dan Muslim, 4n063, dari hadits Abu
Hurairah.
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Dalam lata^Ibnu Mardawaih dan Abu Nu'aim disebutkm: d,.

.a"r;i hr ,+W?-t Wr r?t (Bwangsiapa yang berdomln dengouya,

malra Atl ah *r rgriut t*n do anya).sz

Dalam riwayat At-Tfumidzi adatambatran setelah o"rp"o, t='{
. j j\ lmenykai yang ganiil)yaitu: ,!e*tj, ,!#'!',f t d1i gji tir i
,Lrqi ,i,j4, ,:F,;l;,l6lr ,i$r ,!;,;11, ,b:lit,it*rl ,i;tiit.&Uiir
,Ear-.!,,ql' ,i,p4tir |#t ,L6irr ,!r]!r ,iTrijlr ,]riiit ,.,,ltit ,i5iir
,ln"gir,l#ir,:*d;,:'i+iJr,'Juit,lJ1;J,l5ro,;1r.i7iJr .iSit .i{ir,p1}r
,:-4')r',!a-$t,,H+jlr .ir,;ir,ir.;ilir,lylJt,1.(ir,!ir,\j3rt,\fit
,:rt{, ,,tri' ,H, ,1.+5r ,.+gt .3q;.ir ,:ltiii ,le-i;ir.?t , .i-+ir
,i;nt ,i;i, i#r ,ri.Jr ,3,+Lir ,b*1, ,n;,:i, ,:r4;it.!j, .iriit
,iIi ,311i ,?,F, ,:{tii ,3;ilir ,gvit ,iti,ar .bti ,1"ri1 ,.re.q
,t'rili' u;; ,5ti1, ,!ii, ,?,iti3.i7rpr ,11, ,,!.G1, .dtir ,|,*r}t.il,l
,iri' .i1o' .l$i ,i.o' ,.uSt :#' ,grt,7s,,;i,',9r4it firi.lr p
.':#t ,l*llt r&1t3lt ,;tlt .g#l rg;s(lt (Dialah Allah wg tidalcada

Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Yang Malu Pemwah

Maha Penyayang, Maha Raia, Yang Maln Src+ Yurg

Sejahtera, Yang Maha Pemberi Keamanon, Yang Maha Memelihuq

Yang Maha Perkasa, Yang Malu Kuasa, Yang Maha Memiliki

Kebesaran Yang Maha Menciptakm, Yang Maha Mengadakm, Yang

Maha Me:mbuat Bentuh Yang Maha Pengamptm Yotg Mala

Perlrasa, Yang Maha Memberi, Yang Maha Pemberi Rezeki, Yutg

Maha Pembuka, Yong Maho Mengetahui, Yang Moha Melaporykma

Yang Maha Merendqhkan Yang Maha Meninggikaa Yang Maha

Memuliakan Yang Mana Menghinakan, Yong Maha Mendengu,

Yang Maha Melihat, Yang Malw Memutuskon Hufuq Ymg Maha

Adil, Yang Maha Halus, Yang Maho Mengetahui, Yotg Malra

Penyantun, Yang Maha Agtng, Yang Maha Penganpwl Yotg Malra

Menerima Sythtr, Yang Maha Tinggi, Yang Matn Beso, Yoig M&a
Memelihara, Yang Maha Memelilwra, Yang Maha Menbuat

t2 Dha't| Dicantumkan oleh Al Albani di dalam Dha'if Al Juni',1944-

Yorg

Maha
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Perhitunga4 Yang Maha Luhur, Yang Maha Mulia, Yang Maha

Mengawasi, Yang Maha Memperkenankan, Yang Maha Luas, Yang

Maha Bijaksana, Yang Maha Mencintai, Yang Maha Mulia, Yang

Moha Membangkitkan, Yang Maha Merryaksikann, Yang Maha Benar,

Yang Maha Mewakili, Yang Maha Kuat, Yang Maha Kokoh, Yang

Maha Pelindung, Yang Malu Terpuji, Yang Maha Menghrtung, Yang

Mata llemulai, Yang Malw Mengembalikan, Yang Maha

Menghidupkaa Yang Maha Mematikan Yang Maha Hidup, Yang

Maha Berdiri Sendiri, Yang Maha Menemukan, Yang Maha Mulia,

Yang Maha Esa, Yang Maln, Yang Malw Dibutuhkan, Yang Maha

Kuasq Yang Maha Kuaso, Yang Maha Mendahulukan Yang Maha

Mengakhirka4 Yang Malw Awal, Yang Maha Akhir, Yang Maha

Nyata, Yang Mala Tersembunlli, Yang Malw Memelihara, Yang

Mala Tinggi, Yang Mala Dermawan, Yang Maha Penerima Taubat,

Yang Maha Pemberi Balasm, Yang Maha Pemaaf, Yang Malu
Petmpah l{asih, Yang Malu Pem;ilik Kerajaan, Yang Maha Memiliki

Kemuliaan dan Kemralun Yang Mata Adil, Yang Malra

Mengwtpulkan, Yang lutalu l(qta, Yang maln Memberi Kekayaon,

Yang Maln Menglulangi, Yang Maha Pemberi Mudhmat, Yang

Maha Pemberi Murfaat, Yang Maln Pemilik Calwya Yang Mala
Pemberi Hidayah Yang Mala Pencipta, Yang Maha Kekal, Yang

Matw Peu,ois, Yang Maho Memimbing Yang Maha Sabar).s3

Demikian yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan

tambahan ini dari Al Jauzajani, dari Shafiilan, bin Shalih, dari Al
Walid bin Muslim, dari Syr'aib bin Abu Hamzah, dari Abu Az-Zinad,

dari Al A'oj, dari Abu Hurairah secara marfii', dan ia berkata, "Ini
hadits gharib.-

Telah diriwayatkan juga dari jalur periwayatan lainnya dari

Abu Hurairah, namrm pada banyak riwayat tidak diketahui adanya

penyebutan nama-nama ini kecuali di dalam hadits ini.

t3 Dha'if At-Tirmi&i, 3507 dan Al Hakim, l/16; Dinilai dha'if oleh Al Albani.
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Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban di dalam Shaftifu-nya,

Ibnu Ktruzaimah dan Al Hakim dari jalur Shafivan dengan sanad'nya

yang lalu.

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah di dalam Sunan-nya dari

jalur lainnya, dari Musa bin Uqbatr, dari Al A'raj, dari Abu Hurairatr

secara marfu', lalu dikemukakan nama-nama yang dikemukakan tadi

dengan tambahan dan pengurangan.

Ibnu Katsir mengatakan di dalam Tafsirnya, "Yang

ditakwilkan oleh segolongan huffazh, bahwa penyebutan nama-nama

di dalam hadits ini adalah sisipan. Sebab yang demikian itu

sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Walid bin Muslim dan Abdul

Malik biin Muhammad Ash-Shan'ani dari Ztthur bin Muhammad:

Batrwa telatr sampai kepadanya dari lebih dari seorang ahli ilmu,

batrwa mereka mengatakan ittr, )rakni mereka menghimpirnkan nama-

nama itu dari Al Qur'an sebagaimana yang diriwayatkan dari Ja'far

bin Muhammad, Suffan bin 'Uyainatr dan Ab-u Zaid Al-Lughawi."

Lebih jauh ia berkata" "Kemudian perlu diketahui, batrwa nama-nama

yang paling baik itu tidak terbatas hanya sembilan puluh sembilan, ini

berdasarkan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam

Musnad-nya dari Yazid bin Harun, dari Fudhail bin Marzuq, dari Abu

Salamatr Al Juhani, dari Al Qasim bin Abdunatrman, dari ayahnya,

dari Abdullah bin Mas'ud,'dari Rasulullah SAW, bahwa beliau

lrBdulraan dan tidak pula kesedihan lalu ia mengucapkan [yang
artinya]:' Ya Allah sesungguhnya aht ini hamba-Mu, anak hamba-Mu

yang laki-laki dan hamba-Mu yang perempuan. Wun-ubun-Ku di

tangan-Mu, ketentuan-Mu berlaht pafuku lceputusan-Mu adil
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terhadapht. Aht memohon kepada-Mu dengan setiap nama-Mu yang

Engkau sebutlan Wda Diri-Mu, atau Englau turunlun di dalam

Kitab-Mu, atau Engkau ajarkan kcpada seseorang di antara maWtluk-

Mu, atau Englau semburryikan di dalam ilmu ghaib di sisi'Mu,

jadilrantah Al Qur'an yang agung sebagai penentran hatilat, cahoya

dadalat, penglipur kcdttkaanfu dan penghilang kcsedihanht), kecuali

Allah menghilangkan kesedihan dan keduanny4 dan digantikan

dengan kesenangan.' Lalu aikatakarU 'Wahai Rasulullah, bolehkah

kami mempelajarinya?' beliau meqiawab, .qtk ol qr* iJ.6. ,A
(Tentu. Setayabtya bogr yong mendenganrya untuk

mempelajarinya).il Ini diriwayatkan juga seperti itu oleh Imam Abu

Hatim bin Hibban di dalam Slwhih'nya;'

Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi di dalam Al Asma' wa Ash-

ShW.Ibnu Ha"tnr berkata,'lfentang jumlatrnya, yakni asma'ul husna'

telatr diriwayatkan sejumlatr hadits yang kacau (sanadnya), tidak ada

satu pun yang asalnya shahih." Telatr diriwayatkan juga dengan

junlah ini oleh At-Tirmidzi, Ibnu Mardawaih dan Abu Nu'aim dari

Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, keduanya berkata, ';R^trL,ll.h SAW

bersabdd' latu disebutkan yang tadi, namun saya tidak tahu bagaimana

status sanadnya

Ibnu Abu Ad-Dunya, Ath-Thabrani di dalam Ad-Da'a, Abu

Asy-Syaikh, Al Hakim, Ibnu Mardawaih, Abu Nu'aim d* A! Baihaqi

meriwayatkan dari Abu Hurairatr: ltt 6tbrl g,, ,ri*,'t'UF)'zi;'. p.'o;t

,:u:ii, ,iy-r, ,d,;fri ,!rt|lir ,U.1r ,i[i ,Fa-lt 1iJ]r lr 3t"f ,.'&f,t

,i;.lt ,:,;;qt ,:r.)it ,!s;,ijl.[r.;ujr ,delr' ,:$:,i3 ,.,-rhit ,1$t ,:;,;:1ijt

,i331t ,i4i,,a#, ,i,riir ,irf.ii ,1;tlt.i;#irr ,g,rir ,?ia,,lrit, ,:.,4r
.ir.r[lr ,:], ,'roi' ,ir+ir ,:loir ,jjs?5r (Sesungguhnya Atlah

memrynyai sembilan puluh sembilan nctma, barangsiapa

menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Aht memohon kcpada

a Sanadnya Shahih: Ahmad, lBgl; Di-shahift-kan oleh Ahmad Syakir dengan

nomor 3712.
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Allah Yang Maha Pemurah, Yang Maha Penyayang llah, Rabb,

Maha Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Seiahtera, Yang Maha

Pemberi Keamanan, Yang Maha Memelihua" Yang Mala Perkasa,

Yang'Maha Kuasa, Yang Maha Memiliki Kebesuan, Yang Maha

Menciptalrnn, Yang Maha Mengadalan, Yang Maha Membuat Bentuk,

Yong Maha Penyantun, Yang Malw Mengetahui, Yang Maha

Mendengar, Yang Maha Melihat, Yang Maha Hi&ry, Yang Maha

Berdiri Sendiri, Yang Maha Luas, Yang Maha Halus, Yang Maha

Mengetohui, Yang Maha Mengasihi, Yang Maha Pemberi, Yang Maha

Pencipta). 3:A ;q6ir .1ridr ,:4it ,g!,rr,Llt ,71i,;i!i 66ir
Dalam lafazh lainnya:- (Yang Matra Berdiri, YanB Matra Awal,

Yang Matra Akhir, Yang Matra Tersembunyi, Yang MatE Pemaaf,

Yang Matra Pengampun, Yang Maha Pemberi, Yang Maha Esa) ,1;uir

,f,i)ii.,Jr,t'' r's,;r;iir ;rltr .e*gir.,;lLlr :dq',,tri, .iclolr ieti
.r-gt ,*(lt ,.*ljt r&1t]t .qj.lt ,!ilt ,|sfli ,Jr.lt 

-Dalam 
lafaztr

lainnya:: (Yaig Uana Kuasq, Yang Maha Esa tagi Maha

Dibutuhkan, Yang Maha Penolong, Yang Maln Merwthtpi, Yang

Maha Alrhir, Yang Maha P.enolong, Yang Maha Kekal lagi Maha

Luhur, Yang Maha Memiliki Kemuliaan don Kenwahmt Yang Maha

Pelindung, Yang Maha Melihot, Yang Maln Beno, Yang Maha

Kolroh, Yang Maha Pewaris, Yang Malu Merurangi, Yang Maha

Membangkitkan, Yang Maha Kuasa) .:.t+it ,L+iir ,:;,iJ ,:'**rlit

-Dalam 
lafaz}r. lainnya:- (Yang Maha Mengabulkaa Yang Maha

Menghidupkan, Yang Maha Mematikwt, Yang Maho Terptji) qlnil,
,l;Jt ,irat ,qt'ltt.fltliir ,:j}t,v.,Ilt ,fdr .taJr ,ugjit.(!;tLJrtlt t!l)

i.tl. . t 4i:t6l :,:itt :J ::tijt, ifti jruli,, a'{j'I4.t..,,#l,F,,i1,,iui', ,irr31tr ,i9rli I

,s. ,)p,. ti. ;:'7.tit :, t1,.|e1, ,i-Fi ,.,re.i ,rrr$, ,;,d, ,cJJ.rl,ir

.S;iJ l$, ,iliitjr i,fo,it ti ,gscit 
-Dalam 

lafazh lairurya:-
(Yang Maha Indah, Yang Maha Benor, Yang Malu Menjaga, Yang

Maha Meliputi, Yang Maha Besar, Yang Maha Dekil, Yang Maha

Mengawasr, Yang Maha Pembuka, Yang Maln Penerima Taubat,

Yang Maha Dahulu, Yang Maha Esa, Yang Malu Petrcipta, Yang
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Maha Pemberi Rezed, Yang Maha Mengetahui, Yang Maha Tinggi,

Yang Maha Agung, Yang Maha Kaya, Maha Raia, Yang Maha Kuasa,

Yang Maha Mulia" Yang Maha Pelimpah Kasih Yang Maha

Pengatur, Yang Malu Mengtnsai, Yang Maha Kuasa, Yang Maha

Pemberi Petunjuk, Yang Maha Menrythtri, Yang Maha Mulia, Yang

Malu Luhur, Yang Maha Menyaksika4 Yang Maho Esa, Yang

Mempunyai Karuniq Yang Mempmyai Tempat-Tempat Naik, Yang

Memiliki Keutamaon, Ymg Mala PenciptA Yang Maha Menyaksikan,

Yang Maha Mulia).

Abu Nu'aim meriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far, ia

berkata, "Aku bertanya kepada Abu Ja'far bin Muhammad Ash-

Shadiq mengenai narna-nama yang sembilan puluh sembilan, yaitu

barangsiapa yang menghafalnya akan masuk surga? Ia prur menjawab,

'Yaihr yang terdapat di dalam Al Qur'an;

Di dalam surah Al Faatihah ada lima nam4 yaitu: .L., r; ,bi ri

.:q V +€i U ,:,friti (walai allah, walai Rabb, walni Yong Maha

Pemurah, walai Yang Mata Penyang, wahai Yang Mengnsa).

Di dalam surah Al Baqarah ada tiga pulutt tiga nama, yaitu: ti

,Vri riti}J r; +*iti,:qtil U;# $,lrp U.,:ng. U{* ti,t$l ti,hai
ti ,i:, ti',:v*i ti ,:,py ti {ea ri ,r"ti $- , ji\ U ,e{ U ,JsTs i ,4€ S-

.'t 'ti ,e; \ ,:rt9 i ,irti U $rat (wahai Yang Malw Meliputi, wahai

Yang Maha Kuasa, walwi Yang Mala Mengetahui, walwi Yang Maha

Bijalrsana, walni Yang Maha Tinggi, walai Yang Maha Agung, wahai

Yang Maho PenerbnaTaubat, walai Yang Maln Melilwt, wahai Yang

Maha Pelindung, wahai Yang Maln Luas, wahai Yang Maha

Memcuhryi, wahai Yang Malw Pelimpah Kasih, wahai Yang Maln
Pencipta, walni Yang Maha Mensythtri, wahai Yang Maha Esa,

wahai Yang Malu Mendengar, walwi Yang Maha Menyempitkan,

wahai Yang Malu Mengabulkan, wahai Yang Maha Mulia, wahai

Yang Maha Penolong, wahai Yang Maha Kuat, wahai Yang Maha

Keras, wahai Yang Maha Cepat, walni Yang Maha Mengetahui).
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Di dalam surah Aali 'Imraan: 6- ,*6. 6- ,G)V 6- ,e'6 $- {qt|i U

W S- ,:d (Wahai Yang tlaha Pembeli, walwi Yang Maha Berdiri,

wahai Yang Maha Benar, walni Yang Ma.lu Membangkitlcan, wahai

Yang Maha Pemeri nibnat, wohai Yang Malw Pemberi Anugerah).

Di dalam surah An-Nisaa': $- ,:r116- ,:r43 6- *ae U ':4) U

.:*S 6- ,:dp $- \jfi (Warai Yang Maha Memelihara, walwi Yang

Mata Mengawasi, wahai Ymg Maha Menyaksikan, wahai Yang

Maha Menghitung, wahai Yory Malw Pelindung, wahai Yang Maha

Tinggi, wahai Yang Maha Beso).

Di dalam suratr Al An'aam .0A1. S- ,:rit l 6- ,:t6 6- (Wahai

Yang Mala Kuaso, watui Yang Maha Halus, wahai Yang Maha

Pemberi Petwtjt*).

Di dalam surah AI A'raaf: 4 U ,4 U (Wahai Yang Maha

Menghidupkon walui Yang Maha Mematikar).

Di dalam strah Al AnfaaL .r*lt ?.tf-s ,irS''e,,.i (Watai

sebaik-baik P elindung walni sebaik-baih P enolong)

Di dalam surah Huud: .L-J 6.jCi r; ,lt5i:j ri- ,1,$i 6- .bi, $-

(lVahai Yang Mala Pemelihoa walni Yang Maha Pengasih, wahai

Yang Maha Pelaksana terlwdq- qpa yang Engkau kchendaki).

Di dalam stratr Ar-Ra'd: dtiii tt- ,:83 $- (Wahai Yang Maha

Besar, wahai Yang MahaTinggfl.

Di dalam surah lbraatriim: l11i ri,Oli ti (Wahai Yang Maha

Pemberi, wahai Yang Maha Pewuis).

Di dalam surahAl Hijr: .:O!i,; U (Watai Yang Maha Pencipta).

Di dalam surah Maryam: .t? tt- (Watwi Yang MahaEsd).

Di dalqn
Pengampun).

snralr Thaahaa: .)tib U (Wahai Yang Maho
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Di datam suratr Al Mukminuun: .ef U (Wahai Yang Maha

Mulia).

Di dalam suratr An-Nuur: .'# ti- ,:,* U (Wahai Yang Maha

Benar, wahai Yang Malw Menjetaskan).

Di dalam surah Al Furqaan: .,-tf6 ti (l[ahai Yang Maha

Pemberi Petunjuk).

Di dalam surah Saba': .:C6 r;-(Wahai Yang Maha Pembuka).

Di dalam suratr Az-Zumar: .ly ti (Wahai Yang Maha

Mengetahui).

Di dalam suratr Ghaafir: .et U ,)rrt ri r1 .vpr 96 12 lwanai
Yang Maha Penerima Taubat, wahai Yang Mempunyai Tempat-

Tempat Naik, wahai Yang Maha Luhw).

Di dalam surah Adz-Dzaariyaat: .iE, ti ,i:Ft ri g ,ierii q

(Wahai Yang Malw Pemberi Rezeki, wahai Yang Memiliki Kehtatan,

wahai Yang Maha Kolcoh).

Di dalam surah Ath-Thuru: .iti (Wahai Yang Maha Baik).

Di dalam surah Al Qamar: .:'!* 6- ,:i1;ii S- (Wahai Yang Maha

Kuasa, walwi Mola Raja).

Di dalam surah Ar-Ralmaan, 'q: U ,1iY: ,r^"j' ti tg
.:,x. U,.Jti ti ,,i;-1.1, 'e; U ,F/Jl, (Walrai Yrg uina Memilihi

Kemuliaan dan Kemuralan, wahai Tulan yang memelihara kcdua

tempat terbitnya matalwri, wahai hthan yang memelihara kedua

tempat terbenamnya matahari, walwi Yang Maha Kekal, wahai Yang

Maha Penolong).

Di dalam suratr Al Eadid: .*\ i. ,t b U ,fJ ti- ,Jit U (Wahai

Yang Maha Awal, wahai Yang Maha AHir, Wahai Yang Maha Nyata,

walwi Yang Maha Tersembwryi).
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Di dalam suratr Al Hasyr: 6- ,uT 6- ,i>b 6- ,:d;i U ,14; ri

.i;A U tuji. g ,Ag 6- ,:.,{lli t;- 69 U ,if 6-,:i,rei (watui Maha Raia,

wahai Yang Maha Suci, wahai Yang Maha Seialxera, walwi Yang

Maha Yang Maha Pemberi Keamattan, walwi Yang Malw

Memelihara, wahai Yang Maha Perknsa, walai Yang Maha Ktnsq

wahai Yang Maha Memiliki Kebesaran, walui Yang Mala
Menciptakan, wahai Yang Malu Mengadakan walui Yang Maha
'Membuat Bentuk).

Di dalam suratr Al Bumuj: .r+) t;- ,is# 6- (Watui Yang Matu

Memulai, wahai Yang Maha Menghifupkon kembali).

Di dalam suratr Al Fajr: . j5 r;- (Walai Ymg Malu Esa).

Di dalam surah Al Ikhlaash: j& ti- ,:rri 6- (Wahai Yotg

Maha Esq Watai Yang Maha Dibuttthkarr)')'

Ibnu Hajar menyebutkan di dalam At-Talkhisrr, bahwa ia telah

menelusurinya dari Al Kitab yang mulia hingga me,nyimpulkan

darinya sebanyak sembilan puluh sembilaq kemudian menyusunny4

silakan anda mencarinya (pada kitab tersebut). Ini ditegaskan juga

oleh apa yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari Ibnu Abbas dan

Ibnu Umar, bahwa keduanya berkata, *Rasulullah SAW b€rsaM4 ,tl
9i/,r C dt ,e!,J P,t 616rl ,y bl oi;;t td;t- Uillah mempwtyai

sembilan puluh sembilan nama-. Buongsiapa mengofalnya maka ia

alun masuk surga. In terdapat di dalam Al Qttr'or)-ss

Al Baihaqi meriwayatkan dari Aisyab bahwa ia berkata"
*Wahai Rasulullah, ajarilatr aku nama Allah yang apabila aku bendoa

dengannya Dia mengabulkan.' Beliau bersabda kepadanya, ,Cj
'&1 ,;-,fi, t Ft ,j5'#r pirl ,f,g (Berdirilah engtrau

lalu b;erwudhulah, lalu masuklah masjid kcmudian shalatlah dtn
raka'at, kcmrudian berdoalah engkau hinga afu dapat

mendenar[nyafi: Maka Aisyatr pun melalcukaonya Setelah Aisyah

55 Telatr dikemukakan yang menyempai ini.
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duduk untuk berdoa Nabi SAW berdoa, Wi friJi (Ya Allah,

tulti*ilah dig)..\emudian Aisyatr berdoa: .$t3f geA)U[A:,il S.i
ftli ;53r &!i *Flr i:,riq 'utfraii,irx iJ t: W 4 6 q)s otiir
'.:rtl,b( ; u?- ui |*t g'tits u ,tl, (Ya Altah sesungguhnya alat

memohon trepada-Mu denga, semua nama'Mu yang paling baik

sehruhnya, baik yang telah kami lcetahui maupun yang belum lcami

lrptahui, dan aht memohon kcpada-Mu dengan nama'Mu yang agung

nan paling Agt ng, yang besar yang paling besar, yang apabila

seseorang berdoa kcpada-Mu dengannya Engkau mengabulkannya,

dan bila seseorang memohon kcpada-Mu denganrrya Englau

memberinya) Nabi SAW bersabda, .*l *1 (Engkau benar,

engkau benar).

Para atrli ilmu telah membahas tentang asma'ul husna secara

panjang lebar, bahkan ibnu Al 'Arabi di dalam Syarh. At'Tirmidzi

menyebutkan dari salah seorang ahli ilmu, batrwa ia telatr

menghimpun nama-natna Allah dari Al Kitab dan As-Stmnah

sebanyak seribu nama.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya: .sE;l 4 6i+.i 'u-51 W';t (dan

tinggalakanlah orong-orang yang menyimpang dari kcbenaran dalam

[menyebutJ noma-nama-Nya), ia berkatq *At llbaad (penyimpangan)

itu adalah menyeru Lata dan 'Uz.zadi dalanr nama-nama Allah."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya,

ia berkata" "Al llbaad adalah pendustaan."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Ibnu Juraij mengenai ayat ini, ia berkata, "Mereka

mencatut rurma 'lJzza dart At 'Aziiz ,dan nama Laatadari Allatl."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari 'Atha' mengenai ayat ini,

iaberkat4 "Al llftaad (penyrmpangan itu) adalatr menyamakan."
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Ibmu Abu Hatim meriwayatkan dari Al A'masy, bahwa

membacanya: yalhiduun, dari lalwda, dan tentang tafsirannya

berkata, *Memasukkan padanya yang bukan darinya."

Abdurrazzaq, Ibnu Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari

Qatadah mengenai ayat ini, ia berkata, *(Yakni) mempersekutukan."

A:\,SrS-MW#

ia

la

ti.Kb.$$@ 5Jx..*j

',3{$"/), @'ohii'fi

@ rt| 3i I i i't-"{= g @6,u' W-il, @ U
6;61 p uIfi;i;-t1i ";-ito.iit! o.f,1i 01238;_iJ

*v6t#'Jrii"r36
'b;A'**a€,l$VAG$t3

u xS 4 #.S; C'oAX{ L"'i i-L. )iiI:(,, (,$P,

"Dan di ontara otang4rrang yang Kani ciptakan ada umat yang

memberi petunjuh dengan haq, dan dengan yang haq itu (pula)

mereka menjalonhan keadilan. Dan orang4rang yang

mdndwtakan ayat-ayat Kanti, nanti Kani ahan menarih mereha

dengan berangsur-angsut (ke aruh hebkosaan), dengan cara yang

tidah nureka hetahui. Dan Ahu numberitangguh kepada mereha

Sesungguhnya rencana-Ku amat tegrrt. Apahah (mereka latai) dan

tidak memihirkan bahwa teman mereha (Muhammad) tidak

berpenyahit gila Dia (Muhammad itu) tidah lain hanyalah seorang

pemberi peringatan lagi pemberi penjelasan. Dan apakah mereka

,tidah memperhatihan kerajaan langil dan bumi dan segala sesuatu

yang diciptahanAllah, dan kemungkkan telah dekatnya

kebinasaan mereka? Maha kepada berita monakah lagi mereha

ahan beriman selain hepada Al Qur'an itu? Bardngsiapa yang Allah
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sesatkan, naha baginyatidak ada orangyang akan memberi

petunjulc Dan Altah membiarkan mereha terombang-ambing dalam

kesesatan." (Qs. Al A'raaf [7]: 181-136)

Firman-Ny^, TilL ';rt;, (Dan di antara orang'orang yang

Kami ciptakan), ini adalatr kt-bol muqaddam (disebutkan lebih dulu

daripada mubtada'-nya), dan M @da umat) adalah mubtada'

mu'alchkhu (disebutkan belakangan setelatr khabar-nya). Kalimat:

itt!$tyo"S memberi petunjuk) dan yaog setelatrnya adalah sifatnya.

BiJ;"g" tairr,"t' fX f; (Dan di antara orang-orang vang Kami

ciptatran)adalah mubtada'sebagaimana pada fimran-Nyai i,f6t'ui
Jj;-(Di antara murusia ada yang mengatakan) (Qs. Al Baqaratr [2]:

8; Al qAnkabuut [29]: l0). tvtatmanya: Bahwa di antara orang-orang

yang diciptalran Allah ada pmat yang menunjuki manusia dengan'

kebenaran. Atau: menrurjuki manusia dengan kebenaran yang mereka

ketatrui. t (dan) dengan kebenaran itulah 6h.- (mereka

menjalankan kcadilan) di antara mereka Ada yang mengatakan,

batrwa mereka itu adalah umat ini, dan mereka itg adalafu golongan

yang tetap berada di atas kebenararU sebagaimana yang diriwayatkan

di dalarn hadits shahih.56

Kemudian, setelah Allah menerangkan perihal umat yang

shalih ini, Allah menerangkan perihal orang-orang yang menyelisihi

merekq yang mana Allah berfirman, * g#.ti$l V5!- liK'uili
(Dan orang-orang yang mendwtakan fiyot-ayat Kami, nanti Kami

akan menarik mereka dengan berangsur-angsur tke arah

kcbinasaan):' Al Istidraai t)ralmi dari r#e3iST,l adalah menarik

secara berangsur-angsur setahap demi setahap. Ad-Dari adalalt

me,nrbungkus sesuafu. Dikatakan: a&aituhu dan darajtuhz, contohnya

idraaj al mayyit lii akfaanihi (memasulkan mayat ke dalam

* shohih.

I

I
t)
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kafannya). Ada yang mengatakan, batrwa ini dari kata ad4arqiah

(derajat), sehingga maknl al istidraai adalah: melangkatr derajat demi

derajat hingga mencapai tujuan. Contohnya daraja ash-slubU apabila

bayi itu langkatrnya berdekatan. Adraja al kitaab artinya membaliknya

sedikit demi sedikit. dwaja al qaum artinya sebagian mereka mati

pada bekas yang lainnya. Makna ayat ini: Kami akan menarik mereka

sedikit demi sedikit kepada apa yang membinasakan mereka" yaitu

dengan memberikan nikmat-nikmat kepada mereka dan membuat

mereka lupa mensytrkurinya" sehingga mereka semakin tenggclarn di

dalam kesesatan dan semakin jauh dari jalan petunjuk karena terbuai

oleh itu, dan mereka tidak akan berhasil kecuali mereka mempgnyai

kedudukan dan derajat di sisi Allah.

FirmanNy u, '# El't (Dan Afu memberi tangguh kepada

merelra) dilathf-kan'kepaia r{. )357, yakni, Aku panjangkan

masauntuk mereka, Aku beri tangguh mereka dan Aku tunda siksaan

bagi mereka.

Redaksi kalimat U "iS 
31(Sesunsxrhnya rencana-Ku

amat teguh) menegaskan redaksi yang sebelumnya, yutlu isttdraai dan

penangguhan. Al Kaid adalah makar (reka perdaya). Al Matiin adalah

sangat kokoh. Asalnya Mi at matn yarrg artinya daging tebal yang

terletak di sebelatr tulang punggung. Disebutkan di dalam Al Kasysyaf,

"Disebut ftaid, Y'arena menyerupai tipuan, sebab tampalcnya bagus

padatral sebenamya mengecewakan

Kalimat tanya pada redaksi: gKlt:- d; (Apakah [mereka

talaiJ dan tidok memikirftan) adalah rmtuk mengingkari mereka,

karena mereka tidak rnemikirlian tentang apa yang dibawakarr oleh

Rasulullah SAW. ( pada kalimat €y*" I adalatr partikel tanya

nntnk pengingkaran. Kata ini berada pada posisi rafa' sebagai

mubtada', dan Htabar-nya adalatr $*6rKd" *adalah mashdar,

yakni, mereka mendustakan aan tiAat memikirkan apa pun karena

kegitaan yang menimpa teman merek4 sebagaimana mereka
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nyatakan. Padahat seandainya mereka mau memikirkan, tenhrlah

mereka akan mendapati bahwa apa yang mereka nyatakan itu adalah

batil, dan apa yang mereka katakan itu hanyalah kepalsuan dan

kebohongan belaka.

Ada juga yang mengatakan, batrwa 6 ai sini adalatr penafi,

ism-nya adalatr: * e (berpenyakit gita) dan khabar-nya adalah:

@6" (teman mereka), yakni, pada teman mereka itu tidak ada

sedikit pun kegitaan seperti yang mereka nyatakan. Maka ini

merupakan bantatran terhadap perkataan mereka: *iG 3, l'51W
i;;3 &t fli (Hai orang yang diturunlran Al Qur'an kepadanya,

sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila) (Qs. ru Hijr [15]:

6), dan redaksinya telatr sempurna pada kalimat: li$ii3-dJ Up"fon

[merelra lalaiJ dan tidak memikirkan). Waqaf di sini termasuk waqaf

yang baik.

Redaksi kalimat: U tjSt i ir]<on [Muhammad ituJ tidak

lain hanyalah seorang pemberi peringatan lagi pemberi penielasan)

menegaskan kandungan redaksi sebelumnya dan menjelaskan hakikat

perihal Rasulullah SAW.

Kalimat tanya pada redaksi: +,:V'rj *rrgfi gf& $\i,\iJ
(Dan apalcah mereka tidak memperhatilcan kerajaan langit dan bumi)

adalah sebagai pengingkaran, teguran dan kecaman serta sebagai

ungkapan tentang ketakjutan mengenai keenganan mereka untuk

memperhatikan bukti-bukti nyata yang menunjukkan kesempurnaar 4
kekuasan-Nya dan keesaan-Nya dengan ketuhanan. Kata o.f.77 l

termasuk bentuk kata mubalaghah (menunjukkan sangat), artinya: 
l

kerjaan yang besar. Penjelasannya telah dikemukakan. Makna reaksi 
l

ini: Batrwa mereka tidak memikirkan sehingga bisa mendapat manfaat

Allah sehingga dengan begitu bisa mendapat petunjuk kepada

keimanan kepadanya. Bahkan mereka semakin menjadi-jadi dan
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i semakin tenggelam di dalam kesesatan mereka, tidak mau memikirkan

dan enggan memperhatikan.

Firman-Nya: ,o u'i{ ';iL t/: @a, segala sesuatu yang

diciptakan Altah), yakni, tidak memperhatikan pada kerajaan langit

dan bumi, dan tidak pula pada apa pun yang diciptakan Allah. Padahal

pada setiap ciptaan-Nya terdapat pelajaran bagi orang-orang yang

mau mengambil pelajaran dan terdapat nasihat bagi orang-orang yang

mau memikirkannya, baik itu dari ciptaan-Nya yang besar-besar

seperti kerjaan langit dan bumi, ataupun dari yang detail-detailnya

pada semua makhluk-Nya.

Firman-Nya, 'iLl ',:. jil i 'bK I & iS (dan tremungkinan

tetah dekatnya kcbinasdan mereka?) di''athf-kar_ kepada 2YS
Sementara L( aaaan peringan dari yang berat [yakni dari d,t,

sementara ism-nya adalah dhamir sya'n dan Htabar'tya adalah lii'
dan yang setelahnya. Yakni, apakatr mereka tidak memperhatikan

batrwa kondisi dan berita kemungkinan sudatr dekat ajal mereka,

sehingga mereka sebentar lagi akan binasa. Maknanya: Bahwa mereka

telah melampaui dekafirya ajal mereka, lalu mengapa mereka tidak

memperhatikan apa-apa yang dapat menjadi petunjuk dan

mendatangkan manfaat dengan. memikirkannya dan mengambil

pelaj aran daripadanya.

i;hjA i"3. ,r2S eU (Matra kepada berita manarah lagi

merelra alran beriman selain kcpada Al Qur'an itu?) Dhamir-nya

kembali kepada yang telah lalu, yaitra memikirkan dan memperhatikan

perkara-perkara tersebut. Yakni, kepada berita mana lagi dari berita-

berita yang telatr diterangkan itu mereka akan percaya? Kalimat tanya

ini sebagai kecaman dan celaan yang sangat mendalam. Ada juga

yang mengatakan, bahwa dhamir-nyakembali kepada Al Qur'an. Ada

juga yang mengatakan kembali kepada Muhammad SAW. Dan ada

juga yang mengatakan kembali kepada ajal yang disebutkan

sebelumnya.
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Redaksi kalimat: itr G>6 S3 N ,ya ; (Barangsiapa vang

Allah sesatlan, maka baginya tidak ada orang yang akan memberi

petunjuk) menegaskan redaksi yang sebelumnya. Yakni, bahwa

Ltaui* dari mereka ini me,ngenai perkara-perkaru yang sudah jelas

itu tidak lain hanyalatr karena mereka termasuk di antara orang-orang

yang disesatkan Allah, dan barangsiapa yang disesatkan Allah, maka

tidak ada yang dapat menunjukinya. Yakni, sama sekali tidak ada

yang dapat menur{ukinya kepada kebenaran dan melepaskannya dari

kesesatannya.

'bi;;- '# A ';];tt (Dan Altah membiarkan mereka

terombang-ambing dalam kesesatoil. Ini dibaca dengan rafa' sebagu

kalimat permulaan. Dibaca juga dengan iazm sebagai 'athf kepada

status balasan. Dan dibaca juga dengat nuun. Makna $fii adalah

yatahayyaruun (bingmg). Ada juga yang mengatakan bahwa

maknanya: yataraddadunn (bimbang/terombang-ambing). Kalimat ini

berada pada posisi nashab sebagai taal (keterangan kondisi).

Mundzir dan Abu Asy-SyaikhAIIbnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Abu Asy-Syakt

meriwayatkan dari Ibnu Juraij mengenai firman-Nya, A16L fr
;fi\ir:#-(Dan di antara orang-orangyang Kami ciptalcan ada umat

yang memberi petuniuk dengan luq), ia berkata, "Diceritakan kepada

kami, bafrwa Rasulultah SAW bersabd4 
'uii,;:tlt(r;'r9Su. ,i'l 9si

|Oi#J ;trilb;t Qni actalahu matlat, dengan kebenaran itulah merekn

menetapkan dan memutusfuu serta mengambil dan rnemberi);ttt

AM bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Qatadatr mengenai ayat ini, ia berkata, "Telalt

sampai kepada kami, bahura adalah_Nabiyullah sAlM, apabila beliau

membacanya, beliau bersaMa,. ,l7i+ &.$ ti;.iF, 'f,flf'ld-t € y"

46j:fr.y {\6t4?Ag; ii'a3} Qli ultuktratian, dan

singguh ada kaum di tengah kalian yang pernah diberi yang seperti

57 Mtrsal: Ibnu Jarir, 9/92; Ibnu l<Ltsfu,2D1t.
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itu. Dan di antara laum Musa itu terdapat suatu umat yang rnemberi

petunjuk [kcpada manusial dengan haq dan dengan haq itulah

mereka menjalankan kcadilan)(Qs. Al A'raaf [7]: 159)"58

Ibnu Abu Hatim meriwayatlcan dari Ar-Rabi' mengenai aylt

ini, ia mengatakan: Rasulullatr SAW bersabda, 'O..,l' ,)t tli ,;il al1
.J:i ,F €t it A J|t & (Seanggatutva dqi antara umatht ada

suatu kaum yang tetap berado di atas kcbenaran gampai turunnya Isa

put er a maryam pada s aat ntwvrya).se

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh mgnwav-4kan dari As-

Suddi mengenai firman-Nya, it-fi-{ :r"'i rib:g'7 (nanti Kami

akan menarik mereka dengan berangsur-(mgsur tke arah

kebinasaanJ, dengan coa yang tidok mereka kctahuil, ia berkata,

..Kami akan meaarik mereka dengan cara yang tidak mereka sadari."

Lebih jautr ia mengtakan, "(Yakni) adzarb Badar."

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Yatrya bin Al Mutsanna

nrengenai ayat ini, ia berkata, "setiap kali mereka melakukan suatu

dosa, Kami perbatrartri nikmat bagi mereka sehingga *..b*t mereka

lupa akan istighfar (memohon ampun)."

Ibnu Abu Ad-Drmya, Abu Asy-syaikh dan Al Baihaqi di

dalam Al Asma'wa Ash-shi/ar meriwayatkan dari Suffan mengenai

ayat ini, ia berkata, "Kami limpahkan nikmat kepada merekq dan

Kami cegah mereka trntuk mensytkurinya."

Ibnu Abu Ad-Drurya dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Tsabit

Al Bannani tentang istidraai, ia berkatA *Itu adalah tipu daya Allatl

terhadap para hamba yang menyia-nyiakan." .

Abu Asy-syaikh meriwayatkan tentang firman-Nya, '# ,il't
(Dan Aht memberi tangguh kepado mereka), ia berkata eefiku

5t Mursal: Ibnu Jarir, 9192 daalbnu Katsir,269.
5e Mursal lagi dha'if, Seperti dua riwayat sebelumnya. Dicantgmkan oleh Ibnu

Kaair,2t269.
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menahan mereka. U "iS 
3S {sesuns*thnya rencana-Ku amat

teguh), yakni, sesungguhnya tipu dayaku sangat kokoh. Kemudian

Allah menghapusnya dengan menurunkan ayat: :>* i{r$i i}m
ifi* (Matra bunuhlah orang-orang musyirikin di mani saja kamu

jumpai mereka. (Qs. At-Taubatr [9]: 5))."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata,

"Rencana Allah adalatr adzab dan penderitaan."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu AI Mundzir, Ibnu Abu

Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata,

"Diceritaka kepada kami: Batrwa Nabi SAW berdiri di atas bukit

Shafa lalu beliau memanggil orang-orang Quraisy suku demi suku,

'Wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan.' Beliau memperingatkan

mereka tentang kerasnya siksaan Allah hingga pagi, sampai.-sampai

ada yang berkata, 'sesungguhnya sahabat kalian itu telah gila, ia

berteriak semalaman hingga pagi.' Vqf.u Allah menurunkan ayat: di
U i;fii i,L'* q wr;,V 9311:_ (Apatrah [mereta tatad dan

tidak memikirkan bahwa teman merelca [MuhammadJ tidak

berpenyakit gila. Dia [Muhammad ituJ tidak lain hanyalah seorang

p e mb er i p er ingat an I a gi p e mb e r i p e nj el as an)."

7 <yWt tdA{ q :+wQ S7*:; i'6 $nti $M
Gyii:w ?* 6k a{;i-k S ; Kly {|$ v,-ta o,.in

{'r(r; 
"$-iF1-ii

'bA;$e(S S|'"#;iiJ(,,ti*
6',, pi'u uiG#'{ ;:!rt fi-3l;'rifi:t76Jtw
#"i\i S @ .bj$.;ib.s,5.irtr ;L:,Ai;y

i13 \ifrf*Vy'K4.Gi: W J3{' 1+i,F e
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W (ar; 6 t1{, 6i$ ;$i'(5 !*" J; W S:J-

SSSf't";'K

@ 6{$ts&iSCl,"t4*r.lMS6''ffi
@au-6'$f;'il;;gi{;@

" Mereka menanyakan lcepadomu tentang kiamatr' Bilakah

tefi adinya?' Katafunlahr'S*angguhnya pengetahuan tentang

kiamot ilu adalah pada sisi Tuhanhu; tidah seorung pun yang dapat

menjelaskan wawu kedatangannya selah Dio Kiamol itu antat

berat (hnru-haranya bagi mahhluk) yutg di langit dan di bumi

Kiamtt itu tidah ahan datang hepadamu melainhan dengan fiba-

fiba.' Mereka bertanya kepadamu seahan-akan hamu benar-benar

mengetahuhya Katakonlah r'sesanggahnya pengetahuan tentang

hari kiamat itu adalah di sisiAtlah, tetoPi hebanyahan manusio

tidah mengetahui.? Kotakanlahr' Ahu tidak berkuasa menarik

hemanfaatan bagi dirlku dan tidah (pula) ncnolah kemadharatan

hecuali yang dikehend&i Allah. Dan sekbanya ahu mcngetahui

yang ghaib, tentulah aku mcmbuat Eebaiihan sebanyah-banyaknya

dan ahu tidah akan ditimpa hemudharatan- Ahu tidah lain hanyalah

pemberi peringatan, dtn pembawa berita gembira bagi orang-orang

yang beriman.' Diolat Yang menciptakan kamu dari diri yong sotu

dan daripadanya Dia menciptahan isterinya, agor dia meilBa

senang kepadanyo Mahu setelah dicampurinya, isterinya

mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merosa

ringan (beberapawahtu). Kemudian tdhala dia merasa berat,

heduanya (s aami istefi) bermohon kepada AAah, Tuhannya, (seraya

berkatQr'sesungguhnya iiha Enghaa memberi han i anak yang

s h alih, tentulah kami termas uk orang+rung yang bersy ukur.'

Tatkala Allah membefi h"podo keduanya seorang anak yang shalih,
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makd keduanya menjadikan sehutu bagiAllah terhadap anak yang

dianugerahhan-Nya kepada keduanya itu Maka Maha Tinggi Atlah

dari apa yang mereka persekutukan. Apakah mereka

memp ers e k at u kan (A llah den g an) s e s uatu (b er h a I a- b e r h a la) y an g

tak dapat menciptakan sesuatu pun? Sedangkan (berhala-berhala)

itu sendiri buatan orang. Dan berhala-berhala itu tidah mampu

memb e r i p erto lo n g an kep ada p e ny e mb ah-p e ny e mb ah ny a, dan

kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidah dapat memberi

pertolongan." (Qs. Al A'raaf l7l:.187-192'1

Firman-Ny a: 'lt7li * 6;t;;- (Mereka menanyakan kepadamu

tentang kiamat). Yang bertanya itu adalatr orang-orang yatrudi. Ada

;juga yang mengatakan, bahwa mereka itu adalatr orang-orang Quraisy.

$Xi aaAatr al qiyaamah (hari kiamat). Ini termasuk kategori sebutan

yang dominan, digunakan untuk sebutan hari kiamat karena

kejadiannya secara tiba-tiba, atau kecepatan perhitungannya. L(i
adalatr zharf zaman yarrg mabni padafathah. Ar-Rajiz mengatakan,

tlttf q4.,s.iCl s6,fL,# o6

"Kapan lcau akan penuhi kebutuhanht, lrapan?

Tidak*ah tahukan englcau bahwa adawaldu tertentu untuk

keselamatannya?"

Artinya: mataa (kapan). Derivasinya dari E(. eaa juga yang

mengatakan dari ilf. As-sulami membacanya, iril, dengan kasrah

pada hamzah. Kata ini berada pada posisi rafa' sebagai khabar, dan

q{"7 Qerjadinya) sebagai mubtada'-nya. Demikian menurut

Sibawaih. (i'i, dengan dhammah, artinya: waqtu irsaa'ihaa (saat

kejadiannya), ini dari arsaahaallaaft, yakni, atsbatahaa (Allalt

menetapkannya). Adapun denganfathah pada miim, berarti dari rasat,

yakni tsabatat (tetap), contohnya: ,*13 ;-tiit (dan periuk-periuk

yang tetap (berada diatas tunght). (Qs. Saba' [3a]: l3). Contoh
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l kalimat: rasaa al jabat (gunung itu tetap kokoh di tempatnya).

Maknanya: matoct yursiilwallaah ftapaurkah Allah menetapkannya),

yakni, yutsbituhaa wa yutqi'ulaa ftapankatr Allah menetapkan dan

menjadikannya).

Konteks redaksi: -itfii * ii,fr4 (Mereka menanyakan

kepadamu tentang kiamat) menwrjukkan bahwa pertanyaan itu
tentang kiamat itu sendiri, dan konteks redaksi: qd:i L(1 @rufon
terjadinya?) menunjukkan bahwa pertanyaan itu tentang waktunya,

maka berpadulatr semua pertanyaan tersebut, yaitu tentang kiamat

dilihat dari segi waktu kejadiarurya.

Kemudian Allah SWT memerintatrkan beliau untuk menjawab

mereka: 6 3*.@6 $ gatofonlah,"sesungguhnya pengetahuan

tentang kiamat itu adolah pada sisi Tulnnftz), yakni; pengetatruan

tentang kejadiannya itu ada di sisi Allah. Tidak ada yang

mengetahuinya selain Dia, dan tidak ada yang dapat menunjukkan itu
selain-Nya. I {1 'Vl- 

W- { Qidak seorang pun yang dapat

menjelaslran wabu kcdatangannya selain Dla), yakni, tidak ada yang

dapat menjelaskan waktunya dan menyingkapkannya kecuali Allatr

SWT. At-Tajliyah tyakni dari W) adalah izhaar asy-syai'

(menampakkan sesuatu). Dikatakan, jalaa laafulaan al Hubar, yakni,

Fulan menampakkan dan meqielaskan berita kepadaku.

Dibalik tersembunyinya pengetatruan tentang kiamat hanya

pada sisi Allah SrS/T terkandung hikmah yang sangat besar dan

rencana yang sangat rapi seperti hal-hal lainnya yang ilmunya

disembunyikan Allah

Redaksi kalimat ini menegaskan kandungan redaksi yang

sebelumnya.

Firman-Nya, 6{6 *ti1,lt O $n (Kiamat itu amat berat

[huru-haranya bagi maffittukJ yang di langit dan di bum). Ada yang

mengatakan batrwa maknanya: Karena kiamat itu tidak diketatrui oleh
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para penghuni langrt dan bumi, maka itu terasa berat, karena setiap

yang tidak diketatrui adalatr berat bagi hati.

Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: langit dan bumi

tidak kuasa mengemban kedatrsyatannya, katena langit akan terbelatr,

bintaog-bintang bertabrakan dan lautan bergelombang sangat datrsyat.

Ada juga yang mengatakan, batrwa kondisinya sangat berat bagi

mereka. Dan ada juga yang mengatakan, batrwa masalahnya sangat

berat. Redaksi ini juga menegaskan redaksi yang sebelwnnya.

''^;, {; 'kY { lKro*ot itu tidak akan datang kcpadamu

melainlran dengan tiba-tiba), yakni, illaa fai'atan 'olaa ghaflah

(dengan tiba-tiba ketika sedang lengatr). '{{; adalah mashdar yang

statusnya sebagai haat (keteraryan kondisi). Redaksi ini juga sama

dengan yangsebelumnyq yaitu sebagai redaksi penegas.

Firman-Nya, (& ta* ilk AJeS-(Mereka bertanya kcpadamu

seakan-alran kamt benar-benar mengetahuirrya). Ibnu Faris berkata,

",41 flafiyy adalah yang mengetatri sezuattr. Al flafiiyjuga berati yang

detail dalam pertanyaan. Seperti ucapan Al A'sya:

$1>f'*y.#!i *V
'Jilca englrau bertanya mengenai diriht, maka banyakpenanya

yang detatl dalam menanyakan tentang Al A'sya bagaimana aht
menanjak."'

Dikatakan: aAbq fii al mas'alah (detail dalam bertanya) dan

abfaa fii ath+halaD (grgrh dalam mencari), fa huwa muhfin. Y:ata

hafiW adalah bentuk tadsir, seperti muklahib dan khashiiD. Makna

redaksi ini: Mereka menanyakar.r kepadamu tentang hari kiamat

seolah-olatr engkau benar-benar mengetahuinya. Atau seakan-akan

mereka mendesak dalam menanyakannya dan memperbanyak

menanyakannya. Redaksi perumpamaan ini berada pada posisi nashab

. sebagai lual, yakni, mereka menanyakan kepadamu dengan

fpU:,'l & Jethy
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menyerupakan kondisimu dengan orang yang benar-benar

mengetahuinya.

Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: mereka

menanyakan kepadamu tentang itu, seakan-akan engkau benar-benar

mengetatrui mereka. yakni, mengetahui kebaikan dan kegembiraan

dengan pertanyaan mereka

Pemaknaan pertama adalah pemaknaan berdasarkan susunan

redaksi Qur'ani sesuai dengan karakter Arab.

Finnan-Nya , $1 '* tilL. (35 $ lxatatanlah, "Sesungguhnya

pengetahuan tentang hari kiamot itu adalah di sisi Allah"). Allatl

SWT memerintahkan beliau untuk mengulangi jawaban kepada

mereka sebagai penegasan dan pemantapannya. Ada juga yang

mengatakan, bahwa ini bukanlah pengul&E&, akan tetapi, salatr

satunya bermakna batrwa Allah menyembunyikan kejadiannya, dan

yang satu lagi bahwa Allah menyembunyikan hakikatrya.

';tfr .., .rgti iSt "g; (tetqi kcbanyakan manusia tidak

mengetahui), karena Allah menyebunyikan ini dan ddak

memberitatrukan kepada makhluk-Nya. Allah tidak memberitaturkan

kepada malaikat yang dekat sekaliptm, dan tidak pula kepada nabi

yang diutus.

Firman-Nya;'ifi :t7 r; {t fiSi (n &- Jrtri -i i
(Katakanlah, "Aht tidak berhtasa menarik kcmanfaatan bagi diriht

dan tidak [pulal menolak kzmudlwratan kccuali yang dikbhendaki

Allah'). Redaksi ini mengandung peoegesan kandungan redaksi

sebelumnya, yaitu tentang tidak diketahuinya kapan terjadinya kiamat,

karena bila dia tidak dapat mendatangkan manfaat bagi dirinya dan

tidak pula dapat menolak madharat darinya kecuali penarikan manfaat

dan penolakan madharat yang dikehendaki Allatl SWT, rnaka sudafi

tentu lebih tidak mampu lagi untuk mengetahui sesuatu yang

disembwryikan Allah
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Ini menunjukkan kehambaan dan pengakuan akan ketidak

mampuan terhadap perkara-perkara yang bukan merupakan urusan

hamba, serta pengakuan tentang ketidak mampuzlJl untuk mengatasi

sesuatu yang bukan hak beliau sAw. Hal ini merupakan ungkapan

yang sangat mendalam sekaligus sebagai nasihat yang sangat berharga

bagi yang mengaku bahwa dirinya mengetahui sesuatu yang

sebenarnya bukan uruSannya, serta mengetahui perkara-perkara ghaib

dengan ilmu nujum, atau pasir atau kerikil atau lainnya'

Kemudian beliau menegaskan ini dengan perkataanya: li
pt e Aj4.{ ;ri$,6 LK(Oon sekiranya aht mengetahui

yang ghatb, tentulah alat membuat lrebajitran sebanyak-banyaknya),

yakni, seandainya aku mengetahui sesuatu yang ghaib, tentulatr aku

mengerjakan hal-hal yang dapat mengandung kebaikan, lalu aku

menariknya untuk diriku, dan aku menjauhi hal-hal yang mengandung

keburukan sehingga tidak mengenaiku. Akan tetapi aku hanyalah

seorang hamba, aku tidak mengetahui apa yang ada di sisi Tuhanku,

dan tidak tahu pula apa yang ditetapkan-Nya untt*ku, maka

bagaimana mungkin aku mengetatrui selain itu dan berpura-pura

mengetatruinYa.

Ada juga yang mengatakan, bahwa makrranya: seandainya aku

mengetatrui apa yang. dikehendaki Allah 'Azza wa Jalla datiktt

sebelum Dia memberithauku, tentulatr aku telah melakukannya.

Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: seandainya aku

mengetatrui kapan akan memperoleh kemenanf,an dalam perang,

tentulatr setiap kali aku berperang maka aku tidak pernah kalah.

Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: seandainya aku

mengetatrui sesuatu yang ghaib, tentulah aku akan menjawab setiap

yang ditanyakan kePadaku.

Yang lebih tepat adalatr mengartikan ayat ini secara ulnuln,

sehingga mecakup semua pemaknaan tadi dan yang lainnya'
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Ada yang mengatakan, batrwa redaksi: ';Ai't (i5 (dan aht

tidak alran ditimpa kemudharatan) dalah redaksi kalimat permulaan,

yakni, aku tidak menderita kegitaan sebagaimana yang kamu

nyatakan.

' Yang lebih tepat adalatr, battwa redaksi ini terkait dengan yang

sebelumnya. Maknanya: seandainya aku mengetatrui keghaiban, maka

tentulatr aku tidak akan ditimpa kebtrnrkan, dan tentulatr aku akan

mewaspadainya. Demikian sebagaimana yang telah kami paparkan.

Firman-Nya: 'oi;i- i H.t 15 'it S ii<ena tidak tain

hanyolah pemberi peringatan, don pembawa berita gembira bagi

orang-orang yang beriman) yalari, alnr tidak lain hanyalatr seorang

yang menyampaikan hulnrm-hularm dari Allab dengan itu ahl

memperingatkan suahr dan dengannya pula aktr menyampaikan berita

gembira k€pada kaum yang lainnya. Akan tetapi aku tidak mengetatrui

keghaiban Allatr SWT.

Ia n pada kalimat ij <t"g orang-orang) terkait dengan

kedua sifat tadi, yalmi, basyiirm liqaumi (pembawa berita gembira

bagi orang-orang) dan nadziintn liqaumi (pemberi peringatan bagi

orang-orang). Ada juga yang mengatakan terkait dengan basyiir

(pembawa berita gembira), sedangkan yang terkait dengan nadziir

adalah kalimat yang dibuang, yakni, nodziirun liqaumin yakfuruun

wa basyiirun liqaumin yu'minun (pemberi peringatan bagi orang-

orang yang ingkar dan pembawa berita gembira bari orang-orang yang

berfirman).

Firman-Nya, iL) ,# n {-1L "5t i (Diatah Yang

menciptakan kamu dari diri yang satu).Ini kalimat redaksi permulaan

yang mengandung penyebutan nikmat-nikmat Allatr bagr para hamba-

Nya dan tidak adanya pembalasan dari para hamba terhadap nikmat-

nikmat itu, yaitu berupa rasa syuktr, pengakuan akan keharnbaan

dirinya: Allah adalatr yang Matra Esa ketuhanan-Nya.
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Jumhur mufassir mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan

,b "F 
(diri yangsara) adalatr Adam, dan redaksi kalimat: J3{)

G:i: (h @* daripadanya Dia menciptapan isterinya) dr-'athf'kart

kepada ;# (menciptakan kamu), yakni, Dialah yang menciptakan

kamu airi airi Adam, dan dari diri ini Dia menciptakan istrinya, yaitu.

Hawwa. Allah menciptakannya dari salatr satu tulang rusuknya'

Ada juga yang mengatakan, bahwa makna: (A J7{e 6an

daripadanya Dia menciptakan) adatt!: min jinsihaa (dari jenisnya),

sebagaimana dalam firman-Nya, 6;t 'K*"f; ; F JiL Qtuatt

menjaditran bagi kamu isteri-isteri dari ienis kamu sendiri) (Qs. An-

Nabl t16]: 7}).Pendzpat pertama lebih tepat.

a$'#.(agu dia merasa senang lcepadanya) adaleh 'illah

nnttrk al ja'l (penciptaan), yhkni, Allah menciptakannya daripadanya

agar ia merasa senang dan sayang serta tentram kepadanya, karena

satu jenis dengan jenis yang sama lebih bisa saling mengasihi. Ini

terja.di di surga sebagaimana yang dicantumkan di dalam riwayat-

riwayat.

Kemudian Altah memulai kisatr dengan kondisi lainnya yang

terjadi di antara keduanya di dunia setelatr keduanya turun ke bumi,

Allah berfirman: \i31i; 63 (Maka setelah dicampurirrya), at-

taghasysyaaadalah kiasan tentang persetubuhan, yakni, tatkala Adam

menyetubuhi ny^. ( ri- $; il; (isterinya mengandung kondungan

yang ringan), ini terkait dengan persetubuhan. Disifatinya dengan

.,ringan" karena ketika masih berupa air mani adalatr lebih ringan

daripada ketika sudatr menjadi segumpal darah, dan ketika telatr

menjadi segumpal darah adalatl lebih ringan daripada ketika telah

menjadi segUmpal dagrng, dan ketika setelah menjadi segumpal

dagng lebih ringan daripada yang setelatrnya.

r.; Ada juga yang mengatakan, battwa kehamilan itu terasa ringan

olehnya sejak awal hingga akhir. Ia tidak merasakan berat

sebagaimana yang diatami oleh para wanita yang hamil. Demikin
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pemakruum yang dilandasi oleh finnan-Ny", aifi (dan tentslah dia

merasa ringan [beberapa wabuJ) yakni, katramilan itu terus

berlangsung, sementara ia (istrinya) tetap dapat berdiri, duduk dan

melakukan keperluan-keperluan lainnya tanpa merasakan berat.

Pendapat pertama lebih tepat berdasarkan firman-Nya: (5
6A (Kemudian tatkala dia merasa berat), karena maknanya:

kemudian tatkala dia merasa berat karena anak yang dikandung di

dalam perutrya membesar.

Ini dibaca juga: 1t, tti, dengan takhfif, yakni, maka dia

merasa takut karena ketramilan ittr. Dibaca juga: 
1 bil3, dart al mmtr,

yang artinya: datang dan pergi. Ada juga yang mengatakan batrwa

maknanya: fastamarrat bihi (maka kehamilan itu terus berlanjut).

Qira'ah dengan tafit$f dnwayatkanjuga dari Ibnu Abbas dan Yatrya

bin Ya'mur. Qira'ah: 'o3ii, diriwayatkan dari Abdulatr bin Umar.

Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, bahwa ia membacanya: y.1clp'6.

Firman-Nya : Y'{i irl $" (kcdttanya [suami isteriJ bermohon

kcpada Allah, Tutwtrya) adalah penimpal t1i, yakni, ,{dam dan

Hawwa mernohon kepada Tuhan mereka" Pemilik urusan mereka.

W €if $ {to"lo berkataJ, "sesungguhnya jika Engkmt

ntemberi kami onak yang slulih') yakni, waladan shaalihan (anak

yang shalih). Laam ini adalah penimpal sumpah yang dibtrang, dan

$.# 'w "6K $ennloh kami termasuk orang-orang yang

bersyhtr) adalah penimpal sumpatr yang berperan sebagai jmtab

syorth (penimpal 'Jika'), yakni, termasuk orang-orang yang

bersyuhr kepada-Mu atas nikmat ini. Doa ini menunjukkan bahwa

keduanya telatr mengetatrui apa yang terjadi pada perut Hawa sebagai

dampak dari persetubutran dari jenis mereka, dan mengetatrui adanya

kehruran dari sebab tersebut.

(.!l"l'.W (Tatkala Allah memberi trcpada kcduanya) apa yang

keduanya mohon, yaitu anak shalih, dan mengambulkan doa mereka.
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Vjir,-lii.i(A'i, 1:; (maka keduanya menjadikan selrutu bagi Allah

terhadap anak yang dianugerahkan-Nya kepada kcduanya itu).

Banyak mufassir yang mengatakan, bahwa iblis mendatangi Hawwa

dan mengatakan kepadany4 "Jika engkau melahirkan anak, maka

namailatr dia dengan namaku." Hawa bertanya, "Siapa namamu?"

Iblis menjawab, "Al Harts." Tatkala iblis menyebutkan dirinya, maka

Hawa pun tahu, sehingga ia pun menamainya Abdul Harts, maka

itulah kesyirikan dalam penam&rn, namun bukan kesyirikan dalam

ibdah. Adam dan Hawa memaksudkan, bahwa al harts adalah sebab

keselamatan si anak, sebagaimana seseorang menyebut diirrya abdu

dhaifihi (pelayan tamr.rrya), dan sebagaimana Hatim Ath-Tha'i

mengatakan,

1Jt i-4 "u g]llr,'lt'; Yt t-g !t; ti ,a,!asr;':;,: ,if:
"sungguh alat ini pelayan tamu selama alu mampu,

dan tidak ada padaht kccuali lwrater pelqtan."

Segolongan mufassir mengatakan, bahwa yang menjadikan

syirik pada apa yang dianugerahkan kepada keduanya adalatr jenis

manrrsia, yaitu sebagaimana yang dilahrkan oleh kaum musyrikin,

jadi perbuatan tersebut tidak dilalnrkan oleh Adam dan Hawa sectua

langsung (tapi oleh keturunannya). Ini ditunjukkan oleh bentuk jarnak

dhamir pada kalimat: 'tF$-13 5i j{i (Matm Maha Tinggi Allah

dari apa yang merelm persehttukan).

Segolongan mufassir lainnya berpendapat, bahwa makna:' drt

,L) ,-ii @*i diri yang satu) adalah dari satu kondisi dan satu

bentuk. 6: A J3:. ) (dan daripadarrya Dia menciptakan

isterinya), yakni dari jenisnya. lifr gJ (Makn setelah

dic:dmpurinya), yakni, jenis laki-laki mencampuri jenis perempuan.

Berdasarkan pemaknaan ini, berarti Adam dan Hawa tidak disebutkan

di dalam ayat ini, akan tetapi dhamir tatsniyah. (dhamir yang

menunjukkan berbilang dua) itu kembali kepada kedua jenis itu. Kami
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telatr mengemukakan pemaknaan seruPa ini, dan kami juga

menyebutkan batrwa ini bertolak belakang dengan pemaknaan yang

utama karena beberapa alasaru di antaranya adalatl redaksi: (* J3{)
(€.i (dan daripadarrya Dia menciptakan isterinya), batrwa dhamir

ini maksudnya adalah Hawa. Alasan lairurya adalah redaksi: il #!
t|$p fteauanya [suami isteriJ bermohon kepada Allah, Tuhannya),

karena setiap anak yang dilahirkan antara dua jenis, yang mana ketika

mendekatkan kelatrirannya tidak terjadi doa ini dari keduanya.

Ahli qiraah Madinah dan 'Ashim membacany u, '?rs, dcngan

b€ntuk tunggal. Abu 'Amr dan semtra qulra' Ifufah membacanya

de,ngan beirfirk jnmak. Al Atfifasy Sa'id mengingkari qira'ah pertama,

namnn disanggalu bahwa qira'ah itu slwhih dengan anggapan

dibrungnya nuilr$, yakni, ja'alaa lalru &aa sytrk, ataru dz*ttii syirk.

trklimat tanya pada redaksi, @ ilE * V, if$j (Apakah

mereka mempersehttukan [AAah denganJ sesuatu [berhalal yang tak

doryt menciptakmt sesuotuptot?) adalah sebagai kecaman dan celaan.

Yakni, bagaimana bisa merelra menjadi setuhr bagi Allatt yang tidak

dapat menciptakan sesuatu pun, serta tidak dapat mendatangkan

manfaat bagi mereka dan tidak pula dapat mencegatr madharat dari

mereka.

Finnan-Nya,'ofrtt $edangkan (berhala-berhal a) itu s endir i
buaton orang) &-'athf-kin kepada: ill { 6 lt suau [berlala-
berlulal yang tak dopat menciptakan). Dh'anir-nya kembali kepada

i?i V^g memang tidak dapat menciptakan apa pun. Yalmi,

sedangkan mereka yang dijadikan sebagai sekutu-sekutu itu, yaitrr

berhala-berhala atau para syeta& adalah para makhluk.

Dinngkapkannya daHm bentuk jarnak 'uqala' (bentuk kata jamak

untuk yang berakal) karena anggapan orang-orang yang menjadikan

sekuhr-sekutu itu, yakni mereka menganggap batrwa sekutu-sekutu itu

berakal.
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'it i,;rv3- $i (Dan berhala-berhala itu tidak mampu

[memberikan pertolonganJ kzpada mereka), yakni kepada orang-

orang yang menjadikannya sebagai sekutu-sekutu, {;3 (memberi

pertolongan) bila diminta pertolongan darinya. 6i5-6'1j @an

tcpado diriltya sendiri pun berlala-berhala itu tidak dapat memberi

pertolongan) bita terjadi sesuatu padanya dari pihak lain. Maka yang

tidak dapat menolong dirinya sendiri, tentu lebih tidak dapat lagi

menolong yang lainnya

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari

Ibnu Abbas, ia berkatao "Haml bin Abu Qais dan Syumul bin Zaid

berkata kepada Rasulullah sAw, 'Beritahulah kami kapan terjadinya

jika benar engkau seorang nabi sebagaimana yang engkau katakan,

karena sesungguhnya kami mengetatrui apa itu?' Maka Allatl

mennrunkan ayat: $ igWQ SW i'$ pni E in!$- (Meretra

menanyakan kcpadonu tentang kiamat, *Bilakah teriadirrya?"

Kntakanlah "sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah

pada sisi Tulwnht"l-t ioggu' '05-{ n€S S1'g; (tetapi kebanvaknn

manus i a t idak me nge t ahui)."

AM bin Hgmaid daq Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadatr:

q{-'i i$ <nruf"n teriadiltya?), yakni, motaa qiyaamuhaa (kapan

teaadnya)? it $y-*il- t#-{ ;; A @ 4 $ lKotot*rtoh,
,,sesungguhrrya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi

Tulnnht; tidak seorang pun yang dapat. menielaskan waldu

lredatangannya selain Dia") orang'orang Quraisy berkata, 'Wahai

Mutrammad, bisikkan kepada kami kapan terjadinya kiamat, karena

ada hubungan kekerabatan antara kami denganmu.' Allah berfirman,

'41 't4t1+ GLf,"W ?# iw i1{rA-(Meretra bertanva kcpadamu

senlwn-alcan kamu benar-benar mengetahuinyo. Katalcanlah,
,sgg.ungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat rtu adalah di sisi

Altah).t Diceritakan pula kepada kami, bahwa Rasulullah sAw
U"oirtu" ,:.b?'#-,yti-,*n ,tb ,#-,Yf i drSU itilt Uas
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i &l r iur lr;ni ,gir, e'* e,yl,i ,'tli|-s ag',;a4ir- ,yl,i
.1$. (Kiamat akan datang kcpada manusia ketilu ada orang yang

sedang memberi minum ternalotya, ada pula orang yang sedang

memperbaiki kblamrrya, adaiuga orangyang sedang menurunkan dan

menaik*an timbangannya,' dan ada.iuga orang yang sedang

melahtkan jual beli bmang dagongannya di pasar. hu adalah

kctetapan All.ah yang tidak akan datang kepada kalian kccuali secara

tiba-tiba)"

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: (t i 'u$

(Bilakah terjadinya?), ia berkata, "(Yakni) muntahaaha

(berakhirnya)."

Ibnu Abu Syaibah, AM bin Humai4 Ibnu Jarir, fbou et
Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari

Mujahid mengenai firman-Ny"t i {1 Et#r* (tidak seorang Pun
yang dapat menjelaskonwahu kedatangaw4n selain Dia), ia berkata,

"(Yalmi) laa ya'tii bilraa illallaah (tidak ' ada yang 'dapat

mernberitatlrkannya selain Allah).'

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadatr

mengenai ayat ini, ia berkata, "Allah mengetahui wakhurya, dan tidak

ada yang mengetatrui itu selain Allah."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu

Abbas mengenai firman-Nya, ,rfrV *(fi\ O iln (Kiamat itu amat

berat (huru-hararrya bagt makhluk) yang di langit dan di bumi), ia

berkata, "Tidak ada satu maktrltrk pun kecuali akan terkena

kedatrsyatan hari kiamat."

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

meriwayatkan dari Qatadatr mengenai firman-Nya: o.{ril,fi ,2 8i
,$V (Kiamat itu amat berat [huru-haranya bagi makhlukJ yang di
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langit dan di bumi),ia berkata, "Terasa berat mengetatruinya bagi para

penghuni langit dan bumi, yakni, terasa amat besar atas mereka."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Ibnu Juraij mengenai firman-Nya: e':ri3.S A 8n
,iXV (Kiamat itu amat bterat [huru-haranya bagi makhtukJ yang di

langrt dan di bumi), ia berkata, "Apabila kiamat datang, langit

terbelah, bintang-bintang bertebaran, matahari berputar, gunung-

gunung bergerak dan banyak yang menimpa bumi, sehingga terjadilatt

sebagaimana yang telatr dikatakan Altatr SWT, itulah maksud terasa

amat berat bagi langit dan bumi.'|.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-

Nya: '-^;; {1 X;Y { lKio*ot itu tidak alan datang lcepadamu

meloinlran dengan tiba+iba), ia berkata, "Yakni datang secara tiba-

tiba ketika mereka me.rasa aman."

Ibnu Abu Syaibatr, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al

Mwr&ir, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-syaikh dan Al Baihaqi di dalam

Al Ba'tsmeriwayatkan dari Mujatrid mengenai firman-Nya: ?* if?
(io (seatran-akan kamu benar-benar mengetahuinya), ia berkata"
*(Yakni) engkau menyangkal pertanyaan hingga tampak

mengetatruinya."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu

Abbas mengenai firman-Nya, W 'i* fr;k(se"tan-akan lcamu benar-

benar mengetahutnya), ia berkata, *(Yakni) ka'annala 'aalimun

bihaa (seakan-akan engkau mengetatruinya), yakni, padahal engkau

tidak mengetahuinya.'

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-

Syaikh dan Al Baihaqi meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya:

(& U 6;k 6tata-akan lumu benar-benar mengetahuinya), ia

berkata, "(Yakni seakan-akan) engkau familiar dengannya."
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Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi

juga merwiayatkan darinya mengenai firman-Nya: $ ?E ii?
(sealran-akan lcam:u benar-benar mengetalruinya), ia berkata, "Seakan-

akan antara kamu dan mereka ada hubungan kasih sayang, seolah-olah

kamu adalah teman dekat mereka." Lebih jauh ia berkata, "Ketika

orang-orang bertanya kepada Muhammad SAW tentang kiamat,

mereka menanyakan kepada beliau sebagai pertanyaan suatu kaum,

seolatr-olah mereka menganggap bahwa Muhammad menutupi dari

mereka, maka Allah mewahyukan kepada beliau: fi 't4 l1:i, fiS
(sesungguhnya pengetahuan tentang hari Hamat in adalah di sisi

Altah), yakni, Allah menyembunyikan pengetatruan tentang itu,

sehingga tidak ada yang mengetatruinya baik malaikat maupun rasul."

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Amr bin Dinar, ia bbrkata,

"Ibnu Abbas menbacanya, q.V'c)fi? )'

Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Juraij

mengenai firman-Ny a: ti{i 6 eir- ,iVl-J S 6otot*nlah, 'Aht

tidak berhtasa mencvik kcmanfaatan bagi diriht dan tidak [pulaJ
menolak lrcmudharatan), ia berkata *(Yaitu) petunjuk dan kesesatan.

+:jii i:6 JS li <o*, sekiranya aht mengetahui yang ghaib),

(yakni) kapan aku akan man, ffi 'u ',i74'1 Qentulah aht

membuat kebajikan sebanyak-banyalmya), yakni melakukan amal

shalih (yang sebanyak-banyaknya)." '

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu

Abbas mengenai firman-Nyu, E!'u ii41 a:iil i:6 -X l;
(Dan sekiranya aht mengetahui yang glwib, tentulah aht membuat

lrebajilran sebarryak-banyabtya), ia berkata, "(Yakni) niscaya aku

mengetatrui batrwa bila aku membeli sesuatu yang tidak akan

mendatangkan keuntungan, maka aku tidak akan menjual sesuatu

yang tidak mendatangkan keuntungan. TtLli |* f,t (dan aht tidak

alran ditimpa lcemudharatan), yakni, tentu aku menjauhi keburukan

itu sebelum terjadinya."
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Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi dan di-hasan'kannya,

Abu Ya'la, Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, Ar-Rauyani, Ath'Thabrani,

Abu Asy-Syaikh, Al Hakim dan di-shahih'kawrya, serta Ibnu

Mardawaih dari Sarnuratr, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ctiS tll
:#.;-'rtg plrr.ir '* i3 ,Jui ,'ij W 'A;- t tttsi |$l 14. Ju ir:j;
1al5 ;iit ltit f t'u u; a€i :Jtii 4u,;rt * ,ti;i 1'xeiitra Hawa

melahirlran, iblis mengitarinya, maka tidak ada anabrya yang hidup,

lalu ibtis berkata, "Namoilah dia Abdul Harits, maka ia akan hidup."

Maka Hawa menamainya Abdul Harits, lalu si anak pwt hidup. Jadi

itu dut bisikan danperintah syetan).60

AH bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Samurah mengenai firman-Nya: W WY, W
KA'f $ii(Tatkala Allah memberi kcpada kcduanya seorang anok

yang shalih), ia berkata, "Mereka berdua menamainya Abdul Hfits."

Abd bin Humaid dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ka'b

menyerupai hadits Sarrurah yang mafu ' secara mauquf padanya.

Sa'id bin Manhsur, Ibnu Al Mudzir dan Ibnu Abu Hatiur

meriwayatkan dari lbnu Abbas, ia berkata, *Ketika Hawa hamil, iblis
mendatanginya lalu berkata, 'Sesungguhnya alcu teman kalian berdua

yang menyebabkan kalian berdua dikeluarkan dari surg4 malca

hendaklatr kamu mematuhiku atau alnr jadikan tandukku padanya

sehingga ia keluar dari penrtnya lalu merobeknya, dan aku pasti akan

melalnrkannyq dan aku pasti akan melakukannya.' Demikian ia

menakut-nakuti Adam dan Hawa (Lanjut iblis), 'Namailah dia AMul
Harts.' Namun keduanya menolak menurutinya, maka si anak pun

terlahir dalam keadaan mati. Kemudian hamil lagi, dan iblis pun

mendatangi mereka lagi dan mengatakan seperti itu lagi, namun

keduanya menolak menurutinya, maka si anak pun terlatrir mati.

Kemudian hamil lagi, lalu iblis mendatangr mereka, lalu bercerita

n Dho'it Ahmad, 5/l l; At-Tirmidzi,3077; Dinilai dha'if olehAl Albani.
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kepada gnereka bedua sehingga mereka merasa ingrn mempunyai

anak, maka akhimya keduanya menamai anaknya AMul Harts' Itulah

firman-Nya: tllir. -q Ki. 't t{; (malu keduorrya meniadikan

sehttu bagi Allah terhadap anak yang dianugerahkan-Nya ltepada

kcduanya itu)."

Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikfi meriwayatkan dari Al Hasan

nrengenai ayat ini, ia berkata, "Ini terjadi pada pemeluk suatu agama,

dan bukan terjadi pada Adam."

Abu Asy-syaikh dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari

Samnratr mengenai firman-Nya, (aL tL i'{'- (isterinya

mengandung lwndungan yang ringan), ia berkata, '(Yakni) belum

begitu nampak. + J; (fun terustah dia merasa ringan [beberapa

wakuJ\, yakni setelatr nampak kehamilannya"

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengoni firman-Nya: .1r i-ii 6" teruslah dia merasa ringan

(beberapa wabu)), ia berkata, "Merasa ragu apakah ia hamil ataukatr

tidalc'

Ibnu Jarir dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ayytrb, ia

berkata, "Al Hasan ditanya mengenai firman-Nya: 4 !; <a*
teruslah dia merasa ringan [beberqa wabuJ), ia pun berkata,

'seandainya aku ini orang Arab, tentu aku mengetahuinya. Itu adalatt

kelaqiutan kehamilan'."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As=Suddi

mengenai firman-Nya: W tL ilA (isterinya mengandung

lrandungan yang ringan), ia berkata" "Yaitu air mani. a iii gan

teruslah dia merasa ringan [beberapawalctuJ\, yahi kelanjutannya."

Sa'id bin Manshur dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, +i; (danterttslah dia merasa

ringan [beberapawaWuf, ia berkata, "(Yalrri): ist&]affathz (merasa

ringan)."
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Abd bin Humaid, Ibnu Abu hatim dan Abu Asy-Syaiktt

meriwayatkan dari Abu Shalih mengenai firman-Nya: (li. Wl; '4

(Sesungguhnya jika Engkau memberi pami anak yang shalih)', ia

berkat4 "Keduanya khawatir batrwa inr adalatr binatang, maka

keduanya berkata 'Jika Engkau memberi kami manusia yang

normal'." Ibnu AFo Hatim juga meriwayatkan serupa itu dari

Mujahid.

Abdurrazzaq, Ibnu Jarir,Ibnu Al Mun&ir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Al Hasan mengenai ayat ini, ia berkata *(Yakni)

anak yang noiltrtal."

AM bin Humaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya: KA 5 9C6, Ona*a 1e&tanya menjadikan sehtn bagi

Afiah), ia berkata, "sekuhr dalam ketaatan, bukan sekutu dalam

ibadah."

Ibnu Al Mudzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya,

ia berkata, "Adam tidak pemah melalcturn sylrik. Yao,g pcrtama$y4

adala kesyukuraq dan yang akhirnya seeerti perumpaqnan bagi yang

setelalnya."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi

mengenai firnan-Ny", itffl$"$ lfr(Maka Mala Tinggi Allah

d*i apa yang mereka persehtUftot), ia berlcata, "lni terpisah dari ayat

Adaln, ini khustrs te,lrtang ketuhanan bangsa Arab." Ibnu Abu Hatim

juga meriwayatkan serupa itu dari Abu Malik.

Abd bin Humaid dan Abu Asy-Syaikh'meriwayatkan dari Al

Hasan mengenai ayat ini, ia berkata, "Ini berkenaan dengan orang-

orarg kafir yang berdoa kepada Allah, yaitu bila mereka diberi anak

shalih, yatrudi atau nasbrani. Kemudian Allah berfirmarq '7li|rf$
6fr rp q, & @pakah mereka mempersehttukan [Allah denganJ

,"turiu [bertuta-berhatal yang tak dapat menciptaknn sesuatu pun?

Sedangtran [berhala-berhatal itu sendiri buatan orang).' Yakni,
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mereka menaati sesuatu yang tidak dapat menciptakan apa pun, yaitu

para syetan, mereka tidak menciptakan apa pun, batrkan mereka

sendiri diciptakan.

mampu memberi

penyembahnya."

,5'if 'or#$-Si (Dan berhala-berhala itu tidak

pe)tolongan), yakni, kepada penyembah-

-K* x;'r{#S {{fi Jyl}i, ot;#r;s

7.*i,yi'fiaii;@
.{rLy

"e\g 
"\+. 

;rt ei u <-,?i ir-ilf i'Y @ 6W

gdri $ e,\S:i {;# lix $V6}4 3$(

'+)firi$.';r?;5fi |y;"ii'it

3y iiiol, @ 6#.#-1;P; 6j$r-
'o#-7 ;f' $Ys'* tr;;'WS dii

,rDan jika kamu (hai orong-orang musytik) menyefunya (berhala)

untuk memberi petuniuk hepadamu, tidahlah berhala-berhala itu

dapat memperkenanhan seruanmu; sama saia (hasilnya) buat

kamu, kamu menyeru nureka ataupun kamu berdiam diri

S es ungguhnya berhala-berhala yang kamu s er u s elain Allah itu

adalah makhlak (yang lemah) yang serupaiuga dengan kamu

Maka serulah berhala-berhala itu lalu biarkanlah mereha

memperhenanhan permintaanmu, iika katnu memang otang-orang

yang benar, Apahah berhala-berhala mempunyai kaki yang dengan

itu mereha dapat berialan, atau mempunyaitangan yang dengan itu

mereka dapat memegang dengan keros, atau mempunyai mata yang
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dengan itu mercka dapot melihat, atau mempunyai telinga yang

dengan itu mereka dapot mendengar? Katakanlnhr' Panggillah

berhala-berhalamu yang kamu iadihan sehutu Allah, kemudian

lnhukanlah tipu daya (untuk mencelakakan)ku, tanpa mcmberi

tangguh (kepadaku). Saunggrrtnya pelindungku adalah Allah yang

telah menuntnkan Al Kitab (Al Qur'an) dan Dia melindungi orany
orang yang shalih. Dan berhala-berhala yang kamu seru selain

Allah tidaklah sutggup menolongmu, bahhan tidak dapat menolong

dbinya sendiri.' Dan jika hamu sehalian'menyeru (berhala-bethala)

untuh membefi petaniuh, nbcaya berhala'berhala itu tidah dqat
mcndengarnyo Dan kanu melihd berhala-berhala itu mcnandang

hcpadamu padahal nurcha tidah mclihat.'
(Qs. Al A'reef [4: 193-198)

Firman-Nya, 'f#.* u(ii 4 ii'i ti^: (Daniika kamu [twi
orang-orang nusyrikJ nenyenorya [berMal untuk memberi petuniuk

kepadama tidoklah berhala-berlwla itu dopat'memperkcnankan

seruanmu). Ini khithab untuk orang:q1ang musyrik, yalnri, dan jika

kamu menyeru sekutu-sekutu itu untuk memberi petunj* dan

bimbingan, yaitu karru meminta sekutu-sekutu itr"r agar menunjuki dan

membimbingmu, tentulah mereka tidak akan mengikutimu dan tidak

akan memperkenaokan bagimu. Ditambah lagi mereka pun tidak akan

dapat memenuhi permintaanmu kepada mereka unttrk mendatangkan

manfaat kepadamu atau mencegatr madharat darimu serta memberikan

kemenangan terhadap para musuh

Al Al&fasy berkat4 "Makna: ili ol!, yakni, dan jika

kamu menyeru berhala-berhala itu untuk memberikan petunjuk'

niscaya mereka tidak akan memperkanankan seruanmu."

Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud itu adalatl

yang telatr diketatrui Allah batrwa ia tidak akan beriman.
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Kalimat: 't#-i, diba"a dengan tasydid dan dengan takhfif,

keduanya adalah dua macam aksen (logaVdiale$. Sebagian ahli

bahasa mengatakan, bahwa atba'alhuf, dengan takhfif, berarti

mengikuti di belakangnya namun. tidak sampai menyusulnya.

Sedangkan ittaba'alhul, dengan tasydid, berarti mengikuti di

belakanglrya hing ga menyusulnya.

Redaksi kalimat: 6jt j;11 i#;J -K*'{; (sama saia

[hasilnyal buat lamu, lamu menyeru mereka ataaptm lcamu berdiam

diri) sebagai penegas kandungan redaksi yang sebelumnya, yakni,

adanya seruan kamu kepada mereka ketika terjadinya kesulitan atau

tidak adanya seruan adalatr sama saja, tidak ada perbedaan antara

keduanya, karena sekutu-sekutu itu tidak dapat mendatangkan

manfaat" tidak dapat menimbulkan madharat, tidak dapat mendengar,

dan tidak dapat memperkenankan. Allah menyebutkan, 5 i1

6j* (ataupun lramu berdiam diri) sebagai ganti "lshmamtum"

kwena jumlah ismiyah mengandgng makna mubalaghaft. Muhammad

bin Yatrya berkata" "Dikemukakan dengan belrtuk jumlah ismiyatr

karena merupakan pangkal ayat, yakni unttrk menyerasikan dengan

redaksi: 6i5- A*A 
-{i 

@anran tidak dapat menolong dirilrya

sendiri) dan yang sebelumnya."

Firman-Nya: ?36 
"t+ 

6l ,)i u <tFi e-ii it
(sesungguhnya berhala-berhala yang lamu seru selain Allah itu

adalah mawtluk [yang temahJ yang serupaiuga dengan lramu). Allah

SWT mengabarkan kepada mereka, bahwa sekutu-sekutu yang kamu

jadikan sebagai tuhan-tghan itu sesungguhnya adalah hamba-hamba

Allah sebagaimana kamu hamba-hamba-Nya, sementara kamu lebih

sempuma daripada merek4 karena kamu hidup, dapat berbicara

berjalan, mendengar dan melihat, sedangkan berhala-berhala itu tidak

demikian, hanya saja mereka itu sama dengan kamu dalam artian

milik Allah dan tunduk para perintah-Nya. Di sini terkandung teguran

dan kecaman yang sangat mendalam bagi mereka.
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Redaksi kalmat: ;4 lH::rU ii&:U (Maka serutah

berhala-berhala itu lalu biarkanlah mereka memperkcnankan

permintaanmu) adalah sebagai redaksi yang menegaskan kandungan

redaksi sebelumnya, yaitu batrwa jika mereka menyeru berhala-

berhala itu rxrtuk memberikan petur$uk, niscaya mereka tidak akan

dapat memperkenankan bagi mereka, bahkan berhala-berhala itu tidak

dapat melakukan apa-apa. Yalei, serulah sekutu-sekutu itu jika

memang benar seperti yang kamu nyatakan. B q bJ \i # :;(,
'6* (lalu biarkotlah mereka memperkcnankan permintaanmu, iika

komu memang orang-orang yang berur) mengenai apa yang kamu

nyatakan bahwa mereka itu dapat mendatangkan manfaat dan

mencegah madharat

Iklirnat tanya pada redaksi: EiS #1 @pakah berlnla'

berlala menpnlni kam dan yang saelaturya adalah sebagai

kecaman dan celaan, yakni, Berlrala-berhala yang kamu jadikan

sekutu-sekuhr tidah memprmyai alat-alat yang ada pada karnu" dan

lebih-lebih lagi mereka tidak mcmprmyai kemmrpuan untuk

merrperkenankan apa yang kanru minta dari mereka Karena

sesrmgguhnya mereka itu, sebagaimma yang lcamu lihaq hanydatr

berbala-berhala yang kamu sembalu mereka tidak memit:dlr. ';tt!{|fJ
EG"ta y*rg dengan itu mereka dopat berjalan) untuk mendaangkan

manfaat bagi mereka, apalagi berjalan untuk mendatangkan manfaat

bagimn" dan mereka juga tidak V,'o#- *1 

" 

(mempunyai tangan

yang dengan itu mereka dapat memegang dengan kcras) sebagai

maktrluk lainnya yang hidup yang dapat memegang, dan tidak pula

U, 6tfi-'i;1;{) (mempunyai mata yang dengan itu mereka dapat

melihot) sebagaimana kamu dapat melihat, dan tidak pula 3r(l;( jtr
(r, 'oj"') (mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat

mendengar) sebagaimana kamu dapat mendengar. 'Lalu bagaimana

bisa kamu menyeru yang kondisinya serba tuna dan serba lematr

seperti itu. Kata il p"a. baglan-bagian ayat ini adalah partikel
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pemisah yang bermakna ef{ dan hamzaft sebagaimana yang disebutkan

oleh para ahli nattwu.

Sa'id bin Jubair membacany a: is4,:ti i-t lt, dengan takhifif

puda bl: dar- nashab padatS?t J*d , maa alladziina tad'uunahu

(apa yang kamu seru) 'PJel 
"W. 

6i gi u, @elain Allah in
adalah mafuiluk (yang temah) yang serupa iuga dengan kamu),

dengan anggapan batrwa 11 penafi ini memerankan fungsi 6 yang

membatasi. Qira'ah ini dinilai dha'iftarena menyelisihi qira'atr yang

diunggulkan oleh Sibawaih dan yang lainnya yang rnemihhrafa'pada

klwbar-tya. Lain dari itu, Al Kisa'i mengatakan, bahwa ungkapan

semaaam itu hdmpir tidak pernatr ada dalam perkataan orang Arab

yang bermakna 6, kecuali bila setelat[rya terdapat kalimat yang

memastikannya, sebagaimana pada firman-Nya, i) ,.1 {1 ffif 4
(Orang-orang kafir in fidak tain hanyalah dalam fkcadaanJ tertipu)

(Qs. Al Mulk 167):20).

At Batsy tyalni dui 'drilA adalah memegang dengan kuat.

Abu Ja'far membacanya: tsiSltfo-, dengan dhammah pada thaa', ini

salatr satu macam logat (aksen/dialek).

Kemudian setelatr Allah menjelaskan kepada mereka tentang

kondisi pala berhala dan merincikan segi-segi kekgrangan dan

kelematrannya dari segala sisinya, Allah memerintahkan kepada

beliau agar mengatakan kepada mereka: Serulah berhala-berhala yang

kamu nyatakan bahwa mereka mampu mendatangkan kemanfaatan

dan kemudharatan, gr$ i Qremudian tahtlanlah tipu daya [untuk

menrcelalmlran|hi oleh kamu dan mereka semua dengan cara apun

terseratr yang kamu sukai, ,t$ );, (trrpa memberi tangguh

flrepadak:uJ), yakni, tanpa menangguhkan dan menunda penunrnan

madharat itu kepadaku . Al Kaid adalah al malv (tipu daya). setelah

tantangan kepada mereka ini dan pelemahan berhala-berhala mereka

itu, tidak ada lagi yang lainnYa.
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Kemudian beliau mengatakan kepada mereka: cfiff {rt ity

i{,<Jl Jf lSrtungguhnya pelindunght adalah Atlah yang telah

menurunlran Al Kitab [Al Qw'an]). Yakni, Bagaimana mungkin aku

ta}ut kepada berhala-berhala yang sifatnya serperti itu, padahal

pelindungku yang aku berlindrmg dan memohon pertolongan kepada-

Nya adalatr Allah 'Az.za rra Jalla {4J1 Ji "5i @ang telah

merutrunkan Al Kitab [Al Qtr'or). Redaksi ini adalah alasan tidak

dianggapnya berhala-berhal a i$. Waliy qsy-syai' adalah yang menjaga

sesuatu, menolongnya dan mencegatrrya dari madharat.

idfiIi $- jj go, Dia .meltindungi orang-orang yang

slwlih), yakni, menjaga dan me,nolong mereka serta membatasi atara

mereka dan para musuh mere,ta.

Al Aldfasy berkata, *Ini dibaca: i$\ jfr .$f irt ';t, iy
(Sesunggttbrya pelin&nght &tah Allah yang telah menurunkan Al
Kitab [Al Qtr'an), yakni Jibmail." An-Nuhas bcrkat4 "Ini qira'aturya

'Ashim Al Jahdari.'Qira'ah pcrtama lebih tepat berdasarkan firman-

Nya: 't*{5it;;-';; (dan Dia nulindngi orang-orang yang slwlih).

Firman-Ny a: i3;17j iUr"n C;S*-1 .*i t :'t'ii'u-$i
6i1(Dan berhala-berlulalang kamu seru selain Allah tidoklah

sanggqp menolongmu, bahknt fidak dapat menolong dirinya sendiri).

Altah SWT mengulang ini sebagai tamb"Em penegasan, karena

pengulangan kecaman dan celaan semakin merendahkan orang-orang

muryrkin serta menampal*an kedangkalan akal dan angan-angan

mereka.

:fif 6tfr ;{;; (I)ot kamu melihat berhala-berhala itu

memandang kcpadamu). Ini ,kalimat redaksi permulaan untuk

menerangkan kelematran mereka, alatiumlah twaliyah (redaksi yang

menerangkan kondisi), yakni, dan kondisinya batrwa kamu melihat

mereka memandang kepadamra padatral sebenarnya mereka tidak

dapat melihat. Maksudnya adalatr: berhala-berhalq bahwa mereka itu
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tidak sama dengan yang melihat, dan tidak memiliki mata yang dapat

digunakan untuk melihat.

Ada yang mengatakan, bahwa orang-orang musyrik

membuatkan mata dari permata untuk berhala-berhala itu, sehingga

dengan begitu seolah-olah berhala-berhala itu bisa melihat, padatral

sesungguhnya tidak dapat memandang.

Ada juga yang mengatakan, batrwa yang dimaksud itu adalatr

orang-orang musyrik. Allah mengabarkan tentang mereka, bahwa

mereka itu tidak dapat melihat karena tidak dapat mengambil manfaat

dari apa yang mereka lihat. Walaupun mereka dapat melihat, namun

itu tidak mendatangkan manfaat bagi mereka.

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia

berkata, "Akan didatangkan matatrari dan bulan hingga keduanya

bertemu di hadapan Allah Ta'ala. Lalu didatangkan pula orang-orang

yang menyembatr keduanya, lalu dikatakan: bJ \i gi:;$ l&;V'6* 3 oy(Maka serulah berhola-berhala itu lalu biarkanlah

mereka memperkenankan permintaanmu, iika lwmu memang orang-

orangyang benar)."

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh dari As-

Suddi mengenai firman-Nya, 4L &fi- tr;; (Dan kamu melihat

berhala-berhalq itu memandang kepadamu). ia berkata, "Yaitu orang-

orang musyrik."

Mereka juga meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-

Nya: 6r);a- I 'i, 6g-y Stfr i{;t (Dan kamu metihat berhata-

berhala itu memandang lepadamu padahtal mereka tidak melihat), ia

berkata, "(Yakni tidak melihat) petunjuk yang diserukan kepada

mereka."
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'v 6gi,:lj @ <4\18 a;,r;$ q5\ )Y;{it i
@ryUx\;fr,-v*,\*(t$,#tr:ttrilOjiSL

3;:3#W

r**t:g St:*'iti$ V;>1i U|"iti'i3,{s #
{fljlc iEeyprf @';'rHi.{ fi A A &A
-Hj 

e M ri,61_$,r dtt;j_c 6 e i,\ffi
fri*|if;fr-*j6g /r') ;t-'()lzozz ,/)zoP|19+*ss d-\!J

S;; itS qi 6-;i,,t <in liv
'^r,'.r!i'oL @6#|'d & { 5,tt7*ifr tlfi\ {jfi U Fi

@ 0 @-fr: x;95 a1G i; i,rlilt 4:
"ladilah engkau pemaaf don suruhlah orang mengerjahan yang

mt'ruf, serla berpalinglah daripada orang-orang yang bodah. Dan
jiha kama ditimpa suatu godaan syetan, maha berlindungbh hepada

Allah. Sesangguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahul Sesungguhnyo orang{rang yang bertakwa bila

mcreka ditimpa ntos+eas dari syetan, mcreka ingat (kepada Allah),
maka ketika ilu juga mereka melihu (kesalahan-kesalahannya).

Dan teman-teman mereka (orang+rang haftr danfasik) membantu
syetan-syetan dalam menyesathan, dan mereka tidak henti-henfinya

(menyesathan). Dan apabila hanatidak membawa suatu ayatAl
Qur'an kepada mereka, mereha berhatar'Mengapa tidak kamu buat
sendiri ayat itu.' Katakanlahr'sesungguhnya aku hanya mengikut

apa yang diwahyukan kepadahu dari Tuhanku (Al Qur'an) ini
adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuh dan rahmat

bagi orang-orang yang beriman.' Dan apabila dibacakan Al
Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan
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tenang agar kamu mendapat rahmal Dan sebutlah (nama)

Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahhan diri dan rosa tahut,

dan dengan tidak mengerashan suata, diwaktu pagi dan petang,

dan janganlnh kamu termtsuh otang4rang yang lalal
Sesungguhnya Qnolaikot-tnolaifut) yang ada di sisi Tuhanmu

tidaklah mcrosa enggan nenyembah Altahr'dan mereha

mentasbih**.':rr.:;K{ff:X#{rr'"*bersujud"'

Firman-Nya, fi { g"arun engkatt pemaafl- Setela}r Allah

menyebutkan perihal orang-orang musyrik, menyatakan bodohnya

pandangan mereka dan sesatnya upaya mereka, Allah memerintahkan

Rasul-Nya SAW untuk memaalkan akhlak mereka. Dikatakan:

aWtadztu haqqii 'afwan, yakni, akhadzta haaqqii sahlan (aku

mengarnbil hakku dengan mudah). Ini termasuk bentuk pemudatran

yang diperintatrkan kepada Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan

di dalam Ash-Shabibbatrwa beliau bersabda" t')|;.: ri:;ti li t\:t-
.t:t$ li (Permudahtah dan ianganlah kalian mempersulit.

Sampailranlah kabar gembira dan ianganlah kalian membuat lari

orang lain).61

Yang dimaksud dengan 'fiaisini adalatr kebalikan dari kasar.

Ada juga yang mengatakaru bahwa maksudnya adalatr: Bersikap

tembutlah terhadap shadaqatr mereka dan janganlatr bersikap kasar

terhadap mereka dalam hal itu dengan mengambil apa yang akan

dirasa memberatkan mereka. Dan ayat ini diturunkan sebelum

diwajibkannyazakat.

J.;5\ i5 @o" suruhtah

yakni bil ma'ruuf. Isa bin Umar

orumg mengerjakan yang ma'ru/),

membacanya: 9',/iu., dengan dua

dhammah. Keduanya adalah dua macam logat (akseMogat). Al 'Urf

6t Muttafaq 'alaih: Al-Lu'lu'ua Al Mariah, I 13l, dari hadits Anas.
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al ma,ruuf dan al 'aarifah adalatr sikap baik yang diridhai akal dan

jiwa pun merasa tentram terhadapnya. Contohnya ucapan seorang

penyair:

16ry:t;.ulit+i Y ift iiil Y ';a, ,y.o
"Siapa yang melahtkan kcbaiikan makit tidak akan luput furi

ganjaranrrya.

Silrap yang baik tidak akan sirna di antara Allah dan manusia."

<\rrfi * ,'Ft (serta berpalinglah daripada orang-orang

yang bodofr), yakni, bila engkau telatr menegakkan hujjah dengan

memerintahkan kebaikan k€pada mereka natnun mereka tidak

melaksanakannya maka berpalingtah dari mereka dan janganlatr

beramatr tamah dan berbincang-bicang dengan mereka sebagai

balasan atas sikap merekayang anghrh dan dungu itu,.

Ada yang mengatakan" bahwa ayat ini termasuk yang

hnlcumnya dihapus oleh ayat os-saif (ayat pedang; perintah Pem-g):

Demikian yang dikatakan oleh AMurratunan bin Zaid darn'Atha'.

Ada juga yang mengatakan, batrwa ayat ini muhkamah (hukumnya

tetap berlalnr). Demikian yang dikatakan oleh Mujatrid dan Qatadatr.

Firman-Nya, W $f^dtl ', qi- €y <o"" iika kamu

ditimpa suatu godaon-syetin1. ln-t'tmgt, lA adalah bisikan, begitu

juga an-nagla dan an-nakla. Az-7ayaj berkata, *An-Nazgh adalatt

geralcan yang paling rendah, sedangkan dari syetan adalah bisikan."

Asal malcna an-nazgh adalah al fasaad ftenrsakan), dikatakan:

nazagha bainanaa, artinya: afsada (mertrsak). Ada juga yang

mengatakan, bahwa an-nazgh adalah al ighwaa' (penyesatan).

Maknanya berdekatan. Allatl SS/T memerintahkan Nabi-Nya SAW,

apabila ia mendapati godaan syetan, lrendaklah ia memohon

perlindungan kepada Allah.

I
I
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Ada yang mengatakan,bahwa ketika diturunkannya firman-

Nya: jjf i Uoarun engkau pemaafl, Nabi SAW berkata, "Wahai

Tuhanht, lalu bagaimana dengan lemarahan" Maka turunlatr ayat

ini.62

Redaksi kalimat: ,+ A 'i]{SesurSSt hnya Allah Maha

Mendengar lagi Maha, Mengetihur) adalah 'illah (alasan) perintatr-

Nya untuk memohon perlindungan, yakni, mohonlatr perlindungan

kepada-Nya dan kembalilah kepada-Nya, karena sesungguhnya Dia

Maha Mendengar itu darimu dan Matra Mengetahui itu.

Redaksi kalimar Ut:fl| 'd +{ iifi (ly!*\ 6- i 5L
\iL:i (Sesungguhnya irorg-orong yang bertah,va bila mereka

ditimpa was-was dari syetan, mereka ingat prepada AllahJ)

menegaskan kandungan redaksi sebelumnya, yakni, Sesungguhnya

perihal orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah senantiasa

mengingat apa yang diperintatrkan Allah, yaitu untuk memohon

perlindungan kepada-Nya dan bergantung kepada-Nya ketika mereka

ditimpa was-was dari syetan walaupun ringan.

Qurra' Bashratr membacanya: i.i*, demikian juga qurra'

Mekalr. Sementara qurra' Madindatr dan Kufatr membacany^, ,73i.
Adapun Sa'id bin Jubair membacanya:"ti$,dengan tasydid.

An-Nuhas berkata,'?erkataan orang Arab dalam hal semacam

ini adalah LiL, 6srtan talhfif, karena sebagai mashdar dan thaafa -
yathiifu."

Al Kisa'i berkat4 "\fi mukhaffaf (peringangan pengucapan),

seperti mait dan ma)ryit."

fui-Nuhas berkata, "secara bahasa, maknanya adalatr: apa

yang terbayang di dalam hati, atau terlihat di dalam tidur. Demikian
jugamakna.7-{."

62 Dicantumkan oleh Ibnu Katsir di dalam Tafsirnya, 2D78, dari hadits
Abdunatrman bin Zaid bin Aslam.
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Abu Hatim berkata, "Aku tanyakan kepada Al Ashma'i

mengenai 'r-i*, ia pun berkata, "Tidak ada mashdar yang formatnya

|fr.-
An-Ntrhas berkata "Ini bukan mashdar,tapi bermakna "kS'"
Ada juga yang mengatakan, ba6wa [i:j' aan 4{ adalatr dua

makna yang berbeda. Yang pertama bermakna khayalan, sedangkan

yang kedua adalah syetan itu sendiri. Yang pertama dai: thaafa al

khayaal - yathuufu - tlwifun (khayalan itu mengitari); aan dari kata

ini tidak dikatakan W
As-Suhaili b€rkata, "Karena itu adalah khayalan, tidak ada

hakikatrya." Adaptm firman-Nya, $ iWW,3fi, ltatu kpbun itu

dilipti malapetaka tyotg danngJ.doi Tulanmu) (Qs. Al Qalam

[68]: 19), maka tidak dikatakan lr'1, padanya, karena ini adalatr rz
fa'il yanghakiki.

Az-7anaj bedda, *\hrfiu 'alaihi - athufu, fa thoafa al

khayaal - yathiifu (aku mengitari mereka' maka ktayalan pun

menerawang)."

Hassan melrgatakan

iqlqil r1 e:T. lWb FrfuLi
"Tinggalkmt ini, akan tetapi dengan cara lnlus

yang metuntron:kanfu kala berlalunya malCIn."

Godaan disebut ttaif llarrrra merupakan pembayangan dari

syetan yang menyerupai bayangan khayalan.

(t # i 6F (maka kctika itu iuga mereka melilnt) yarrg

disebabkan oleh ingatrya mereka, yakni, waspada. Ada juga yang

berkata, "Yakni,' alao bashiirah (menyadari)."

Sa'id bin Jubair membacany 
^, 

,\3k, dengan tasydid pada

dzaal. An-Ntrhas b€rkat4 "Tidak ada landasannya dalam batrasa

Arab."
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Firman-Nya: C$ A trtaY; {ir;$ (Dan teman-teman

merelw [orang-orang kafir danfasikJ mambantu syetan'syetan dalam

menyesatlcan). Suatu pendapat menyebutkan, bahwa maknanya

adalah: dan teman-teman syetan, yaitu orang-orang jatrat dari

kalangan manusia-manusia sesat. Dengan anggapan bahwa dhamir

pada'piitj;! kembali kepada il;{liyang tela}r disebutkan, dan yang

dimaksud dengan itu adalatr jenis, sehingga boleh mengembalikan

dhamir jarnak kepadanya.

$1 A trtL:1 (mre mb anrtu' sy e t an-sy e t an dal am meny e s at kan)

yakni, syetan-syetan membantu mereka dalqn menyesatkan sehingga

menjadi bala bantuan bagi mereka. Orang-orang jatrat dari kalangan

manusia disebut teman-teman syetan, karena mereka menerima

godaan para syetan dan mengikutinya. Ada juga yang mengatakan,

balrwa yang dimaksud dengan al ilchu'aan di sini adalatr para syetan,

dan yang dimaksud dhamir-nya adalatr manusia-manusia yang jatrat,

maka khabar-nyaberlaku pada yang berlaku padanya.

Az-Zajjaj berkata, "Para redaksi ini terdapat toqdim wa ta'lchir

(mendatrulukan dan mengemudiu$* kalimat), maknanya: U-$ri

.p' .f ,p-1,u, i4,fl: tt:iH'#fri ip ott*;-t) Ui u ola
(Dan berhala-berhala yang kamu seru selain Allah tidaklah sanggup

menolongmu, balrkan tidak dapat menolong dirinya sendiri. Dan

teman-teman mereka (orang-orang kafir dan fasik) membantu syetan-

syetan dalam menyesatkan), karena orang-orang kafir adalah teman-

teman syetan.

';riefr;J 11 (dan mer e ka t idak he nt i-he nti nya [me ny e s at kanJ).

Al lqshaar adalah berhenti dari sesuatu. Yakni, syetan-syetan itu tidak

akan berhenti dalam membantu orang-orang kafir untuk menyesatkan.

Ada juga yang mengatakan, batrwa kalimat: f;Ilt Atersambung',f.tfi Ada juga yang mengatakan tersambungdengan kalimat: frt$. Ada juga yang menl

dengan al iWwaan .flladalatr al iaht (kejatrilan).
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Nafi' membacanya '#tA-, dengan dhammah pada huruf

mudhari' dar. kasrah pada miim. Adapun yang lainnya membacanya

dengan fattnh pada htrruf mudhari' dan dhammah pada miim.

Keduanya adalatr dua macarn aksen (logat/dialek). Dikatakm: madda

dan amadda

Makki berkat4 "Madda lebih banyak digunakan." Abu

Ubaidah dan segolonga hali bahasa berkata, "Bila ada sesuatu yang

bertalnbah dengan sendirinya maka dikatakan: maddalhuJ, dan bila

diperbanyak oteh yang lainnya maka dikatakan: amaddalhu], seperti

firman-Nya, -eKglifr 'n Fr. i3, {S: 
!ts*- (Niscoya Attah

menolong kamu dengan lima ribu malaikat) (Qs. Aali 'Imraan [3]:
125)."

Ada juga yang mengatakan, batrwa dikatakan: madadtu untuk

hal buruk dat amdodntrmtuk hal baik.

'Ahi- Al Jahdari membacanyar .;lt ,l 'i{rtl(-.Isa bin Umar

membacanya, 
'O:jfr i, .d*g fatluh padg- yaa', dhammah pada

shoad dn tafrhfif pad^ qaof.

Firman-Nya, q {i7J {i $6 $9 & d fV (Dan apabita

kamu tidak membav,a $ntu ayat Al Qur'an kepada mereka, mereka

berkata, "Mengapa tidok kanu bwt sendiri ayat ittt) Iitabaa asy-

syai' artinya jabaahu linofsihi, yaitu mengrrurpulkannya wrttrk dirinya

sendiri. Yakni, m€ngapa kamu tidak mengumpulkannya dengan

mengupayakannya dari dirimu sendiri?

Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: iHtalaqtahaa

(engkau membuatnya sendiri). Dikatakan: ijtabaita al kalaam, artinya

engkau menyusun, mengarang dan mebuat perkataan, yaitu: engkau

mendatangkannya dari dirimu sendiri.

Mereka mengatakan perkataan itu ketika melambatnya watryu.

Maka Allah memerintahkan beliau agar menjawab mereka dengan

mengatakan, 6y 6j-('61 -(3y(Sesuns*rhnla aht hanya mengihtt
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apa yang diwahyukan lcepadaht), yakni, aku bukanlah yang

mendatangkan ayat-ayat dari diriku sendiri sebagaimana yang kamu

katakan.

,# u 6L 6i( &1 
-4 $ lrotoronlah, "sesungsuhnva atat

lunya mengihtt apa yang diwolryukan kepadaht dari Tuhanlat")

Maka apa yang diwayukan-Nya kepadalu dan diturunkan-Nya

kepadaktl aku sampaikan kepadarru

;yA adalah jarnak dai bashiirah, yakni, Al Qur'an yang

difirurkan kepadaku adalah 'H; e 3#.(bufui--buloi yang nyata

dari Tuhanmu), yutgdapat disaksikan oleh yang menerimanya.

Ada juga yang mengatakan, bahwa al baslnair adalatr hujjatr-

huiiah dan bukti-bukti. Az-7ayaj berkata, "Al Bashaair adalah ath'

tlnmq (alan).'

6j4- *Llfi ,siYr lpet nir* dot ratunat bagi orang-orang

yang beriman) di-'athf-kankepada ;layakni, Al Qur'an ini adalatr

bukti-bukti yang nyata, dan petujuk yang dengannya orang-orang

briman mendapat petuqiuk, serta ratrmat. l

Firman-Nya , lfo*efrl#';tfj3fr -r;l$ls (Dan apabtta

dibacakan Al QTtr'an, maka dengokanlah baik-baik, dan

perlwtikanlah dengan tenang). Allah memerintatrkan mereka untuk

mendengarkan Al Qur'an dan memperhatikannya dengan seksana

ketika dibacakan, agar mereka dapat mengambil manfaat dengan itu

dan menghayati hukum-hukum dan kebaikan-kebaikan yang

terkandung di dalamnya.

Ada juga yang mengatakan, bahwa perintatr ini khusus di

waktu shalat, yaitu ketika imarn sedang membaca.

Namun jelaslatr bagi anda, batrwa lafazhnya bermakna lebih

luas dari itu, dan keumuman ini tidak dibatasi oleh sebabnya. Maka"

mendengarkan dan memperhatikan ketika dibacakan At Qur'an adalatr
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i

i berlaku pada setiap kondisi dan pada posisi apa pun yang mewajibkan

itu atas pendengarnya.

Ada juga yang mengatakan, batrwa ini khusus berkenaan

dengan bacaan Al Qur'an yang dibacakan oleh Rasulullah sAW, dan

tidak untuk selain bacaan beliau. Namun pendapat ini tidak ada

dasarnya.

',r;j'$lA logu kamu mendapat rahmat),yakni, agar kamu

memperoleh dan mendapat ratrmat dengan melaksanakan perintah

Allah SWT.

Kemudian Allah SWT memerintahkannya untuk mengingat-

Nya di dalam dirinya, karena menyembgnyikan amal lebih dapat

menyertakan keikhlasan dan lebih dapat diterima.

Ada juga yang mengatakan, batrwa yang dimaksud dengan

adz:dzib [yakni da.1, Stlit adalatr lebih umum daripada Al Qur'an

dan dzikir-&ikir lainnya yang dengannya dapat mengingat Allatt.

An-Nuhas berkata, *Tidak ada perbedaan pendapat mengenai

rnakna: 4;n O 4) fr.f, p* sebutlah [nanal Tuhanmu dalam

hatimu),bahwa itu adalah doa."

Ada juga yang mengatakan, bahwa itu khusus Al Qru'an,

yakni, bacalah Al Qw'an dengan penutr pehatian dan penghayatan.

'4 (!i @rngon merendahlwn diri dan rasa talwt), kedua

kata ini berada pada posisi nashab sebagai lwal (keterangan kondisi),

yakni, mutahdrri'an wa fthaaifan (sambil merendahkan diri dan

merasa tatuO. Al Khiifah adalah al thauf (t*ul), asalnya hhiufah,lalu

wilvu-nya diubatr menjadi yaa'lcarena yang sebelumnya lwsrah. Al

Farra' menceritakan, bahwa bentuk jarnak ktti,ifah adalan fihiaf. r+l

Jautrari berkata, *At Khiifah adalatr at khauf,bentuk jamaknya lhiyaf.

Asalnya w awu,yakni hikhaf.-
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,ff , # iti{t @an dengan tidak mengeraslcan suara),

yakni, duuna al najhuur bihi min al qoul (dengan tidak mengeraskan

suara). Ini di-'athf-kan kepada yang sebelumnya, yakni,

mutadharri'an, kfiaaifan, wa mutakalliman duuna al jahr min al qaul

(sambil merendahkan diri, merasa berbicara dengan tidak

mengeraskan suara).

,S;7$$ ,.!d\<ai waHu pagi dan petang)terkait de"gan f!'f,
yalnri, waktu-uxaktu pagi dan waldu-waldu petang. Al Ghu&.rww

adalah jamak ghodwah, danal aoslual adalah jamak ashiil. Demikian

yang dikatakan oleh Az:Zajjaj daq Al Khafasy, se,perti halnya kata

yamiin dan abuan.

Ada jup yang mengatalcan, bahwa al aashoal adalah jarnak

dd ashl dtmat ashl adalahjamak dlr;i ashiil, sehingga dengan begitu

al aoslual dalah jott'u jam'r'z (iamak dari jnmak). Demikian yang

dikatakan oleh AI Fara'.

Al Jauhari mengatakan, bahwa al ashiit adalah waktu setelatr

Ashar hingga lvlagftrib, bentuk jamakrya aslal, aashaal dan ashaa'il,

seperti jamak ashiitah. Seorang peiryair mengatakan,

,!9\ri")*91 a ,rjft +f i,fl i*ir uti ,s;a

"sunggu\ km adalah rumah yorg Wling mulia penghuninya

dan pling ryoman b er andanya utuk didudtki di s or e har i"

Bentuk jamak lainnya adalah ashlmn, seryrti halnya kata

ba'iir dan.ba'raot Abu Majlaz membacanya JVi;1ti, dalam bentuk

mashdm.

Dikhususkannya penyebutan kedua waktu ini karena

kemuliaan keduanya. Maksudnya adalah mendawamkan dzikrullah

(mengingat Allah).

iay$ e & {t (dan ianganlah kamu termasuk orang-orang

y ang t al ai) terhadap dzikrullah.
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.ir38li';)riF3-i643"4ir-51'Ay(sesungguhnva[malaitrat-
malaikatJ yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan

menyembah Atlah)., Maksudnya adalatr para malaikat. Al Qurthubi

mengatakan, bahwa ini sudatr tjma'.

Az-Zajjaj berkata, "Allah berfirma, 4:'"+$^gada di sisi

Tuhanmu), dan Allatr 'Azza wa Jalla ada di setiap tempatf karena

itulatr mereka senantiasa dekat dengan rahmat-Nya, dan setiap yang

dekat dengan ratrmat Allah 'Azza wa Jalla maka dia berada di sisi-

Nya."

Yang lainnya berkata" "Karena mereka berada di suatu tempat

yang tidak dapat dicapai kecuali oleh hukum Allah."

Ada juga yang mengatakan, batrwa mereka adalatr rasul-rasul

Allah, sebagaimana urgkapan: 'inda al lchaliifah iaisy lutsiir (di sisi

Khalifah terdapat banyak tentara).

Ada juga yang mengatakan, batrwa ini adalah ungkapan

tentang pemuliaan dan penghormatan bagi mereka.

Makna: 'i;#j (mereka mentasbihkan-Nya) adalah

mengagungkan-Nya dan mensucikan-Nya dari segala yang tidak layak

bagi-Nla.

=x\)Jrn4 ,i2 (dan harrya kepada-Nyalah merelw bersujud),

yakni, mengkhususkan-Nya dengan ibadatr sujud yang merupakan

ibadatr yang paling mulia.

Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan

sujud ini adalah merendahkan dan menghinakan diri. Dan penyebutan

itu pada para malaikat penghuni langit merupakan dorongan bagi

manusia.

Sa'id bin Manshur, Ibnu Abu Syaibatr, Al Bukhari, Abu Daud,

An-Nasa'i, An-Nuhas di dalam Nasikh-rrya, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani, Abu Asy-Syaikh, Ibnu
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Mardawaih dan Al Baihaqai di dalam Ad-Dalail meriwayatkan dari

Abdullah bin Az-Zubair mengenai firman-Nya: 't{fi i (Jadilah

engkau pemaafl al aayah, ia berkata, "Tidaklah ayat ini diturunkan

kecuali berkenaan dengan perselisihan manusia.'n Dalam latafu
lainnya disebutkan: "Allah memerintatrkan Nabi-Nya SAW untr.rk

menjadi pemaaf terhadap alfilak manusia."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani di dalam Al
Ausath, Abu Asy-Syailfi, Al Hakim dan di-shahih-kanrrya, serta Ibnu

Mardawaih, dari Ibnu Umar mengenai firman-Nya, '$t f goaiUn

engkau pemaaf), ia berkata, *Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk

mer{adi pemaaf terhadap akhlak manusia."

Ibnu Abu Ad-Dunya, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu

Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, ia berkata,

"Ketika Allah meNrunmkan ayat: Q$ *,i2;$ q)L,'iV'fi t
(Jadilah engkott penaaf dan smthlah orang mengeriakan yang

ma'ruf,, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh),

Rasulullah SAW bertanya, 'Apa ini walwi Jibrifl' Jibril menjawab,

'Aku tidak tatru, nanti aku tanyakan kepada Yang Matra Mengetahui.'

Jibril pun pergl, lalu kembali, kemudian berkatq 'Sesungguhnya

Allah memerintahlranmu untuk memaafkan orang yang

menganiayamu, memberi kepada orang yang tidak mau memberimu,

dan menyambung tali kekeluargaan terhadap orang yang

memutuskanmu'."63 Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan serupa itu
dari Jabir.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Qais bin Sa'd bin Ubadah,

ia berkat4 "Ketika Rasulullah SAW memandangi (asao Hamzatr bin

Abdul Muththalib, beliau bersabda, r++'c;*';ri;li nrt (Demi Allah,

aht akan merusak jasad tujuh puluh orang iart nereka). Lalu Jibril
mendatangi beliau dengan membawakan ayat ini.'ff

63 Ibnu Jarir Ath-Thabari, 9/105 dan Ibnu Katsir,2t277.il Dicantumkan oleh Ibnu Hisyam di dalam As$irah, 3/47, dari jalur

TAFSIR FATHUL QADIR



Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Aisyah mengenai firman-

Nya: jii d gramh englmu pemaafl, ia berkata, "Pemaafan darimu

adalah termasuk akhlak yang terpuji."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya, 1fr i goaiUh engpnu pemaafl, ia berkata,

"Ambillah dari harga mereka atas apa yang. engkau maafkan, yaitu

yang dibawakan kepadamu maka ambillah. Ini sebelum turunnya

suratr Baraa'ah tentang kewajiban shadaqatr dan rinciannya."

Ibnu Jarir dan An-Nuhas di dalam Nasiffir-nya meriwayatkan

dari As-Suddi, ia berkata, "Tentang kelebihan harta telah dihapus oleh

ketentuan z:tkat."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu 7aid, ia berkata "Ketika

ditnnrnkannya, 'fit f g"aW, engkau pemaafl al ryaah, Rasulullatr

SAW berkata, 'Bagaimana tentang kemaratran wahai Tuhanku?' Lalu

turunlalr: 
-€ ,#l ';r6{i($ 1o*,iika kamu ditimpa suatu

godaan sye-tan)."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari

Mujalrid mengenai firman-Ny u, \i!t <rit 5L (Sesungguhnya orang-

orang yang bertalaua),ia berkata, *Yaitu orang-orang beriman'"

Ibnu Abu Syaibatr, Abd bin Humaid, Ibnu Abu Ad-Dunya,

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari

Mujatrid mengenai firman-Nya, qE{$ $J,-{ ii5 6y@ila mereka

ditimpa was-wcts d4ri syetan), iaberkata, *(Yakni) kemarahan."

Abd bin Humaid dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, ia berkata, "Ath-Tlnif adatah kematahan."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari As-

suddi mengenai firman-Nya: Vb'i (mereka ingat tlrepada AltahJ),

ia berkata "Apabila mereka tergelincir, mereka bertaubat."

Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair .. lalu disebutkan riwayatnya.
3ta
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Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini, ia
berkata, "Ath-Thaaif adalahhasutan dari syetan 'ot#t.i tiF V;4i
(merelra ingat qrepada AllahJ, maka ketil@ itu juga mereka melihat

flcesalahan-kesalahannyal), yakni, ketika mereka berhenti dari

kemaksiatan, mereka mengambil perintah Allah dan menyelisihi

syetan. f**t: (Dan teman-teman mereka [orang'orang kafir dan

fasikfi,yakni teman-teman yang para syetan itu, { fi 6ii A trtU
'oiet (membantu syetan-syetan dalam menyesatka4 dan mereka

tidak henti-hentinya [menyesatkanJ), tidak ada manusia yang

mencegah keburukan-keburukan yang mereka lakukaru dan para

syetan pun tidak pernatr melepaskan mereka (terus menggodanya).

ti#$ {i$C 'iE$ 
d fV (Dan apabita kamu tidak membawa

suatu cyat Al Qtr'an lcepada mereka, mereka berkata, "Mengapa

tidak lramu buat'sendiri ayat ifiu") Yakni, mengapa engkau tidak

mereka-reka sendiri, mengapa e,ngkau tidak menyusunnya dan

mengarangnya sendiri.'

Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-SyailJr dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan darinya mengenai firmanya: tli A fiA r+tt;
(Dan teman-teman mereka [orang-orang kafir dan fasrU membantu

syetan-syetan dalam menyesatkan), ia berkata, "Yaitu para jin yang

membisikkan kepada teman-teman mereka dari kalangan manusia. 11
'Uld- i gon mereka tidak henti-hentinya [merryesatkanJ), yakni,

tidak pernalr bosan. ti$g $, $6 /9 6 d fV (Dan apabita

lramu tidak membawa suatu ayat Al Qur'an kepada mereka, mereka

berlrata, "Mengapa tidak lmmu buat sendiri ayat itt') Yakni,

mengapa engkau tidak mengarangnya dari dirimu sendiri."

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-Syaikh, Ibnu Mardawaih

dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Abu Hurairah mengenai firman-

Nya: iriiii 3i'tlsy {oan apabila dibacakan Al Qur'an) al aayatr,

TAFSIR FATHUL QADIR 38s



ia berkata, "Diturunkan berkenaan dengan mengeraskan suara ketika

mereka shalat (makmum) di belakang Rasulullatr SAW."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Al Baihaqi meriwayatkan dari

Ibnu Abbas mengenai ayat ini, ia berkata, "Yakni di dalam shalat

fardhu."

Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi meriwyatkan darinya, ia

berkata, 'Nabi SAW mengerjakan shalat, lalu di belakangnya ada

orang-orang yang membaca (ayat) sehingga bercampur baur. Lalu

turunlah ayat: !(.3fr -rit tliy {Oan apabila dibacalan Al Qur'an)

al aayah.Ini adalah di datam shalat fardhu.'l Lebih jauh ia berkata,
..Walaupun kita tidak dapat mendengar bacaan yang pelan dalam

shalat jatn." '

Sa'id bin Manshur, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi juga

meriwayatkan serupa itu dari Muhammad bin Ka'b Al Qaraztri. Abd

bin Humaid, Ibnu Abu Hatim dan At Baihaqi juga meriwayatkan

serupa itu dari Mujahid. Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-Syaikh, Ibnu

Mardawaih dan Al Baihaqi juga meriwayatkan serupa itu dari

AMullah bin Mughaffal. Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Abu

Hatim, Abu Asy-syaikh dan Al Baihaqi juga meriwayatkan serupa itu

dari Ibnu Mas'ud. Telatr diriwayatkan juga menyerupai ini dari

sejumlatr salaf, dan mereka menyatakan, bahwa ayat ini dittrrunkan

berkenaan dengan bacaan shalat dari imam.

Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dari Al Hasan mengenai ayat

ini, iaberkata, *(Yaitu) ketika shalat fardhu dan dzikir."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu

Abbas mengenai ayat ini, ia berkata, *(Yaitg) ketika shalat dan ketika

diturunkannya wahyu."

Al Baihaqi meriwayatkan darinya mengenai ayat ini, batrwa ia

berkata, *Ini di dalam shalat."
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Abdunazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir
dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-

Nya: A2x O 4j 3l5 <o* sebutlah tnanal Tuluwnu dolam

hatimu) al aayah, ia berkata, *Allah memerintahkannya utnuk

senantiasa mengingat-Ny4 dan Allah melarangnya lengatr. iii\gt
waku pagi) adlaah shalat Subuh, )t7$gadalah diwaktu petang."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Shakhr, ia berkata,
*Al Aaslual adalah antarafrtrhnr dan Ashar."

Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan'dart Taid
mengenai atat ini, ia berkata, 'Tanganlah engkau menyaringkannya

SVSTS Sifiuryaitu di pagi hari dan petang hari.'

Ibnu Jarir dan Abu Asy-syaikh meriwa;ratkan dari Mujahid
mengenai firrnan-Nya; *f|(di wahtt pagi), ia berkata "(Yaitu) di
pkhir fajar, yakni shalat Subuh, sedangkan al aashaal adalah di akhiar
petang, yakni shalat Ashar."

Telatr diriwayatkan banyak hadits dan atsar tentang sujud

tilawah, dan tempat-tempat ayat yang dianjtrkan untuk melakuan

sujud tilau/ah serta cara nrjudnya beserta bacaannya, semua itu
dicantumkan di dalam kitabkitab hadits dan fikib maka lorni tidak

memperpanjang batrasannya dengan mengemukakannya di sini.
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SURAH AL ANFAAL

Banyak mufassir menyatakan bahwa surahint Madanwah

tanpa mengecualikan apa prm darinya, demikian yang dikatakan oleh

Al Hasan, Ilgimah, Jabir bin T;rrtd darlAtha'. Telatr diriwayatkan juga

seperti ini dari Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh An-Nuhas dalam

Nasikh-ny4Abu Asy-Syaikh dan Ibnu Mardawaih darinya, ia berkata,

*Surah Al Anfat dittrunkan di Madinah." Dikeluarkan juga oleh Ibnu

Mardawaih dari Abullah bin Az-zubur, Dikeluarkan juga oleh Ibnu

Mardawaih dariZardbin Tsabit. Sementara itrt Sa'id bin Manshtu, Al

Bukhari, Ibnu Al Mundzir, Abu Asy-syaikh dan Ibnu Mardawaih

meriwayankan dari Ibnu Abbas, batrwa ia berkata "-surah ini-
ditgrunkan di BadaI.' Dalam lafazh lainnya disebutkan, "Itu adalalt

surah Badar.- Al Qurthubi berkata, "Ibnu Abbas mengatakan, 'Ini

suratr Madaniyyah kecuali tujuh ayat, yaitu dari: W 
"-f' 

|'f3-ifi
(Dan [ingattahJ, trctit@ orang-orang t afi, t@aisyJ memikirlcan daya

upoya terhadapmu) 
-ayat 

3G- hingga akhir tujuh ayat'." Surah ini

terdiri dari tujuh puluh enam ayat. Nabi SAW pemah membacakalrnya

di dalam shalat Maghrib sebagaimana yang dikeluarkan oleh Ath-

Thabrani dengan sa4ad shahih dari Abu Ayyub.65 Dikeluarkan juga

oleh Zaid bin Tsabit dari Nabi SAW, batrwa beliau membaca surah Al

Anfaal pada dua raka'at shalat Magtuib.66

65 shahrhdicantumkan oleh Al Haitsami di dalam Majma' Az-Zawaid (2/l18)

dari Abu ayyou, dan ia berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Kabir'

Para perawinya adalah para perawi Ash-Shahih;'' -Zdihrtd,O"*tu*l"n ot"n et Hai6ami di dalam Al Maima'(2/l l8) dari hadits

7ilid, dfi ia uerrata" 'Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Kabir. Para

perawinya adatah para perawi Ash-Shahih."

388 TAFSIR FATHUL QADIR



ei.;lt;;t*-+
3$1,1,y53 N if;si;is(, b 36rii.f ir;f*r,, 6M

'#H{tLili;'sirU,JS"4;
s Mereha menany akan bpodoma tenfrng (pembagian) harta

rar4posan perar,g. Kotafunlahr' Hottt rurnltosan perang itu
h"poiyoo, Altah fur, Ralrul, sebab ita bfiofu,alah hepada Allah
dai perbaihilah perhubungan di antara sqarnamu, dan taotlah

hcpodaAllal, dan Rosttl-Nya jiha horrrr. adaloh onangerang

bcrinun '' (Qs. AtAnf..t [Sl: 1)

,Jffii Fr;;'+ W ui,si'i,*it /r riy,$y

jr3li adalah b@t* jamak o"ti jilt yang artinya ii;rir
(rampasan perang). Contoh lolimat, pcrkataan Antaratr:

"seswgguhlah ka ni bila peperoqan telah berkecanuh kmt
hot pulkot ltqta wtuk kopentingan diri lcotti,

dan menalan diri knla dibagikfrfitn rampasan Wrong."

Makzudnya adalah i;rfiir lrampasan perang). Asat makna JiSr

adalah iirflr ltamUaUanl. Harta rampasan perang disebtrt dernikian

karcna ia merupakan tambahan pada apa yang Allah halalkan bagi

umuat ini, yang mana pernah diharamkan bagi umat sebelumnya. Atau

karena itu menrpakan tamb"han yang didapat oleh mujahid di

samping pahala jihad. jbl juga mempunyai makna-makna lai& di

antaranya adalah ilii' 1r.r*pafr1, lg;)i (keinginan) d^ )Tla g;
(menumbulrkan kebajikan). ul, ' artinya tia, (amalan tambqhan)

karena merupakaan tambatran terhadap yang wajib. Ul,At juga

bermakna ,ll, tii(anaknya anak; cucu)
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Adapun mengenai sebab turunnya masih ada perbedaan

pendapat dikalangan para sahabat RA ketika terjadi perang Badar,

sebagaimana yang nanti akan dipaparkan. Maka Allah mencabut dari

tangan mereka apa yang telah mereka raih itu dan menetapkannya

sebagai milik Allah dan Rasul. Allah berfirman, )it6 iu J"iiVi ;
(Katalrnnlah; "Harta rampasan perang itu lrepunyaan Allah dan

Rasul") yakni, hukumnya dikhususkan oleh ketetapan Allatr dan

Rasul-Nya, yang mana Rasulullah SAW berdasarkan perintah Allah

SWT membagikannya kepada kalian, dan kalian tidak mempunyai

kewenangan dalam hal itu.

Segolongan satrabat dan tabi'in berpendapat, bahwa

sebelumnya harta rampasan perang adalah khusus hak Rasulullatr

sAw, dan tidak seorang pun memiliki hak padanya, sampai turunnya

firinan Allah ra'ala, ,4 ;ttil ,i;i i #6ffiV (Ketahuitah,

sesungguhnya apa saia yang dapat kamu peroleh sebagai ratnpasan

perang, malra sesungguhrrya seperlima untuk Allah). Kemudian Allah

memerintahkan mereka untuk bertakwa, saling memperbaiki

hubungan di antara sesama mereka, menaati Allah dan Rasul-Nya dan

tuntuk patuh kepada perintah keduanya, dan meninggalkan

perselisihan yang terjadi di antara mereka.

Kemudian Allah berfirman, ',*3 K uL$ilm kamu adalah

orang-orang beriman), yakni, aplikasikanlatr ketiga perintah ini jika

kalian orang-orang yang beriman. Di sini jelas terkandung stimulus

dan dorongan, karena kondisi mereka memang berada dalam

keimanan. Jadi seakan-akan Allah mengatakan, "Jika kalian

senantiasa berada di atas keimanan kepada Allah." Karena ketiga

perkara ini, yang berupa ketakwaan kepada Allah, memperbaiki

huburqgan di antara sesama mereka, serta menaati Allah dan Rasul-

Nya, tidaklatr akan sempurna keimanan tanpanya, bahkan tidak akan

kokoh pangkal keimanan seseorang yang tidak mengaplikasikannya,
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karena orarrg yang tidak bertakwa serta tidak taat kepada Allatr dan

Rasul-Nya bukanlah omng yang beriman.

Ahmad, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Abu Asy-Syaikh, Al
Hakim, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi di dalam Sunan-nya

meriwayatkan dari Abu Umamab ia berkata "Aku tanyakan kepada

Ubadalr bin Ash-Shamit teirtang Al Anfaal, ia pun menjawab, '(Itu)
diturunkan kepada kami, para peserta perang Badar, yaitu ketika kami

berselisih tentang harta rampasan pemng, yang mana saat itu perangai

memburuk, lalu Allah mencabutnya dari tangan kami dan

menetapkannya kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW

membagikannya kepada kaum muslimin dengan sama rata'."67

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, Ahmad, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu lldim, Ibnu Hibban, Al Hakim dan ia
menshatrihlcannya, Abu A.sy-Syaikn, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi

di dalam Stmm-tya dari LJbadah bin Ash-Shamit, ia menuturkart
*Kami berangkat bersana Rasulullah SAW, lalu aku tunrt serta

perang Badar bersamabeliar Kemudian orang-orang pun berhadapan,

lalu Allatr memporak-porandakan musuh. Lalu suatu rombongan

mengejar mereka untuk menghabisi dan membunuh merek4

sementara serombongan lainnya meNrgepmg sisa-sisa pasukan musuh

dan menghimpunkmny4 dan serombongan lainnya mengelilingi

Rasulullah SAW agar tidak ada seorang musuh pun yang mengenai

beliau. Ketika malam tiba, sebagian orang memberikan hafia

rampasan kepada sebagian lainnya, lalu orang-orang yang

mengumpulkan harta rampasan perang berkata, 'Kami telatr

mengempungnya dan mengfuimpunkannya" maka tidak ada orang lain
yang berhak terhadapnya.' Sementara orang-orang yang mengejar

musuh berkata, 'Kalian tidak lebih berhak terhadapnya daripada kami.

Kamilah yang telah mendapatkannya dari musuh dan membuat

67 Shahih, Ahmad 6R?2) dan Al Hakim (21326), dan ia mengatakan, "Shahih,"
serta disepakati oleh Adz-Dzahabi.
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mereka lari.' Dan orang-orang yang mengitarai Rasululiah SAW

berkata, 'Kalian tidak lebih berhak terhadapnya daripada kami.

Kamilah yang telatr mengrtari Rasulullah SAW, dan kami khawatir

kalau ada seorang musuh yang mengenai beliau sehingga kami

disibukkan oleh itu.' Lalu turunl e )i):6 bStffirri ir;,Vi & 6fi-
(Merelra menanyakan kepadamu tentang [pembagianJ . harta

ru4pasan perang. Katakanlah, "Harta rampasan perang itu

kcpunyaan Allah dan Rasul"). Lalu Rasulllah SAW membagikannya

kepada kaum muslimin. Dan adalah Rasulullah SAW, apabila

menetap di wilayatr musuh, beliau memperoleh seperempat bagian

harta rampas,an perang dan bila beliau kembali, maka setiap orang

mendapatkan bagian sepertiganya. Beliau memang tidak menyukai

harta rampasan perang, dan beliau bersabda" & ;a#lj:ir t€i 
":t'@ (Hendafuya orumg hnt dari kalangan laum muslimin

ienyalur kannya kepada golongan temah mer e ka)."68

Diriwayatkan oleh Ishaq bin Ratrwaih di dalam Mwnad'nya,

Abu Asy-syaikh dan Ibnu Mardawaih dari Abu Ayyub Al Anshari, ia

menuturkan, "Rasulullah SAW pernatr mengirim suafu pasukan, lalu

Altah memberikan pertolongan dan kemenangan kepadanya, maka

setiap orang yang datang dengan membawa sesuatu, beliau

memberinya dari yang seperlima bagian, lalu kembalilah orang-orang

yang tadinya maju lebih dulu untuk memerangi dan menawan musuh

dengan meninggalkan harta rampasan di belakang mereka sehingga

mereka tidak memperoleh sedikit pun harta rampasan, lalu mereka

berkata, 'Watrai Rasulullah, bagaimana perihal orang-orang yang

maju dan menawan (para musuh)? Sementara orang-orang yang tidak

terlibat langsung dalam peperangan jusru engkau memberi mereka

harta rampasan perang?' Rasulullah SAW pun terdiam, lalu turunlatr,

J-fot( ,i i$nS-<Uueka menanyakan kepadamu tentang [pembagianJ

c Ahmad (51323) dan AI Hakim Qll35), dan ia mengatakan, "Shahih," serta

disepakati oleh Adz-Dzahabi.
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harta rampasan perang). Selanjutnya Rasulullatr SAW memanggil

mereka lalu bersabda, i;U-lur i,ri S- ri )$urti..r,tti niial 6 b\:)
d,1 {Xr*balikanlah qpa yang tLtoi foU* ambil dan berbagilah

secara adil dan sama karena sesungguhnya Allah memerintahkan itu

lcepada kalian). Mereka menjawab, 'Kami telatr menggunakannya.'

Beliau bersabda lagi, U|3 \i-,by (P erhitmgkonlah itu) )ne

Dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan

dishatrihkannya, An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu

Hatim, Abu Nu'aim di dalam Al flilyah, AI Hakim dan telah di-
shahih-lawrya,Ibnu Mardawaih serta Al Baihaqi di dalam Sunan-nya

dari Sa'id bin Abu Waqqash, ia menuturkan, "Aku berkata, 'Wahai

Rasulullah, kini Allah telah menyembuhkanlar dari kaum musyrikin,

maka berilah atu pedang ini.' Beliau menjawab, l:t U i iil.tr rii bt

'.ib ,d (Sesunggatuya pedang ini bukot milihttu dan bukan puli
militht. Letal*oial). Mal<a alru prm meletakkannya. Kemudian aku

kembali sambil hgumam, 'sernoga pedang ini diberikan kepada

orang yang tidalc mengalpi derita yang aku alami.' Tiba-tiba seorang

lelaki rnunanggilku dari belakang, aku pun berkata, 'Apakatr Allatr

telah menurunkan se$Etu mengenaiku?' Lalu beliau bersabda, *
u 'At d'S: i 'nf ,d'i ai ',i*t' 

'5 Cib (Engkau te,tah

meminta pedang ini kepadoht, tumun itu bukan milikht, dan kini

[AllahJ telah membeirkan kcpadah+ n aka pedang itu Hni adolah

mitibnu).1o Saat itu Allah telah menunrnlon: J-fit$i ,, ifiI;3-(Mereka
menanyakan Lopadamu tentang [pembagianJ horta rampasan

perang')."

* Dicantumkan oleh Ibnu Hajar di daldm Al Mathalib Al 'Aliah (3/hal.
33513628) dan disandarkan kcpada Ishaq. Di dalam catatan kakinya disebutkan: Al
Bushiri berkata, "Diriwayatkan oleh Ishaq dengan sanad dha'ifkarena kelemahan
Washil bin As-Saib." Qll70).

70 Hasan shahih, Ahmad (l/178); Abu Daud Q7a$; At-Tirmidzi (3079); Al
Hakim (21 132). Di-shahih-lrrurr oleh Al Albani.
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Dalam redaksi Ahmad disebutkan: Batrwa Sa'd bertutur,

"Ketika saudaraku terbunuh saat perang Badar dan aku pun telah

membunuh Sa'id bin Al 'Ash serta mengambil pedangnya yang

dinamai Dzul Kanifah,lalu aku membawakannya kepada Rasulullah

SAW," ia kemudian menyebutkan kisah yang menyerupai kisah tadi.

Hadits ini diriwayatkan juga dari Sa'd melalui jalur-jalur lainnya.

Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Amr bin

Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, "Bahwa orang-orang

menanyakan kepada Rasulullatr SAW tentang (pembagian) harta

rampasan perang, lalu turunlah: dfircii & 6;6-(Mereka menanyakan

lcepadamu tentang [pemb agianJ hart a r ampas an per ang)."1 |

Ibnu Mardawih juga rneriwayatkan darinya, ia bertutur,

"Sebelum Nabi SAW membagikan (harta nmpasan perang), turunkan

kepada beliau (ayat): &ti * ;(,jf;;(Mereka menanyalcan kcpadamu

tentang [pembagianJ h,arta rampasan perang). Kecuali dari bagian

yang seperlima, karena beliau membagikan dari yang seperlima saat

perang Khaibar."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Abu Daud, An-Nasa'i,

Ibnu Jarir,Ibnu Al Mundzir, Ibnu Hibban, Abu Asy-Syaikh, Al Hakim

dan ia rnenshatrihkannya, Ibnu Mardawaih serta Al Baihaqi di dalam

Ad-Dalail dari Ibnu Abbas, ia berkaia, "Saat perang Badar, Nabi SAW

bersabda, i?'2 $3'dli8 1 ?t u: asii I tk lii W;g V (Barangsiapa

membunuh [musuhJ maka baginya sekian dan sekian, dan siapa yang

mendwan [musuhJ bagi baginya sekian dan sekian). Sementara itu,

kaum tua bertugas di bawatr panji-panji, sementara golongan muda

bersegera menyorong pertempuran dan harta rampasan perang. Lalu

golongan tua berkata, 'Sertakanlah kami bersama kalian, karena

sesungguhnya'kami adalah tameng pendukung kalian. Jika kalian

mengalami sesuatu, tenfu kalian akan menuju ke aratr kami.' Maka

7r Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir (9/l l8).
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mereka pun mengadukan perselisihan kepada Nabi SAW, lalu

turunlalr: dfirti ,i $jq(Mereka menanyalwn kepadamu tentang

[pembagianJ harta rampasan perang),lalu Nabi SAW membagikan

harta rampasan itu kepada mereka dengan samarata."12

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

dan Al Baihaqi di dalam &man-rya meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya, J-6ff( ,t i(,fi|- (Mereka menanyakan

kcpadamu tentang [pembogiutJ huta rampasan perang), ia berkata,
*Al Anfaal adalatr al maglnoim @rampasan perang).Dulunya itu
adalah kh-usus unttrk Rasulullah SAW dan tidak ada seorang pun yang

berhak memperoleh tawanan kaum muslimin yang dibawakan kepada

beliau, sehingga bila ada yang menyembunyikan jartrm atau benang

pun maka itu sebagai b€nuk kecurangan (korupsi). Lalu mereka

meminta kepada Rasulullah SAW agar memberikan sesuatu kepada

merek4 maka Allah menrrrmtan ayat: JfISi ,6 jrirti ,i 6;t;:r-
(Mereka menorryakan kcpadanu tentang [pembtagianJ huta
rampason perang. Katakanlah, 'Hota rampasan perang rru) adalatt

milikku dan kalian tidalc memprmyai hak sedikit pun dalam hd itu,
'Frt6$'t;"+JS':f \fil1@ebab itu bertakwalah kepada Allah dan

perbaikilah perhubungan di otua sesamamu), hingga firman-Nya:

|t # K \Qika kanu adolah orang-orang beriman). Kemudian

Allah menurunkan ayat; ,A U # g f#V (Ketahuilah,

sesungguhrrya apa saja yang dopat kamu peroleh sebagai rampasan

perang). Kemudian yang seperlima itu dibagikan untuk Rasulullah

SAW, kaum kerabat, anak-anah yatim, orang-orang miskin dan orang-

orang yang berhijrah di jalan Allatr, serta menetapkan yang empat

perlima bagian dibagi sama rmtuk semua, yaitu kuda (penwrggang

kuda) dua bagian, pemiliknya satu bagian dan yang berjalan kaki satu

bagian."

'2 Shahih, Abu Daud (238) dan Al Hakim QnzD.Al Albani mengatakan,
*Shahih."
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Abu ubaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu

Abbas mengenai firman-Nya, J-riili * $fi-(Mereka rnenarryakan

kcpadamu tentang [pembagianJ harta rampascm perang), ia berkata,

*Itu adalalr al maghaanim (hartarampasan peratg), kemudian (hukum

ayat itu) dihapus oleh ayat: ,f; u # 6 Y*\ (Ketahuilah,

sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan

perang)."

Malik, Ibnu Abi Syaibatu Abu Ubaid, Abd bin Humaid, Ibnu

Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu HatinU An-Nuhas, Abu Asy-Syaikh

dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Al Qasimbin Mghammad, ia

menufurkan,."Aku mendengar seorang letaki menanyakan tentang Al

Anfaal (harta naurpasan perang) kepada Ibnu Abbas, iapun menjawab,

.Kuda termasgk an-n$l (harta rarnpasan perang), barang bawaan

tentara jugatermasuk @r-nolt (harta rampasan Perang).' Lalu laki-laki

ihr mengulangi lagi pertanyaannya, maka Ibnu Abbas berkata, 'Ini

seperti unta yang dipukul oleh IJmar'." Dalam latazh lainnya

disebutkan: Maka Ibnu Abbas berkata "Apa yang mendorongmu

untuk diperlalcukan sebagaimana yang dilakukan Umar terhadap unta

kak? Umar memulculnya hingga darah mengalir di kedua mata

kakinya."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya' ia

berkata *Al Anfaal adalah al maghaanim (harla rampasan perang).

Mereka diperintahkan rmtuk mempertaiki hubungan di afara sesama

mereka mengenai itu, lalu yang luat mengembalikan kepada yang.

lemah."

Abd bin Hurrai4 Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, An-Nuhas dan

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Atha' mengenai firman-Nya,

$,,,tn rr 61"5-(Uereka menanryakan kcpadamu tentang [pernbagianJ

harn )o*p^o, perang), ia berkata *Yaitu harta yang beralih dari

kaum musyrikin kepada kaum muslimin tanpa peperangan, yaitu'

berupa budak (harrba sahaya), binatang tunggangan serta peralatan.
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Dan itu adalatr hak Nabi SAW, beliau berhak memperbuat itu dpa

yang dikehendakinya."

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir dan Abu Asy-syaikh

meriwayatkan dari Muhammad bin Amr, ia bertritur, "Kami diutus

untuk menemui Sa'id bin Al Musayyab untuk menanyakan Al Anfaal
(harta rurmpasan perang) kepadanya, ia pun berkata, 'Kalian
menanyakan kepadaku tentang al anfaal (harta rampasan perang).

Sesungguhnya tidak ada lagi harta rampasan perang setelah ketiadaan

Rasulullah SAW."'

Abdurrazzaq juga meriwayatkan dari Sa'd, ia berkata,

"Tidaklah mereka memperoleh harta rampasan perang kecuali dari

yang seperlima bagian." Abdwmzzaq juga meriwayatkan darinya,

bahwa ia mengatakan, "Tidak ada bagian rampasan di dalam harta

rampasian kaum muslimin kecuali yang seperlima."

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Anas: Batrwa salah seorang

pemimpin pasukan hendak memberinya bagian sebelum membagi

lima, maka Anas menolak menerimanya kecuali setelah membagi

lima.

Ibnu Abi Syaibatr, Abd bin Humaid dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Asy-Sya'bi mengenai firman-Nya, J-G$i ,i e{X-
(Merela menanyalmn lcepadamu tentang fpembagianJ harta

rampasan perqng), ia berkatq "(Yaitu) apa yang didapatkan oleh

pastrkan perang."

Ibnu Abu Syaibatr, Ibnu Jarir dan An-Nuhas, di dalam Nasikh-

nya, meriwayatkan dari Mujahid dan Ikrimatr, ia berkata, "Dulunya a/

anfaal (harta r,rmpasan perang) ditetapkan sebagai hak Allatr dan

Rasul-Nya hingga 
-hukumnya- 

dihapus oleh ayat: ,7ii61f;5
,t$ U(Ketahtglah, sesungguhnya apa saia yang dapat kamu peroleh

sebagai rampasan perang)."
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r Ibnu Abu Syaibah, Al Bukhari, di dalam Al Adab Al Mufrad,

Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi, di dalam Syu'ab Al Iman,

rneriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya,3$ \NY,
'kS. (dan perbaikitah perhubungan di antara sesamamu), ia

berkata, "Ini jalan keluar dari Allah untuk kaum mukminin, agar

mereka bertakwa dan saling memperbaiki hubungan di antara sesama

mereka, saat berselisih tentang harta rampasan perang."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Makhul, 
'ia 

berkata,
,,Baiknya hubungan di antara sesama mereka adalah dengan

mengembalikan harta rampasan perang, lalu dibagikan kepada mereka

yang tetap ada bersama Rasulullatr SAW dan mereka yarug bertempur

(mengejar musuh) serta mengumpulkan harta rampasan perang."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Atha' mengenai firman-

Nya, ii/:5 1A \;;rft (dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nva), ia

berkata, "Menaati Rasul adalah mengikuti Al Kitab dan As-Sunnah."

,7\); # t$ \.sfi 'r1. fi q trr 5i tiLir-$l <,iiii\ fiy
ti;t'79\<rH-6-,1\ I'Y'fr.-*j{&'6tr;:r3

4j'*$3;'lvsfu5\A53
z 2 . ).)23('Ury-t))

,, /- Do tlz ..zzP-ts oss; o4tt2

"sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang

apabila disebut namaAllah gemetarlah hati mereka, dan apabila

dib ac a kan k ep ad a me r e h a ay ah ay at-Ny a, b e rt a m b ah a lah iman

mereka (karenanya) dan kepada Tuhanlah mereka bertawakkal,

(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menaJkahkan

sebagian dari rezeki yang Kami berihan kepada mereka Itulah

orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka ahan
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memperoleh beberapa derajat ketinggian di shi Tuhannya dan

ampunan serta rezeki (nikmat) yang mulia."
(Qs. Al Anfaal [8]:2-a)

grJrt artinyu ei1,i U'{,(takut), maksudnya bahwa terjadinya

rasa takut terhadap Allah ketika mengingat-Nya merupakan perihal

orang-orang beriman yang imannya sempurna lagi ikhlas karena

Atlah. Jadi batasan kriteria ini berdasarkan sempumanya keimanan,

bukan berdasarkan pokok keimanan. Sejumlatr ahli tafsir mengatakan,
o'Ayat ini mengandung dorongan untuk menaati Rasulullah SAW

dalam masalah pembagian harta rampasan perang." Cukup jelas bagi

anda, bahwa kendatipun itu benar, dimasukkan ke dalam cakupan

makna ayat ini, dilihat dari segi bahwa bergetarnya hati ketika

mengingat Allah dan bertambahnya keimanan ketika dibacakannya

ayat-ayat Allah meniscayakan pelaksanaan apa yang diperintatrkan

Allah SWT, batrwa status harta rampasan perang adalah kepunyaan

Allah dam Rasul-Nya, namun yang zhahir, bahwa maksud ayat ini

adalah, menetapkan keistimewaan bagi yang keimanannya sempurna

tanpa terikat oleh suatu kondisi apa pun? waktu kapan pun dan

peristiwa apa pun.

Yang dimaksud dengan pembacaan ayat-ayat adalah

pembacaan ayat-ayat yang diturunkan, atau ungkapan tentang

keindatran ciptaan-Nya dan kesempurnaan kekuasaan-Nya pada bukti-

bukti ciptaan dengan mengingat pencitaannya yang indah dan

keajaiban-keajaiban yang mengkhusyu'kan orang-orang beriman

ketika mengingatnya. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang

dimaksud dengin bertambahnya keimanan adalah bertambatrnya

kelapangan dada, ketenteraman hati dan kedamaian perasaan ketika

pembacaan ayat-ayat. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang

dimaksud denan bertambahnya keimanan adalah bertambatrnya amal,

karena keimanan adalah satu hal yang tidak bertambatr dan tidak pula
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berkurang. Namun banyak ayat dan hadits-hadits m:utowatir yang

menyangkal pandangan ini'

lt;('fi- ,*; {F-t (dan *epada Tuhanlah merela bertawaklcal)'

bukan kepada selain-Nya. Tawakkal kepada Allah adalah

memasrahkan urusan kepada-Nya untuk segala urusan'

Maushul di dalam redaksi ',t"$\ <rt:$- O-5\ (vaituJ

orang-orang yang mendiriftan shalat) pada posisi rafa' karena

menyifati maushul yang sebelumnya, atau badal darinya, atau

penjelasannya. Atau berada pada posisi nashab sebagai pujian'

Dikhususkannya shalat dan shadaqah karena keduanya

merupakan pokok dan dasar kebajikan.

g pada kalimat (2 berfungsi menunjukkan sebagian' Kata

pennnjuk ,41 Uilah orang-orang) menunjukkan kepada orang-

orang yang disifati dengan sifat-sifat sebelumnya. Kata ini sebagai

mubtada' dan lchabar-nya adalah sjlil ii O*S beriman dengan

sebenar-benarnya), yakni, batrwa mereka itulah orang-orang yang

keimanannya sempurna lagi mendalam hingga mencapai puncaknya.

k ldrngon sebenar-benarnya) adalah mashdar yang menegaskan

kandungan kalimat 'bh$l fi, fkni, yang sebenar-benarnya' Atau

sebagai sifat dari mashdar yang mahdzuf (dibuang/tidak

ditampakkan), yakni: rii $6il ohijlr ii (yang beriman dengan

keimanan yang sebenar-benarnya).

; Kemudian Allah menyebutkan kemuliaan yang telah disiapkan

bagi yang memadukan sifat:sifat ini, Allatr pun berfirm^, L;t;'$
(Meretra akan memperoleh beberapa derajat ketinggian), yakni

kedudukan-kedudukan nan baik dan kemuliaan di surga yang ada di

sisi Tuhan mereka. Statusnya di sisi Allah SWT menambah kemuliaan

dan keagungan bagi mereka. Redaksi kalimat j4r3 '"*. 'Lg; 'l
(Merela akan memperoleh beberapa deraiat ketinggian di srsi

Tuhannya) adalah khabar kedua untuk 4l @*h orang-orang),
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atau redaksi kalimat permulaan sebagai jawaban untuk pertanyaan

yang diperkirakan. r,;53 (dan ampunan) di'' athf'kankepada L:. r:r,
yakni, ampunan untuk dosa-dosa mereka. f.41 '35i, ttrrro rezeki

fnilonatJ yang mulia). Allah memuliakan mereka dari keluasan

anugeratr dan limpahan kebaikan-Nya.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya, 'ii$ LU (genetarlah hati mereka), ia berkata,

"Bergetarlah hati mereka." Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hirtim juga

meriwayatkan darinya mengenai ayat ini, ia berkata, "Hati orang-

orang munafik tidak merasakan apa-apa dari dzikrullah saat

melaksanakan kewajiban-kewajiban-Nya, mereka juga tidak

mempercayai apa pun dari ayat-ayat Allah, tidak bertawakkal kepada

Allah, tidak melaksanakan shalat bila sedang tidak berbaur dengan

kaum muslimin lainnya dan tidak pula mentinaikan zakat harta

mereka, maka Allah mengabarkan bahwa mereka itu bukanlah orang-

orang yang beriman. Kemudian Allah mensifati orang-orang beriman

dengan rirman-Ny r, 'ii$ J; ';l 5)s 6y it$ <rh#\ C3y

(Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang

apabila dfiebut natno Allah gemetarlah hati mereka) sehingga mereka

melaksanakan kewaj iban-kewajiban-Nya."

Al Hakim At-Tirmidzi, Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syakh

meriwayatkan dari jalur Syahr bin Hausyab dari Ummu Darda', ia

berkata, "sesungguhnya gemetar di dalam hati adalatr sesperti

terbakarnya kurap (kadas), watrai Syatr bin Hausyab, bukankatr

engkau merasakan gemetar ketakutan?' Aku menjawab, 'Tentu.' Ia

berkata lagi, 'Karena itu, berdoalah saat itu, karena sesungguhnya doa

saat itu dikabulkan."'

Al Hakim At-Tirmidzi meriwayatkan dari Tsabit Al Banani, ia

berkata, "Fulan berkata, 'sungguh aku mengetahui kapan aku

dikabulkan.' Mereka berkata, 'Bagaimana engkau tatru itu?' la

menjawab, 'Manakala kulitku merinding,'hatiku bergetar dan mataku
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iberkaca-kaca (meneteskan air mata), maka saat itulatr doa akan

dikabulkan'." Ia juga meriwayatkan dari Aisyatr, ia berkata, "Tidaklah

gemetar di dalam hati orang beriman melainkan seperti bara kurap,

bila seseorang dari kalian merasakan getaran itu maka hendaklah ia

berdoa pada saat itu."

Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan daxi

As-Suddi mengenai ayat ini, ia berkata, "Seseorang yang hendak

berbuat zhalim atau melakukan suatu kemaksiatan lalu dikatakan

kepadanya, 'Takutlah engkau kepada Allah,' lalu bergetarlah hatinya."

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, (i2y ffif:
(bertambahalah iman merelca), ia berkata, "Sebagai pembenaran."

Mereka juga meriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Anas mengenai firman-

takut."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Ny u, {rftj:- 4.t i1fi,a gan l<epada Tuhanlah mereka

bertm,saklwl), ia berkata, "Mereka tidak mengharapkan selain-Nya."

Keduanya juga meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya, ? it!-i|(3, 'bj;A Qtulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-

benarnya), ia berkata, "Mereka terbebas dari kekufuran." Abu Asy-

Syaikh meriwayatkan darinya tentang firman-Nya, g (dengan

s e b e n ar - b e nar ny a), ia berkata, "Dengan setulus-tulusnya. "

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai

firman-Nyu, ,Lr:.r1 $ {Urrdo akan memperoleh beberapa derajat

ketinggian), ia berkata, "Yakni keutamaan dan rahmat."

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Ny 
^, 

L;3; $ {Utrr*o
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akan memperoleh beberapa derajat ketinggian), ia berkata, *Amal-

amal yang tinggt."

Abd bin Humaid dan Ibnu Abu Halim meriwayatkan dari Adh-

Dhahhak mengenai firman-Nya , L53 $ @urt- akan memperoleh

beberapa derajat ketinggian), ia berkata, "Para penghuni surga itg

sebagian mereka di atas sebagian lainnya, lalu orang yang lebih tinggi

keutamaannya dapat melihat orang yang rendah darinya, sedangkan

orang yang lebih rendah tidak akan melihat orang lain yalng

mempunyai keutamaan atasnYa."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu

Taid mengenai firman-Nya, tp13 (dan ampunan), ia berkata,

"Dengan meninggalkan dosa-dosa." Kemudian tentang firman-Nya,

f'-rL 3:; au* rezeH fnitonatJ yang mulia), ia berkata, "Amal-

amal shalih."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'b Al

Qaraztri, ia berkata, "Jika kalian mendengar Allah berfirman, lbi
f.4L (serta rezeki [nihnatJ yang rnulia), maka itu adalah surga."

{';,F ixlt l;q } LL' rif| ai,.'u, 45 6:A TK

'orlLi e, 3. F\ Jy.}3-e &i (r3. ;iJJ O 6'j +4

oJ i'"it oi;ii Fr;A #'^fi\
'rt' *; 4i&" #t'e- ixt *;3 K1 J;f4 #1li

5};51,f $ w, JEi"'g bx-@'o.ifr
$Sebagaimana Tuhanmu rnenyuruhmu pergi dari rumahinu dengan

hebenaran, padahal sesungguhnya sebagian dafi otani-orang yang

beriman itu tidak menyukainya, mereka membantahmu dengan

@
@

,6LW{Utb
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kebenaran sesudah nyata (bahwa mereha pasti menang), seolah-
olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat

(sebab-sebab kematian itu). Dan (ingatlah), ketika Allah
menjanjikan kepadama bahwa salah satu dari dua golongan (yang

kamu hadapi) adalah untukmu, sedangkan hamu menginginkan
bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu,

dan Allah menghendaki untuk membenarkan dengan ayat-ayat-Nya
dan memusnahkan otang-orang kaJir, agar Allah menetapkan yang
haq (Islam) dan membatalkan yang bathil (syirik) walaupun orang-

orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.r,
(Qs. Al Anfaal [8]: 5-8)

Firman-Nya, ffi ,lX 'q 6t5 itrA -(!{ lsebagoimana
Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran). Az-
Zajjaj mengatakan, "Kaf pada posisi nashab, yakni: harta rampasan

perang itu adalah pasti bagimu sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu
pergi dari rumahmu dengan kebenaran, yakni seperti perintah

Tuhanmtr agar kamu keluar. Maknanya: Berangkatlah untuk urusanmu

mengenai harta rampasan perang, dan berilah siapa saja yang engkau

mau walaupun mereka tidak menyukai. Karena sebagian sahabat

mengatakan kepada Rasulullah SAW ketika beliau menetapkan

sesuatu bagi yang membalvakan tawanan, 'Masing banyak orang yang

tidak mendapat apa-apa.' Jadi posisi kaf adalah nashab sebagaimana

yang telah kami sebutkan tadi." Demikian juga menurut Al Farra'.
Sementara Abu Ubaidah mengatakerl, "Itu adalah sumpatr. Yakni:
Demi Dzatyangmenyuruhmu pergi. Jadi kaf itubermakna wanu dan
tidak bermal<na alladzif." Al Akhfasy Said bin Mas'adatr mengatakan,

"Maknanya: Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-

benamya sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu keluar." Ikrimah
mengatakan, "Maknanya: Taatilah Allah dan Rasul-Nya sebagaimana

Tuhanmu menyuruhmu keluar. "
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Ada juga yang mengatakan, bahwa {fA 11( terkait dengan

L;; $ tUrrr*o akan memperoleh beberapa deraiat ketinggian),

yakni: Janji ini adalah benar di akhirat kelak untuk orang-orang yang

beriman ,if1 Afi. U A 6;A TK lsebagrimana ruhanmu

menyuruhmu pergi dori rumahmu dengan kebenaran), dan janji itu
adalah wajib baginya. Maka penutrilah janjimu dan raihlah

kemenanganmu atas musuhmu, niscaya Aku penuhi janji-Ku

kepadamu. Demikian yang disebutkan dan dipilih oleh An-Nuhas.

Ada juga yang mengatakan, bahwa lraaf pada kalimat -t1(

adalatr kaaf yang menununjukkan penyerupaan dalam bentuk kiasan

seperti ungkapan seseorang kepada budaknya: atlbl A'r&3 6
'&}ti 3ri piei uiq t*,ift lla:ii 'crfsntt ti uf;i ,:t):ti;bltt
(sebagaimana aku mengarahkanmu untuk menghadapi musuh-

musuhku lalu rnereka menganggapmu lemah, dan engkau meminta

bala bantuan maka aku kirimkan tambatran bala bantuan serta

menguatkanmu dan mengokohkan kekuatanmu. Maka dari itu,

tangkaplah mereka sekarang dan hukumlatr mereka).

Ada juga yang mengatakan bahwa kaaf itlt pada posisi rafa'

sebagai Hnbar dari mubtada' mahdzuf yang perkiraannya: JEJ| lF
+t?\ J6i (kondisi ini sebagaimana kondisi diperintatrkan-Nya

kamu untuk keluar), yakni kondisi tidak senangnya mereka, engkau

tidak pernatr melihat penugasan pasukan perang seperti kondisi

mereka terkait dengan keberangkatanmu untuk berperang. Demikian

yang disebutkan oleh pengarang Al Kasysyaf. Sementara ,iirtircrkAt
dengan kalimat yang dibuang, perkiraannya: keberangkatan yang

disertai dengan kebenaran yang tidak ada bandingannya. Adapun

redaksi kalimat 6iF &/fi\ 'nq;l$ fuoarnal sesungguhnya

sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyulwinya) pada

posisi nashab sebagai hatal (menerangkan kondisi), yakni:

sebagaimana Allah memeitntahkanmu keluar dalam kondisi mereka

tidak senang untuk itu. Karena ketika Allah menjanjikan salatr satu
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dari kedua golongan itu, yakni antara kafilah [rombongan pedagang

yang membawa barang dagangan] atau pasukan, mereka lebih

cenderung terhadap kafilatr karena mereka membawa banyak harta

dan bisa selamat dari peperangan sebagaimana yang nanti akan

dijelaskan.

Kalimat & Y fi. 6rt A 6']+Q* {mereka membantahmu

dengan knbenaran sesudah nyata [bahwa merelca pasti menang)bisa
pada posisi nashab sebagai haal setelah haal, atau redaksi kalmat

permulaan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diperkiraan.

Bantahan mereka itu ketika mereka di arahkan ke salah satu dari dua

golongan yang pada akhirnya luputlah golongan kafilah dan mereka

diperintahkan untuk memerangi pasukan perang, padahal saat itu

mereka belum rnemiliki banyak persediaan, karena itulah terasa berat

bagi mereka, dan mereka pun berkata, "seandainya kau tangguhkan

perang, niscaya kami akan melakukan persiapan-persiapan dan

menyemurnakan persediaan. "

Makna ;iJl A (dengan kebenaran) yakni peperangan setelah

jelas bagi mereka bahwa engkau tidak memerintahkan sesuatu pun

kecuali dengan seizin Allah. Atau setelatr jelas bagi mereka bahwa

Allah menjanjikan kerirenangan terhadap salah satu dari kedua

golongan itu, dan bahwa kalaupun golongan kafilah itu telah luput

maka mereka akan memperoleh kemenangan terhadap golongan

pasukan perang. 'r3t. adalah zharf {i}#- dan 6 adalah

mashdariyyah, yal<ni: mereka membantahmu setelah jelas kebenaran

bagi mereka.

6tfr et -. A 3y L3't3'- (k @eolah-olah mereka dihalau

kepada kematian, sedang mereka melihat [sebab-sebab kematian

itufl, kaaf di sini pada posisi nashab sebagai haal dari dhamir yang

terdapat di dalam'ri;3 Qidak menyukainya), yaliuri: kondisi mereka

yang dalam keadaan sangat takut berperang itu seperti kondisi orang
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yang digiring kepada kematian dalam keadaan melihatnya dengan

sangatjelas

'F ril W|;:iLXi {#- i$ to an [ingat t ahJ, t@ t i tu At t ah

menjanjilran kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan [yang
lramu hadapiJ adalah untulonu) adalah zharf yaag manshub karenafi'l

muqaddar (kata kerja yang diperkirakan), yakni: Ingatlah ketika +llah
menjanjikan salah satu dari dua golongan itu adalah untukmu. Allah

memerintahkan mereka untuk mengingat waktu itu, tapi maksudnya

adalatr mengingat peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya dengan

maksud mubalaghaft. Kedua golongan itu adalah golongan kafilah dan'

pasukan perang- di;ladalah mafut kedua dari fui, sementara '&ri;
(adalah untulonu) adalatr badal isytimal (pengganti menyeluruh)

darinya. Maknanya: Bahwa salah satu dari antara kedua golongan itu

ditaklukkan untuk kalian, dan kalian akan mengalahkannya,

mendapatkan harta rampasannya dan memperlakukannya sesuka

kalian, yaitu dibrmuh, ditawan dan dirampas hartanya, mereka tidak

mampu mencegah kalian dan tidak dapat menguasai diri mereka

sendiri dalam menghadapi kalian, mereka tidak mampu mendatangkan

manfaat maupun mencegah madharat. Redaksi ini mengingatkan

mereka tentang nikmat yang dianugerahkan Allah kepada mereka.

6j:j; @edangkan kamu menginginkan) di-'athaf-kan

kepada '{A- (menianiilun kcpadamu) yang termasuk peristiwa-

peristiwa yang mereka diperintahkan untuk mengingat waktunya, ";1

LLA| *1" & (bahwa yang tidak memrynyai kchtatan senjata) di

antara kedua golongan itu, yakni golongan kafilah, 'K -lK Oang

untulonu), bukan golongan yang bersenjat4 yaitu pasukan perang.

Abu Ubaidatr berkata, "Yakni yang tidak membawa sesuatu yang

tajam." -*LjA\ adalah as-silaafi senjata" ti!fr juga berarti

tanaman yang berduri tajam. Contoh kalimat: ifl' Ot| -ht V^e
artinya pria bersenjata tajam, kemudian dibalik menjadi g)Ur ufO.
Jadi kata ,Li$\adalah kata pinjaman dari kata tunggal :!iil.Jt (duri).
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Maknanya: sedangkan kalian menginginkan bahwa kalian akan

berhadapan dengan golongan yang tidak bersenjata, yaitu golongan

kafilah, karena golongan itu adalah rampasan perang muryi tanpa

melalui peperangan, karena mereka tidak disertai oleh pengawal yang

dapat melindungi mereka.

4i43, 3A1 ;4 6 X *ij go Attah menghendaki tytyf
membenarkan dengan ayat-ayai-Nya) di-'athf-kan kepada oiit
(sedangkan kamu menginginkan), ini juga termasuk yang diperintah

kepada mereka agar mengingat waktunya, yakni: dan Allah
ntenghendaki selain yang kalian kehendaki, yaitu menampakkan

kebenaran dengan memenangkannya yang berupa kemenangan kalian

terhadap pasukan bersenjata, dibunungnya sebagian mereka,

ditawannya sebagian besar mereka dan dirampasnya harta bendayang
mereka bawa untuk menghadapi dan melawan kalian. Yang dimaksud

dengan kalimaalt [yakni .*$-S adalah ayat-ayatyang Allah turunkan

berkenaan dengan memerangi golongan bersenjata dan janji
kemenangan bagi kalian atas mereka. 'b'-*33 t!' *; (dan

memusnahkan orang-orang kafrr). Ad-Daabir artinya al aakhir (yang

terakhir/belakangan), pemusnahannya merupakan ungkapan tentang

pemotongan dari akarnya, maknanya: memusnahkan mereka hingga

ke akar-akarnya.

Redaksi kalimat: |W JYi"'|L\ A- (agar Allah menetapkan

yang haq [IslamJ dan membatalkan yang bathil [syirikJ) adalah 'illah
(alasan) mengenai apa yang dikehendaki Allah, yakni: Allah
menghendaki itu. Atau: Allah menghendaki itu untuk menampakkan

dan meninggikan kebenaran, |W ,8" (dan membatalkan yang

bathil [syirik) dan merendahkannya. Atau laam ini terkait dengan

kalimat yang mahdzuf (dibuang/tidak ditampakkan), yakni: Allah
melakukan itu untuk menetapkan yang haq. Ada juga yang

mengatakan terkait dengan '*ii, aan di dalam redaksi ini tidak
terdapat pengulangan mengenai yang sebelumnya, karena yang
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pertama merupakan keterangan tentang perbedaan antara dua

kehendak, sedangkan yang ini sebagai keterangan tentang hikmah

yang mendorong itu, alasan ditetapkannya itu dan kemaslahatan yang

akan terjadi dari itu. Penetapan yang haq artinya menampakkanrryal

memenangkannya, sedangkan pembatalan yang bathil artinya

menghilangkannya. ft S '; ti| ii;!; ,9, e *V 3y S
(Sebenarnya Kami melontarlmn yang haq kepada yang bathil lalu

yang haq itu menghancurlrannya, mala dengan serta merta yang

bathil itu tenyap) (Qs. Al Anbiyaa' [2lJ: lS). Maful dafi ,f It
6j,;5\ (walaupun ordng:orong yang berdosa [muryrikJ itu tidak

menyulrainya) mahdzuf (dibuanfiidak ditampakkan), yakni:

Walaupun mereka itu tidak menyukai dimenangkannya yang haq dan

dilenyapkannya yang bathil. Orang-orang berdosa itu maksudnya

adalatr kaum musyrikin Quraisy atau semua segolongan kafir.

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrarii, Ibnu Mardawaih

dan Al Baihaqi di dalam Ad-Dala'il rnengeluarkan riwayat dari Abu

Ayyub Al Anshari, ia menuturkan, "Rasulullah SAW bersabda kepada

kami ketika kami di Madinatr, yang mana saat itu sampai berita

kepada beliau batrwa rombongan Abu Suffan datang, beliau pun

bersabda, t:LrXJ 6U!fi in' JA W'ofj U. (Apa yang lwlian tihat di

dalamnya, mudah-mudahan Allah memberikannya kepada kita dan

menyelamatkan kita). Lalu kami pun berangkat. Setelatr kami berjalan

selama sehari atau dua hari, Rasulullah SAW memerintahkan kami

untuk menghitung, maka kami pun melakukannya, temyata kami

berjumlatr tiga ratus tiga belas orang. Lalu kami pun memberi tatrun

Nabi SAW tentang jumlah kami, *ukl beliau pun senang dengan itu
dan memuji Allah serta bersab da,'oirb ?#l i4 gt11i"*lah para

sahabat Thnlu!.Kemudian berliau bersabi4 n'#tt lF )9, ,i',ti; u

**f1}l @agaimana menurut lmlian tentang memerangi orang-

orang itu, knrena sesungguhrrya merelra telah diberitahu tentang

lceluarnya katian). Kami menjawab, 'Wahai Rasulullah. Tidak, demi
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Allah kami tidak mempunyai kekuatan untuk memerangi orang-orang

itu, karena sebenarnya kami keluar untuk (menyongsong) rombongan

unta (kaum pedagang berunta).' Kemudian beliau berkata lagi, 
"o:27 

V

tlPr Jr;9 Q (Bagaimana rnenurut kalian tentang memerangi orang-

orang itu?), karrti pun memberikan jawaJoan yang sama. Lalu Al
Miqdad berkata, 'Janganlah kalian mengatakan sebagaimana yang

dikatakan oleh kun Musa kepada Musa, ily1$ 1;; el 5i6
4:'$ t:l( (karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan

berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti

di sini saja).'(Qs. Al Maa'idah t5l: 2al) Lalu Allah menurunkan, 
-lK

&, ,X:A (Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi) hingga: ib
'& ,;^ tW\ ,{LL f\\ ';{3;- (Dan [ingattahJ, ketika Attah

menjanjilran kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan [yang
lramu hadapiJ adalah untulonu). Setelah Allah menjanjikan salah satu

golongan, baik orang-orang tersebut maupun rombongan unta, maka

hati kami pun tenteram, kamudian kami berkumpul dan_membentuk

barisan, lalu Rasulullah SAw bersabda, '!.rb't':):r"til jl Pi (Ya Allah,

sesungguhnya aht mempersalaikan kepada-Mu tentang ianii-Mu).
Lalu Ibnu Rawahah berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku

ingin memberi saran kepadamu, namun Rasulullatr lebih utama

daripada diberi saran. Sesungguhnya Allah lebih mulia dan lebih

agung daripada dipersaksikan kepada-Nya janji-Nya.' Maka

Rasulullatr SAw bersabda, 4Ij f iirr Lfi ,'o:;bi br l+;(i Lr-, i.t $-

St;*lt lWaltai lbnu Rahau,ah, sungguh aht persaksikan kepada Altah

tentang janji-Nya, karena sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji).

Lalu Rasulullah SAW mengambil segenggam tanah lalu

melemparkannya kepada wajah orang-orang tersebut hingga mereka

lari tungang langgang. Lalu Allah menurunkan ayat: {i.T2iL-#tq
$; 

^i 
4;$7j gan bukan kamu yang melempar ketika kamu

melempar, tetapi AllahJah yang melempar). Selanjutnya kami pun

berperang dan menawan (musuh). Lalu Umar berkata, 'Wahai

Rasulullatr, menurutku engkau tidak perlu mempunyai tawanan,
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karena sesungguhnya kami adalah para penyeru yang muallaf.' Lalu
kami berkata, 'Wahai sekalian kaum Anshar, sesunggtrhnya Umar

telatr mengemukakan apa yang dikatakannya karena kedengkian

kepada kita.' Lalu Rasulullatr SAW tidur, kemudian beliau bangun

lalu berkata,'# d. ri\i eanggilkan Umar kepadaht), maka Umar

pun dipanggilkan kepada beliau, lalu beliau bersabda, 'Sesungguhnya

Altah telah menurunlan tcepadalw {rA ;i (tK t i$5KY (Tidak

patut, bagi seorang Nabi mempurryai tawanan). (ayat 67).'::73 pi
dalam sanad-nya terdapat Ibnu Latri'atr yang mengenainya terdapat

tanggapan yang cukup dikenal.

Ibnu Abi Syaibah di dalam Al Mushannaf danlbnu Mardawaih

meriwayatkan dari Mtrhammad bin Amr bin Alqamah bin Waqqash

Al-Laitsi, dari ayatrnya, dari kakeknya" ia menuturkan, "Razulullatr

SAW berangkat ke medan Badar, hingga ketika sampai di Rauha',

beliau berpidato di hadapan orang-orang, beliau bersabda, ll'tj Gii
(Bagoimana menurut kalian?). Abu Bakar berkata, 'Wahai Rasulullah,

telah sampai kepada kami batrwa mereka itu demikian dan demikian.'

Kemudian beliau berpidato lagi di hadapan orang-orang, beliau

bersabda, fo:rij 'JS (Bagaimana menurut kalian?). Lalu Umar pun

mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar. Kemudian

beliau berpidato lagi di hadapan orang-orang, beliau bersabda, 'r.15

t}3j l&agaimana menurut tratian?). Lalu Sa'd bin Mu'adz berkata,

'Wahai Rasulullatr, kamilatr yang engkau kehendaki. Sungguh, demi

Dzatyangtelah memuliakanmu dan menunrnkan Al Kitab kepadamu,

sunggutr aku belum pemah menempuhnya s.Lma sekali dan aku tidak
mempunyai pengetatruan tentang itu. Jika engkau berjalan hingga

engkau mengerahkan kekuaian, niscaya kami akan berjalan

bersamamu, dan kami tidak akan menjadi seperti orang-orang yang

mengatakan kepada Musa, 4:'# 6 (t-1 fi 3:; el 5.i6
73 Disebutkan oleh Ibnu Katsir

(sanad)nya terdapat Ibnu Lahi'ah."
Mardawaih.

(2D87), dan ia mengatakan, "Di dalam
Ia juga menyandarkannya kepada Ibnu
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(lrarena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu

berdua, sesungguhrrya kami hanya duduk menanti di sini saTa). (Qs.

Al Maa'idah [5]: 24), akan tetapi, berangkatla]r engkau bersama

Tuhanmu, dan berperanglah engkau berdua, sesungguhnya kami turut

serta bersamamu. Mungkin engkau keluar karena suatu perintah dan

Allah rnenetapkan yang lainnya kepadamu, maka lihatlah apa yang

telah Allah tetapkan kepadamu lalu laksanakanlah itu. sambunglatr

tali-tali yang engkau kehendaki, dan putuskanlatr tali-tali yang engkau

kehendaki, musuhilah siapa yang engkau kehendaki, dan berdamailah

dengan siapa yang engkau kehendaki, serta arnbillah dari harta kami

apa yang engkau kehendaki.' Lalu dari perkataan Sa'd itu turunlah Al

Qur'an: #u, A*. 'v 6*, igA 'K (sebagaimana Tuhanmu

menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran) hingga: 'e^i
'cr-tfrl '-r!" <a* memutsnahlran orang'orang tro/ir). Sebenarnya

Rasulullatr SAW menghendaki harta rampasan perang yang bersama

Abu Suffan, namun Allah memerintahkan perang kepadanya."Ta

Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu

Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh. meriwayatkan dari Mujahid

mengenai firman-Ny u, 6\ ,1$. 'u d': l# lK 6ebagoimana

Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan lubenaran), ia

berkata, "Demikian juga mereka membantatrmu tentang keluar untuk

berperang.

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari As-Suddi mengenai firman-Nya,'V (t, 6:A lK
,ifV q. (Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu

dengan kebenaran), ia berkata, "(Y+ltu) keluarnya Nabi SAW ke

medan Badar. 6iF '4ri5f i 6; lty Ooaonal sesungguhnva

sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya)

?a Disebutkan oleh Ibnu Katsir (21257). Al Hafizh mengatakan di dalam At-

Taqrib,..Muhammad bin Amr bin Alqamah bin Abi waqqash Al-Laitsi adalah

seorang y ang s haduq yang kadang memprediksi (memperkirakan)."
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untuk menyongsong kaum musyrikin. ifr 11 

";, 
4\ O

(merelra membantahmu dengan lcebenaran sesudah nyata

merelra pasti menang), bahwa sesungguhnya engkau

melakukan apa yang diperintatrkan Allah kepadamu."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Adh-

Dhahhak mengenai firman-Nya, 3;* ,4j:!li +$ #"J aliii
,lJ \eaangten lwmu menginginlwn bahwa yang tidak mempunyai

lcehtatan senjatalah yang untuhru), ia berkata, "Yaitu rombongan

Abu Suffan. Para satrabat Muhammad SAW menghendaki batrwa

rombongan itu adalatr bagian merek4 sedangkan peperangan

dipalingkan dari mereka."

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Qatadah, " ilt '8;
|p.ir$\ (dan memusnahlwn orang-orang lulir), yakni, hingga-ke

akar-akarnya."

Tentang peristiwa perang Badar banyak dicantumkan di dalam

kitab-kitab hadits, sirah dan sejaratr secara gamblang sehingga kami

tidak memperpanjang penyebutannya di sini.

e<gxr i;4L, FA :t'H 4qJ6't$ ij-ii'ty
pl q'FS .*":{{,W B$it'i[';ti*Yi @ eti)

@f.(a Ly'nS;'fit+U$l
"(Ingatlah), ketiha kanu memohon pertolongan kepada Tuhanmu,

lalu diperkenankan-Ny a b agimur' Ses ungguhnya A ku akan

mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan sertbu malaikat
yang dalang bertatut-turut.' Dan Allah tidah meniadikannya

(mengirim bala bantuan itu), melainhan sebagoi kabar gembira dan

agar hatimu menjaditentram harenanya. Dan hemenangan itu

2..4 lt
djir+r_

[bahwa
hanya
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hanyalah dari sisiAllah. sesungguhnyaAllah Maha Perhasa lagi

' Maha Biialesano." (Qs. Al Anfaal [8]: 9'10)

Firman-Nya,'Jj,4:' iy([tngattah4, ketit@ pamu memoho'n

pertolongan) adalatr zhadyangterkait dengan kalimat yang dibuang,

yakni: #U*' cti rlf\ti (Dan ingatlah ketika kamu memohon

pertolongan). Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah badal

(pengganti) dari fif {A ib (Dan [i,ngatlahJ, ketika Allah

menjanjilran kepadamu) yaig merupakan ma'mul untuk' 'amil-nya.

Ada juga yang mengatakan terkait dengan 'g A (agar Atlah

menetaplran yang haq [IslamJl. itUifi [yakni aari 't].+;l adalah

{Ft qL (meminta fertolongan). Dikatakan, i&lft L>d Itl-'1 fulan
meminta tolong kepadaku, maka aku pun menolongnya), bentuk isz-

nya Lglt. Maknanya: Ketika kaum mengetahui batrwa harus

memerangi golongan bersenjata sebagaimana yarlg diperintahkan

Allah kepada mereka untuk melakukan itu dan Allah menghendaki itu

dari mereka, sementara mereka melihat banyaknya jumlatr pasukan

musuh dan sedikitnya jumlah mereka, maka mereka pun memohon

pertolongan kepada Allah SWT. Diriwayatkan secara valid di dalam

shahih Muslim dari hadits Umar bin Khaththab RA: "Bahwa'jumlatr

kaum musyrikin ketika perang badar adalah seribu personil, sementara

jumlah kaum muslimin tiga ratus tujuh belas personil. Dan bahwa

ketika Nabi SAW melihat itu, beliau menghadap ke arah kiblat,

kemudian menengadahkan kedua tangannya, beliau memohon kepada

Tuhannya: 9rb W i,l nrri ,€.fi u, ;i,'Ai 1ib3 u' ,).'dt'rr$i
,/)\\ C. *r r prrlli,yt u u.u.it (Ya Aliah, penuhilah apa yang telah

Englrau janjikan lcepadaht. Ya Allah, berikanlah kepadaht apa yang

tetah Engtrau janjikan kepadalat. Ya Allah, iika Engkau binasaftan

kelompok Islam ini, maka Engkau tidak lagi disembah di muka

iumi))' al hadits.Ts ...

" Shahih,Muslim (3/1384); Ahmad (ll32,ll7) dan At-Tirmidzi (3081).

414 TAFSIR FATHUL QADIR

1
i



H ,il;J6 (latu diperkenankan-Nya bagimu) di-'athf-kan

kepada it# yang juga tercakup oleh "Ingatlah". Walaupun ini

kalimat mustaqbal (yang akan datang), namun ini bermakna madhi

(yang telalr berlalu), karena itulah q6\ di''athf'kankepadanya. iJ

)<$Xt '8 4\ FA (Sesungguhnva Aht alran mendatangkan bala

bantuan kcpadamu dengan seribu malaikat),Vakni: t'tti ,rJt, put*u
sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan),lalu harfiarr-
nya [yakni v] dibuang danfi'l-nyadisambungkan dengan maf'ul dan

dibaca dengan kasrah pada hamzah yarry memaksudkan al qaul

(perkataan). Atau bahwa pada kalimat terkandung r4lYany terkandung

makna al qaul.

Firman-Nya, <ili Oang datang bertutut-turut). Nafi'

nrembacanya denganfathah pada daal sebagu ism maf'ul, sementara

yang lainnya membacanya dengan kasrah sebagaifa'il. Manshub'nya

kata ini karena sebagai haal (menerangkan kondisi). Maknanya

menurut qira'atr pertama: Allah menjadikan sebagian bala bantuan itu

mengikuti sebagian lainnya [berhrut-turut sesuai pengaturan Allah],

sedangkan menurut qira'atr kedua: Mereka (bala bantuan itu)

menjadikan sebagian mereka mengikuti sebagian lainnya [berhrut-
turut sesuai pengaturan mereka]. Ada juga yang mengatakan batrwa

4;i berdasarkan kedua qira'ah tadi adalatr na'f untuk .-lif. eaa

juga yang mengatakan batrwa berdasarkan qira'ah pertama, 4o;l
adalalr haal dari dhamir yang manshur pada ;{3;, yakni:

mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan cara menurunkan

seribu malaikat secara berutut-ttrut: Ada juga yang mengatakan

balrwa iJ;1 dan J5\1 a1i11ya sama, namun Sibawaih menyangkalnya

dan berdalih dengan firman Allah Ta'ala,2ir$i Qq Qiupan pertama

itu diiringi oleh tiupan kedua) (Qs. An-Naazi'aat U9): 7) dan Allatr

tidak mengatakan: '^llir. Sibawaih mengatakan, "Ada qira'ah ketiga

untuk ayat ini, yaitl $\], dengan dhammah pada raa' dan kasrah

pada daal yang disertai tasydid. Qira'ah keempat denganfathah pada
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ra' dan tasydid pada dal." Ja'far bin Muhammad dan 'Ashim Al

Jahdari membacanya gft, jarnak dari "if. Ini sesuai dengan yang

terdapat di dalam surah Aali 'Imraan.

Dhamir pada kalimat ';il '^l;; Y3 (Dan Atlah tidak

menjadilrannya [mengirim bala bantuan ituD kembali kepada

p.ndu,*g* bala bantuan yang ditunjukkan oleh kalim* FA ,l
(Sesungguhnya Aht akan rnendatangkan bala bantuan lcepadamu).

BA Jl @etatnkan sebagai trabar gembira), maksudnya

adalah, hanya sebagai kabar gembira bagi kalian tentang pertolongan-

Nya, ini bentuk pengecualian sempurna, yakni: tidaklah Allatl

menjadikan pendatangan bala bantuan untuk kalian itu bertujuan lain

kecuali sebagai kabar gembira bagi kalian tentang pertolongan.

.gir;iA; (dan agar hatimu meniadi tentram ltarenanya), maksdunya

adalah dengan memantapkan hati kalian. Yang demikian ini

mengesankan bahwa para malaikat itu tidak turut berperang, akan

tetapi Allah memberi bala bantuan kepada kaum muslimin dengan

keteguhan diri mereka sendiri sebagai kabar gembira bagi mereka dan

supaya hati mereka tenteram dan mantap karenanYa. Laam pada

kalimat '&.terkait dengan kalimat yang dibuang yang diperkirakan

belakangan, yakni: dan agar hatimu menjadi tentrarn karenanya untuk

melakukan itu, bukan untr'rk hal lainnya

iul *. Uil;AlVt (Dan lcemenangan itu hanvalah dari sisi

Attah), bukan dari selian-Nyq dan para malaikat pun tidak berperan

dalam hal itu. Maka DiaJatr Penolong yang sebenar-benarnya,

sementara para malaikat tidak lain hanya merupakan salatr satu sebab

di antara sebab-sebab pertolongan yang ditunrnkan oleh Allatr kepada

kalian; turunnya bala bantuan Allatr dengan caxa menurunkan mereka.

Lp ':l 3l (Srtrngguhnya Atlah Maha Perkasa), tidak dapat

ail<Aa*an ,* (lagi Maha Biiaksana) dalam segala perbuatan-

Nya.
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Ibnu Jarir mengeluarkan riwayat dari Ali RA, ia menuturkan,

"Jibril turun bersama seribu malaikat dari sebelah kanan Nabi SAW

yang di sana terdapat Abu Bakar, sementaxa Mikail turun bersama

seribu malaikat dari sebelatr kiri Nabi SAW dan aku berada di sebelah

kiri."

Sunaid, Ibnu Jarir dan Abu Asy'syaikh meriwayatkan dari

Mujatrid, ia mengatakan, 'Nabi SAW mendapat bala bantuan lebih

dari seribu yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al ,Anfaal,

adapun penyebutan yang tiga ribu dan lima ribu hanya berupa berita

gembira."

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu

Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya, 491) Oang datang bertutut-turut), ia mengatakan,

" mut at aab i'f in (berturut-turut). "

Ibnu Jarir juga meriwayatkan darinya tentang firman-Nya,

<4);) (lang datang bertutut-turut), ia berkata, "sebagai bala

banfuan."

Ibnu Abu Hatim, Ibnu Al Mundzir dan Abu Asy-syaikh juga

meriwayatkan darinya tentang ayat ini, ia berkata, "Ada malaikat lain

di belakang setiap malaikat."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Apy-Sya'bi, ia berkata,

"Ada seribu malaikat yang datang berhrrut-turut dan tiga ribu malaikat

yang turun, jadi jumlah mereka empat ribp. Itu adalah bala bantuan

bagi kaum muslimin di depan mereka."

"Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, trbnu Al
Mundzir dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Mujahid mengenai

firman-Nya, <4):) Oang datang bertutut-turut), ia berkata,

"bersunggung-sungguh. "

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah, ia

berkata, "(Yakni) berturut-turirt, Allah mendatangkan bala bantuan

TAFSIR FATHUL QADIR 417



dengan seribu (malaikat) kemudian dengan tiga ribu, lalu

menyempurnakannya menjadi lima ribu' B;3. il'it 'i14'Y3 (Dan

Altah tidak meniadikannya [mengirim bala bantuan iluJ, melainkan

sebagai lwbar gembira) bagi kamu , '&33 
4', W (dan agar

hatimu menjadi tentram lwrenanya), yakni tur-unnya malaikat."

Selar{utnya ia mengatakan, "Dan telatr disebutkan kepada kami,

bahwa Umar berkata, 'Adapgn saat perang Badar, maka'kami tidak

ragu bahwa malaikat bersama kami. Sedangkan kejadian setelahnya,

wallahu a'lam."

Ibnu Jarir dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu Zaid

tentanf firman-Nya, 4;i (yang datang bertutut'turut), ia berkata,

l'sebagian mereka menyusul setelah sebagian lainnya."

", {:#.'.u, ;31'ri W I$; UU "7tAii{=:$-iY

@'rrtVt *,*$j'H$ e L;,A; 4:iri i, Ki Ari
,$ e,liifir,c5tw'&r $ 1<$x\ SYif:,?-iiL

Es.'f> &v,$6 6fir6j ${r$ 4;i 1;.,K OJ\
rt -{;, -;i Efi ;,}i;; x 6s ;{t -Atis

,6i 4t1S'a,- /K)L <;Y' t 3iS ?;:s @ y6ii i$
"(Ingattah), ketika Allah meniadihan kamu mengantuk sebagai

suatu penentramanan daripada-Nya, dan Allah menurunhan

kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan huian

itu, dan menghilangkan dari hamu gangguan-gangguan syetan, dan

untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak

haki(mu). (Ingatlah), hetika Tuhanmu mewahyuhan kepada para

malaikat r' S es ungguhnya Ak u bers ama kamu, maka teg uhkanlah

'itl49
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(pendirian) orang-orang yang telah beriman.' Kelak ahan Aku
jatuhhan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kalir, maha

penggallah hepala-kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap uiung

jari mereka, (Ketentuan) yang demikian itu adala.h karena

sesungguhnya rnereka menentang Allah dan Rasul'Nya, dan

barangsiapa menentang Allah dan Ras ul-Ny a, maka s es ungg uhny a

Allah amat heras sihsaan-Nya Itulah (hukum dunia yang

ditimpakan atasmu), maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya

bagi orang-orang yang kaftr itu ada (lagi) adzab neraka."

(Qs. AI Anfaal [8]: f 1-1a)

Firman-Ny u,'S*:3,-'sl ([IngattahJ, kettkit Atlah meniadikan

lrnmu) adalah zharf manshub karena fi'l yaurrg diperkirakan, seperti

yang sebelumnya, atau sebag u badat kedua aari t*\1 l\tngatlahJ,

ketil@ Attah menjanjikan kepadamu), ataumanshub karena iAlyang
disebutkan sebelumnya. Ada juga yang mengatakan selain itu namun

tidak terarah. F$.merupakan qira'ah Nafi' dan para atrli qira'atr

Madinah, karena fa'il-nya adalatr Allah SWT. Qira'ah ini sesuai

dengan redaksi sebelumnya, yakni: itl ,t-. U I jJll 6 @an

lremenangan itu hanyalah dari sisi Allah) dan juga dengan redaksi

kalimat yang setelatrnya, yakni: W 'J$5 6r" Attah menurunkan

kcpadamu) sehingga redaksi kalimatnya menjadi seirama dan sesuai.

Ibnu Katsir dan Abu Amr membacanyu' itgii, karena fa'il-'nya
adalatr JLAI. Yang lainnya membacany u'$;$, dengan fathah pada

ghain dan tasydid pada syiin, seperti qira'alrnya Nafi' dan para qura'

Madinah dalam menyandarkan.fi'l kepada Allah dan me-nashab'kan

,1\41 Makki mengatakan, "Yang dipilih adalah dhammah pada ya'

dan tasydid, serta nashab-nya J\A|, karena setelahnya adalah: U
'tji $ eb agai suatu penentr amanan dar ip ada-Nya). Ha' ldhamir lkata

gantil pada kalimat &adalah Allah, Dialah yang menjadikan mereka

mengantuk, dan karena mayoritas.orang membacanya demikian."
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Berdasarkan qira'ah pertama dan ketiga, nashob-nya U k*"nu

sebagai maf'ul lah, dandalam hal ini tidak perlu penakwilan dan tidak

perlu diperkirakan, karcna/i'l daili'l mu'allal dat'illah adalah sama'

beda halnya bila nashab-nya itu karena 'illah. Berdasarkan qira'atr

kedua bahwa ini perlu diperkirakan. Adapun berdasarkan anggapan

balrWa 'iA sebagai nashdar maka tidak ada masalah, dikatakan: - i,rf
$6lj-$?t-{il.

Ayat ini mengandung penyebutan nikmat yang dianugeratrkan

Allah kepada mereka, yaitu kendati pun mereka takut menghadapi

musuh dan gentar berhadapan dengan mereka, namun Allah

meneguhkan dan menentramkan hati mereka hingga mereka tertidur

dengan rasa aman dan tanpa rasa takut. Tidur ini terjadi di malam hari

yang keesokannya terj adi peperangan tersebut.

Ada juga yang mengatakan, batrwa penganugeratran tidur

kepada mereka pada malam tersebut mengandung dua hal: pertama,

batrwa tidur ini menguatkan mereka dengan istiratrat menjelang

perang keesokan harinya. Kedua, B"tt*u tidur itu menentramkan

mereka dengan hilangnya rasa takut dari hati mereka.

Ada juga yang mengatakan, bahwa tidur itu meliputi merefca

ketika sedang berhadapan dengan musuh. Keterangan serupa telah

dikemukakan di dalam penafsiran surah Aali 'Imraan.

Firman-Nya, q F'#.iV )Ai'd W l$5 <ar" Attah

menurunlran lcepadamu hujan dari langit untuk merryucikan kamu

dengan hujan irz). Hujan ini terjadi setelah kantuk tersebut. Ada juga

yang mengatakan sebelum kantrrk tersebut. Al Hajjaj menu-turkan

batrwa orang-orang kafir mendahului kaum mukminin mencapai

sumber air Badar, mereka menempatinya sedangkan kaum mukmin i

tidak memiliki sumber air, maka Allah menurunkan hujan pada malam I

perang Badar. Adapun yang disebutkan di dalam Siralr Ibnu Ishaq dan i

yang lainnya, bahwa kaum mukminin-lah yang lebih dulu mencapai

sumber air Badar, sementara hujan besar mencegah orang-orang
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Quraisy mencapai sumber air itu, dan hujan itu pun tidak rnenimpa

kaum muslimin kecuali sekadar menyirami debu lembah yang malah

membantu mereka menempuhnya.

Makna .*. F';#.(untuk menyucikan kamu dengan hujan itu)

untuk menghilangkan hadats-hadatas dari kalian 'h K; $ii
d:fl\ (dan menghilanglcan dari kamu gangguan-gangguan syetan)

maksudnya adalah, bisikannya kepada kalian yang dibisikkan ke

dalam hati kalian berupa fikiran-fikiran yang diantaranya berupa rasa

takut dan khawatir gagal sampai-sampai kondisi mereka bagaikan

orang yang digiring kepada kematian. i1-;t€')i iy t";5i$ @o" untuk

menguatkan hatimu) sehingga menjadikannya teguh di lokasi

peperangan. Dhamir (kata ganti) pada y; (den4annla) di dalam

kalimat liVi , *$-t (dan memperteguh dengannya telapak

kaki[muJ) kembali kepada air hujan yang Allah turunkan. Maksudnya

adalah, meneguhkan kaki kalian dengan air hujan yang diturunkan

kepada kalian saat dibutuhkan di lokasi peperangan. Ada juga yang

mengatakan bahwa dhamir ini kembali kepada penguatan yang

ditunjukkan oleh/' l-nya tyakni .lrjJ.

Firman-Nyu,'$1 ;S 'r<45 JLAJ ,zii\VngattahJ, ketitra

Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat,' "Sesungguhnya Aku

bersama kamu"), zharf-nya manshub karena fi'l mahdzuf (kata kerja

yang dibuang/tidak ditampakkan) yang khusus bagi Nabi SAW,

karena tidak ada yang memerankan itu selain beliau, yakni: Ingatlah

wahai Muhammad ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para

malaikat. Ada juga yang mengatakan, bahwa ini badal dari &if)
{ii (Dan [ingatlahJ, ketika Altah menjaniikan kepadamu)

sebagaimana yang telah dikemukakan. Namun pandangan ini tertolak

karena kaum muslimin tidak tercakup oleh itu sehingga tidak

termasuk nikmat-nikmat yang dijanjikan Allah untuk mereka. Ada

juga yang mengatakan, bahwa 'amil-nya adalah 'r>{$- gemperteguh)

sehingga maknanya: memperteguh telapak kaki ketika pewahyuan itu.
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Tapi pembatasan ini tidak melahirkan makna. Ada juga yang

mengatakan bahwa 'amil-nyaadalah L;,f, (dan untuk menguatkan),

namun ini tidak mengena karena terkaitnya "penguatan" pada o'hati'

ketika pewahyuan. Makna ayat ini: Sesungguhnya Aku bersama

kalian dengan pertolongan dan bantuan. Maka berdasarkan qira'atr

dengan fathah pada hamzah, ini sebagai mof'ul dari ,-".i
(mewahyukan), sedangkan berdasarkan qira'ah dengan lcasrah

menjadi diperkirakan al qaul (perkataan).

Makna \I( CJi l'i? lmaka teguhkanlah [pendirianJ orang-

orang yang telah beriman) sampaikanlatr berita gembira kepada

mereka tentang pertolongan, atau: tegUhkanlah mereka untuk

berperang dengan turut serta bersama mereka dan memperbanyak

jumlatr mereka. Ini perintah dari Allatr SWT kepada para malaikat

yang diberi wahyu bahwa Allah bersama mereka. Faa' di sini

berfungsi mengurutkan yang setelahnya dengan yang sebelumnya'

Firman-Ny a, .(tli 1;,K 6i\ v$ A $V (Ketak atran

Aht jaruhlran rasa lcetalatan lce dalam hati orang'orang lafir),

tentang makna memasukkan rasa takut telah dipaparkan di dalam

penafsiran surah Aali 'Imraan. Ada yang mengatakan, batrwa redaksi

ini merupakan penafsir*'FA $lsrtungguhnya Afu bersama kamu).

Firman-Nya, OGl.ll 3;r lift (maka penggallah kepala'

tcepala merelca).Ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan

S#fi Qrepata) adalah jiwanya. l<aa €j merupakan kata tambahan,

demikian menurut Al Akhfasy dan yang lainnya. Mghammad bin

Yazid mengatakan, "Ini salah, karena 3i, mengandung makna

sehingga tidak boleh ditambahkan, Jadi maknanya adalatr: Bahwa

dibolehkan bagi mereka untuk menyerang wajah dan sekitarnya." Ada

juga yang mengatakan, bahwa maksud dengan dti}ti '0j q.(apa yang

di atas leher), yaitu kepala. Ada juga yang mengatakan bahwa yang

dimaksud dengan 6yt*ii 3; fai atus leher) adalah bagian-bagian
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atasnya, karena leher merupakan sendi-sendi dimana penebasan bisa

lebih cepat dilakukan padanya.

Ada yang mengatakan bahwa ini perintah bagi para malaikat.

Ada juga yang mengatakan bahwa perintah ini untuk kaum mukminin.

Berdasarkan pendapat pertama dikatakan, bahwa ini penafsiran dari

V( C-5\ W? @atra teguhkanlah [pendirianJ orang-orang yang

telah beriman)

"SZ= galj'"rt (dan pancunglah tiap-tiapFirman-Nya, 9{;'f> {A Vgrt
ujung jari mereka), Az-Zajjaj mengatakan, i'Bentuk tunggal dari 0(Jt

adalah "$t;-., d^di sini berarti jari-jari dan anggota tubuh lainnya. Kata

lr4ir rn.*pakan triiiu) hjt;f 6au-taki itu berdiam di tempat),

karena ia berbuat dengan itu untuk menetap dan, hidup." Ada juga

yang mengatakan batrwa yang dimaksud dengan irqjt di sini adalah

ujung-ujung jari tangan dan kaki, dan ini merupakan ungkapan tentang

keteguhan di medang perang, bita ujung-ujung jari telah pancung

maka tidaklah dapat optimal di dalam peperangan, beda halnya

dengan anggota-anggota tubuh lainnya.

Ibnu Faris mengatakan, bahwa iti;ir uaAuU

dan disebutkan juga Ury\\.

Kata penunjuk i4( ([KetentuanJ yang demikian itu)

menunjukkan kepada pembunuhan dan rasa takut yang dialami oleh

mereka. Kata ini sebagai mubtada' dan khabar-nya adalah 't';r1 
{\

lii:;'iti (adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan

Rasul-Nya), maksudnya adalah, ketentuan yang demikian itu

disebabkan oleh penentangan mereka. Asal iiu}Jr [yakni dari ff,ll
masing-masing dari kedua belah pihak yang berseberangan berada di

satu sisi yang bebeda. Penjelasan tentang ini telah dipaparkan L;:t

r$t iS 'nt\ €rg 5;;;t 
^l 

E# (dan barangsiapa menentang

Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Allah amat keras siluaan-

Nya), Allah berhak menyiksanya ymg disebabkan oleh penentangan

darinya.

e:Gli (ari-jari)
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Firman-N ya, )g 4\:i ip- ;Ji-V Sft $ii! i?-:jt (Itutah

[huhtm dunia yang ditinpalran atasmuJ, maka rasalanlah hukurnan

itu. Sesungguhnya bagi orang-orang yang kafir itu ada fiaSiJ adzab

neraka) mengisyaratkan kepada siksaan yang telatr disebutkan, atau

khithab ini untuk orang-orang kafir sebagaimana L{rithab pada firman-

Nya, 'gL);i yang dipenuitukkan bagi Nabi SAW atau setiap yang

layak untuk khithab ini. Az-Zajjaj mengatakan,"'gL)$ pada posisi

rafa, karcna disembunyikannya perkara atau kisah, yakni: perintah

atau kisah itu, maka rasakanlah itu." tebih jauh ia mengatakan, "Bisa

juga disembunyikannya kata: t:iftti (dan ketahuilah).' Disebutkn di

dalam At Kasysyaf, Bisa juga pada posisi nashab dengan anggapan:

lii:A '€-$ '€+ (Itu ditetapkan atas kalian maka rasakanlah itu),

sepertihalnyaungkapan:U.?Otd;j(Zaiditu,rhakapufullahdia)."
Abu Hayyan mengatakan, "Tidak boleh memperkiraUn $ji karena

itu adalah ism fi'\, sedangkan ism fiT tidak boleh disamarkan

(disembunyikan). Sementara penyerupaannya dengan ungkapan: llii
U?Otidaklah benar, karena tidak diperkarakan adanya 3.[ii, bahkan

ini termasuk kategori isytighal."

Kalimat t-t31 itli 'E;d!.3rYr lsrtungguhnya bagi orang'

orang yang kafir itu ada tlastl adzab nerafta) di-'athf-kan kepada

yang sebelumnya, maka berdasarkan ini kata penunjuk itu

menunjukkan kepada siksaan segera yang ditimpakan kepada mereka

[yakni siksa di dunia], sementara 713!i $lai -P-;{$ 5?t
(Sesungguhnya bagi orang'orang yang ka/ir itu ada \aSl adzab

neralra) menunjukkan kepada siksa yang ditangguhkan [yakni siksa di

akhiratl.

Abu Ya'la dan Al Baihaqi di dalam Ad-Dala'il mengeluarkan

riwayat dari Ali, ia bertutur, "Saat perang Badar, tidak ada

penunggang kuda di antara kami selain Al Miqdad, dan sungguh kami

melihat bahwa tidak ada seorang pun dari kami kecuali tertidur selain
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Rasulullah SAW, beliau shalat di bawah sebuah pohon hingga pagi

datang."

Ibnu Abu Hatim mengeluarkan riwayat dari Ibnu Syihab

mengenai anat ini, ia berkata, "Telah sampai kepada karni, bahwa ayat

ini diturunkan berkenaan dengan kaum mukminin saat perang Badar,

yaitu tatkala Allah menunrnkan kantuk sebagai suatu penentramanan

daripada-Nya."

Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai

firman-Nya , 're6 (sebagai suatu penentramanan daripada-Nya), ia

berkata, "Sebagai penentraman dari Allah."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-

Nya, 're U (sebagai suatu penentramanan daripada-Nya), ia

berkata, "sebagai rahmat dari-Nya dan penentraman 
-serangan-

musuh." Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya, ia berkata, "Rasa

mengantuk di kepala, sedangkan tidur di hati." Abd bin Humaid juga

meriwayatkan darinya, ia berkata, "Rasa mengantuk itu sebagai

penentraman dad Allah. Rasa mengantuk itu terjadi dua kali, yaitu

mengantuk saat perang Badar dan mengantuk saat perang Uhud."

Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari

Sa'id bin Al Musayyab mengenai firman-Nyu, iY ;3i d {-{:l$;
.t, F:#.(dan Atlah rnenurunkan kepadamu hujan dari langit untuk

menyucikan kamu dengan hujan itu), ia berkata, "Hujan rintik-rintik
yang terjadi saat perang Badar." Mereka juga meriwayatkan dari

Mujahid mengenai ayat ini, ia berkata, "(Yaitu) hujan yang diturunkan

Allah kepada mereka sebelum rasa kantuk, lalu Allah menghapus

debu dengan hujan, sehingga tanah menjadi sejuk, jiwa mereka pun

tenteram dan keberanian mereka pun menjadi teguh."
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Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Urwah bin

Az-Zubu1 ia berkata, "Allah menurunkan hujan dimana lembatr

sedang gersang, sementara Rasulullatr SAW dan para satrabatnya

mengalami kerasnya tanah namun itu tidak menghalangi perjalanan

mereka, sedangkan kaum Quraisy menghadapi kondisi yang tidak

mamp-u mereka tempuh."

Ibnu Al Mundzir dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, ia berkata, "sesungguhnya orang-orang musyrik mengalatrkan

kaum muslimin di awal pertempuran di sumber air, maka kaum

muslimin pun shalat dalam keadaan junub lagi berhadatas, lalu syetan

meniupkan rasa duka ke dqlam hati mereka dan berkata, 'Apakah

kalian mengklaim batrwa di antara kalian ada seorang Nabi dan bahwa

kalian adalah para wali Allah padatral kalian shalat dalam keadaan

junub lagi berhadats?' Lalu Allatr menurunkan hujan dari langit

sehingga lembah itu pun mengalirkan air pada mereka, lalu kaum

muslimin minum dan bersuci, dan menjadi teguhlah mereka dan

hilanglatr bisikan syetan itu." :

Telah kami kemukakan, batrwa yang masyhur di dalam kitab-

kitab sirah ya11g mu'tamad, bafuwa kaum musyirik tidak perna]r

mengalatrkan kaum mukminin di sumber air, bahkan kaum

mukmininlah yang lebih dulu mengalatrkan mereka. Riwayat dari Ibnu

Abbas tadi, di dalam sanad-nyaterdapat Al Aufi, ia perawiyang yang

sangat dha'if.

Ibnu Abi Syaibatr, Ibnu Al Mundzir,Ibnu Abu Hatim dan Abu

Asy-syaikh meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya, ?1

d;{11 (gangguan-gangguan syetan), ia berkata, "Bisikan-

bisikannya."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-

NVa, it--,,r13 iP U,n2-(dan untuk.menguatkan hatimu), ia berkata,

"Dengan kesabaran. 
- 

d'JlVi ,.. :#i (dan memperteguh dengannya
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telapak kaki[muJ), maksudnya adalah, sebelumnya lembah dalam

kondisi sangat berdebu, lalu setelah hujan turun pasir pun mengeras."

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaiktr

meriwayatkan dari As-Suddi mengenai firman-Nya, 'lt3VI , 4j
(dan memperteguh dengannya telapak laki[mufi, ia 'berkata,

"Sehingga kamu berdiri kokoh di atas pasir, yaitu seperti kondisi

tanah."

Ibnu Jarir, Abu Asy-Syailih dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Ali, ia berkata, "Rasulullatr SAW shalat pada

malam tersebut dan mengucapkan, '{ii I t;.ti,a)r 9b eLW '01'nJli g"
Allah, jilra englau binasakan lcelompok ini, rnalra Engkau tidak akan

disembah lagi).76 Maka pada malam itu mereka diguyur hujan deras,

itulah firman-Nyu, |iVi , *$j (dan memperteguh dengannya

telapak kaki[mu)."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Mujatrid, ia berkata,

"Malaikat ikat tidak turut berperang kecuali saat perang Badar."

Abu Asy-syaikh dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu
Umamah bin Sahl bin Hunaif ia mengatakan, "Ayahku berkata

kepadaku, 'Wahai anakku, sungguh kami melihat diri kami pada

perang Badar, dan sungguh ada seseorang dari kami yang

mengarahkan pedangnya ke kepala orang musyrik, lalu kepala orang

musyrik itu jatuh dari kepalanya (terpenggal) sebelum pedang itu
mencapainya."'

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Anas, ia
berkata, "Saat perang Badar, orang-orang mengetahui korban (yang

dibunuh oleh) malaikat dari mereka yang diperanginya dengan

pemenggalan kepala dan sabetan pada jari-jari seperti bekas api yang

membakamya."

76 Eikeluarkan oleh Ibnu larir (9/127).
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Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ikrimafi

mengenai firman-Nya, 6yi.li e;, $fE (maka penggallah pepala-

tep al a me r e ka), ia berkata, " Ar - Ru'zns (kepala)' "

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Athiyyah,

ia berkata, " eli.li 3j li{r$ (mapa penggallah pepala-kepala

mere ka), yakni : penggall ah leher-leher mereka' l'

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, ia berkata, " 6yi'ligt\${,$(maka
penggallah kepala-kepala merelra), yakni: penggallah leher-leher

mereka."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, & V'rtV

gf;. '$> (dan pancunglah tiap-tiap uiung iari mere?,.ia berkata,

"Y*g dimaksud dengan al banaan adalah ujung-ujung jari'"

Ibnu Abi Syaibatr, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu

Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Athiyyah, ia berkata,

" g6.'JU &V,rv (dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka),

yakni, setiap persendian."

36. :.ii #:rj 56 il:,w o$i H 6v-Yfi(

a :a *+ -!yW 5 5E6ts3 $y{i' yi;4:i ;;
'i;b #@ i./i $;Ta'";jii ii <j #
gjv';l 5-5, ({) iL Cd' 6'xi;'$ €f{;

6\:6'.)&it ,i.+ u';i ayv* id, 4 <r"9|gi

u"FsiSt';

i_51(tru"
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"Hai orang-orung beriman, apabila kamu bertemu orang-orang
yang kaftr yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu

membelakongi mere ka (mundur). B arangsiapa yang membelakangi

mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat)

perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasuhan lain,

maha sesungguhnyfi orung itu kembsli dengoa membawa

kemurkaan dariAllah, dan tempatnya ialah neraka fahanam" Dan

amat buruklah tempat kembalinya. Maka (lang sebenarnya) bukan
kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah-lah yang

membunuh mereka, dan buhan kamu yang melempar hetika kamu

melempar, tetapiAllah-lah yang melempar. (Allah berbuat demikian

untuk membinasakan mereka) dan untu* memberi kemenangan

kepada orang-orang mukmin, dengan kemenangan yang baik.

Sesungguhnya Atlah Maha Mendengar lagi MahaMengetahul
Itulah (karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu), dan

sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang yang

halir)'(Qs. AI Anfaal [8]: 15-13)

'e'jt artinya mendekat sedikit demi sedikit. ''Asalnya

bermakna berjalan ke belakang, kemudian setiap orang yang berjalan

ke arah lain di medang tempur disebut +t3.Adapun '"iltflt artinya

q3:di1) gr.rllr (berdekatan), contoh penggunaannya dalam kalimat:

WS \t;& J''l;,i (mendekati musuh).'1jfi ',;;;\yartinya, orang-orang

itu sebagiannya mendekati sebagian lainnya (saling mendekat).

Manshub-nya 6!:bisa karena sebagai,mashdar dui/i'l mahdzuf Q<ata

kerja yang dibuang), yakni: iA: o\-1,'atau karena sebagu haal
(k9.t9rangan kondisi) bagi kaum mukminin, yakni: jl|r*ri &g lU
1ifir laau* kondisi kalian mendekat kepada or*g-or*g kafii), atau

iebagai haat dari W OJt, yakni: '&t'&t: tJdJli gf ie lalam
kondisi orang-orang kafir mendekat kepaaa kalian), atau sebag ai haal

dari kedua kelompok itu, yakni: ',*ti- $aling mendekat).
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SCSi p|i' 53 @atra i anganl ah parnu rn e nb el apangi mer e pa

[mundurJ). Allah melarang kaum mukminin membelakangi orang-

orang kafir saat berhadapan dengan mereka, dimana sebagian mereka

merangsek kepada sebagian lainnya untuk berperang. Maka zhatrirnya

ayat ini bersifat umum untuk setiap orang beriman disetiap zaman dan

untr*krlrsetiap kondisi, kecuali untuk berbelok karena siasat atau

mert$gabungkan diri dengan pasukan lain. Telah diriwayatkan dari

Umar, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id, Abu

Nadhratr, Ikrimatr, Nafi" Al Hasan, Qatadatr, Yazid, Ibnu Abi Habib

dan Adh-Dhahhak, bahwa pengharaman melarikan diri dari

pertempuran yang terkandung di dalam ayat ini adalatr khusus ketika

perang Badar, dan bahwa para peserta perang Badar tidak

memungkinkan untuk bergabung dengan pastrkan lain, karena

seandainya mereka bergabung dengan pasukan lain, berarti

bergabungnya dengan kaum musyrikin, karena di muka bumi saat itu

tidak ada lagi pasukan kaum muslimin selain mereka, dan tidak ada

golongan mereka yang lairurya selain Nabi SAW. Adapgn setelah itu,

maka sebagian mereka adalah kelompok untuk sebagian lainnya.

Demikian yang dikatakan oleh Abu Hanifah. Mereka juga

mengatakan, bahwa ini dikuatkan oleh firman'Nya, #;. {ri l;
{i; @arangsiapa yang membelalwngi merelw [mundurJ di waktu

itz), batrwa ini mengisyaratkan kepada pe.rang Badar.

Ada juga yang mengatakan, bahwa ayat ini hukumnya telatr

dihapus oleh ayat yang menyebutkan tentang kelematran. Jumhur

ulama berpendapat bahwa ayat ini berlaku umum dan tidak

dikhususkan, dan bahwa melarikan diri pada hari pertempuran adalatt

haras,r. Ini dikuatkan oleh ayat yang diturunkan setelatr usainya perang

Badar.

Jawaban mengenai dua pendapat pertama yang menyatakan

batrwa kata penunjuk pada kalimat *ji <ai waktu irz) menunjukkan

kepada hari perang Badar, bahwa sebenarnya itu menunjukkan kepada
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hari pertempuran sebagaimana yang ditunjukkan oleh redaksinya, dan

tidak ada kontradiksi antara ayat ini dengan ayat lainya yang

menyebutkan tentang telah melemahkan kondisi kaum muslimin,

batrkan ayat ini terikat dengannya, sehingga melarikan diri pada hari

pertempuran adalah diharamkan, dengan syarat apayang telah Allah
jelaskan di dalam ayat yang menyebutkan tentang telatr melemahkan

kondisi kaum muslimin. Tidak ada arahnya dari apa yang mereka

sebutkan batrwa pada saat perang Badar, di muka bumi ini tidak ada

lagi kaum muslimin selain mereka yang mengetahui itu, karena saat

itu di Madinatr masih banyak orang yang tidak diperintahkan Nabi

SAW untuk berangkat perang, karena Nabi SAW dan orang-orang

yang berangkat bersamanya dari sejak semula tidak mengira akan

terjadi peperangan. Ini dikuatkan oleh sejumlah hadits shahih yang

menyatakan secara jelas bahwa melarikan diri dari pertempuran

termasuk perbuatan berdosa besar sebagaimana disebutkan di dalam

hadits: gra.l:J '$"St t*t (Jauhilah oteh tralian tuiuh. hal yang

membinasalkan), di antaranya disebutkan | *'} ii jtf,i (dan

melarilran diri padi hari pertempuran),71 dan hadits-hadits lainnya.

Pembahasan tentang ini cukup luas dan sangat beragam caranya,

semua itu dijelaskan pada bagiannya masing-masing.

Ibnu Athiyyah mengatakan, "]6ti adalatr jamak daxi i.i
(belakang), pengungkapan dengan lafazln ini di dalam ayat ini

sangatlah fashih karena mengandung pembunrkan terhadap yang

melarikan diri dan celaan baginya."

Firman-Nya, )6,i 6# $yQrecuatt berbelok untuk [siasatJ
perang). Utfr, artinya condong dari arah yang lurus. Maksudnya di

sini adalah beralih dari satu sisi ke sisi lainnya di dalam pertempuran

untuk menyiasati peperangan dan mengelabui musuh. Seperti halnya

orang yang seakan-akan melarikan diri. agar dikejar oleh musuhnya,

lalu ia berbalik dan mertyarang si musuh yang mengejarnya itu, dan

" Shahih,Al Bukhari Q766) dan Abu Daud (2874).

43tTAFSIR FATHUI, QADIR

I

L



-.-rl

siasat-siasat perang lainnya, karena peperangan adalatr siasat. Fir4an-

Nyu, .}i Jt W J 1oto, hendak menggabungkan diri dengan

pasulran lain), maksudnya adalah, kepada kelompok muslimin selain

kelompok yang sedang bertempur melawan musuh.

Manshub-nya 6r1i dan $,-{ikarena sebagai pengecualian

6r{riirf.srang-orang yang melarikan diri", maksudnya adalah,

barahgsiapa yang melarikan diri kecuali orang yang berbelok untuk

siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain.

Bisa juga manshub-nya itu karena sebagai haal (menerangkan

kondisi) sementara harf istitsna [partikel pengecuali] tidak berfungsi.

Kalimat ;f <j #\',it4 ifit @atca sesungguhnya orang itu

trembati dengan memba,wa leemurkaan dari Allah) merupakan

penimpal kalimat syarat. Maknanya: Barangsiapa melarikan diri dari

pertempuran, maka sungguh ia telah kembali dengan membawa

kemurkaan dari Allah, kecuali orang yang berbelok untuk siasat

perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan tain. '^ifr,i

tG (dan tempatnya ialah neralui Jahanam), yakni tempat

menetapnya adalah neraka. Jadi perbuatannya menempatkannya di

tempat yang lebih membinasakan dan lebih berat penderitaannya

daripada ternpat yang ia melarikan diri darinya. AlUr adalatr tempat

menempatnya manusia ):1t 3; (Dan amat buruklah tempat

kembatinya) karena ia menuju kepada adzab neraka. Ayat ini

mencakup ancaman keras ini bagi yang melarikan diri dari

pertempuran, dan ini menunjukkan batrwa perbuatan ini termasuk

perbuatan berdosa besar yang membinasakan.

Firman-Nya, ;$i &1 6f ij3r; { @o*o [vans

seb*inrnyal bukan kamu yang rnembunuh merelu, akan tetapi Allah-

tah yang membunuh merelu), fa' di sini sebagai iawab syarth

muqaddar (penimpal kalimat syarat yang diperkirakan), maksudnya

adalah, jika kalian mengetahui apa yang dikisatrkan Allah kepada

kalian tentang diturunkannya bala bantuan untuk kalian yang berupa
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para malaikat dan dimasukkannya rasa takut ke dalam hati mereka

(para musuh), maka yang sebenarnya bukan kalian yang membunuh

mereka, akan tetapi Allah-lah yang membunuh mareka dengan apa

yang dimudatrkan-Nya bagi kalian yang berupa sebab-sebab

kemenangan

Firman-Nya, &3 

^1 
6<1i A:6 \y,C./t r73 @an o ukan kamu

yang melempar kctika knnu melempar, tetapi Allah-lah yang

melempar) ini, para mufassir berbeda pendapat mengenai "lemparan"

ini menjadi beberapa pendapat. Diriwaya&an dari Malik, bahwa yang

dimaksud itu adalah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam

perang Hunain, karena saat itu beliau melempar kaum musyrikin

dengan segenggam kerikil lembatr sehinggi mengenai masing-masing

mereka. Ada juga yang mengatakan batrwa yang dimaksud itu adalatr

lemparan Rasulullatr SAW terhadap Ubay bin Khalaf dengan

menggurakan tombak yang mengenai tengkuknya sehingga Ubay pun

tersungkur dan mati karenanya. Ada juga yang mengatakan bahwa

maksudnya adalatr anak panatr yang dilontarkan oleh Rasulullah SAW

ke benteng l(haibar, lalu anak itu melesat ke udara hingga mengenai

Ibnu Abi Al Haqiq yang saat itu sedang di atas tempat tidurnya.

Semua penadapat ini lemah, karena ayat ini diturunkan setelah

terjadinya perang Badar. Lain dari itu, yang masyhur di dalam kitab-

kitab sirah dan hadits mengenai terbunuhnya Ibnu Abi Al Haqiq,

batrwa kejadiannya tidak seperti yang digambartan tadi.

Yang benar adalatr sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu

Ishaq dan yang lainnya, bahwa yang dimaksud dengan "lemparan"

yang disebutkan di dalam ayat ini adalah lemparan yang dilakukan

oleh Nabi SAW ketika perang Badar, karena beliau mengambil

segenggam tanah lalu melemparkannya ke wajatr orang-orang musyrik

(pasukan musuh) sehingga mengenai masing-masing mereka dan

masuk ke dalam matq tenggorokan dan hidung mereka.
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Tsa'lab mengatakan, "Makna .q, (3 @an buknn kamu

yang melempar) adalatr rasa kecut dan takgt di dalam hati mereka. ,t

6, $eiifa kamu melempar) dengan kerikil lalu mereka pun lari

hrnggang l*ggq 6 fi gKlt (tetapi Allah-lah yang melempar),

maksudnya adalatr, menolongmu dan memenangkanmu. orang Arab

biasa mengatakan, Ui lr .lrl (Allah melemparkan untukmu), yakni

menolongmu, memenangkanmu dan melaktrkan untukmu." Abu

Ubaidah juga mengemukakan seperti ini di dalam kttab Al Majaz.

sementara itu, Muhammad bin Yazid Al Mubarrad

mengatakan, "Maknanya: € g) (t (dan bukan lamu yang

melempar) dengan kekuatannya {dt\Llcetika kamu melempar), akan

tetapi dengan kekuatan Anah-lah kamu melempar'"

Ada juga yang meng batrwa maknanya: sesungguhnya

lemparan dengan segenggam tanah yang kamu lemparkan itu

sebenarnya bukan kamu yang melemparkannya, karena jika kamu

yang melemparkannya maka dampaknya tidak akan sampai kecuali

sebatas apa yang bisa dicapai oleh lempara manusia, akan tetapi itu

adalah lemparan Allah dengan menciptakan dampak yang besar itu.

Lalu lemparan itu dinisbatkan kepada Rasulullah SAW karena

bentuknya didapati dari beliau, namun dampaknya dinafikan dari

beliau, karena dampak tersebut di luar kemampuan manusia, tapi

merupaka perbuatan Allah 'A7.7? wa Jalla. Jadi seakan-akan Allah-lah

yang melakukan pelemparan itu secara hakiki, dan seakan-akan itu

tidak terjadi dari Rasulullatr SAW. Demikian yang disebutkan di

dalam Al Kasysyaf.

Firman-Ny a, tZ,L ',$2 '4 <,r-9|\:Ji '&i ([Atlah berbuat

demikian untuk membinasakan mereltal dan untuk memberi

lremenangan lcepada orang-orang mulottin, dengan kcmenangan yang

baik). '"nir 
lyat<ni dari redaksi'u)1|adalah kenikmatan. Maknanya:

dan untuk memberi kenikmatan kepada orang-orang mukmin dengan

kenikmatan yang indatr. Laam ini terkait dengan kalimat yang
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dibuang, yakni: lry: (dan untuk memberikan kenikmatan) kepada

mereka dengan nitirrut nan indah. Allah melakukannya untuk itu

bukan untuk yang lainnya. Atau waryu ini sebagai partikel sambung

yang menyambungkan yang setelaturya dengan alasan yang

diperkirakan sebelumnya, yakni: Akan, tetapi Allah-lah yang

melempar untuk membinasakan orang-orang kafir dan untuk dan

untuk memberi kenikmatan kepada orang-orang mukmin dengan

kenikmatan yang baik. t1 |i{ 6t (Sesungguhnya Allah Maha

Mendengar) doa-doa *.rik , L* Qasi Maha.Mengetahui) perihal-

perihal mereka.

Kata penunjuk {.5!, <mrft) menuqit*kan kepada €f'- 
"<i

(kcmenangan yang Uaif>. Kata ini tyakni |lFi t pada posisi rafa'

sebagai klnbar dari mubatad' mahdzuf (yang dibuang/ tidak

ditampakkan), yakni: maksud.

'u-,,#Jl ;( irj 'A 43 {-t!t Qntah [karunia Attah vang

dilimpahtrnn kepadamuJ, dan Sesungguhnya Allah melemahlwn tipu

daya orang-orang yang kafir), yakni: sesungguhnya maksud dari

Allah SWT dengan apa yang terjadi itu sebagaimana yar-rg dikisahkan

oleh ayat-ayat sebelumnya adalatr sebagai kenikmatan bagi orang-

orang mukmin dan melematrkan tipu daya orang-orang yang kafir.

Ada juga yang mengatakan batrwa yang diisyaratkan oleh kata

penunjuk itu adalah pembunuhan dan pelemparan. Lafzh i$
dibacanya dengan tasydid dan juga dengan takhfif [yakni tanpa

tasydidl pada ha'dan dengan tamyin. Al Hasan membacanya dengan

tafiih/if pada haa' dan idhafah' t$3r artinya 'Sit (tipu daya)'

penjelasan tentang ini telatr dikemukakan.

Al Bukhari di dalam Tarimt'nya, An-Nasa'i, Ibnu Abu Hatim

dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Nafi': Batrwa ia bertanya

kepada Ibnu Umar, ia berkatq "sesungguhnya kami adalatr kaum

yang tidak teguh saat memerangi musuh kami, sehingga kami tidak

lagi mengetahui pasukan yang di hadapan kami ataupun pasukan
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kami?. Ia'berkata, "Pasukannya adalatr Rasulullah SAW." Aku

berkata, "sesungguhnya Allah telah berfirm an, (t|t!;S aJi'fi;isy

sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi merelu

[mundurJ).', Ia berkata, "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan para

peserta perang,Badar, tidak untuk yang sebelumnya dan tidak pula

yang setelatrnya."

Abd bin Humaid, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Al

Mundzir, Ibnu Abu Hatim, An-Nuhas di dalam Nasikh-nya, Abu Asy-

Syaikh, Al Hakim.dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Sa'id

Al Ktrudri mengenai firman-Ny u, i{# )€;- 'l;i Jt (Barangsiapa

yang membelaftangi merefta [mundurJ di wafuu itu), ia berkata,
..Sesungguhnya itu khusus berkenaan dengan para peserta perang

Badar."

Ibnu Abi Syaibatr, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Umar bin Khaththab, ia berkata, "Janganlatr kalian

terpedaya oleh ayat ini, karena sesungguhnya itu (berlaku) pada saat

perang Badar, dan aktr adalatr pasukan setiap muslim."

Abu Asy-syaikh dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu

Abbasrmengenai ayat ini, ia berkata, "Diturunkan khusus berkenaan

dengan para peserta perang Badar. Mereka tidak boleh lari

meninggalkan Rasulullah SAW.'

Tentang dikhususkannya ayat ini bagi para peserta Badar telah

diriwayatkan dari sejumlatr tabi'in dan generasi setelah mereka, dan

kami telah mengisyaratkannya.

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Sa'id

bin Jubair mengenai firman-Nya, )6.i1 6F JyQrccuati berbelok

untuk [siasatJ perang), ia berkata "Yakni memutar untuk menyerang

kelengahan kaum musyrikin. * -Jy W 5 (atuu hendok

menggabungkan diri dengan pasukan lain), yay'rri bergabung dengan

l
i
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para satrabatnya yang lain tanpa.bermaksud melarikan diri. ',\4 i6
fi G # (maka sesungguhnya orang itu kembali dengan

membawa lcemurkaan dari Allah), yakni mereka mendapat kemurkaan

dari Allah. # 3:rW A;W (dan tempatrryo ialah neralra

Jahanam. Dan amat buruklah tempat kcmbalinya). Ini adalah khusus

saat perang Badar. Itu memang cukup berat terhadap kaum muslimin

untuk mematahkan kekuatan kaum kafir, dan itu merupakan

peperangan pertama menghadapi kaum musyrikin Makkah"'

Ibnu Abi Syaibatr, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, ia berkata, "Al Mutahorrif adalah

sahabat yang maju untuk melihat celatr musuh lalu menyerangnya.

Sedangkan al mutahayyiz adalah yang lari kepada Rasulullatr,

demikian juga yang saat itu lari kepada pemimpin dan pala

sahabatnya."

Ibnu Jarir, Ibnu At Mundzir dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Atha' bin Abi Rabah mengenai firman-Nya, Jt
{rir. i#- #3- (B ar angsi apa y ang m emb e I akangi mer e ka fmundur J di

waldu itu), ia berkata, *Ayat ini (hukumnya) dihapus oleh ayat yang

terdapat di dalam surah Al Anfaal, yaitu: '€e'Kr&'$i lSetrarang

Allah tel ah meringankan kcpadamu) " .

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, Ibnu Sa'd, Ibnu Abi

Syaibatr, Ahmad, Abd bin Humaid, Al Bukhari di dalam Al Adab Al

Mufrad, dan ini adalah lafbztrnya, Abu Daud, At-Tirmidzi dan ia

menghasankannya, Ibnu Majatr, Ibnu Al Mundzir; Ibnu Abu Hatim,

An-Nuhas, Abu Asy-Syaikh, Ibnu Mardawaih, Al Baihaqi di dalam

Syu'ab Al Iman, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Ketika kami dalam suatu

peperangan, orang-orang berlari, maka kami berkata, 'Bagaimana

mungkin kita membiarkan Rasulullatr SAW dan lari dari pertempuran,

tentu kita akan terkena'kemurkaan (Allah).' Maka kami pun

mendatangi Rasulullatr SAW sebelum shalat Subuh, lalu beliau keluar

dan bersabda,'Siapa mereka?' Kami menjawab, 'Kamilah orang-
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orang yang melarikan diri.' Beliau bersabda, 'Tidgh akan tetapi

lalian adalah orang-orang yang kembali kepada peperangan.' Maka

kami pun mencium.tangan beliau, lalu beliau bersabda, 'Aht pasuknn

kalian, dan aht pasupan luum muslimin.; Kemudian beliau

membacakan ayat: *-!t W 5 S!.i$A$yBccuati berbelok

untuk [siasat] perang atau hendak menggabungkan diri dengan

pasulran lain)r"1t

Tentang larang melarikan diri dari pertempuran telatt

diriwayatkan banyak hadits yang menyatakan bahwa tindakan itu

termasuk berdosa besar. Diriwayatkan dari sejumlatr sahabat, batrwa

tindakan itu termasuk tindakan berdosa besar sebagaimana yang

dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas. Ibnu Abi Syaibatr juga

meriwayatkannya dari lbnu Umar. Ibnu Abi Syaibatr dan Ibnu Abu

Hatim meriwayatkannya dari Ali bin Abi Thalib.

Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al

Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari

Mujatrid tentang firman-Nyq 'i;tx 
;V {Uot" [yang sebenarnyaJ

bulran lramu yang membunuh mereka), ia berkata, "(Itu) untuk para

sahabat Muhammad SAW ketika mengatakan, 'Ini aku bunuh dan ini

aku bunuh.' Dan ({, iL <{) t7: @an buknn kamu yang meletnpar

l@titu lrannu melempar) untuk Muhammad SAW ketika beliau

melemparkan kerikil kepada orang-orang kafir."

Abdtxraz,zaq, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan

dari Qatadah mengenai firman-Ny4 ({t iL €;3 6 @an buknn

lramu yang melempar ketika kamu melempar), ia berkata, "Beliau

melempar mereka dengan kerikil saat perang Badar."

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Hakim bin Hizam, ia berkata, "Ketika

'8 Dho'r74hmad QITO); At-Tirmidzi (1716); Abu Daud (2646). Dinilai dhq''f
oleh Al Albani.
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perang Badar, kami mendengar suara dari langit ke bumi yang seperti

suara kelirik yang menimpa mangkuh dan Rasulullah SAW

melemparkan kerikil-kerikil itu sembali mengatakan,' Memburuflah

wa1',ah-wajah itu,'lalu kami pun berlarian. Itulatr firman Allah Ta'ala,

(#t iL -43 t13 @an bukan kamu yang melempar ketilw kamu

melempar)."

Abu Asy-Syaikh dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari

Jabir, ia berkata, "Aku mendengar suara kerikil'kerikil yang jatuh dari

langit saat perang Badar, seolatr-olatr kerikil-kerikil itu jatuh menimpa

mangktrk. Setelah orang-orang' berbaris, Rasulullatr SAW mengambil

kerikil-kerikil itu lalu melemparkannya'ke wajatr omng'smng musynk

lalu mereka pun berlarian. Itulah firman-Nyq 6t \1 Cdt 6:t

&j |if 4$i (dan bukan kamu yang melempar l@tika kamu

melempar, tetapi Allah-lah yang melempar)."

Ath-Thabrani, Abu Asy-syaikh dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, \LCdtt:j
C/, @an bukan kamu yang melempar kotika kamu melempar), ia

berkata, "Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali, 'Ambilkan

untukku segenggam kerikil.' Lalu Ali pun mengambilkannya untuk

beliau, lalu beliau melemparkannya ke wajah orang-orang itu (kaum

musyrikin). Lalu tidak seorang pun dari orang-orang itu kecuali kedua

matanya dipenutri kerikil, lalu tunurlatr ayat ini: #t'Lq-r63 @an

bukan lcamu yang melempar kcttka kamu melempar)."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab, ia berkata, "Ketika perang

Uhud, Ubay bin Khalaf memacu kudanya hingga mendekati

Rasulullatr, lalu sejumlah orang dari kaum muslimin menyongsong

Ubay bin Khalaf untuk membunuhnya, nalnun Rasulullatr ;SAW

mengatakan kepada mereka, 'Mundurlah lulian.' Mereka pun

mundur, lalu Rasulullah SAW menganrbil senjatanya lalu

melontarkannya kepada Ubay bin Khalaf sehingga mematahkan
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beberapa tulang rusuknya. Lalu Ubay bin Ktralaf kembali kepada

kawan-kawannya dengan berat, mereka pun membopongnya saat

mereka pulang melarikan diri sambil tenrs mengatakan, 'Tidak apa-

apa., Ketika mereka mengatakan demikian, Ubay berkata, 'Deini

Allah, seandainya itu menimpa banyak orang, tenhr itu dapat

membunuh mereka. Bukankah ia (Nabi SAW) telatr mengatakan,

.Sungguh aku akan membgnuftmu, insya Allah?' Teman-temannya

membawanya dan terus menyemangatinya untuk tetap hidup hingga

akhirnya ia meninggal di perjalanan lalu mereka pun

menguburkannya." Ibnu Al Musayyab mengatakan, "Berkenaan

dengan ifir, turunlah ayat: {iii2 iy Cd:63 @a" bukan lmmu yang

melempar ketika kamu melempar)."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mwrdzir dan Ibnu Abu Hatim juga

meriwayatkan serupa itu dari Sa'id bin Al Musayyab dan Az'Ztthri,

dan sanad-nya shahihhingga sampai kepada mereka berdua. Riwayat

ini dikeluarkan juga oleh Al Halcim di dalam Al Mustgdrak. Ibnu

Katsir mengatakan, "Pedcataanr dari kedua imam ini sangat janggal.

Kemungkinan maksud keduanya, batrwa ayat tersebut mencakup itu

dengan keumumannya." Demikian juga yang dikatakan oleh

Abdtrratrman bin Jubair sebagaimana yang akan dikemukakan berikut

ini.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari

Abdurratrman bin Jubair: Bahwa Rasulullah SAW mengincar Ibnu

Abi Al Haqiq, beliau meminta busur lalu melontarkannya ke benteng,

lalu anak panatrnya datang hingga mengenai lbnu Abi Al Haqiq di

tempat tidurnya, lalu Allatr mentrnrnlcan ayat: 35, iL Cdt 5"

e5 ';t gfr1i (dan bulwn lumu vang melempar lwtilw lramu

melempar, tetapi Allah-lah yang m:elempar)."

Ibnu Ishaq dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Urwatr bin

Az-Z'bur mengenai firman-Ny q &3 6t <<1i Qetapi Atlah-lah

yang melempffi), ia berkata, "Yakni: batrwa itu bukanlah karena
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lemparanmu, tapi itu karena Allah memberikan pertolongan kepadamu

dan apa yang diresapkan ke dalam hati para musuhmu hingga

membuat mereka lari. t4 i{, 'q <t-,afli'&j (Allah berbuat

demikian untuk membinasakan merekal dan untuk memberi

kcmengngan lrcpada orang-orang muhnin, dengan kcmenangan yang

baik), yakni: agar orang-orang beriman mengetatri nikmat-Nya atas

mereka dalam memenangkan mereka atas Para musuh mereka

sekaliprur jumlatr musuh itu banyak sedangkan jumlatr mereka sedikit,

agar mereka mengetahui kebenaran-Nya dan dengan itu mereka

mensyukuri nikmat-Nya."

1;,;i tLi'F T,-'# lfii oyr'$,'e'Li ili lj.*J a\

@ ar;:it 4Ki1l 
gK $ (i;F{t #'8 J3'i;

"Jiha hamu (orang-orang musyrihin) mcncati heputwan, maka

telah datang keputruan hepadanu; daniika hamu berhenti; maka

itulah yang lebih baik bagimu; daniiha kama hembali, niscaya

Kami hembali (pula); dan angkatan perangmu sekali-hali tidah

ahan dapat menolak dari kamu suatu bahaya pun, walaupun itu

banyak, dan sesungguhnyaAllah beserto orang-orang yang

beriman.n (Qs. Al Anfaal tSl: 19)

Lttoifi [yakni dari kalimat li,d5l artinya .jalr 'JIb

(memohon pertolonganlke.rnarrg*r1. Ada perbedaan pendapat

mengenai siapa yang dituju oleh ayat ini. Suatu pendapat

. menyebutkan, bahwa ini adalatr khithab untuk orang-orang kafir

sebagai olokan bagi mereka. Maknanya: Jika kalian meminta

pertolongan Allah untuk mengalatrkan , Muhammad, maka

sesungguhnya pertolongan itu telatr datang kepada kalian. Demikian

ini karena ketika mereka berangkat dari Makkah, mereka memohon
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kepada Altah agar Allah menolong golongan yang berrar di antara

kedua golongan itu, lalu Allah mengolok-olok mereka dan menyebut

kebinasaan yang menimpa mereka sebagai pertolongan' Makna

kelanjutan ayat ini senada dengan pengertian tadi'

Wn o$ @an iika kamu berhenti) dari kekufuran dan

memusuhi Rasulullatr yang tengatr kamu lakukan, 'i$ @aka itutah)

yakni berhentinya hal itdah tr# b6 #3 '1 Oo'S lebih baik

bagimu; dan iika kamu kembali) kepada kekufuran dan permusuhan

yang telah kalian lakukan itu, j: (niscaya Kami pembali [pulaJ)

dengan menguasakan orang-orang mukmin atas kalian dan menolong

mereka sebagaimana kami kuasakan dan tolong mereka pada saat

perang Badar. 'W. :Sf '8 JJ U"" anglcatan perangmu selmli-lrali

tidak alun dapat menolak dari lwmu), yakni, kelompok kalian, 1:g;,
iK $uotu bahaya pun, walaupun itu banyak), yakni tidak berguna

bagi kalian dalam kondisi apa pun sekalipun jumlahnya banyak.

Kemudian Allah mengatakan, '4*51 'e ';dl "tV (dan

sesungguhrrya Allah beserta orang-orang yang beriman), sedangkan

orang yang Allatr bersamanya maka dialah yang akan mendapat

pertolongan, sedangkan yang belleberangan dengan Allah, maka

dialah yang ditelantarkan. Lata^i;rf aiuaca denganfathah dandengan

lcasrah. Qira'atr dengan kasrah dianggap sebagai redaksi permulaan,

sedangkan gira'ah denganfathah dranggapdengan perkiraan: iiir L0.i

qfi, iy (a* karena sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang

beriman).

Ada juga yang mengatakan, bahwa ayat ini ditujukan kepada

orang-orang mukmin, maknanya: Jika kalian menolong agama Allah,

maka sesungguhnya telaft datang pertolongan kepada kalian pada saat

perang Badar, dan jika kalian berhenti dari perbuatan yang kalian

lakukan berupa pengambilan harta rampasan perang dan penerimaan

tebusan tawanan sebelum diizinkan bagi kalian, maka itulah yang

lebih baik bagi kalian. Tapi jika kalian kembali kepada hal seperti itu,
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maka Kami pun akan kembali menghinakan kalian. Sebagaimana

dalam firman-Ny4 '# fi ',i|r{{i Qtulau sekiranya tidak ada

kctetapan yang telah terdahulu dari Atlah). (ayat 68) Cukup jelas

balrwa pengertian ini ditepiskan oleh malura: t$'g- f-f ',$ Jt
(dan angkatan perangmu sekali-kali tidok akan dapat menolak dari

kmnu suatu bahrya ptn), dan juga ditepiskan oleh kalimat: '{ fi"tt
'"-U.!J@o"sesungguhnyaAltahbesertaorans-orongyangberiman).

Pengertian itu tidak mungkin diterapkan kecuali dengan kesulitan dan

mereka-reka.

Ada juga yang mengatakan batrwa khithab di dalam l),g,Jo\
g |Lie tii (li*o kamu [orang-orang musyrikinJ mencari

keputusan, malco telah datang keputusan kcpadamu) ditujukan kepada

orang-orang mtrkmin, sedangkan yang setelaturya ditujukan kepada

orang-orang kafir. Pengertian ini menunhrt pemecatran susunan

redaksi dan pengembalian dhomir (kata ganti) di dalam redaksinya

dalam satu benhrk kepada kedqa golongan yang berbeda.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibatr, Ahmad, Abd bin

Huuraid, An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim,

Abu Asy-Syaikh, Ibnu Mardawaih, Ibnu Mandatr, Al Hakim dan ia

me*shahih-kannya, serta Al Baihaqi di dalam Ad-Dalail, dari Ibnu

Syihab, dari Abdullatr bin Tsa'labah bin Shaghir: Bahwa ketika dua

pasukan bertemu, Abu Jahal berkata" "Ya Allah, putuskanlatr

hubungan kekerabatan kami d4n hubungan-hubungan yang tidak kami

ketahui, tampakkanlah itu esok pagi." Itu permohonan keputusan

darinya. Lalu tunurlatr ayat: lr"{S JL gitu kamu [orang'orang
muryrikinJ menc ari keputus an).

Ibnu Abi Syaibatr, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu

Hatim meriwayatkan dari Athiyyah, ia menuttrkan, "Ketika perang

Badil Abu Jahal berkata, 'Ya Allatr, tolonglatr kelompok yang lebih

benar, lebih utama dan lebih baik di antara kedua kelompok ini.' Lalu

turunlah ayat tersebut."
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Ibnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari lbnu Abbas tentang firman-Nya, 3J11j-9Jo\
g iL'ft; Uit@ kamu (orang-orang musyrikin) mencari

lreputusan, maka telah datang kcputusan trcpadamu), ia berkata, "Itu
mengenai perkataan orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan, 'Ya
Tuhan kami, berilah keputusan di antara kami dan Muhammad beserta

para sahabatnya.' Lalu Allah pun menetapkan keputusan bagi mereka

pada saat perang Badar."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Ikrmah mengenai firman-Nya, \$d:J1t bL]itffi
lairnu [orang-orang musyrikinJ mencari kcputwan), ia berkata, "Jika

kalian meminta ketetapan, maka sesungguhnya telah datang ketetapan

pada saat perang Badar."

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh

meriwayatkan dari As-Suddi mengenai firman-Nya, ljit;3 o$ @an
jilra lranu berhenti), ia berkata, "(Yakni) dari memerangi Muhammad.
'ii V';' b{ @an jika kamu kembali, niscrya Kami kembati [pula),
yakni: jika kamu kembali meminta keputusan, maka Aku putuskan

untuk Muhammad . iv$l'{Ki\" (dan sesungguhrrya Altah beserta

orang-orang yang beriman), yakai bersama Muhammad dan para

sahabatnya."

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Qatadah tentang firman-

Nya, fr 'V'ii, o$ (dan jika kamu kembali, niscaya Kami kembali

[pula]), ia berkata, "(Yakni) niscaya Kami kembali dengan penawanan

dan pembunuhan."
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@s# A3'^i"\$7J ti,;; 61 l# Yfi( O-fi 4A-

';iy$ @ ';,#-7 i'r;.ttiUO-5?llKlt
sfr{o.f,'&Wi;t+iv:ai

<rj*j$\I6A;I;W
"Hai orang-orang yang beriman, taatlah hepadaAllah dan Rasul-

Nya, dan janganlah hamu berpaling doripadanya, sedang hamu

mendengar (perintah-perintah-Nya), dan ianganlah *amu meniadi

sebagai orang-orang (munaftk) yang berhata,' Kami

mendengar*i; paainat mereka tidah mendengarhon.

Sesungguhnya binatang (mahlak) yang $eburulc-buruknya pada sisi

Allah ialah orang-orang yang pekak dan bbu yang tidah mengerti

opa pun. Kalau hbanya Allah mengetohui hebaihan ada pada

mcreha, tentulah AAah menjodihan mcreka dapat mendengar. Dan

jihalauAllah menjadikan mereha dapat mcndengar, niscaya mereka

pasti berpaling juga, sedang mereha memalinghan diri (dari apa

yang mereka-mereka dengar itu).D (Qs. Al Anfaal [8]: 20-23)

Allah SWT memerintahkan kaum mnkminin untuk menaati-

Nya dan menaati Rasul-Nya, serta melarang mereka berpaling dari

Rasulullatr, maka dhamir [kata ganti "nya"] pada kalimat iA
(daripadarrya) kembali kepadS Rasul, karena menaati Rasulullah

SAW termasuk menaati Allah, dan i6i tJA 3fr J;4i & i
(Barangsiapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati

Allah). (Qs. An-Nisaa' [4]: 80) Kemungkinan jugadhamir ini kembali

kepada Allah dan kepada Rasul-Nya sebagaimana di dalam firman-

Nya, !r)-r3- 6 3 A;rt Kf, paaanal Allah dan Rasul-Nya yang

labih patut mereka cari keridhaannya). (Qs. At-Taubah [9]: 62). Ada

6;;.xi*5;
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juga yang mengatakan bahwa dtwmir ini kembali kepada perintah

yang ditunjukkan oleh kata lj4.16aatUn7

Asal kata lj; adalah ti y,tausalah satu taa'-nyadibuang. Ini

penafsiran ayat berdasarkan ztratrirnya "khithab bagi orang-orang

mukmin, demikian yang dikatakan oleh Jumhur. Ada juga yang

mengatakan, bahwa ini l,*rithab unutk orang-orang munafik,

maknanya: Hai orang-orang yang beriman dengan lisannya saja. Ibnu

Athiyyah berkata, "Di samping kemungkinan ini jauh, ini juga sangat

lemqh, karena Allah menyifati khithab-Nya di dalam ayat ini dengan

iman, yaitu pembenaran, sedangkan orang-orang munafik tidak

memiliki sifat membenarkan sedikit pun." Yang lebih jauh dari ini

adalah orang yang mengatakan batnrra khithab ini untuk Bani Israil,

karena Bani Israil merupakan kalangan asing di dalam ayat ini.

Redaksi ,kalimat i;3 itlt @edang kamu mendengar

[perintah-perintah-NyaJ) berada pada posisi nashab sebagu haal

(keterangan kondisi), maknanya: sedang kalian mendengar hujjah-

hujjatr dan bukti-bukti yang dibacakan kepada kalian dan kalian

membenarkannya, dan kalian tidak tuli dan tidak pula bisu.

V, lj1 O-iV liK {t (dan iangantah tramu meniadi

sebagai orang-orang [munafikJ yang berkala), mereka adalah kaum

musyrikin, atau kaum munafik, atau kaum yatrudi, atau mereka semua,

karena mereka itu mendengar dengan telinga mereka tanpa mengerti

dan tidak pula mengamalkan, jadi mereka seperti orang yang tidak

mendengar sama- sekali, karena tidak berguna baginya'apa yang

didengarnya itu.

Kemudian Allah SWT mengabarkan, ir|:fl 'fi irt
(Sesungguhnya binatang [mahlukJ yang seburuk-burubtya), yakni 6

f\\i ,* 'r.tt (yang melata di atas bumi), $t 'lc @ada sisi Altah),

i,a*i di dalam hukum-Nyu,'f.-fi''pi <aun orang-orang yang pekak

dan bisu), yakni orang-orang tidak dapat mendengar dan tidak pula

berbicara. Mereka disifati demikian kendati pun termasuk yang dapat
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mendengar dan dapat berbicara adalah karena kqmampuan mendengar

dan berbicara itu tidak berguna bagi mereka. 'o;!fr * O-$i (yang

tidak mengerti apa pun), tidak ada gunanya bagi mereka sehingga

bagaimana mungkin mereka melakukannya, dan tidak ada madharat

bagi mereka sehingga bagaimana mungkin mereka menghindarinya.

Jadi mereka itu adalatr sebnnrk-buruk maktrluk di sisi Allah, karena

dapat memilah sebagian pembedaan dan membedakan antara yang

bermanfaat dan membatrayakan.

A.'ff * 5; (Kalau kiranya Allah mengetahui [lcebaikan

adal pad'a merelw),yakni mereka yang tuli lagi bisu ifi, AlAi #
(lcebailran ada [pada merekaJ, tentulah Allah menjadilran merekn

dapat mendengar) jawaban untuk setiap yang mereka tanyakan. Ada

juga yang mengatakan, yakni P1i Qentutah Allah meniadikan

mereka dapat mendengar) perkataan orang-orang yang telah mati

yang meminta dihidupkan kembali, karena mereka meminta

dihiupkannya kembali Qushai bin Kilab dan yang lainnya agar

bersaksi tentang kenabian Muhammad SAW. {t'r$ ,i,-,,1 J;
6i; (Dan jikalau Allah meniadikan merika dapat mendengar,

ntscayi mereka pasti berpaling juga, sedang mereka memalinglcan

diri [dari apa yang mereka-merelra dengar itu/),karena telah ada di

dalam pengetahuan Allah batrwa mereka tidak akan beriman. Kalimat

6i; $ GraorS merelu memalingkan diri [dari apa yang

merelra-merelra dengar itul) pada posisi nashab sebagai haal

(keterangan kondisi).

Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari

Mujahid mengenai firman-Nya, 'biS-{ '{, @adahal mereka tidak

mendengarkan), ia berkata, "(Yakni) mereka marah."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib

mengenai firman-Nya, ;nt '^r2 iVtl '; iy(Sesungguhnya binatang

[mahlukJ yang seburuk-burulorya pada srsi AUah), ia berkata,
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"sesnngguhnya ayat ini diturunkan berkenaan dengan si Fulan dan

para teman-temannY€."

Al Firyabi, Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Humaid, Al Bukhari,

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

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nyu, 'tai(5311'trity

jtl lsesungguhnya binatang [mahlukJ yang seburuk-burulorya pada

sisi Allah), ia berkata, "Mereka adalatr beberapa orang Qtuaisy dari

kalangan Bani Abdiddar."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya,

'o]#-{ 6-$'ff'r5l Qalah orang-orang yang pekak dan bisu yang

tidak mengerti apa pun), ia berkata, "(Yakni) tidak mengikuti

kebenaran."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata,
..Ayat ini diturunkan berkenaan dengan An-Nadhr bin Al Harts dan

kaumnya." Kemtrngkinan inilatr yang dimaksud "si fulan" dalam

perkataan Ali RA tadi.

Ibnu Ishaq dan ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Urwatr bin

Az-zubur mengenai firman-Nyq &#J # ;*frf '& 1j lxatau
Hranya Altah mengetahui kebailan ada pada mereka, tentulah Allah

menjadilran merelra dapat mendengar), ia berkata, "Yakni: tentulatt

memberlakukan perkataan yang mereka ucapkan dengan lisan mereka

itu, akan tetapi temyata hati mereka menyelisihi itu."'

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ikrimatr mengenai ayat

ini, ia berkata, "Merka mengatakan, 'Kami tuli terhadap apa yang

diserukan oleh Muhammad kepada kami, kami tidak mendengarnya.

Kami bisu sehingga tidak dapat menyambut itu dengan

membenarkannya.' Mereka semua gugur di medan Uhud, dan mereka

itu adalatr para pembawa panji saat perang Uhud."
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@ 6'Fi Ay,:J' 4{;,;:fr <;, 34';r €,i YI,;Y

xdrfi ;rr'*;c'F'rW'"-{r"GJ'-,eW
@ y6iirg,

"Hai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan

Rosul apabila menyeru kamu kepada suatu yang memberi

kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya

Allah membatasi antara mnnusia dan hatinya, dan sesungguhnya

kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan: Dan peliharalah dirimu

daripada siksaan yang tidak hhusus menimpo orang-orang yang

zhatim saja di antara hamu Dan hetahailah bahwa Allah amat

keras sihsaan-Nya." (Qs. Al Anfaal l\z 2a-25)

Perintah pemenuhan di sini ditegaskan oleh perintatr irntuk taat

yang sebelumnya, Disatukannya dhamir [kata ganti Allah dan Rasul-

Nyal di sini, yang mana Allah menyebutkan, 
''€Y; 6l @pabila

menyeru kamu) adalatr sebagaimana disatukannya dhamir di dalam

fi rman-Nya,'r:"lf;'73 (dan j anganl ah kamu b erp al ing dar ip adany a).

Pembatrasan tentang ini telah dipaparkan.

t,"*li tyakni dari redaks i \t4J\artinya tr!.lr 6ruturvt*9.
Abu Ubaidah mengatakan, "Maka l*#Jit adalah riif @enuhilah)

walaupun q#\ [asal kata 116l nuta'addi dengan kata bantu

laam sedangkan qo;f [asal kata t:ry\ muta'addi secara langsung

(tanpa kata bantu) sebagaimana dalam firman-Nya, fi 'o); \AUU-
(Hai lraun kami, terimalah [seruanJ orang yang menyeru kepada

Atlah) (Qs. Al Alqaaf [46]: 3l). Namun'terkadang'iugu q6\
muta'addi secara langsung sebagaimana ungkapan seoran$ penyair,
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'4 Eti'ra ry-'f' rs-$r d,4 v s. G:' gtst

"Don seorang penyeru berseru, 'Walwi Dzat yang memenuhi seruan.'

Namun saat itu tidak ada peniav,ab yang memenuhinya."

'F*-q"{Y;6;{orobila menyeru kamu kcpada suatu yang

memberi kehidupan lcepada lwmu), laam iru terkait dengan kalimat

l*#1 Qtenuhilah), yakni: penuhilatr untuk sesuatu yang

memberimu kehidupan apabila dia menyerumu. Tidak tertolak juga

kemungkinannya terkait dengan ti'r (menyeru), yakni: apabila dia

menyerumu kepada apa yang di dalamnya terkandung kehidupanmu

yang berupa ilmu-ilmu syari'at, . karena ilmu adalatr kehidupan,

sebagaimana halnya kejahilan adalatr kematian. Jadi kehidupan di sini

sebagai kata pinjarnan untuk mengrrngkapkan ilmu. Jumhur mufassir

mengatakan, bahwa maknanya adalatr: Penuhilatr seruan untuk taat

dan semua yang dikandung oleh Al Qur'an yang berupa perintatr dan

larangan, karena di dalam hal itu terdapat kehidupan abadi dan

kenikmatan nan kekal. Ada juga yang mengatakan bahwa yang

dimaksud dengan firman-Nya 'F$- Q .1suaru yang memberi

lrehidupan lcepada lcamu) adalah jihad, karena jihad merupakan sebab

kehidupan secara zhatrir, karena bila musuh tidak diperangi maka ia

akan memerangi. Perintah untuk memenuhi seruan ini sebagai dalil

bahwa diwajibkan atas setiap muslim, apabila telah sampai kepadanya

firman Allah atau sabda Rasul-Nya mengenai suatu hukum syari'at,

untuk segera mengamalkannya, bagaimana pun keadaanny4 dan

meninggalkan segala pandangan dan pendapat lain yang

menyelisihinya. Ayat yang mulia ini mengandung dorongan terbosar

untuk beramal berdasarkan nash-nash dalil dan meninggalkan

keterikatan oleh madzhab-madzhab, serta tidak mempertahankan apa-

apa yang menyelisihi kaqdungan Al Kitab dan As-Sunnah, bagaimana

pun keadaannya.
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Firman-Nya, .{ij ;A\ <; 3;"- 'fi €J Y}lG(1 gan

ketahuilah bahwa sesungguhnya Atlah membatasi antara manusia

dan hatinya), suatu pendapat menyebutkan, batrwa maknanya:

Bersegeralatr kalian turtuk memenuhi seruan sebelum kalian tidak

dapat memenghinya yang disebabkan oleh sirnanya hati yang

dengannya kalian berfikir karena kematian yang telatr ditetapkan

Atlah atas kalian

Adajugayangmengatakan,bahwamaknanya:Saatperang
Badar, kaum muslimin merasa takut karena banyaknya musuh, lalu

Allah memberitahu mereka bahwa sesungguhnya Allah membatasi

antara manusia dan hatinya dengan mengganti rasa takut itu derrgan

rasa aman, dan mengganti rasa aman di hati musuh dengan rasa takut'

Adajugayangmengatakanbahwainitermasukbentuk
penrmpamaan tentang betapa dekatnya Allah SWT kepada hamba

sebagaimana firman-Ny a, ,V)l ,t- , ilL (i '$ 6an Kami lebih

lrcpadanya daripada urat lehernya) (Qs. Qaaf [50]: 16), maknanya'

bafuwa Allah mengetatrui segala isi hati, tidak ada sesuatu pun yang

luput dari pengetahuan-Nya.

Ibnu Jarir memilih, bahwa ini termasuk bentuk pemberitahuan

dari Allah 'Azza wa Jalla, batrwa Dia memegang hati para hamba-

Nya, dan bahwa Dia membatasi antala para hamba dan hati mereka

jika Dia menghendaki, sehingga manusia tidak dapat mengetahui

sesuatu pun kecuali dengan kehendak Allah 'A7-za wa Jalla. Cukup

jelas bagi anda, bahwa tidak ada halangan untuk mengartikan ayat ini

dengan semua pemaknaan tadi.

3t;;i 5Jy iift (dan sesungguhnva kepada-Nyalah k'*u-

apan dihmpultcan) di-'athf-karrt<epaaa--;r'ij ,gt <; 3;+X S\
(balrwa sesungguhnya Altah membatasi antara manusia dan hatiiya),

dan batrwa sesungguhnya kalian akan dikumpulkan kepadanya dan

Dialah yang akan mengganjar kebaikan dengan kebaikan dan

kebgrukan dengan kebunrkan. Al Fana' mengatakan, "Jika anda
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menetapkannya sebagai redaksi permulaan lalu anda meng-kasrah

haraah iI1,.maka itu benar." Mrurgkin maksudnya batrwa yang seperti

ini dibolehkan dalam batrasan Arab.

Firman-Ny a,'26(>'&i;JS'u-51'6.; J {;t:tlji$ 
loan

peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak k}tusru menimpa

orang-orang yang zhalim saja di ontara kamu), yakni: Dan

peliharalatr diri kalian dari siksaan yang mengarang kepada orang

zhalim sehingga menimpa yang shalih dan yang lalim, dan

penimpaannya itu tidak khusus mengenai orang yang secara langsung

melakukan keztraliman di antara kalian.

Para atrli nahwu berbeda pendapat mengenai masir,nya nuun

penegas ke datam '6*;t (menimpa). Al Farra' mengatakan, l'Ini
seperti wrgkapan: 'e,Y | {.r1lr * irl ttur*lah engkau dari

tunggangan itu, jangan sampai ia melontarkanmu). Seperti itu juga

firman Allah ra'ala, i!frit1r'&1i;-*'ig-6t' $Lii @asuktah
ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman

dan tentaranya) (Qs. An-Narri l27l: l8), yakni: jika kalian masuk

maka kalian tidak akan diinjak. Maka masuknya nuun dengan makna

ganjaran." Al Mubarrad mengatakan, "sesungguhnya itu adalah

larangan setelah perintah. Maknanya: Larangan bagi orang-orang

zhalim, yakni: janganlah mendekati kezhaliman." Seperti itu juga

yang diriwayatkan dari Sibawaih: tiiri 3$-Jf ) 0angan sampai aku

melihatrnu di sini), karena maknanya adalatr: nS V Lf ,t:iri $t \
i{f] tii,,i (anganlatr kau berada di sini, karena siapa pun yang berada

di sini aku dapat melihatnya). Al Jurjani mengatakan, bahwa '"r;JJ
adalatr larangan yang beradapadaposisi penyifatan untuk f''ji

Ali, Zatd bin Tsabit, Ubay dan Ibnu Mas'ud membacanya:
'ikL, dimana laam sebagu jawab li qasam mahdzuf (penimpal

kalimat sumpatr yang dibuang), perkiraannya: 'n-$'# lti q tt$l
LU'& rf! 6efnaralatr dirimu dari siksaan, demi Allah, itu pasti

hanya menimpa orang-orang yang ztralim saja di antara kamu), maka
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makna qira'atr ini menyelisihi makna qira'atr jama'alr, karena makna

qira'ah ini membatasi bafiwa fitnatr tersebut hanya mengenai orang

z,halim saja, beda halnya dengan qira'ah jama'ah.

9q\,++a.$€JY{t-(: (Dan trctahuilah balwa Allah amat

lreras silaaan-Nya), di antara kerasnya sikaan Allah bahwa siksaan itu

bisa juga menimpa orang yang tidak menjadi penyebabnya. Banyak

ayat Al Qur'an yang menyebutkan batrwa tidaldah seseorang disiksa

kecuali karena dosanya dan tidaklah seseorang diadzab kecuali karena

perbuatannya. Kemungkinannya ayat ini diartikan sebagai siksaan

yang berupa dikuasakannya sebagian harnba atas sebagian lainnya.

Bisa juga bahwa ayat ini khusus mengenai siksaan yang umum,

wallatru a'lam. Bisa juga dikatakan, bafiwa sesrmgguhnya orang-orang

yang tidak berbuat ztralim kadang menyebablcan siksaan karena

berbagai hal, seperti meninggalkan amal ma'ruf dan natri munkar,

maka penimpaan siksaan bagi orang zhalim itu menimpa juga yang

lainnya karena ditinggalkan kewajiban [yakni amal ma'ruf dan nahi

munkar] ketika munculnya kedraliman.

Ibnu Abi Syaibatr, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu

Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Mujahid

mengenai firman-Ny a, '{4}- q''{Y, ('rl(apabila merryeru kamu

lrepada suatu yong memberi kehidupan lcepada kamu), ia berkata,

"(Yakni) kepada kebenaran."

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

Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Qatadatr mengenai

ayat ini, ia berkata, "Yaitu Al Qur'an, di dalamnya terdapat

kehidupan, kemantapan, keselamatan dan keterpeliharaan di dunia dan

di aktrirat.'

Ibnu Ishaq dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Urwatr bin

Az-Zubur mengenai firman-Nya , 'P+- q ''€C, $l @pabila

menyeru lcamu kepada suatu yang memberi kchi&ryan kcpada kamu),

ia berkata, "(Yakni) kepada perang yang dengan itu Allah memuliakan
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kamu setelatr kehinaan, menguatkan kamu setelah kelematran dan

melindungi kamu dari adzab setelatr mereka menghadapkannya

kepadamu."

Telatr disebutkan secara pasti di dalam Ash'shabihdari hadits

Abu Sa'id Al Mu'alla, ia berkat4 "Ketika aku shalat di masjid, lalu

Rasulullatr SAW memanggilku, maka aku pun memenuhinya,

kemudian aku mendatangi beliau lalu berkata, 'Wahai Rasulullatr,

sesungguhnya tadi aku sedang shalat.' Beliau bersabda, 'Bultankah

Attah telah berlirmo",'f,G', $L $ili ;t\*fr Qtenuhilah seruan

Allah dan seruan Rasul apabila menyeru kamu)'." Al hadits.Te Ini

menunjukkan kepada apa yang telah kami kemukakan, bahwa ayat ini

mencakup setiap seruan dari Allah dan dari Rasul-Nya.

Diriwaytakan oleh Ibnu Abi Syaibatr, Ibnu Jarir, Ibnu Al

Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-syaikh serta Al Hakim dan ia

menshatrihkannya, dari beberapa jalur dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Ny u, .#5 ,.;5 <; 3;;; At €,\ rF$ (dan ketahuitah

balrwa sesungguhnya Allah fiembatasi antara manusia dan hatinya),

ia berkata, o'Membatasi antara orang beriman dengan kekufuran dan

kemaksiatan terhadap Allah, dan membatasi antara orang kafir dengan

keimanan dan ketaatan terhadap Allah."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Anas

mengenai ayat ini, ia berkata, "Ilmu-Nya membatasi antara seseorang

dengan hatinya."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Murdzir dan Abu Asy-

Syaikh meriwayatkan dari Mujatrid mengenai ayat ini, ia berkata,

"Membatasi antara seseorang dengan hatinya hingga rnembiarkannya

tanpa mampu berfikir."
' ''' Abd bin Humaid meriwayatkan dari Al Hasan mengenai ayat

ini, ia berkata, "(yakni) dalam kedekatan kepadanya."

7e Shahih,Al Bukhari (4474) dan Ahmad (3/450).
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Ahmad, N Bauat, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Mardawaih dan

Ibnu Asakir meriwayatkan dari Muthanif; ia 'berkatA "Ahr katakan

kepada Az-zuban, 'wahai Abu Abdillah, kalian membiarkan

Khalifah hingga ia gugur, kemudian kalian datang me'lruntut

datahnya' Az-zrrt,aitr berkatq 'Di masa Rasulullah sAw, Abu Bakar,

Umar dan Utsman kami biasa membaca: l13t5f i;GJ'&li37
'L6€ ,{* (Dan peliharatah dirimu daripada siksaan yang tidak

Hrusw menimpa orang-orang yang zhalim saia di antma kamu), darr

kami tidak menganggap bafiwa kami adalah para pelalngrya hingga

terjadi pada kami apa yang terjadi itu''"

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dali Alq^uq iaberl<at2,"Az-

Zubair membacak ;;;,'dU'fulAL t$ "6*;, J t^!r.\#t

(Dan petiharalah dirimu aarpaaa siksaan yang tilak Htusus

menimpa orang-orangyang ztwtim saia di antara kamu),lalu berkata

'(Yaitu) bencana dan perkara yang terjadi itu''"

Ibnu Jarir dan Ibnu At Mundzir meriwayatkan dali Al Hasan

mengenai ayat ini, ia berkata" "Diturunkan berkenaan dengan Ali,

Utsman, Thalhah dat Az-Zubur."

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, ia berkata,

..Diturunkan khusus berkenaan dengan para satrabat Nabi sAw.'

Ibnu Jarir dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari As-Suddi,

ia berkata, "Diturunkan khusus berkenaan dengan para peserta perang

Badar yang mengalami perang Ja6al lalu saling membunuh. Di antara

yang gugur adqlah Thalhah dat Az-Zuba[, keduanya termasuk

peserta perang Badar."

Ibnu Abi syaibatr, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu

Asy-Syait*r meriwayatkan dari As-Suddi mengenai ayat ini, ia

berkata, *(Yaitu) bisa menimpa yang zhalim dan juga yang shalih

secara umum." Abu Asy-syaikh juga meriwayatkan seperti itu dari

Mujahid.
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Abu Asy-Syaikh juga meriwayatkan dari Mujahid mengenai

ayat ini, ia berkatq *Yaitu seperti: 4{; ,.;5 <;, 34 (membatasi

antara manusia dan hatinya) hingga membiarkannya tanpa mampu

berfikir."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini, ia berkata, *Allatl

memerintahkan kaum mukmin agar tidak mengakui kemungkaran di

tengatr mereka sehingga Allah menimpakan adzab kepada mereka

sgmua.tt

Banyak hadits shahih yang menyatakan bahwa bila umat ini

tidak memerintahkan kebajikan dan mencegatr kemungkaran, maka

Allah akan menimpakan adzrrb dari sisi-Nya secara menyelunrh

kepada mereka semua.

'61%_b1536 d*ii a.i,jr^r*'A A iyl-iLi$

|"# Ha 4$ig Ffi .ry51'g1!,'6;)6 ;,6i
'pf, W\ t:j,;i{, Ji;ti 

^t 
W * rjir:.'u51 qY.

; 
".e 

drt bftoi3. {fift'H'f ffi rA;V @D 6tr
@ r.{"?1

"Dan ingatlah (hai para muhajirin), hetiha kamu masih beriumlah

sedikit,lagi tertindas di bumi (Makhah), kamu takut orang-otang

(Makkah) akan menculik kamu, makaAllah memberi kamu tempat

runetap (Madintah), dan diiadihan-Nya kamu kuat dengan

pertolongan-Nya, dan diberi-Nya hamu rezeki dari yang baih-baik

agar kamu bersyuhur. Hai orang-orang beriman,ianganlah hamu

mengkhianatiAllah dan Rasal (Muhammad) dan (iuga) ianganlah
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hanu menghhianati amanat-amanat yang dipercayahan kepadamu,

sedang kamu mcngetahui Dan ketahuilah, bahwa harlamu dan

anah-anahmu itu hanya sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sbi

Altah-lah pahalayang besar.n (Qs. Al Anfaal [8]: 26-28)

Khithab firman-Nya, U A iyCH'* (Dan ingatlah [hai
para muhajirinJ, kctika kamu masih beriumlah sediht) ditujukan bagi

kaum Muhajirin, yakni: ingatlatr waktu sedikitnya kalian. ii"-i':3
(tagi tertindas) adalah Htabar kedua. ,yf ii 10"^i) di sini adalah

Makkah. tit At tyakni dari redaksi 'i{18{iS artinya mengambil

secara cepat. Yang dimaksud dengan .i61 ai sini adalah kaum

musyrikin Quraisy, ada juga yang mengatakan orang-orang Persia dan

Romawi. '$;:fa (matra Atlah memberi pamu tempat menetap

[Madinah), dikatakan: lc[ ,rrl, dengan madd dan tanpa, madd,

artinya: bergabung kepadanya, jadi maknanya: Allatr menggabungkan

kalian kepada Madinatr, atau kepada kaum Anshar. -4Ji1 '{'8-t <ao"

dijadikan-Nya knmu htat dengan pertolongan-Nya), yakni

menguatkan kalian dengan pertolongan di lokasi-lokasi peperangan

yang di antaranya adalatr ketika perang Badar, atau: menguatkan

kalian dengan malaikat ketika perang Badar. *ti u {€;t <a*
diberi-Nya kamu rezeV dari yang baik-bai$ yang di antaranya adalah

harta rampasan peran e. 6K!t ?A (agar kamu bersyuhtr), yakni

kehendak agar kalian mensyuhd nikmat-nikmat ini yang Allah

anugeratrkan kepada kalian.

Asal makna ir;rir lyafcni dari redaksi tlfil sebagaimana

disebutkan di dalam At Kasysyafadalah ;i3r 6urang), sebagaimana

asal makna iU-i,r adalah it3, (sempurna). Kemudian digunakan

sebagai lawan kah;'6jb fuUli 6"3,o dan memenuhi janji), jika anda

mengkhianati seseorang mengenai suatu hal, berafii anda telatt

memasukkan kekurangan padanya Ada juga yang mengatakan batrwa

maknanya adalatr ;rpr itAy5 ]Uir 1t<hianaU 6slanggar janji dan
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menyembunyikan sesuatu), sebagairnana dalam firman .A,llah Ta'ala,

i,t'ii 'tiL fr (Dia mengetahui [pandanganJ mata yang Hrianat)

(Qs. Ghaafir [40]: l9). Allah melarang mereka mengkhianati-Nya

dengan meninggalkan sesuatu yang telah diwajibkan atas mereka, atau

mengkhianati Rasul-Nya dengan meninggalkan sesuatu yang telatr

diamanatkan kepadanya, atau dengan meninggal sesuatu yang telatr

dicontohkan untuk mereka, atau mengkhianati amanat-amanat yang

telatr diamanatkan kepada mereka. Disebut amanat'karena bersamanya

dapat mengamankan dari penolakan kebenaran. Kata ini diambil dari

kata grti (arnan). Kalmat 'or53 '$Y2 \eaang kamu mengetahui)

berada pada posisi nashab sebagai haal (keterungan kondisi), yakni:

sedang kalian mengetatrui bahwa perbuatan itu adalah khianat, jadi

kalian melakukan khianat dengan sengaja. Atau: kalian termasuk

orang yang mengetahui, bukan termasuk orang yang tidak

mengetatrui.

Kemudian Allah berfirman, '&. {ifift H,f T:lf#f)
(Dan lrctahuilah, balwo lwrtamu dan anak-anabnu itu hanya sebogai

cobaan), karena meereka mer{adi sebab keterjerumusan ke dalam

berbagai dosa, sehingga dalam konteks ini sebagai ujian/cobaan yang

dengannya Allah menguji para hamba-Nya, walalupun dilihat dari

segi lairurya sebagai perhiasan kehidupan sebagaimana- yang

disebutkan di dalam ayat lainnya. l.Y" H ;"+ 'ii 5: @an
sesungguhnya di sisi Allah-lah pohala yang besar), karena itu
utamakanlah hak-Nya daripada harta dan anak-anak kalian agar kalian

bisa meraih pahala besar yang ada di sisiNya itu.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrurdzir dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Qatadah rnengenai firman-Nya , 3$ 5 StVL\lt
(Daf,ingatlah [hai para mulwjirinJ, katit@ kamu masih berjumlah

sedikit), ia berkata "Perkampungan Arab ini dulunya merupakan

golongan manusia yang paling rendah, paling sengsara, paling

kelaparan, paling tidak berpakaian dan paling jelas kesesatannya.
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Orang yang menjalani hidup dengan kesengsaraan, dan yang matinya

pun akan menempati tempat terendah di neraka, mereka dimakan dan

tidak dapat makan. Sungguh, demi Allatr, kami tidak mengetahui

suatu kabilah pun di antara penduduk bumi saat itu yang lebih buruk

prilakunya daripada mereka, hingga Allah mendatangkan Islam

kepada mereka, lalu meneguhkan mereka di negeri itu, melapangkan

rezeki mereka, dan menjadikan mereka para penguasa atas manusia.

Dengan Islamlah Allah menganugerahi mereka apa yang kalian lihat

itu, maka hendaklatr kalian mensyukuri nikmat'nikmat Allah, karena

sesungguhnya Tuhan kalian yang Maha Pemberi nikmat menyukai

kesyukuran, dan orang yang bersyukur akan mendapat tarnbahan

kenikmatan dari Allatr 'Azzawa Jalla."

Ibnu Al Mundzir'meriwayatkan dari Ibnu Juraij mengenai

firman-Nya, ,)g '61%- (orang-orang [MaktcahJ akan menculik

kamu), ia berkata, ..(Yakni) pada masa jatriliyah di Makkah.

(mata Altah memberi kamu tempat menetap [MadinahJ)

Islam"

o)r,t 2 ,t,1

f,lr.ltar
kepada

Abdunazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim

dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Wahb mengenai firman-Nya,

,16 '6{#- (orang-orang [MatdcahJ akan menculik pamu), ia

beikata, .'Orang-orangnya saat itu terdiri dari bangsa Persia dan

Romawi."

AbuAsy'Syaikh,AbuNu'aimdanAd-Dailamididalam
Musnad Al Firdaus meriwayatkan dari Ibnu Abbas: "Dari Rasulullatr

SAw mengenai firman-Nya, ,6.ii A.Lj* U 5 iyfHi(t
36 FIW- J 6jr! (Dan ingotlah [hai para muhaiirinJ, petipa

lamu masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di bumi [Makkah]' kamu

tahtt orang-orang [MaktrahJ alan menculik lramu). Dikatakan,

.Wahai Rasulullatr, siapakah orang-orang itu?' Beliau menjawab,

' Or ang- or ang P er s ia."'
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Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari As-Suddi mengenai firnran-Nya, '6;tCi (maka

Attah memberi kamu tempat menetap [Madinahfi, ia berkata,

"(Yakni) kepada orang-orang Anshar di Madinatr. .VIr, {*Yt go"
dijadilun-Nya karru kuat dengan pertolongan-Nya), yakni saat perang

Badar.'

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Jabir bin Abdillatr: "Bahwa Abu SuSan berangkat

dari Makkah, lalu Jibril menemui Nabi SAW lalu berkata,

'sesungguhnya Abu Su&an di Makkah demikian dan demikian.' Lalu

Rasulullatr SAW berkata (kepada para sahabatnya), 'sesungguhnya

Abu Suffan berada di tempat anu dan anu, karena itu keluarlah kalian

kepadanya dan sembunyi-sembunyilah.' Lalu salah seorang munafik

mengirim suratr kepada Abu Su&an memberitatrukan batrwa

Mtrhammad menghendaki kalian, karena itu bersiagalatr kalian. Maka

Allah menurunkan ayat: SilV 
^lW 

*lfit:,'u-51$U- (Hai orang-

orang 'berirnan, janganlah lamu mengkhianati Allah dan Rasul

[MuhammadJ)."80

Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu

Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Abdullatr bin Abi

Qatadalr, ia berkata, "Ayat ini: Silij '61 V;l 7 Q'anganlah lamu

mengkhianati Allah dan Rasul [Muhammad) diturunkan berkenaan

dengan Abu Lubabatr bin Abdil Mwrdzir..Mereka bertanya mengenai

perkara ini padanya saat perang Bani Quraizhah, lalu ia pun

mengisyaratkan ke tenggorokannya yang mengartikan penyembelihan

(pemenggalan), lalu turunlah ayat ini. Abu Lubabah berkata, 'Kedua

's Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir (91146).Ia berkata, "Al Qasim bin Bisyr bin
Ma'ruf menceritakan kepada kami, ia berkata: Syababah bin Sawwar menceritakan
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Al Muhanam menceritakan kepada kami.
ia berkata, 'Aku bertemu dengan Atha' bin Rabah, lalu ia menoeritakan kepadaku, ia

berkata" 'Jabir bin Abdullatr menceritakan kepadaku ... dst."' ia mengemukakan
haditsnya tersebut.
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kakiku masih berdiri hingga aku menyadari batrwa aku telatt

menglhianati Allatr dan Rasul-Nya'." Sunaid dan Ibnu Jarir juga

meriwayatkan serupa itu dari Az-Ztth7j dengan redaksi yang lebih

panjang drtt i"i.

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Al Kalbi: 'lBatrwa

Rasulullah SAW me,ngutus Abu Lubabatr ke Bani Quraizah, yang

mana ia merupakan sekutu mereka. Lalu ia mengisyaratkan kepada

mereka, batrwa itu adalatr penyembelihan (pemenggalan). Lalu

turunlah ayat ini."

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari As-suddi mengenai ayat

ini, batrwa ayat ini ditunurkan berkenaan dengan Abu Lubabah, lalu

dihapus oleh ayat yang terdapat di dalam suratr Baraa'an: $fiiitift:i
b.}\(Dan fada putal orang-orong lain yang mengahti dosa'dosa

mereka). (Qs. At-Taubatr [9]: 102)

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, ';t V;t {
(ianganlah kamu mengWrianati Allah), ia berkata, "Dengan

meninggalkan kewajiban-kewajiban terhadap-Nya. SilV (dan Rasul

[MuhammadJ) dengan . T"n1ngq4]a" sunnah-sunnatrnya dan

bermakdiat terhadapny^. !61!jJ fig{ @an fiugal janganlah knmu

mengWtianati arnanat-amanat yang dipercayakan kcpadamu). Allah

mengatakan: Janganlatr kalian menguranginya. Dan amanat adalah

perbuatan-perubatan yang dipercayakan AUah kepada para hamba."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al Mughiratr bin Syu'batr, ia

berkata, "Ayat ini dittyunkan berkenaan dengan pembunuhan

utsman." Kemungkinan maksudnya, batrwa di antara yang tercakup

oleh keumtrmannya adalatl pembunutran Utsman.

Abu Asy-syail*r meriwayatkan dari Yazid bin Abi Habib

mengenai ayat ini, ia berkata" "Menghunuskan senjata di dalam
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'-_____

p€rang." Kemungkinan maksudnya bahwa ini termasuk di dalam

cakupan keumumannya.

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh

meriwayatkan dari Abu Mas'ud, ia berkata, "Tidak seorang pun di

antara kalian kecuali mengalami cobaan, karena Allah telatr berfirman,

U {fifi H|l T-17 gan o hartamu dan anak-anahnu itu
hanya sebagai cobaan), maka barangsiapa di antara kalian yang

memohon perlindungan kepada Allah, maka hendaklatr memohon

perlindungan dari ketergelinciran cobaan."

Mereka juga meriwayatkan dari Ibnu Zaid mengenai ayat ini,
ia mengatakan, "Fitnah adalah cobaan yang menimpa mereka." Lalu

ia membacakan ayat: 
"fit 

ii;(t 9\ {fij(Kami alwn menguji lumu
dengan kcburulcon dan l@bailun sebagai cobaan [yang sebenar-

benarnyal Qs. Al Anbiyaa' [21]: 35).

?r'Kj filj -F;Z'i'|W 
bLrj.l( <rjl W-

+.gr +-i{t jstl,t1r$ *Kq
"Hai orang-orang beriman, jika hamu bertahwa hepada Allah,

niscaya Dia ahan memberihan kepadamufurqaan dan

menghapushan segala hesalahan-hesalahan dan mengampuni
(dosa-dosa)mu Dan AUah mempunyai horunioyang besar."

(Qs. Al Anfaal [8]: 29)

Allah SWT menjadikan ketakwaan sebagai syarat untuk hal

yang disebutkan itu, sementara Allah telah mengetahui batrwa mereka

bertakwa atau tidak, ini adalatr bentuk ungkapan sebagaimana yang

biasa digunakan antar sesama manusia. ,s38n 
"a^tatr 

menghindari
penyelisihan perintatr-perintatr-Nya dan menghindari keterjerumusan
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ke dalam larangan-larangan-Nya' i'tii'ir adalatr yang membedakan

antara yang haq dan yang bathil. Maknanya: Batrwa memberikan

keteguhan hati kepada mereka, ketajaman fikiran dan petunjuk yang

baik yang dengannya dapat membedakan antara yang haq dan yang

bathit ketika keduanya tersamarkan. Ada juga yang mengatakan,

bahwa lriiir adalatr jalan keluar dari syubhat dan keselamatan dari

setiap yang mereka khawatirkan. Contoh ,kalimat sebagaimana

ungkapan seorang penYair,

t:;t;:, fjrt"*t'rx.
"Kau tidakpunyaialan keluar dari paniangnya angan-angan

betapa jauhnya para pengiring, merela berlalu dan tampak'"

Ungkapan penyair lainnYa,

Lv; -^3it ,V u d.6', ,nyL;ir:$ir ;"lWi
,, Bagaimana mungkin mengharap keabadian s edangkan lrematian

s enanti as a m e nginc ar ht,

dan aht tidakpunyaialan lceluar dari piala kcmatian."

Al Farra' mengatakan, "Yang dimaksud dengan it'A adalatr

kemenangan dan pertolongan." Ibnu Ishaq mengatakan, "r.rtiyiJt 666161

adalatr pemisah antara yang haq dan yang bathil." Sep,erti ini juga

yang dikatakan oleh Ibnu Zaid. As-Suddi mengatakan, "r.l61Ul adalah

adalatr keselamatan."

Penafsiran iti;iir adalah sebagai jalan keluar dikuatkan oleh

firman Allah ra'ala, Li rt S:4 fitt ;1:- n't (Barangsiapa vang

bertaqwa trepada Altah niscaya Dia alran mengadakan bagrn2ta ialan
lce luar). (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2), demikian yang dikatakan oleh

Mujahid dan Malik bin Anas.

frq ?f 'SZ-; (dan menghapuskan segala kesalahan-

lrcsalahanmr,r), yakni, menutupinya sehingga tidak tamp * # i;i

tfj ;!i {i,'r:!) tt
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(dan mengampuni [dosa-dosaJma) yang telah kamu lakukan. Telah

dikatakan bahwa yang dimaksud dengan b*Jr ini adalah dosa-dosa

kecil, sedangkan 'fi ,f,l/il' (dosa-dosa yang diampuni) iru adalatr

dosa-dosa besar. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: Allatr
mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu dan yang akan datang.

,liii }ilt -it 'iii (Dan Allah mernpunyai karunia yang besar),

karona Allah-lah yang menganmiakan kepada para hamba-Nya berupa

penghapusan kesalatran-kesalahan dan pengampunan dosa-dosa.

Ibnu Jarfu, IbnU Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, (6j, -{.: l;"-
(membeiikan kepadamu fur:qaan), ia berkata, "Yaitu jalan keluar."

Ibnu Jarir juga meriwayatkan darinya, ia berkata, "Yaitu
keselamatan." Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari Ikrimah.

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu
Abbas, ia berkata, "Yaitu pertolongan."

fsjslK:r j;* 5 tt4 tr j&.W'r.fi q Kt ifi
1 W"ri U 6 tlk1; ;*it l$ rib @ t#fir'p,K,:Xt
tjlitj @ +i:jttffit {tT16.rii'16 Jr(( n{.s

!,€6GrW J+fi i*+ b {rI ;$i Gfi4 liti
'e.6r, & #.{i,i <)u6, @ A vt ra"6*i j lAi

6it)lgrr*.f;Xl6(Yi
$Dan (ingatlah), hetika orang4rrung kafir (Quraisy) memihirkan

daya upaya terhadapmu untuh menangkap dan memenjarahanmu,

atau membunuhmu, atou mengasirmu. Mereka memihirhan ttpu
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daya dan Altah menggagalhan tipu daya itu Dan Allah sebaik-baik

Pembalas tipu daya Dan apabila dibacahan hepada mereka ayat'

ayat Kami, mereka berkatar,sesungguhnya kami telah mendengor

(ayat.ayatyangsepertiini),kalaukamimenghendakiniscayakami

dapat membacakan yang seperti ini, (Al Qur.an) ini tidah,lain

hanyalah dongengan-dongengan otang-orang purbakala" Dan

(ingatlah), *etika ^rni, 
(orang-orang mwyrik) berkata" Ya,Allal'

jika betul (Al Qur'an) ini, dialah yang benar dari sisi Engkau, maka

hujanilah kami batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami

adzab yang pedih., Dan Atlah sekali-kali tidak akan mengadzab

mereha sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidahlah (pula)

Allah akan mengadZab mereha sedang mereka meminta ampun."

(Qs. Al Anfaal [8]: 30-33)

Firman-Nya, W 'r-$i 4'K5. ifi (Dan [ingatlahJ, tretika

orang-orang tralir [QuraisyJ memikirkan daya upqa terhadapmu)'

zharf-nyaadalah ma'mul untukl'l nahdzuf(kata kerja yang dibuang),

yakni: Dan ingatlatr wahai Muhammad waktu makarnya orang-orang

kafir terhadapmu. Atau di-'athaf-kan kepada yang sebelumnya:

17.L;b (Dan ingatlah). Allah mengingat Rasul-Nya akan nikmat

besar ini yang dianugerahkan kepadanya, yaitu selamatnya beliau dari

tipu daya dan reka perdaya orang-orang kafir sebagaimana y{Lg

riwayatnya akan dikemukakan nanti. l$ryakni untuk melukaimu,

sebagaimana yang dikatakan oleh Tsa'lab, Abu Hatim dan yang

lainnya. Seperti ungkapan seorang penyair,

C3t* ;;i z;)istfju e6'€*r')';Z
*Mala aht katakon: celaka kalian, apa yang ada dalam lembaran

kalian?

Merelra meniawab: Kini khal h tengah terlulra dan kesakitan'"
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Ada juga yang mengatakan batrwa maknanya adalatr: untuk
menahanmu/ memenjarakanmu. Dikatakan 4f apabila menahannya"

seperti firman-Nya, 'JC$ Vfi (mala tmtanlah merelra). (Qs.

Muhammad p\: g
Asy-Sya'bi membac anya: 'lifi. (untuk menyergapmu) dari

bEi+ lpenyergapan di malam hari). Dibaca juga '!)'!+),dengan tasydid.

'L Kalimat Sl ,KIj {rlK$ (Mereka memikirkan tipu daya dan

Allah menggagalkan tipu drya rtu) adalah redaksi kalimat permulaan.

,k'jr "aaan 
mengatur perkara secara ratrasia. Maknanya: Bahwa

mereka meratrasiakan rencana reka perdaya terhadap Rasulullatr

SAW, lalu Allatr membalas itu dan membalikkan reka perdaya itu ke
kerongkongan mereka. Apa yang dilakukan ,{llah Ta'ala itu disebut

,l,jr 6ipu daya) adalatr sebagai bentuk penyamaan [pengimbangan
atas apa yang mereka perbuat], sebagaimana firman-Nya, 'e *tf,
'U-r?:rJI (Dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya), yakni,

pembalas tipu daya orang-s611g yang melakukan tipu daya dengan

perbuatan serupa. Jadi Allatr mengadzab mereka karena tipu daya
mereka tanpa mereka sadari sehingga akibatnya lebih membahayakan

mereka dan lebih besar dampaknya daripada tipu daya mereka sendiri.

Firman-Ny u, tliil-t; 4 l*i tib (Dan apabita dibacakan
kcpada mereka ryat-oyat Kami), yakni yang didatangkan kepada
mereka dan dibacakan kepada mereka. lj6lmeretra berkata) dengan

congkak, angkuh dan jauh dari kebenaran, liid,, i (sesungguhnya

lumi telah mendengar) apa yang engkau bacakan kepada kami ini. J
$& Ji lfii M galau kami menghendahi niscrya lcami dapat
membacakanyang seperti ini)yatgkau bacakan kepada kami itu. Ada
juga yang mengatakan, bahwa mereka mengatakan ini karena asumsi

mereka batrwa mereka mampu melakukan seperti itu, namun ketika
mereka ditantang untuk melakukan itu, ternyata mereka tidak mampu.
Kernudian delglp angkuh dan congkak mereka mengatakan, Tii-i!
;t-,:;(it ibtl -iL<tet 

Qur'anJ ini tidak lain hanyalah dongengan-
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dongengan orang-orang pttbakata), yalari bahwa ini tidak lain

hanyalah apa-apa yang dituliskan oleh para penulis yang benrpa

cerita-cerita orang-orang terdatrulu. Penjelasan lebih gamblang telatr

dipaparkan.

U6 i5 ,1oa" fingatlah], katiko mereka [orang-orang

muryrikJ berkota), yakni: rlri i1 flri 1O9n ingatlatr ketika mereka

u"rLt"i 5* b, 6J1? ({, 5( o,L 3$l (Ya A,ttah, iika bent [At

Qur'anJ ini, dialahyangbenar dari sisi Engkou),dengan nashabpada

=6J1X*"n" ."Uugui khabar 5K sedngkan dhamir-nya tyutni 1I
nntnk pemisatr. Boleh jrya rafa', Az-Tajiaj mengatakan, "Aku tidak

mengetatrui seorang pun membacanya demikian [yakni dengan rafa1.

Namun tidak ada perbedaan pandangan di kalangan para atrli natrwu

tentang bolehnya itu [yakni dengan rafa1, akan tetapi qira'a]r itu

sesuai Sunnah.,, Maknanya: Jika Al Qur'an yang dibawakan oleh

Muhammad kepada kami itu adalafr benar, W NiE (maka

hujanilah tani).Mereka mengucapkan perkataan ini sebagai bentuk

pengingkaran yang sangat mendalam. Abu Ubaidah berkata,

..Dikatakan ,hif (menghujani) ,ntuk adz,ab d*, F (menghujani)

nntuk rahmat." Disebutkan di dalam Al Kasyayaf, "Banyak

penggunaan kata ]rin1i tyakni d^i Y\ yang bermakna penurunan

adzab:, A 4te" tg J (atau datangkanlah lcepada twmi adzab

yorg prdth), mlreka meminta diadzab dengan dihujani bebatuan dari

langit atatadz-ab keras lainnYa.

Lalu Allatr menjawab mereka dengan firman-Ny a, 5l4Vt
atS ;#fi.,ifr 1Oa, Allah sekati-trati tidak akan mengadzab merlka

sedang lramu) wahai Muhammad i,S. (berada di antara merela),

karena selama engkau berada di antara mereka maka mereka

ditangguhkan dari adzab yang membinasakan. {t &{r)frol6(113
6ibli4(Dan tidaktah [pulal Altah akan mengadzab me:repa sedang

mereka meminta ompun)..Diriwayatkan bahwa di dalam thawaf biasa

biasa mengucapkan, u(P $a Allah kami memohon ampunan-Mu).
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Artinya: Dan tidak pula Allah akan mengadz.ab mereka dalam keadaan

mereka memohon tlmpun. Ada juga yang mengatakan' bahwa

maknanya: seandainya mereka termasuk orang yang beriman kepada

A[ah dan memohon ampun kepada-Ny4 maka Allah tidak akan

mengadzab mereka. Ada juga yang mengatakan, batrwa permohonan

m$!,rran itu kembali kepada kaum muslimin yang berada di antara

..r.k", yakni: Dan tidaklatr pula Allah akan mengadzab mereka

sedang di tengatr mereka ada yang memohon ampun dari kalangan

kaum muslimin. Ketika kaum muslimin keluar dari kalangan mereka,

Allah pun mengadzab mereka saat perang Badar dan setelatrnya Ada

juga yang mengatakan, bahwa makrranya: Dan tidakla}r pula Alla}'

,k* *rrrgadzab mereka sedang di antara keturunan mereka ada yang

meminta amPun kePada Allatt.

Abdurrazzaq, Ahmad, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mrrndzir,

Ath-Thabrani, Abu Asy'Syaikh, Ibnu Mardawaih, Abu Nu'aim di

dalam Ad-Dalail dan Al Khathib meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya, W'"-51 E'fii$ tOa, [ingattahJ, l@tit(a

orang-orong kafir [QurairyJ memikirlwn daya upaya terhadapmu), ia

berkata, "Pada suatu malam kaum Quraisy bermusyawarah di

Makkah, sebagian mereka berkata, 'Besok pagi, ikatlah dia dengan tali

yang kuat.'. Maksud mereka adalatr Nabi sAw. Yang lainnya

mengatakan, 'Tidak, tapi bunuh saja dia.' Yang lainnya mengatakan,

'Tidak, tapi usir saja dia.' Lalu Allatr memberitahukan itu kepada

Nabi-Nya. Kemudian Ali tidur di atas tempat tidur Nabi sAw hingga

beliau sarnpai di gua. Pagi hariny4 mereka menghampirinya, namun

mereka mendapati Ali. Allah telatr membalas tipu daya mereka.

Mer.eka pun berkata, 'Dimana satrabatmu?' Ali menjawab, 'Aku tidak

tahu.' Selanjutnya mereka menelusuri jejak beliau. Ketika mereka

,*rpui di bukit, mereka kehilangan jejak, mereka pun mendaki bukit

tersebut dan melintasi di gua itu" lalu mereka melihat sarang laba-laba

di pintu gua sehingga mercka prm berkat4 'Jika dia masuk ke sini,

L
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tidak mrmgkin ada sarang laba-laba di pinnrrya' Beliau pm tinggal di

situ selama tiga malanr."

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibmr Al Mundzir, Ibnu Abu Hatirn, Abu

Nu,aim dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, lalu ia

menyebutkan kisatrnya lebih panjang dari itu. Mengenai ini Syaikh

An-Najdi menyebutkan, 'Yal(rf iblis dan rsulannya kepada me,reka

saat mereka berlumpul di Darunnadwatr untuk memusyawarahkan

mengenai perkara Muhammad SAW. Dan saat itu Abu Jahal

mengrrsulkan agar diambilkan seorang pemuda dali setiap kabilah

Quraisy, lalu masing-masi.g dibekali pedang, kemudian kese,mganya

menebaskan pedangnya setcaligus (Uersamaan). Jika mereka b€rhasil

membunuhnyq maka daratrnya menjadi tanggung jawab semua

kabilah.. Setanjutnya Syaikh An-Najdi berkata, "Demi Allah, ini

hanya benrpa pendapag lalu me,reka berbeda pendapaf mengenai itu"

Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu

Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayafikan dari ubaid bin Umair, ia

berkat4 "Ketika mereka rapat mengenai Nabi SAW tmtuk menangkap

atau membungh atau me,lrgusirnya, pamannya, yakni Abu Thalib,

berkata (kepada Nabi SAW), 'Tahukah engkau apa yang mereka

rapatkan mengenai dirimu?' Beliau menjawab, 'Mereka hendok

memenjoakankU atau memburutfihl atau mengusirht ' Abu Thalib

berkata, 'Siapa yang memberitahpmu tentang ini?' Beliau menjawab,
,Tuhanht., Abu Thalib berkat4 'Tghanmg adalah sebaik-baik Tuban,

berilah Dia nasihat yang baik.' Beliau berkata, 'Afu memberfuya

nasitut? Bahkan Dia yang menberiht ttosihat'."t1 Riwayat ini

dikeluarkan juga oleh Ibnu Jarir dari jalur lainnya darinya (t baid). Ini

tidak shahih, karena Abu Thalib telah meninggal beberrya tahun

sebelurr hijratr.

tt Mursal,dikeluarkan oleh Ibnu Jnir (9/149) dari hadis Ubaid bin Umair secra
mwsal.
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Ibnu Jarir dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu Juraij

mengenai firman-Nyu, 'tl{{'r-ii \'k-!fi (Dan [ingatlahJ, ketika

orang-orang knfir [QuraisyJ memikirkan daya upaya terhadapmu), ia

berkata, "Ikrimah berkata, 'Itu (ayat) Makkiyyatr (diturunkan di

Makkah)."'

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-

Syaikh meriwayatkan dari Atha' mengenai firman-Nya, trjr-fl, iu

berkat4 "Yakni untuk mengikatrnu."

Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Sa'id bin

Jubair, ia berkata, "Saat perang Badar, Nabi SAW diserang oleh

Uqbah bin Abi Mu'ith, Thu'aimatr bin Adiy dan An-Nadhr bin Al
Harits, lalu Al Miqdad berhasil menawan An-Nadhr, ketika

diperintatrkan untuk membunuhnya, Al Miqdad berkata, 'Wahai

Rasulullatr, dia tawananku.' Maka Rasulullatr SAW bersabda, 'Dia
telah mengatakan tentang Krtabullah sebagaimana yang

dtkatakannya.' Berkenaan dengan ini tunrnlatr ayat: 4& Ii lib
G$; (Dan apabila dibacakan kcpada merela oyat-cyat Kami).'lm
riwayat mursal.82

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

batrwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan An-Nadlir bin AI Harils.

Al Bukhari, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-Syaikh, Ibnu

Mardawaih dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Anas bin Malik, ia
berftrtrr, "Abu Jahal bin Hisyam berkata, ' b'€t|?ffr Ofi47i$i
3,* (a Allah, jilca betul [Al Qur'anJ ini, dialah yang benar dari sisi

Engkau).' Lalu tunrnl atr:'ifi '#.2it1 5U V5 (D an A t l a h s e kal i - kat i
tidak akan mengadzab mereka)." AM bin Humaid meriwayatkan dari

Qatadah, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Jatral.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan dari Sa'id bin

Jubair mengenai ayat ini, batrwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan

82 Mwsal,dikeluarkan oleh Ibnu Jarir (9/152).
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tur-Nadhr bin Al Harits. AM bin Humai4 Ibnu Jarir dan Abu Asy-

Syaikh juga meriwayatkan seperti itu dari Mujahid. Ibnu Jarir juga

meriwayatkan serupa itu dari Atha'

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-

Syaikh, Ibnu Mardawaih dan AI Baihaqi di dalam Sunan-nya

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata" "Ketika orang-orang

musyrik mengelilingi Ka'bah mereka mengucapkan,

'Labbaikallaahumma labbaih laa syariika laka illaa syariik huwa

laka tamlihthu wamaa malak [Aku penuhi panggilatr-Mu, aku penuhi

panggilan-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu kecuali sattr sekutu, dia milik-

Mu yang engkau miliki dan apa yang dimilikinyal. Mereka juga

mengucapkat,' Ghufraanapa, ghufraattaka IAtu mohon ampunan-

Mu, aku mohon ampunan-MuJ.' Lalu Allah menurtrnkan ayat: V2

&fi. Nt 514 (Dan Atlah sekati-kati tid& akan mengadzab

merelca)." Ibnu Abbas berkata" *Ada dua pengaman pada merek4

yaitu: keberadaan Nabi SAW dan istighfar (permohonan ampunan

kepada Allah). Lalu Nabi sAw pergi [yakni hijrah ke Madinatr],

sehingga yang tersisa tinggal istighfar.'

Diriwayatkan oleh At-Tinnidzi dan dtdtatfkannya, dari Abu

Musa Al Asy'ari, ia berkatq 'Nabi SAW bersabda, 'Allah

mtenurunkan dua pengaman bagi utrutht 6,aitu)t h <)U V)
'&ru(Dan Atlah sekati-kali tidak aho, mengodzab mereka). Maka
'setelah 

aht pergi, aht honya meninggalkmt istighfo pada mereka'."t3

Diriwayatkan oleh Abu Asy-syaikh' Al Hakim dan ia

menshahihkannyq serta Al Baihaqi di dalam Sla'ab Al Iman dari Abu

Hurairatr, ia berkata, "Ada dua pengaman pada kalian, YmB satu telatr

berlalu, dan yang satu lagi masih fu '&fl.':t\ 6U V2 (Dan

Allah sekoli-kali tidak akon mengadzab mereka).?'Abu Asy-Syaikh

dan Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Abbas.

., Dha'i7At-Tirmidzi (3032). Di dala6 sa,7,d4yat€rdap6 Isma'il bin Muhajir,

iaperawi yangdha'if.
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Ibnu Jarir, Abu Asy-Syaikh, Ath-Thabrani, Ibnu Mardawaih, Al

Hakim dan Ibnu.Asakir juga meriwayatkan serupa itu dari Abu Musa

Al Asy'ari

Banyak sekali hadits-hadits dari Rasulullah SAW mengenai

kemutlakan istighfar, dan itu cukup terkenal di dalam kitab-kitab

hadits.

rj(+ (;) ;!fi +?3i a; 5r% & {ifr ';;'fi<l ;1 63

u; @'o;r;.7 iiu'#; i;'tii\ $$fr5 iLi:iLaf

y-,4t:,tft3tX'^s-oSii\4:,il.*li,;{i%'o(

Ij

& biL- ;I)t{'bi$. t;;{o$i 5t @ <rrKs ;K
'oJtZ;$- t i;; ;$-s 3K,i \i,fui1'. ;ni,#
'$r. j *Sig 4\ {i't A.@ 6rH 1+ Jyr;K
qik o- {ts# t:;,^:Li -4 & $'t+Ji

5-2j,r{ftiL
"Kenapa Allah tidak mengadzab mereka padahal mereka

menghalangi orang untuh (mendatongi) Mosiidil Haram dan

mereka bukanlah orang-orang yang berhah menguasainya? Orang-

orang yang berhak menguasa(nya) hanyalah orang-orang yang

bertahwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahul

Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah'

siulan dan tepuhan tongan. Maka rasakanlah adzab disebabkan

kekaliranmu itru Sesungguhnya orung-orang Yog kafir itu,

menalkahkan hartq mereka untuk menghalangi (orang) dariialan
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Altah. Mereha akan menalkahhan harta itu, kenudion nuriodi
sesalan bagi mereka, dan mereha akan dikalahtrun lron kc dolam

neraha Jahanamloh orang-orang yang hatir itu dilcntttpulkut,

supayaAllah memisahkan (golongan) buruk dariyang boi* dot

ncnjadihan (golongan) yang burak itu sebagiannya di otos sebagion

yang lain, lalu hesemuanya ditumpukkan-Nya dan dinosuhkan'Nya

he dahm neraka Jahanan Mereka itulah orarg4rong yang

mcrugi." (Qs. AI Anfaal [8]: 3a-37)

Firman-Nya , 'i,1 'frt:'- S1 fr 6 (Kenqa Attatt rtdok

mengadzab mereka). Setelah Allah SWT menjelaskan bahwa halmgan

untuk mengadzab mereka adalatr due hal tadi, )'aitu keberadaan

Rasulultah SAW di tengah mereka dan adanya istighfar (perurohonan

ampun kepada Allah), lalu Allatr menyebutkan tentang orarg-orang

kafir, yakni orang-omng kafir Makkatr yang berhalc diadzab Allah

karena melaktrlcan berbagai kebunrkan. Maknanya: Apa yang mereka

miliki rmtuk mencegatr pengadzaban mereka? Al Akhfrsy

mengatakan, bahwa bf di sini tyanri dari t ;)f = 'il] adalah tambahae

Sementara An-Nuhas mengatakan, bahwa seandainya sebagpimana

yang dikatakanny4 tentu lafazh '&'i:'-pada posisi rafa'. Dan kalimat

4tFJi *+fr * €-rt$ {t tnoa"na mereka mengtulotgi orog
untuk [mendanngiJ Masjidil Haram) pada posisittoshab *bmrgfilrool

fteterangan kondisi), yakri: Apa yang mengalangi dari pengadzaban

meneka? Padahal kondisinya, bahwa mereka itu menghalnngi ormg

lain dari Masjidil Haram sebagaimana yang mereka lakukan pada

tatnm Hudaibiyah, yaitu melarang Rasulullah SAW dan ptra

satrabatnya mendatangi Masj idil Haram.

Iklimat ,iitQ11f3(4(t (A, mereka bukmlah orong4rang

yang berhok menguasainya)pada posisi nashab sebagai tuat datifa'il

5t% (mengtalang). Ini sebagai bantahan kar€Da mercka

mengatakan bahwa mereka itu para penguasa Baitultah dan bahwa
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urusan Baitullah berada di tangan mereka. Kemudian menjelaskan

tentang siapa sebenarnya yang menguasai Baitullatr dengan firman-

Nya, ';;jiili 1;i{;J iy{Aa"g-orang yang berhak menguasai[nyaJ

hanyalah orang-orang yang bertokwa), yakni: tiada yang

menguasainya kecuati orang yang tergolong orang-orang yang

menghindari syrik dan kemaksiatan. 'ot$.1 i;U ";$$j ltetapt

lrcbarryalran mereka tidak mengetahui) itu. penetapan "tidak

mengetahui" terhadap "kebanyakan" rnenunjukkan batrwa hanya

sedikit yang mengetahui, akan tetapi mereka tidak menentang.

Firman-Ny q't)Si i\U) {t *li '* ';+frL( ui
(Sembatryang mereka di selitq Biitultah itu tidak lain harryalah

siulan dan tepukan tangan).'rr3r uaA*, #t (siulan), yaitu dari t3
;gf - ;5J--.Contohnya ungkapan Antarah,ie-. Contohnya ungkaPan Antarah,

tZ<li o*.ir '^%-; t<)J :tl'rl., L3
t

.,!!i 6:*3'^%-) i;13 r'ra*,*; g.v,ffs

"Dan lgrib seorang biduanita ia dibiarkannya terbanting

sementara otot belilcatnya bersiul bak moncong binatang'"

yalo,i bersuara. Contoh lainnya: lrltr '.r1 '8, (pantat

binatang itu bersuara), yaitu ketika mengeluarkan angin. Ada juga

yang mengatakan, batrwa 

"r3tijr 
"aA*' 

siulan burung putih di Hrjaz'

Seorang penyair mengatakan,

,prrAg rf,;lt ,y,t *i '?'tt f ,ri(It;; r:'Y.

uKala kicauan siulan buntngputih berhtmandang di selain polon

besar

malra lrccelakaanlah bagi para pemilik domba dan keledai."

Sedangkan ht:atadalatr'rgutflt (tepuk tangan), dikatakan tsir.a

'ur*t - ,tH- apabila bertepuk tangan. contohnya perkataan umar

bin Al Athnabah,
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a

-i-):"hu;fir l.:j;A rrb'&i t* rpt
"Mereka semua senantiasa m€mbua kegadthan dengan

siulan di hadapan Ka'bah sambil bertep* tangan."

Ada juga yang mengatakan, bahwa l3iljr u6ulatr pukulan

dengan tangan (tepukan tangan), sedang$1 'z$Zat adalah adalatr

teriakan. Ada juga yang mengatakan batrwa }3dr ,aa"U memasukkan

jari-jari tangan ke dalam mulut mereka, sedangt@n t'ftir adalatr

siulan. Ada juga yang mengatakan bahwa 'ti#, adalah perbuatan

mereka menghalangi orang I"i" ry Baitullah. Ada juga yang

mengatakan, batrwa asalnya adalah {s$,latu salah satu daal-tya

diganti dergaayaa'.

.Makna ayat ini: Bahwa kaum musfikin biasa bersiul dan

bertepuk tangan di sekitar Baitullah yang merupakan tempat shalat

dan ibadah. Lalu mereka melakulon di terrpat shalat dengan maksud

mengganggrr kaun muslimin yang sedang Salat l.rdiazh '&i4
dibaca juga dengan nastab karena dianggap sebagai Xnabar iK
sedangkan yang setelaturya adalah lszl-nya

Firman-Ny q 6iK3 ;KqAfiS $i*, (Maka rasa kant ah

adzab disebabkan kck$ranmu itu). Ini bemuk pengalihan redaksi

kepada orang-orang kafir sebagai ancatrran bagi rnereka dan untuk

rnemasukkan rasa takut ke dalam hati"mereka Mqksudnya adalah

adnbdruriq seperti peristiwa Bade, dm adzab akhirat.

Firman-Ny a, j,f )i, e l'14- t$tl';'i$- tijKO-$|'t't
(Sesungguhnya orang-orang yory k$r itu menatkahkan hota
mereka untuk menghalangi forangJ doi jalm Allah). Setelah Allatt

SWT menjelaskan perihal-perihal orang-orang l<afir mengenai

ketaatan-ketataan secara fisik, Allah me,njelaskan perihal-perihal

mereka mengenai ketaatan-ketaatan harta. Maknanya: Batrwa maksud

orang-orang kafir itu aaUm menggrmakan hartanya adalah untuk
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menghalangi jalan kebenaran dengan memerangi Rasulullah SAW dan

mengumpulkan pasukan untuk itu serta membiayainya untuk

kepentingan itu. Hal ini sebagaimana yang dilakgkan oleh kaum kafir

Quraisy saat perang Badar, perang Uhud dan perang Ahzab, karena

para pemimpin mereka menggunakan harta mereka untuk pasukan

perang. Kemudian Allah SWT mengabarkan dengan nada redaksi

orang ketiga dengan berfirman, Q,'fui"' (Mer"eka akan

mena/kahlcan harta itu), yakni, penggunaan harta itu akan terjadi dari

mereka. 3K (3 Qrcmudian meniad) kerugian bagi mereka sebagai

akibatnya, dan seakan-akan kepemilikan harta menjadi kerugian dan

penyesalan. 'i <tn*udian) akibat aktrimya 6# (mereka akan

dilralahtran) sebagaimana ya11g telah dijanjikan Allatr, seperti dalam

firman-Nyu, -,9)&6 €-if{'i\ ii'- (Atlah telah menetapkan, "Aht

dan rasul-rasul-Ku pasti menang") (Qs. Al Mujaadilatr [58]: 2l).

Makna 'i O, kedua tempat ini bisa sebagai pengurutan berjelang,

karena antara penggunaan harta tersebut hingga munculnya Daulatt

Islam ada rentang waktu. Bisa juga sebagai pengurutan sebagai

urutan, karena penggunaan harta itu dan tidak terealisasinya maksud

yang mereka haramkan terjadi secara berurutan.

Kemudian Allah mengatakan , 6;;3- ;3i.i Jy riis 'aii;
(Dan kc dalam neraka Jahanomlah orang-orang yang lafir in
difumpulkan), yakni yang terus menerus di dalam kekufuran, karcna

di antara orang-orang kafir itu ada yang kernudian memeluk Islam dan

keislamannya bagus. Yakni: mereka digiring ke Jahannam, bukan ke

tempat lainnya.

Kemudian Allah menjelaskan alasan diperlakukannya mereka

demikian, Allah pun berfirman, J,1/J1 fii j-;). Gupaya Atlah

memisahlran [golonganJ buruk), yakni golongan kafir, '4 @arf1

golongan ,,-l:i Oang baik),yaitu orang-orang mukmin. i$Ji'J:;.;
-4 & f:;, (dan meniadilcan [golonganJ yang buruk itu
sebagiannya di atas sebagian yang lain), yakni menjadikan golongan
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kufir o* buruk itu sebagiannya di atas sebagian lainnya. l:;,'14i
(talu kcsemuanya ditumpukkan-Nya), ini ungkapan tentang

penghimpunan dan pengumpulan, yakni menghimpunkan sebagian

mereka kepada sebagian lainnya, dan menggabungkan sebagian

mereka kepada sebagian lainnya, hingga mereka bertumpuk-tumpuk

karena sangat banyaknya. Dikatakan t l J- : 1y'i, f t (menumpuk

sesuatu) apabila menghimpunkan sesuatu dan menanpatkan

sebagiannya di atas sebagian lainnya.

Kata penunj ,* cr$i (Mereka itulah)menunjukkan kepada

golongan yang buruk. 5i*:;a^ *t 
{^ {*ons'orang yang merugi),

yakni yang sempurna kerugiannya. Ada juga yang mengatakan bahwa

i;ni (yang buruk) dan #i @ang ba*) adalatl sifat harta.

Perkiraannya: untuk membedakan harta yang buruk yang digunakarr

oleh kaum musyrikin, dari harta yang baik yang digrrnakan oleh kaum

muslimin. Lalu Allah menumpukkan harta-harta yang buruk itu
sebagiarurya di atas sebagian lainnyq lalu dihempaskan ke dalam

Jahamman, dan mereka (kaurn kuffar) pun disiksa dengannya,

sebagaimana di dalam firman Allah Ta'alq '&H #A" A"if5
i$r#3 (talu dibalcarnya dahi mereka, lambung dan punggung

merelca). (Qs. At-Taubah [9]: 35) Disebutkan di dalam Al Kasysyaf,

"Berdasarkan pengertian ini, laam tersebut berkaitan dengan kalimat

i'-Z 4 3K "13 Qrcmudtan meniadi sesalan bagi mereka),

sedangkan berdasarkan pengertian.yang pertama berarti terkait dengan

6tE (ditumpultran), dan Aii (Meretra itutah) menunjukkan

kepada orang-orang kafir."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, (ia berkata),

"'oii15 gt &3 ^l 
6( Yi (oan tidaklah [pulal Altah atran

mengadzab mereka sedang mereka meminta amlntn)., kemudian

mengecualikan dengan berfirman, frti'f;,ri-Ji fr 6j lKenapa Altah

tidak mengadzab mer e ka)."
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Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Al Mrmdzir meriwayatkan dari

Sa'id bin Jubair mengenai finnan-Nya, {itl;;r;-51 fi t$ (Kenapa

Allah tidak mengadzab mereka), ia berkata, "Mereka diadzab saat

penaklukkan Makkah."

Ibnu Ishaq dan Abu Hatim meriwayatkan dari Abbad bin

Abdillah bin Az-zubair, ia berkata "':"f iS- 31 fr $ (Kenapa

Allah tidak mengadzab merefta) padatral mereka menentang ayat-ayat

Allah dan mendustakan para rasul-Nya."

Ibnu Ishaq dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Urwah bin

Az-Zubatr mengenai firman-Nya, +6;ft *?3i & 5tU g!
@adahal mereka menghalangi orang untuk [mendatangiJ Masiidil

Haram), ia berkata, "Yalsli dari beriman kepadg Allah dan harnba-

Nya, yakni engkau dan yang mengikutimu. ffif 3L"l'bJflU(;,
'o;n3\ {1 (dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak

menguasainya? Orang-orang yang berhak menguasai[nyal hanyalah

orang-orang yang bertalcv,a). Yaitu orang-omng yang keluar darinya

dan mendirikan shalat di hadapan-Nya- Yalmi engkau dan orang-

orang yang beriman kepadamu."

Ibnu Abu Syaibatr, Atd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkar.r dari

Mujahid mengenai firman-Ny a, {ri\$$i{l;l illorang-orang yang

berhak menguasai[nyal hanyalah orang-orang yang bertalcu'a), ia

berkata, "Siapa pun mereka dan dimana pun mereka."

Abd bin Hurnaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Sa'id bin

Jubair, ia berkata,. "Dulu orang-orang Quraisy menyelisihi Nabi SAW

dalam hat thawaf, mengolok-olok, bersiul dan bertepuk tangan, lalu

turunlah ayat: 't-.+;i iLU it .*i( '*';i% i'( Yi
(Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah

siulan dan tepukan tangan)."
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Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-Syaikh, Ibnu Mardawaih dan Adh-

Dhiya' meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkat4, "Dulu orang-orang

Quraisy thawaf menglilingi Ka'batr sambil bertelanjang, bersiul dan

bertepnk tangan, lalu Allatr menurunkan ayat: b- '#W ir( Yi
4t-.;;iiu)'f 

! g+Jits, mbahyang mereka di sefiiar Baitullah itu

tidak lain harryalah siulan dan tepukan tangan). Al Mutaa' adalah

ash-sha/iir (siulan). Mereka diserupakan dengan siulan burung.

Sedangkan abtashdiyah adalatr artashJiiq (epukan tangan), dan

mengenai mereka Allah juga menurunkan ayat: $ 'S; i; g, S
(Katalanlah, "siapakah yang menghoramlwn perhiasan dari Allah-)
(Qs. Al A'raaf l7l:32) Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan serupa itu

dari Ibnu Abbas. Al Firyabi, AM bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al
Mundzir juga meriwayatkan serupa itu darinya.

Ibnu Abi Syaibatr, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mun&r, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-syaikh dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkdn dari Ibnu Umar, ia berkata, "Al Mukaa' adalatr asft-

shaJiir (siulan), dan at-tashdiyah adalah at-tashfiiq (tepukan tangan)."

Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata,

"Al Mukaa' adalah memasukkan jari'jari tangan mereka ke mulut

mereka, sedangkan at-tasMiyah adalah ash-sha/iir (siulan). Semua itu

mereka lalorkan unttrk mengacaukan shalat Nabi SAW."

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

berkatq "Al Mukaa' adalah ash-shafiir (siulan) seperti burung putih

yang biasa disebut al mukaa'yang ada di negeri rujar.. sedangkan ar-

tashdiyah adalah at-tashfi iq (tepukan tangan). "

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh
meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai finnan-Nya, iU+e Jy
(tidak lain hanyalah siulan), ia berkata" "Mereka menyilangkan jari-
jari mereka dan meniup (bersiul) dengan itu '43j adalah
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shadduhum an-naas (mereka menglangi orang lain [dari jalan

Allahl)."

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Ikrimah, ia berkata, "Dulu

orang-orang musyrik bertawaf mengeliling Ka'bah dengan posisi di

sebelalr kiri, itulah firman-Ny u il*) {t *.oi( '*';}Virfti
'f-#i (Sembahyang mereka di sekitar Baitullah iru fidak lain

hanyalah siulan dan tepukan tangan). Al Mukaa' adalah seperti tiupan

terompet (peluit). Sedangkan at-tashdiyah adalah thawafnya mereka

di sebelatr kiri."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-

Syaikh meriwayatkan dari Adh-Dhahhak mengenai firman-Ny4 6tX
6j)<3 iK q 4$It (Malra rasakanlah adzab disebabkan

lrckafiranmu itu), ia berkata, "Yakni (kaum musyrikin) peserta perang

Badar, Allah mengadzab mereka dengan dibunuh dan ditawan."

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

Al Baihaqi di dalam Ad-Dalail, semuanya dari jalumya, ia berkata:

Az-Zvhn, Muhammad bin Yatrya bin Hibban, Ashim bin Umar bin

Qatadah, dan Al Hasan bin Abdinatrman bin Amr menceritakan

kepadaku, mereka berkata" "Ketika kaum Quraisy menderita

kekalahan di medan Badar dan kembali pulang, mereka menuju

Makkatr, Abu Su$an kembali kepada rombongannya, sementara

Abdullatr bin Abi Rabi'ah, Ikrimatr bin Abi Jahal dan Shafiuan bin

Umayyah berjalan bersama orang-orang Quraisy yang para bapak dan

anak-anak mereka menjadi korban perang tersebut. Lalu mereka

berbicara kepada Abu Suffan dan yang lainnya yang ada dalam

rombongan itu dari kalangan Quraisy sebagai para saudagar, mereka

berkata, 'Wahai sekalian suku Quraisy, sestmggtrhnya Muhammad

telatr mengucilkan kalian dan membunutr orang-orang terbaik kalian.

Karena itu, bantulatr dengan harta ini untuk memeranginya. Siapa tahu

kita bisa membalaskannya.' Mereka pun melakukan itu. Maka

berkenaan dengan mereka, turunlah ayat ini sebagaimana yang
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disebutkan oleh Ibnu Abbas: ;" lt34- rTfl 'r;.J; WO-ii it
;nl ,b,3 (Sesungguhnya orang-orang yong kafir itu, mena/kahkan

harta merela untuk menghalangi forongJ dmi ialan Allah) hingga:

;G Jy fIS 315ft (Dan lrc dalam neraka Jahanamlah

orong-orang yang lafir itu dihtmpulkon)."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata,
*Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Suffan bin Harb." Abd

bin Humaid, Ib4u Jarir dan Abu Asy-Syaikh juga meriwayatkan

serupa itu dari Mujatrid. Mereka juga meriwayatkan serupa itu dari

Sa'id bin Jubair.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-

Syaikh meriwayatkan dari Al Hakam bin Utaibah mengenai ayat ini,

ia berkata, "Diturunkan berkenaan dengan Abu Suffan, ia membiayai

kaum musyrikin Quraisy pada perang Uhud sebanyak empat puluh

uqiyatr emas. Satu uqiyah saat itu adalatr empat puluh dua mitsqal

emas."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari

Syamr bin Athiyyatr mengenai firman-Nyu, .#i't, A'Afi'n|'jA.
(suprya Altah memisahkan [golonganJ buruk dari yang baik), ia
berkata, "Memisahkan pada hari kiamat amalan yang shalih sewaktu

di dnnia, kemudian keduniaannya diganjar dengan dihempaskan ke

dalam Jatrannam.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Zaid

mengenai firman-Nya, l:; 'lLfi (talu kesemuanya ditumpuklcan-

Nya), ia berkata, "(Yakni) menghimpunkannya."
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ffr V.e-'b 3L ilt1 -i1 il-lti:.,3-bLlr?'b-- $i-,i
i,Hr "ie"-O3i & g$i5 @ GriY i ib i5

0I, @ L.; <$s-qri ayr#i *bh fiu tv.ai

i-;fi e" J;J:t e'd';:;';in iY#i61f;
"Katdkanlah kepada orangerang yang haftr itur'Jika mereha

berhenti (dari *ehaftrannya), niscaya Allah akon mengampuni

mereka tentang dosa4osa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka

kembali lagi, sesungguhnya ahan berlaku (hepada mereha) sunnah

(Allah terhadap) orang4tang dahalu.' Dan perangilah mereka,

supaya jangan adaJitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk

Allah. Jika mereka berhenti (dari hekaftran), maka sesungguhnya

Allah Maha Metihat apayang mcreka kerjahan. Dan jiha mereka

berpoling, maka ketahailah bahwosanya Allah Pellndungmu Dia

adalah sebaih-baih Pelkdang dan sebaik-boih Penolong."
(Qs. Al Anfaal [El: 3Ea0)

Allah SWT memerintahkan Rasul-Nya SAW untuk

mengatakan makna ini kepada orang-orang kafir, baik dengan

ungkapan ini maupun dengan ungkapan lainnya. Ibnu Athilryatr

berkata, "Seandainya itu sebagaimana yang dikatakan oleh Al Kisa'i,

bahwa di dalam Mushaf AHullah bin Mas'ud dicantumkan: il$ #
tW't l. t:lff lXatakantah kcpada orang-orang yang kaJir in, *Jika

lwliqn berhenti"), dengan ra'bertitik dua di atas, tentulah pesan itu

hanya akan disampaikan dengan lafazhJafazh itu."

Di dalam Al Kasysyaf disebutkan: "Yakni: katakanlatr

perkataan ini untuk merek4 yaitu: Irirs-oL(Jika mereka berhenti).

Jika bermakna 'ucapkanlatr' tentu dikatakan: '€ 'fi- rrig b1 lfim
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kalian berhenti [dari perbuatan kalian] tentu kalian akan diampuni).

Ini qira'ahnya Ibnu Mas'ud. serupa dengan ini adalatr firman-Nya,

,lyi* t1 f.- 'b( I l7tl'ttfi.l;1L 6-51 J65 (Dan orang-orang trafir

berlrata lcepada orang-orang yang berimQn, "Kalau seHranya dia [Al

Qur'anJ adalah suatu yang baitc, tentulah merekn tiada mendahului

kami (beriman) kcpadanya") (Qs. Al Abqaaf [a6]: l l), mereka

mengucapkan ini kepada orang lain demi kepentingan mereka untuk

mendengarkannya. Yakni: Jika mereka berhenti dari apa yang tengah

mereka lakgkan, yaitu memusuhi dan memerangi Rasulullah SAW,

dengan cara masuk Islam tyakni berhentinya dari perbuatan itu

dengan memeluk Islaml, 3L i| 11 A3 .1i- 1n*crya Allah akun

mengampuni merelw tentong'dosa-dosa mereka yang sudah lalu),

yaitu berupa permusuhan mereka."

Ada juga yang mengatakan bafrwa maknanya: Jika mereka

berhenti dari kekafiran. Ibnu Athiyyatr mengatakan, "Yang

membawakannya kepada pengertian itu adalah kalimat penimpal

syarat dengari 3)7 111' A3 j!21r*caya Atlah akan mengampuni

mereka tentang ,dosa-dosa mereka yang sudah lalu), sedangkan

ampunan untuk dosa-dosa yang telah lalu hanya berlaku bagi orang

yang berhenti dari kekufuran."

Ayat ini menur{ukkan bahwa Islam menutup yang

sebelumnya. Yfi bfi @an iika mereka kctmbali lagi) kepada

memerangi dan memustrhi, atau: kepada kekufuran yang tengatr

mereka jalani. *Kembali'di sini bermakna "tetap". u,a ;11 |ii
<;!ffr| (sesunggututya akan berlaht [kepada merekal sunnah

[Allah terhadapJ orong-orang dahulu). Ungkapan ini mencakup

ancaman dan perumpamaan tentang umat-umat terdahulu yaog

dibinasakan oleh adzab Allah, yakni: sunggul telatr berlaku sunnah

Allah terhadap orang-orang dahulu. Maka barangsiapa yang

melakukan seperti perbuatan umat-umat terdahulu itu, maka ia akan
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ditimpa adzab. Karena itu hendaklah mereka menunggu yang seperti

itu.

U5K1 # (Dan perangilah mereka, supqya

jangan ada fitnah), maksudnya adalatr kekufuran. Penafsiran tentang

ini telatr dipaparkan seoara gamblang di dalam penafsiran suratr Al
Baqaralr. l#.i *9 (Jika mereka berhenti) dari apa yang disebutkan

tadi, |-ri; <-rj:S- q'i;t 59 @atra sesungguhnya Atlah Maha

Melihat apayang mereka kcrjalun), tidak ada perbuatan apa pun yang

mereka lakukan yang luput dari pengetahuan-Nya

1$ bb (Dan iitu merelca berpaling) dari apa yang

diperintatrkan kepada mereka, Y;G6 (maka ketahuilah) wahai orang-

orang beriman, 'i-tii'ft{ 6 Qon*asanya Allah Pelindungmz), yakni

penolong kalian atas mereka. i-;11e" J;lt'&(oio adalah sebaik-

baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong). Maka barangsiapa yang

berwali kepada-Nya beruntunglatr dia, dan barangsiapa yang ditolong-

Nya maka menanglatr dia.

Ibnu Abi Syaibafr, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu

Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Mujatrid mengenai

firman-Nya, <z{,fr| t l, .*, Sir lrrrurgguhrrya alan berlaht

fkepada merekal sunnah [Allah terhadapJ orang-orang dahulu), ia

berkata, "(Yaitu pada) kaum Quraisy dan yang lainnya saat perang

Badar, dan umat-umat sebelurn itu."

Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari Amr bin Al Ash, ia
berkatq "sbtelah Allah menetapkan Islam didalam hatiku, aku

menemui Nabi SAW, lalu aku berkata, 'Ulurkanlah tanganmu niscaya

aku berbai'at kepadamu.' Beliau pun mengulurkan tangan kanannya"

lalu aku menggenggam dengan tarrgaku, beliau berkata, 'Ada apa

dengarunu?' Aku menjawab, 'Aku ingin mensyaratkan.' Beliau

berkata lagr, 'Mensyaratkan apa?' Aku berkata, 'Engkau

memohonkan ampunan untukku.' Beliau bersabda, i,){-fi 
'01'*li Vl

rdI i,6 i ?*'4t bli,($ i,i i i* i,.r+,',tii,:rt$'o'&' t ?N- (riaa,
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tahukah engkau, bahwa Islam menghoptukan apa yang sebelumnya,

don balwa hijrah menghapuslwn yang sebelumnya, dan bahwa haii

menghapuslran apa yang s eb elumnya?)"u

Telah diriwayatkan secna pasti di dalam Ash'shabib dur

hadits Ibnu Mas'ud: Batrwa Rasulullah SAW bersabda, 6 ;e;-ir-')'
tl)l tr'vrS ztiri ,l^l;i llslan menghapuskan apa yang sebelumnya,

dan taubat menghapuskan apa yang sebelumnya).8s

Banyak ulama salaf yang menafsirkan firman Allah Ta'ala,

<is'il ib ,#, ii lrrrurgguhnya akan berlalat [kepada

merekal sunnah [Atlah terhadapJ orang'orang dahulu) dengan apa

yang telatr berlaku pada umat-uamat terdatrulu yang berupa adzab

karena membunuh para nabi dan berkeras kepala di dalam kekufuran.

As-Suddi dan Muhammad Ishaq mengatakan, bahwa yang dimaksrrd

ayat tersebut adalatr perang Badar. Mayoritas salaf menafsirkan &.1i-

di sini sebagai kekufuran. Muhammad bin Ishaq mengatakal, "Telatt

r*rp"i kepadaku dari Az-Zuhri, dari Unrah bin Az-Zubair dan ulama

kami lainnya, batrwa makna 'iet6K{ & @upaya iangan ada

frnah) adalatr: supaya seorang muslim tidak terfihah dari agamanya."

&q$ 6J/r1 et6 )fi$,:4 fn i\,5 n #6rfi;V e

iI lt @ .;j- n,$ :r> &11tr"4;sir J;ttii a6fir

$13:4 it -l,l*lii {,:irt itj;i, i, t;li {i'jrr",
{fr, 6u (A{i'l 3j$.,$t3 W a 5g{ i,er;

* Shahth,Muslim (llllz)dan Ahmad (5286).
n Shahih,disebutkan oleh Al Alburi di dalam ShahibAl Jani',2?77.
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{l!.if' 5$ *v c 6 63 #v 6$1 # i)Xl.

@4
'(Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh

sebagai rarnpasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuh

Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-onah yatim, orung-orang miskin

dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa

yang Kamiturunhan hepada hamba Kami (Muhammad) di hari
Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasuhan. Dan Allah Maha

Kuasa atas segala sesuatu (Yaitu di hari) ketika kamu berada di
pinggir lembah yang dekat dan mereha di pinggir lembah yang jauh

sedang kalilah itu berada di bawah kamu. Sekiranya komu

mengadakan persetaj uan (untuk menentukan hari pertemp uran),

itastilah kamu tidah sependapat dalam menentukan hari
pertempuran itu, ahan tetapi (Allah mempertemukan kedua pasukan

itu) agar Dia melakuhan suatu urusan yang mesti dilaksanakan,

yaitu agar orang yang bkasa itu binosanya dengan keterangan

yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan

heterangan yang nyato (pula). Sesungguhnya Atlah Maha

Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Qs. Al Anfaal l$z al-42)

,

Setelatr Allah memerintahkan mereka untuk berperang dengan

firman-Ny u. '{r3r. 6K i g (Dan perangilah merelca,

sqpaya joryan ada fitnah), maka peperangan itu berpotensi

menghasilkan harta rampsan pcrang, lalu Allah menyebut hukum

tentang harta ru*pu*o p€rarg. fryir lyafcni dari kalimat n!$1teUn
kami kemukakan batrwa asalnya ,*hfuf, \:tit'u ,at'tVt(memperoleh
kambing dari musuh), kemudian digunakan untuk setiap yang

diperoleh dari musuh, dan kadang digunakan untuk setiap yang

diperoleh dengan upaya. Contohnya ucapan seorang penyair,
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:U)u, 
-4it'u*3

*Sungguh aht telah mengitari ufuk hingga

aht rela membnva pulang pendapatan."

Seperti itu juga ucapan penyair lainnya,

Sedangkan pengertian Lgir aaUm terminologi syari'at, Al

Qurttrubi menutrrrkan kesamaan pendapat batrwa yang dimaksud

dengan firman Allah Ta'ala, ,ti u pU CS f$S (Ketahuilah

sesungguhnya apa saja yang dapat kannu peroleh sebagai rampasan

perang) adatatr harta orang-orang kafir yang diperoleh kaum muslimin

dengan cara dikalahkan dan dirampas. Al Qurthubi mengatakan,

"Pengertian secara bahasa tidak menunjukkan pengkhususan ini,

namun syari' at membatasi lafazh dengan j enis ini."

Ibnu Abdil Barr menyatakan tjma', bahwa ayat ini setelatr

firman-Nya, 4riilii & i$E(Mereka meranyakan kepadamu tentang

[pembagianJ harta rampasan perang), dan bahwa empat perlima

bagian harta rampasan perang dibagikan kepada para peserta perang.

Dan batrwa firman-Nya" dtit{i ,t in$- (Mereka menanyakant

kepadamu tentang [pembagianJ hmta rc,rrlp(Nan perang\ diturunkan

ketika para peserta perang Badar berdebat mengenai harta rampasan

perang Badar sebagaimana yang telah dipaparkan di pennulaan surah.

Ada juga yang mengatakan bahwa firman-Nya, d6iti ,, ;$S-
(Meretco menanyakan lrepadamu tentarrg [pembagianJ harta

rampasan perang) adalatr ayat muhkamah (tetap berlaku) dan tidak

dihapus hukumnya, dan batrwa harta rmpasan perang menrpakan

milik Rasutullah SAW dan tidak dibagikan kepada para peserta

per&g, demikian juga para imam setelah beliau. Demikian yang

dituturkan oleh Al Mawardi dari sejumlah ulama Maliki. Mereka juga

mengatakan, "Imam boleh mengeluarkannya dari mereka." Mereka

berdalih dengan peristiwa penaklukan Makkah,'dan.'Kisatr p€rang

Hunain. Abu Ubaidah berkata, "Rasulullah SAW menaklukkan

&, ov,ti ,f d:* 
"t:t
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Makkah dengan kasih sayang, bersikap baik terhadap penduduknya

dan mengembalikannya kepada mereka. Beliau tidak membagi-

bagikannya dan tidak menjadikannya sebagu fai' [harta yang

ditinggalkan oleh musuhl. Sejumlatr atrli ilmu menyebutkan ijma',

bahwa empat perlima bagian dari harta rampasan perang untuk para

peserta perang bersangkutan. Di antara yang menyebutkan ini adalatr

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abdil Barr, Ad-Dawudi, Al Maziri, Al Qadhi

Iyadh dan Ibnu Al Arabi. Hadits-hadits tentang pembagian harta

rampasan perang di antara para peserta perang dan caranya sangatlah

banyak.

Al Qurthubi mengatakan, "Aku belum pernatr mendengar

seorang pun mengatakan, bahwa firman Allah Ta'ala, dtii{i ,t i$;3-
(Merelra menanyalcan kcpadamu tentang [pembagianJ harta

rampasan perang) sebagai pengbapus hukum firman-Nya, CSfjS;ft

,;; e # (Ketahuilah, sesungguhnya qpa saia yang dapat kamu

peroleh sebagai rampasan perang), bahkan Jumhru mengatakan

bahwa firman-Nya, ,;1 g #(31Y5$ lxetaluilah, sesungguhnya

apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai ranryan perang)-lah

yang menghapus. Mereka itu tyakni golongan-golongan yang

mendapat bagran disebutkan di dalam ayat inil tidak boleh diganti,

dan tenhurya tidak ada perubatran pada Kitabullah. Adapun tentang

kisatr penaklukan Makkah, tidak bisa dijadikan hujiah karena

perbedaan pandangan para ulama mengenai penaklukannya." Lebih

jatrh ia mengatakan, "Adapun kisah perang Hunain, maka beliau telatr

memberi ganti untuk golongan Anshar, yaitu ketika mereka berkata,

'Engkau memberi Quraisy harta rampasan perang dan meluputkan

kami, padatral pedang-pedang kami meneteskan darah mereka

sendiri.' Maka beliau bersabda kepada mereka, og, g;'ttt'07; tl
eY it.*i *b, p l' )nrjohit $1rtu.(riaaitun kafian reta

orarry-orang kcmbali dengan kcduniaan sementara kalian kembali

dengan Rasulullah SAW kc rumahkalian) sebagaimana yang

488 TAFSIR FATHUL QADIR



disebutkan di dalam riwayat Muslim dan lainnya.s6 Selain beliau tidak

ada yang berhak mengatakan ini, bahkan ini merupakan kekhususan

beliau."

Firman-Nya, ,i, d # (3 lopo saia yang dapat knmu

peroleh sebagai rampasan perang), mencakup setiap yang bisa

disebut sebagai harta rampasan perang. Kalimat ,iA j adalah

keterangan tentang 6 yang sebagai maushul. Ijma' mengkhususkan

para tawanan dari keumuman ayat ini, karena pilihan mengenai ini

berada di tangan imam, tidak ada perbedaan pendapat mengenai ini.

Demikian juga harta bawaan korban [yalcni baiang bawaan musuh

yang tewas di medan perang] bila imam mengumumkannya. Ada juga

yang mengatakan, "Demikian juga wilayah musuh yang dirampas."

Lalu disanggah, bahwa tidak terjadi ijma' mengenai daeratr wilayatt

musuh yang dirampas.

Firman-Ny a, ,L* ;tL lii @atra sesungguhrrya seperlima

untuk Allah), An-Nakha'i membacanya: il 'bil, dengan kasrah,

sedangkan yang lainnya denganfathaft, berdasarkan anggapan bahwa

i,f a* yang setelaturya adalatr mubtada', sedangkan khabar-nya

mahdzuf (dibuang), perkiraann ya:'t*Ll l4'ol'r[r,,i atau gl:.'ot'*;j
i:".i"} (maka wajiblatr batrwa seperlima adalah untuk Allah).

Para ulama berbeda pendapat mengenai cara pembagian yang

seperlima menj adi beberapa pendapat.

Pendapat pertarua: Segolongan ulama mengatakan, bahwa

yang seperlima itu dibagi enam, dimana yang seperenamnya,pertarna;

untuk Ka'bah, itulah yang untuk Allah. Kedua: Unttrk Rasulullatr.

Ketigo: Untuk kerabat. Keempat: Untuk anak-anak yatim. Kelima:

unhrk orang-orang miskin. Keenam: Untuk ibnu sabil.

Pendapat kedua dikatakan oleh Al Aliyatr dan Ar-Rabi',

bahwa harta rampasan perang dibagi lima, lalu disisihkan satu bagian,

86 Shahih,Muslim W35).
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sementara yang empat perlima bagian dibagikan kepada para peserta

perang. Kemudian beliaurmenepukkan tangannya pada bagian yang

disisihkan, lalu apa pun yang dapat beliau genggam, maka ditetapkan

unmk Karbah. Kemudian sisa dari yang disisihkan (setelah dikurangi

yang untuk Ka'bah) dibagi lima" yaitu untuk Rasul dan seterusnya

sebagaimana yang dicantumkan di dalam ayat.

Pendapat ketiga diriwayatkan dari Zunul Abidin Ali bin Al
Husain batrwa ia berkata, "sesungguhnya yang seperlima itu untuk

kami." Lalu dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya Allah berfirman,

+^Al -j; *{*Sti {4'() (anak-anak yatim, orang-orang miskin

dan ibnussabil)." Ia pun menjawab, "Yaitu anak-anak yatim kami,

orang-orang miskin kami dan ibnus sabil kami."

Pendapat heempat adalah pendapat Asy-Syafi'i, batrwa yang

seperlima itu dibagi lima, dan bahwa bagian Allah dan bagian Rasul-

Nya adalah satu bagian yang digunakan untuk kemasalatratan kaum

mukminin. Sementara yang empat perlimanya dibagikan kepada

keempat golongan yang disebutkan di dalam ayat ini.

Pendapat kelima adalatr pendapat Abu Hanifatr, batrwa yang

seperlima itu dibagi tiga, yaitu unfuk anak-anak yatim, orang-orang

miskin dan ibnus sabil. Adapun htrkum untuk kerabat Rasulullatt

SAW sudatr tidak berlaku semenjak wafatnya beliau sebagaimana

tidak berlakunya htrkum bagian beliau. Abu Hanifah mengatakan,

"Dari yang seperlima bagian itu dimulai dengan perbaikan jembatan,

pembangwran masjid.masjid serta gaji para hakim dan tentara."

Diriwayatkan juga serupa ini dari Asy-Syafi:i.

Pendapat keenam adalatr pendapat Malik, bahwa itu terseratt

kepada pandangan dan ijtihad imam, ia boleh mengambil dari itu
tanpa kadar tertentu, dan boleh juga memberikan dari itu kepada

pesor-ta perang berdasarkan ijtihadnya. Lalu sisanya disalurkan untuk

kemasalatratan kaum muslimin. Al Qurthubi mengatakan, "Demikian
yang dikatakan oleh para khalifatr yang empat, dan itulatr yang mereka
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laksanakan." fni ditunjukkan oleh sabda Nabi SAW, At '6f b d t
'<:li iiiT '.-Uirz ,lnltit if iSl, (TidaHah aht memiliV doi opa

a a l- t'$y lliy'.-ltirz
yang Allah berikan kepada kalian berupa harta ramlrason Wrang

lcecuali seperlimanya, dan yang seperlima itu pun disalwkmt kcryda

kalion).t1 Jadi beliau tidak mernbagi yang seperlima itu menjadi lima

bagian atau tiga bagian. Adapun disebutkannya golongan-golongan

tertentu di dalam ayat ini hanya sebagai perhatian t€ftadaP mereka,

karena mereka termasuk golongan yang hanrs mendqat bEgian- Az-

ZaSSaj berdalih untuk pendapat ini dengan firyran Allah Ta'ala,

iy, y{f"lrt iSr,'6J1if; i.xi't$ f ii,Xrfr v $';'h''rf'v 4Ji3-
J*ai (Meretu bertanya lrepadamu tentang apo Wg nereka

naflrahkan. Jmvablah, "Apa saja larta yang kotttt noflral'kon

hendawah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kirabat, anoh-ouk

yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yar\g sedorg dolam

perjalanan') (Qs. Al Baqaratr Lzl: 215). Berdasarkq ijma', boteh

juga menyalurkan kepada selain golongan-golongan ini bila imam

mendang perltmya demikian.

Fimran-Nya, e;311 ,$b Gcmbat Rqrul)- Suatu Pendapd

menyebutkan bahwa t€r-jadi pengulangan pelryebrfm lon p61la

kalimat ,ii, {.r} sedangkan yang lainnya tidak, hal ini rutuk

menepiskan asumsi bafuwa mereka telah tencakup di dalam bagian

Nabi SAW. Para ulqrna berbeda pendapat mengenai *ke.rabat" ini

menjadi beberapa pendapat.

Fertama, batrwa mereka adalah semua Qraisy. Ini

diriwayatkan dari sebagian salaf dan berdalih dengm apa yang

diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa ketika Nabi SAW nnik ke &s
bukit Shafq beliau menyeru semua marga Amisy dengan

mengatakan, "Wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan ----"

n Shahi'th, An-Nasa'i (7ll3l), dishahihkan ohh Al Albani di dalan ShabihA*
Nasa'i,3858 dari hadits Ubadahbin Ash-Sturnit; Ahmad (5R19)-
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, Kedua, Asy-Syaf i, Ahmad, Abu Tsaur, Mujatrid, Qatadah,

Ibnu Jtraij dan Muslim bin Khalid mengatakan, batrwa mereka adalah

Bani Hasyim dan Bani Al Muthallib berdasarkan sabda Rasutllatt

sAw, V|;e viiIr fit f6 fr lUJit$esungsuhnya Bani Hasvim

dan Bani Al Muthattib aaailn sattu) senyamenjalinkan jari-jarinya.st

Hadifis ini dicantumkan di dalamlsh-Shahih-

Kefigo, batrwa mereka adalah Bani Hasyim saj4 demikian

menurut oleh Malilq Ats-Tsauri, Al Auzali dan yang lainnya.

Pendapat ini diriwayatkan juga dari Ali bin Al Hgsain dan Mujatrid.

Firman-Ny", ;n\ F( K b!fiiko kamu beriman kcpada

Atlah). Az-zanaj berkata dari segolongan oraog, batrwa maknanya:

Maka ketatruilatr batrwa Allah adalatr pelindung kalian jika kalian

beriman kepada Allah. Segolongan lainnya mengatakan, batrwa Of ini

berkaitan dengan kalimat # 6 f;SV (Ketahuilah, sesungguhnya

[apa.sajal yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang).Ibnu

Athiyyah berlcatq *Inilah yang benar; karena firman-Nya" Yfi&
(Ketahuitah) ini mengandung perintah untuk tunduk dan pasrah

kepada perintah Allah dalam perkara harta rampasan perang, maka

dikaitkanlah af kgpada Yfi&(Ketahuilah). Bendasarkan ini, maknanya

adalatr: Jika kalian orang-oralrg yang hriman kepada Allah, maka

ffiiduklatl dan pasrahlatr kepada p€rintah Allah mengenai apa yang

Aku beritahukan kepada kalian tentang perihal pembagian harta

rampasan perang."

Di dalam Al Kosysyaf disebutkan" bahwa al i"i berkaitan

dengan kalimat yang dibgang yang ditunjg}ftan oleh Y#V
(Ketahuilah), dengan rnakna: Jika kalian beriman kepada Allah, maka

ketdruilah bahwa seperlima dari harta rampasan perang itu diwajibkan

diggnakan untr,rk taqamrb. Maka palingkanlah keinginan kalian dari

itu [dari yang seperlima itu], dan relalah dengan empat perlima

" Shahih,Al Bukhari (4229) dari hadits Jubair.
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bagian. Dan maksud Yjt6 (Ketahuilah) di sini bukan sekadar

mengetahui, akan tetapi disertai dengan pengamalan dan menaati

perintah Allah, karena bila hanya sekadar mengetatrui, maka akan

samalatr antara orang beriman dan orang kafir.

Firman-Ny a, (;$ iF Cfi -V3 @* kepada qa vans Kami

turunlran kepada hamba Kami [Muhammadfi di''athf'lraakepada al

ism al jalil l,iirry, yakni: Jika kalian beriman kepada Allah dan kepada

apa yang Kami turunkan. A6fi1 6-Uf hari Furqaan) adalah hari

perang Badar, karena saat itu dipisatrkan antara ahlul haq dan ahlul

bathil. Ol6i1.f (dua pasukan) yakni kaum muslimin dan kaum kuffar.

f,$ $ P & 11f, (Dan Allah Maha Kuasa segala sestntu), di

antara kekuasaan-Nya nan agung adalah menolong golongan 5rang

sedikit untuk mengalatrkan golongan yang lebihbanyak

Firman-Ny a, {'}ii 't;4 i'f;:dt 'r51J ,3t + (Yaitu di

hariJ trctika kamu berada di pinggir lembahyang dekat dot mereka di

pinggir Lembah yang jauh). Ibnu Katsir, Abu Amr dan Ya'qub

membacanya dengan kasrah pada 'ain untuk lafazh a.lfjr ai kedua

tempahya, sedangkan yang lainnya dengan dhonnah. 31 aaaan

badal auri a6$ii<ai hari Furqaan). Bisa juga 'a,nil-tya mahdn$,

yakni: irt 1 tti\r:j(Dan ingatlah di hari Furqaan kgl.a kanru)- aj'riir

adalatr tepi iembah , qtri adalah musw,rrts-nya ,r[li (dekat), dfi
adalatr muannats-nya .riili 6agh), drti $[ - ti'r dan tbi6- - tat'

Dikatakan juga 6oiir, asalnya dengan wawu, ini adalah logat warga

Hijaz. gfur iltlir (pinggir lembatr yang dekat) adalah yang sebelurr

Madinah, sedangkan ,s:;,,ilt ii:rl,ir 6l"ggir lembatr yang jauh) adalah

yang sebelum Makkatr. Maknanya: Ketika turunnyra katian di te,pi

lembatr yang dekat di arah Madinatr, sementara musuh kalian berada

di tepi lembatr yang jauh di aratr Makkah.

Redaksi kalimat 'P4 ',rtl '! I'rii $edory kafitah itu

berada di bmtah karyu) pada posisi nashab sebagar lnal $aerungut
kondisi), dan manshub-nya 'lf;l fai bmal) karena sebagai zhaf, dan

493TAFSIR FATHUL QADIR



-!

posisinya rafa'sebagai khabar. Yakni: Dan kondisinya batrwa kafilatt

itu berada di bawatr lokasi yang kalian tempati. Al Akhfasy, Al Kisa'i

dan Al Farra' membolehkaarafo'-ny^ 's;Idengan makna'Jauh lebih

rendah daripada kalian." 'jjt jamak dari Vt:j, @engendara).

Biasanya orang Arab tidak mengatakan ljlr kecuali untuk

romb,ongan penunggang unta. Dan ini tidak digunakan untuk

penunggang kuda dan lainnya. Demikian juga yang dikatakan oleh

Ibnu Faris dan yang dituturkan oleh Ibnu As-Sakit dari banyak ahli

bahasa. Yang dimaksud dengan '€), di sini adalatr kafilah Abu

Sufuan, dan itulah yang dimaksud dengan ;jr 6anUn), karena saat

itu mereka berada di lokasi yang lebih rendah daripada kaum

muslimin yang berada di tepi laut. Ada juga yang mengatakan batrwa

disebutkannya kondisi mereka, yaitu ditepi lembatr yang dekat dan

musuh mereka berada di tepi lembatr yang jauh, sementara lokasi

rombongan kafilatr berada di bawah mereka untuk menunjukkan

kekuatan dan persenjataan musuh. Demikian ini, karena tepi lembatr

yang jauh yang ditempati oleh kaum musyrikin mempunyai sumber

sir, dan itu menrpakan tanatr yang tidak begitu kering, sedangkan tepi

lembatr yang dekat merupakan tanah lembeUrapuh (berpasir)

sehingga kaki tidak dapat kokoh berprjak dan tidak ada sumber airnya,

sementara rombongan kafilah berada di belakang musuh di samping

jumlatr mereka yang banyak. Lalu Allah menganugerhakan

pertolongan kepada kaum muslimin untuk mengalahkan mereka,

itulah kondisinya.

Firman-Nya, )541 A frtT{ ;3'ef; $ 1se*tranya tramu

mengadalran persetujuan [untuk menentukan hari pertempuranJ,

pastiw lrnmu tidak sependapat dalam menentukan hari pertempuran

itu), yakni: seandainya kalian dan kaurn musyrikin Makkatt

mengadakan kesepakatan untuk berjumpa di lokasi ini untuk perang,

tentu kalian akan saling bersilang pendapat, maka sedikitnya jumlatt

kalian dan banyaknya jumlah mereka menciutkan menghalangi kalian
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rmtuk memenuhi kesepakatan, dan keseganan terhadap Rasulullah

SAW di hati mereka pun akan menghalangi mereka, #i @ka*

tetapi)Allah mempertemukan kedua kaliarr di lokasi iU (A'fri Cil-
{fr 6U (agar Dia melahtkan suatu utasan yang mesti

dilaksanakan), yakni memberikan pertolongan kepada para wali-Nya

dan menghinakan musuh-musuh-Nya serta memuliakan agama-Nya

dan menistakan kekufuran. Maka kaum muslimin keluar untuk

mengambil kafilan dan harta bawaan merekq sementara kaum kuffar

berusaha melindungi kafilah itu. Dalam perkiraan kedua golongan

tidak terlintas kesepakatan semacam im. Lam pada kalimat -.5i-

(agar Dia melalattran) berkutan kalimat yang dibuang, perkiraannya:

'4)& (mempertemukan mereka agar Dia melakukan)'

Redaksi kalimat <; u t{t tt t& 6tl, J AliL-oaiitu
agar orangyang binasa itu binasarrya dengan keteranganyangnyata,

dan agar orang yang hidup itu hidupnya) sebagai badal dari kalimat

yang sebelumnya, yakni: yaitu agar orang yang mati itu mati dengan

keterangan yang nyata, dan orang yang hidup itu hidupnya dengan

keterangan yang nyata pul4 agar tidak seorang pun yang mempunyai

hujjah terhadap Allah. Ada juga yang mengatakan, batrwa kata

,,binasa,, dan "hidup' adalatr kata pinjaman untuk mengungkapan
..kulir,, dan "islam", yakni: agar tarnpak keisalarnan orang Islam

dengan keterangan yang jelas dan meyakinkan batrwa itu adalatt

agama yang haq, dan agar tampak hrfurnya orang kafir dengan

keterangan yang jetas pula tanpa disertai keraguan.

Nd', Khalaf, Sahl, Ya'qub, Al Bazi dan Abu Bakar

membacanya: <; J,dengan dtJ6 ya' sesuai asalnya, sedangkan yang

lainnya dengan satu ya' sebagai idgham, dan inilatr yang dipilih oleh

Abu Ubaid, karena itulah yang dicantumkan di dalam Mushaf'

ry U 'ii 5{: (Sesungguhnya Allah Maha Mendengar

lagi Maha Mengetahu), yakni, mendengar kUfirnya orang-orang
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kafir, lagi mengetahuinya, dan mendengar keimanan orang-orang

mukmin lagi mengetahuinya.

Ibnu Ishaq dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abbad bin

Abdillah bin Az-Zubair, ia berkata, "Kemudian meletakkan bagian-

bagian harta rampasan lalu berkata, ,6 e i*;,6f;SV (Ketahuilah,

sesungguhnya apa saja yang dapat lcomu peroleh sebagai ratnpasan

perang) setelatr yang berlalu dari perang Badar, # iLi1u, (maka

sesungguhnya seperlima untuk Allah)," hingga akhir ayat.

Abdurrazzaq, Ibnu Abi Syaibatr, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mrmdzir, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-Syaikh dan Al Hakim

meriwayatkan dari Qais bin Muslim Al Jadali, ia berkata, "Aku
tanyakan kepada Al Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib bin

Al Hanafryyah tentang firman Allah Ta'ala, i\ t;i' n #(Sffi;ft
,4' jy (Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu

peroleh sebagai rampasan perang, malca sesungguhnya seperlima

untuk Allah), ia pun berkata, 'Ini pembuka perkataan, milik Allah-lah

dunia dan al:hirat. 6fi1 ,.srlJ );1; (Rasul, kerabat Rasu[), lalu
mereka berselisih setelah wafatnya Rasulullatr SAW mengenai kedua

bagian ini. Salah seorang dari mereka ada yang mengatakan, 'Maksud

bagian untuk kerabat adalah untuk kerabat Rasulullah SAW.' Seorang

lainnya dari mereka mengatakan, 'Bagian untuk kerabat, menjadi

bagian untuk kerabat khalifah.' Seorang lainnya dari mereka

mengatakan, 'Bagian untuk Nabi SAW menjadi bagian untuk khalifalt

setelah beliau.' Dan pandangan para satrabat Rasulullah SAW adalah

sama dalam hal menetapkan kedua bagian ini untuk kuda dan

perlengkapan fi sabilillah, dan itu terjadi pada masa khilafah Abu

Bakar dan [Jmar'."

Ibnu Jarir, Ath-Thabrani, Abu Asy-Syaikh dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Adalah

Rasulullatr SAW, apabila beliau mengirim pasukan lalu mereka

memperoleh seperlima bagian harta rampasan perang, maka beliau
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membagi yang seperlima itu." Kernudian ia membacakan: cir;$

# (Ketahuitah, sesungguhnya [apa saial yang dapat kamu peroleh

sebagai rampasan prroi|1," ia" i" berkata * i.f ;it '"J; (mapa

sesungguhnya seperlima untuk Allah) adalah pembuka perkataan,

milik Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi, lalu Allatt

menetapkan bagian Allah dan Rasul sebagai sat* bagian. 5;11 erli
(kerabat Rasu[),[alu menetapkan kedua bagran ini sebagai penyokong

kekuatan pada kuda dan persenjataan. Sedangkan bagian untuk anak-

anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil tidak diberikan kepada

selain mereka. Sementara empat perlima bagan lainnya adalatr untuk

kudq untuk penunggangnya satu bagian dan untuk yang berjalan kaki

satu bagian."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrrndzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan darinya, ia berkata, "Dulu harta rampasan perang dibagi

lima bagian. Empat bagian dibagikan kepada para anggota pasukan,

lalu yang satu bagian (yang seperlirna sisanya) dibagi empat, yaitu

seperempat menjadi hak Allah, Rasul-Nya dan kerabatnya, yakni

kerabat Rasulullatr SAW. Yang meqiadi hak Allah dan Rasul adalah

untuk kerabat Nabi SAW, dan Nabi SAW tidak mengambil sedikit

pgn dari yang seperlima. Seperempat yang kedrra gntpk anak-anak

yatim, seperempat yang ketiga rrrtt* orang-orang miskin, dan

seperempat yang keempat untuk ibnu sabil, yaitu tamu yang miskin

yang singgah kepada kaum muslimin.

Ibnu Abi Syaibatr, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu

Hatim meriwayatkan dari Abu AI Aliyah mengenai firman-Nya, Yifit

i,ui::i,(s lxetanuilah, sewnggafu4n apa saia yang dapat kamu

prrolrh sebagai rampasan perang), ia berkata, "Ketika harta

rampasan datang dan diletakkan, Rasulullah SAW membaginya

8s Dha,i7 dikeluarkan oleh Ibnu Jarir (l0B), dicantumkan oJ"l ll Haitsami di

dalarr Al Maima' (5134), dan ia mengatakan, 
*Diriwayatkan oleh- Ath-Thabrani. Di

ii31m to"oi-ny" i.rauput Nahsyal bio Su'd yang riwayatrya ditinggalkan (tidak

,li-alrai\ tt -
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menjadi lima bagian. Lalu beliau menyisihkan sepclima bagian dari

itu, sementara empat perlima bagran lainnya dibagikan kepada orang-

orang, yakni mereka yang tt rut serta di dalam peperangan. Kemudian

beliau menepukkan tangannya pada semua bagian yang disisihkannya

tadi, maka apa pun yang digenggamnya beliau menetapkannya untuk

Ka'bah, yaitu yang Altah sebut, 'Janganlatr kalian menentukan bagian

untuk Allah, karena milik Allah-lah dunia dan akhirat.' Kemudian sisa

bagian itu dibagi meqiadi lima bagian. Satu bagian untuk Nabi SAW,

satu bagian untuk kerabat, satu bagian untuk anak-anakyatim, satu

bagian untuk orang-orang miskin, dan satu bagian untuk ibnu sabil."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata,

'Nabi SAW menjadikan bagian Allah dalam bentuk senjata, tameng,

fi sabilillatr, kain Ka'bah dan penghiasnya serta hal lain yang

diperlukan Ka'bah, sementara bagian Rasul sendiri beliau jadikan

dalam benhrk.tameng, ser{ata dan nafkatr keluarganya. Bagian untuk

kerabat adalatr untuk kerabat beliatr Rasulullatr SAW memberikannya

bersama bagiannya untuk orarlg lain. sementara bagian nntuk anak-

anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, yaitu tiga bagian

lainnya, Rasulullatr SAW berikan kepada siapa saja yang beliau

kehendaki. Pada tiga bagian untrrk orang lain ini tidak ada hak bagin

Bani AMul Muthallib ddn Rasulullah SAW.'

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Husain Al Mu'allim, ia

berkata, "Aku tanyakan kepada Abdullatr bin Buraidatr,mengenai

fiman-Ny r. )i$ f4 ;r.'$\ (naka sesungguhnya seperlima untuk

Atlah Rasul), ia pun berkate 'Yang untruk Altah adalatr untuk Nabi-

Nya, dan yang untuk Rasul adalah untuk para isteri beliau'."
: Asy-Syaf i, Abdurrazzaq, Ibnu Abi Syaibatr, Muslinr" Ibnu

Jarii, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Mardawaih dan Al
Baihaqi di dalam Sunan-nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Batlwa

Najdah mengirim surat kepadanya untuk menanyakan tentang dzaur,il

qurbaa (kerabat) yang disebutkan Allah, maka ia pun membalas surat
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itu: .Dulu kami memandang bahwa kami adalatr mereka itu, tapi kaum

kami menyangkal itu pada kami, dan mereka mengatakan, semua

Quraisy adalatr dzav,il qurbaa dimaksud'." Tartbatran redaksi: 'dan

mereka mengatakan, semua Quraisy,' diriwayatkan sendirian oleh

Abu Ma'sy ar, ada kelematran padanya.

Ibnu Abi Syaibatr dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

jalur lainnya dari Ibnu Abbas: Batrwa najdatr Al Haruri mengirim

utusan kepadanya trrtuk menanyakan tentang bagan dzau'il qurbaa

fterabat), dan mengatakan, 'untuk siapa itu menurutnu?' Ibnu Abbas

menjawab, 'Itu untuk kerabat Rasulullatr SAW. Rasulullah SAW

membagikannya kepada mereka. umar pemah menawarkannya dari

itg kepada kami yang menurut kami itu bukan hak kami, maka kami

pul mengembalikannya kepada mereka dan karni menolak untuk

menerimanya. Lalu Umar menawarkan kepada mereka unttrk

membanhr kalangan yang menikahi mereka, meltgrasi. hutang

tangggngan mereka, memberi kalangan yang miskin mereka, dan

menolak membeirkan lebih dari itu'.'

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata,

"Aku tidak menyukai bagi kalian dari pencucian tangan, karena kalian

memiliki bagian dari yang seperlima yang mencukupi kalian."

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abu Hatim dari Ibrahim bin Mahdi Al

Mashishi: Al Mu'tamir bin Sulaiman, dari ayatrnya, dari Hansy, dari

Ikrimah, dari Ibnu Abbas secara marfii'. Ib,nu lktsir mengatakan,
*Hadits ini sanad-nya hasan" Ibrahim bin Mahdi ini dinilai tsiqah

Oleh Abu Hatim. Sementara Yatrya bin Ma'in mengatakan, batrwa ia

membawakan riwayat-riwayat mungkar.

Ibnu Ishaq dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Az-zuhd

dan Affiullatr bin Abi Bakar dari Jubair bin Mgth'am, batrwa Nabi

sAw membagikan bagian dzm,il qurbaa dari lGaibar kepada Bani

Hasyim dan Bani Muthallib. Lalu aku dan Utsman bin Affan berjalan

hingga men€mui beliau, lalu kami berkata' *Wahai Rasulullatr,
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mereka itu saudara-saudaramu dari Bani Hasyim, kami' tidak

mengingkari keutamaan mereka karena kedudukanmu pada mereka.

Bagaimana menurutrnu tentang saudara-saudara kami dart Bani

Muthallib, engkau memberi mereka tanpa menyertakan kami, padahal

kami sama dengan mereka dalam hal nasab (garis kehrrunan)?" Beliau

pun,bersabaa pr;1ii {pql, d tfuIrui iJ Hl (sesungguhnya mereka

tidak pernah memisahkan kami baik di masa jahiliyah maaptn di

masa Islam). Riwayat ini dikeluarkan juga oleh Muslim di dalam kitab

Shafitfunya.N

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Zaid bin Arqam, ia

berkata, "Keluarga Muhammad yang diberi bagian yang seperlima

adalatr: keluarga Ali, keluarga Al Abbas, keluarga Ja'far dan keluarga

Uqail."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata,

"Nabi SAW mempupyai sesuatu dari harta rampasan yang beliau pilih

untuk dirinya, baik itu berupa budak ataupun kuda, kemudian setelatr

itu beliau mengambil dari yang seperlima."

Ibnu Abi Syaibatr dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ali,
ia menuturkan" "Aku berkata, 'Wahai. Rasulullah, tidakkah engkau

tugaskan aku pada apa yang Allah khususkan bagi kita dari yang

seperlima?' Lalu beliau pun menugaskanku."

Diriwayatkan juga oleh Al Hakim dan dishahihkannya, dari

Ali, ia berkata, "Rasulullatr SAW menugaskanku untuk membagikan

yang seperlima, maka aku pun membagikannya sesuai pembagian

beliau selama masa hidup Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar."el

fi'Shahth, dikeluarkan oleh Abu Daud (2980) dan An-Nasa'i (7tl3[,l3l). Saya

katakan: Dikeluarkan juga oleh Al Bukhari dengan maknanya (4229) dari hadits

Jubair bin Muth'am, dan Muslim tidak meriwaytakannya sebagaimana yang

dikatakan oleh pengarang

't Shahih,Al Hakim (3/40) dan ia men-shahih-kannya dan disepakati oleh Adz-
Dzahabi.
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Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-Syaikh dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nyu, ii
t6fi1(di hari Furqaan), ia berkata *Yaitr,r perang Badar. Badar itu

terletak di arrtara Makkah dan Madinah."

Diriwayatkan oleh lbnir Jarir, Ibnu At Mundzir, Ibnu Abu

Hatim, Al Hakim dan ia menshahihkannya, Ibnu Mardawaih serta Al

Baihaqi di dalam Ad-Datait dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya,

l6fil 6-<a, hari Furqaan), ia berkata "Yaitu perang Badar. Saat

itu Allah memisatrkan antara yang haq dan yang bathil."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ia

berkata, "Malam furqaan adalah malarn bertemunya dua pasukan

keesokan harinya, yaitu malam Jum'at pada tujuh belas Ramadhan."

Ibnu Jarir juga meriwayatkan darinya.

Ibnu Syaibatr, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya 'tllJJJ\t3.fi lt
Qtri Wottu di hariJ twtil@ kamu berada di pWstr lembah yang

delrat), ia berkata" "'Al 'Udwah ad-dun-yaa adalatr tepi yang lembah.
'P1 ,frt 4ES1; (sedang kafilah itu berada di bm,ah kamu),

yakni Abu Suffan."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ikrimab ia berkata, "Al
'Udwah ad-dun-yaa adalah tepi lembatr yang dekat, sedang Al
'Udwah al qushwaa adalah tepi lembatr yang jauh."

il, @ pAi .>t W,rt#6i1 #6 i'!i -t
{itt 36). # e bW) 1$'g e'#ri )L;3;Ki

@:,*i€:i;lJb\Poa{A
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\Yaitu) ketika Allah menanpakkan mereha kepadatnu di dalatn

mimpimu (berj umlah) sedihit" Dan sekiranya Allah memperlihatkan

mereka kepada kamu (beriumlah) banyak tentu kamu meniadi

gemetar dan tentu saia kamu ahan berbantah-bantahan dalam

urusan itu, akan tetapiAllah telah menyelamatkan hamu

sesultgguhnya Altah Maha Mengetahui segala isi hatl Dan ketiha

Aliah menampakkan mereka kepa(a kamu se*alian, ketika kamu

berjumpa dengan mereha beriumlah sedihit pada penglihotan

matamu dan kamu ditampakhan-Nya beriwnlah sedikit pada

penglihatan mata mereka, karena Atlah hendah melakukan suotu

urusan yang mesti dilalcsanakan. Dan hanya kepadaAllah-lah

dikembalikan segala urtnyn." (Qs. Al Anfaal [8]: 43-aa)

!! puA" posisi naslab karenaTt? *y.W [karena kata kerja

yang diperkirakan keberadaannyal, yakni: fit (ingatlatr), atau sebagai

badal kedua ao, A6jll '1.i, Uatcnanya: Bahwa Nabi SAW melihat

mereka berjumlatr sedikit di dalam mimpinya, lalu beliau

menceritakan ihr kepada para satrabatnya, dan ini menjadi sebab

keteguhan mereka Seandainya beliau melihat mereka berjumlah

banyak di dalam mimpinya, tentulatr para,sahabat beliau akan gentar

untuk menghadapi nrereka dan akan bersilang pendapat mengenai

kemungkinan rurttrk menghadapi mereka.

iA.Afi*;l;@kan tetapi Atlah telalt menyelamatkan lumu),

yakni, menyelamatkan mereka dan melindlngi mereka dari takut

kalah dan persilangao pendapat, maka Allah menyedikitkan jumlatt

musuh dalam penglihatan mimpi Rasulullah SAW. Ada juga yang

mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan iuir ai sini adalatr tempat

tidur, yakni penglihatan mata. Artinya: Di tempat tidurmu, yakni

penglihatan mata. Ini diriwayatkm dari Al Hasan. Az-Tajiai

mengatakan, "Id pandangan yang bagus, namun yang pertama lebih

mengenai dalam batrasa Arab berdasarkan firman-Nyu, )L;3';K--i-'t3
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v$t a x+36: $+ -# 4 'ff{r (Dan ketika Auah

menampaklcan mereks kepada kamu sekalian, kcttka kamu berjumpa

dengan mereka berjumlah sedikit pada penglihatan matamu dan kamu

ditampalclran-Nya b erj uml ah s edikit pada penglihatan mat a rner eka).

Maka ini menunjukkan bahwa penglihatan itu adalah pertemuan, dan

batrwa itu adalah penglihatan di dalam mimpi."

Firman-Ny ", l;:{.,j '"53 loan tutilu Allah menampakkan

merelra lrcpada lcamu sekalian) adalatr zlurl yang manshub karena

penganrh kalimat yang dibuang yang di-'athf-kan kepada yang
pertama, yakni: Dan ingatlah ketika hal itu diperlihatkan kepada kamu

sekalian batrwa jumlatr mereka sedikit. Sampai-sampai salah seorang

dari, kalangan pastrkan kaum muslimin mengatakan kepada yang

lainnyq *Apakah kau lihat jumlah mereka (hanya) tujuh pulutr

orang?" Yang ditanya menjawab, "Mereka sekitar seratusan orang."

Sementara kaum muslimin tampak berjumlah sedikit dalam
penglihatan kaum musyrikirl sampai-sampai salatr seorang mereka

berkata, "Mereka hanyalatr unta santapan." Ini terjadi sebelum

peperangan berlangsung, lalu ketika mereka memulai peperangan,

Allatr menampakkan karmr muslimin berjumlah banyak dalam

penglihatan kaum musyrikin sebagimana yang difirmankan-Nya di
dalam suratr Aali 'Imraan, 6^ <b ;t:S #U @ang dengan

mata kcpala melihat [sealcawakanJ orang-orang muslimin dua kali
jumtah mereka). (Qs. Aali 'Imraan t3l: l3). Alasan disedikitkannya
juamlah kaum muslimin dalam penglihatan kaum musyrikin sebelum

perang adalah, bahwa bila mereka melihat kaum muslimin berjumlatr

sedikit, maka mereka akan berani maju tanpa rasa taktrt, kemudian

ketika hendak bertempur mereka melihat kauur muslimin berjumlatr

banyak, maka itu membuat mereka gentar dan kecut Saat itulatr

mereka ditimpa siksaan Allah dan cemeti adzab-Nya. Laam pada

tcalimat {;i, 6U frl2itl 'o24-lturena Allah hendak metakutun

suatu urusan yang mesti dilaksanakan) berkaitan dengan kalimat yang
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dibuang sebagaimana yang sebelumnya. Pengulangannya di sini

karena perbedaan alasannya. 3ifu€i fi Jb (Dan hanya kcpada

Ailah-tah ditrembatikan segala urusan), Allah melalnrkan apa yang

dikehendaki-Nya dan menetapkan sesuai dengan apa yang

dikehendak-Nya.

l+bdtxrazzaq, Ibnu Jarir,Ibnu AI Mundzir dan Ibnu Abu.Hatim

meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya, A':fi 'i&-i"t
$46rti1,Waitu7 t@til(a Allah menampaklwn mereka kcpadamu di

dalam mimpimu [beriumlahJ sedikit), ia berkata, *Allah

memperlihatkan mereka kepada beliau di dalam tidurnya batrwa

jumlatr mereka sedikit, talu Nabi SAW memberitatrukan para

satrabatnyatentang itu sehingga itu menjadi penentranr bagi mereka."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari

Qatadatr mengenai firman-Nya, ;M @ '#J $ @""
sewranya Attah memperlihatkan mereka kepada kamu [beriumlah]

banyak tentu lwmu meniadi gemetar), ia berkata, "(Yalad) tenhr kamu

menjadi kecut. fi1 j '5fi3 (dan tentu saia kamu akan

berbantah-bantalnn dalam wltsm ilaa|,, yakni tentu kamu akan

berselisih pandangan."

Ibnu Abu Hatim mcriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Ny a" .& .:rt ir#1t @kin turapi Allah telah menyelamatkan

lcamu),ia berkatao "Yakni menyempurnakan."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya tentang

firman-Nyq .ja.ifrir4!:', (akan tetapi Allah telah menyelamatkan

kamu), ia berkata, 'Menyelamatkan perkara mereka sehingga

memenangkan mereka atas musuh mereka."

Ibnu Abi Syaibatr, Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-

Syalkh dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud

mengenai firman-Nya, lK_;\$ {Oan kctika Attah menompaklcan

mereka kepada kamu sekalian), ia berkata, "sungguh mereka
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berjumlatr sedikit dalam pandangan kami ketika perang Badar,

sampai-sampai aku berkata kepada seorang lelaki di sebelatrku,.'Kau

lihat jumlatr mereka tujuh puluh?' la menjawab, 'Tidak, bahkan

mereka ada seratus.' Sampai ketika kami berhasil menangkap salah

seorang mereka dan menanyaihyq lalu ia pun me4iawab, 'Kami

berjumlatr seribu'."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaik*r meriwayatkan dari

Ikrimah mengenai ayat ini, ia berkata, "sebagian mereka mendorong

sebagian lainnya." Ibnu Katsir berkata, "Sanad-nya shahih."

Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Abbad bin Abdillah bin Az-

Zubair mengenai fi rman-Nya, { -fr 6U [it Xtl'62i;.1*ar e na A I I ah

hendak melalwkan suatu urusan yang mesti dilaksanakan), ia berkata,

"Yalsri wrtuk merfadikan perang tersebut sebagai bencana bagi yang

hendak disiksa-Nya, dan sebagai kenikmatan bagi yang hendak

dianugeratri-Nya nikmat, yaitu" para wali-Nya."

'#69,ifr iiLi6t;,Jti'raril$f |;d,(2Jtqfu ;

k"r;"'rlritgivfi ,1;!i,;$'ixl-j.Jjs 6;fi

e$i ai$ iu $b I J6i A3:51 #,f,i'$,r)rb
"ci ot3$ )3; e ;.K o!{$,4ib 61U 3E Jfi

€*z &t#- r-flv li'Kr; G} or,&1'{ fir ibui
@ gJ Lt4vrlal1,';,fi,w & 6035i 461',.6t Ly;

{ @ r\3;1 i$:rfri1effi J6 -ALi'i|{ V, {J egL4

505TAFSIR FATHUL QADIR



I

J:, i!i.-,, fl * ? &31 e# oo-5(' ih4fi 3H

@I*;irf ii 69 ;'\ :Y :H;;.
,(Eai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasuhan

(musuh), maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah

s ebanyak-b anyaknya agar *amu beruntung' D an taatlah kepada

Auah dan Rasulnya, dan ianganlah kamu berbantah'bantahan yang

menyebabkankamumenjadigentardanhilangkekuatanmu,dan
bersabarlah. Sesungguhny's Altah beserta orang-orang yang sabar'

Danianganlah kamu meniadi seperti orang-otang yang keluar dari

kampung-kampungnya dengan rasa angkuh dan'dengan maksud

riya kepada rnanusia serta menghalangi (orang) dariialan Allah'

Dan(ilmu)Atlahmelipu|iapayangtnerekakerjakan.Danketika
syetan meniadikan mereka memandang baik pekeriaan mereka dan

mengatakanr'Tidak ada seorang manusia pun yang dapatmenang

terhadap kamu pada hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah

pelindungmu.,Makatathalakeduaposuhanitutelahdapatsaling
lihatmelihat(berhadapan),syetanitubalikkebelakangseraya

berkatar'Sesungguinyo "yo 
berlepas diri daripada kamu;

sesungguhnya iaya dapat melihat apa yang hamu sekalian tidak

dapat melihat; sesungguhnya yya t1*ut kepada Allah" Dan Allah

sangat keras silesa-Nya. (Ingattah), ketika orang'orang munaftk dan

orung-orangyangadapenyakitdidalamhatinyaberkata,,Mereka
itu (orang-orang mukmin) diryu oleh agamanya" (Allah

b erlirman) r' B aran gsiapa yang bertawahkal kep ado Allah' maha

,ounggrhnya Altah Maha Perkasa lagi Maha Biiaksana""

(Qs. Al Anfaal [8J: a5'a9)

Firman-Ny u,'i6i i4 $y@pabita kanu rnemerangi pasukan

r^rrrili"i;it irrk"r;;ik"ii*" 3;4ldi sini adalah q-dt (perang),

L
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sedangkan 'il#r, uaAuU bt*rlt (golongan), yakni: Apabila kalian

memerangi golongan musyrikin, 1;i56 (malca berteguh hatilah lamu)

dalam menghadapi mereka dan jangat gentar terhadap mereka. Ini

tidak kontadiktif dengan rukhsatr terdatrulu di dalam firman-Nya, {1
p-!tt#$ 5 SEV! (kecuali berbelok untuk [siasatJ perang

atau hendak mtenggabungkan diri dengan pasukan larn), karena

perintah untuk beneguh hati adalatr dalam kondisi lapang, sedangkan

ruktrshatr tersebut dalam kondisi danrat. Dan keteguhan itu pun

kadang tidak dapat terjadi kecuali dengan berbelok untuk siasat atau

untuk bergabung dengan pasukan muslimin lainnya.

'ifiVLi(t (dan sebutlah [namal Attah), yakni: dan sebutlatr

ftrma Allah ketika gentarnya hati kalian, karena dengan menyebut

nama-Nya akan membantu meneguhkan hati dalam kondisi-kondisi

genting. Ada juga yang mengatakan, batrwa maknanya: Berteguh

hatilah kalian dan sebutlah nama Allah dengan lisan kalian, karena

hati dapat tenteram saat pertemptran. Allah memerintatrkan mereka

untuk berdzikir hingga berpadunya ketentraman hati dan lisan. Ada

juga yang mengatakan, bahwa hendaknya dzikir dalam kondisi itu

sebagaimana yang diucapkan oleh para sahabat Thalut, W"G;1-4J
4,*,1Ji ,pJl &t; 2.i3 6r1-fr 4; tG (a ruttan kami,

tuangkantah kcsabaran atas diri lami, dan kokohkanlah pendirian

kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang lafir) (Qs. Al

Baqaralr l2): 250). Ayat ini menunjukkan disyari'atkannya dzikir

dalam semua kondisi, bahkan termasuk dalam kondisi dimana hati

sedang gentar dan pemandangan yang sangat mengerikan.

Kemudian Allah memerintalrkan mereka untuk menaati

perintah Allah dan menaati bimbingan Rasul-Nya, serta melarang

mereka untuk beselisih, yakni bersilang pendapat, karena hal ini bisa

menyebabkan kegagalan, yaitu gbntar dalam peperangan
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Fa. di sini merupakan penimpal kalimat larangan, du,fi,l-rtya

ntanshub karena dhamir bf' gisa jtga fi'l-nya di-'athf-y*' kepada

t '/ /' karena partikel penyebab jazm-tya'l. 'ri yarLgma|zum

Firman-Nya, 'fu, ;"i (dan hilang kelantanm') liL*u
dengan me-nashab-ku, fi'l-rtya, dm jazm-nya karena di''athf'kan

kepada fjlS,ii,jadi karena dua sebab. L!' U*i dari kalimat'fu-:)

adalah'j$6 i jir ltetuatan dan pertolongan), sebagaimana dikatakan:

,O:/ud. ;jlt [anginnya berpihak pada si fulan] apabila ia memenangkan

pertara. Ada juga yang mengatakan batrwa 'giJt uaAah penggiliran

yang penuntasan perihalnya diserupakan dengan hembusan angin'

Seperti ungkapan seorang PenYair,

L'& b* Y ;; u*.itv:tlt:-r'4tit
*Kala giliranmu tiba malca raihlah dia'

lrarena dampak setiap tempat yang lenggang adalah kctenangan."

Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan

[Jr i"i adalah angin timur, karena dengan itu Alla]r menolong Nabi

SeW, kemudian memerintatrkan mereka gntuk bersabar menghadapi

kerumitan-kerumitan peperangan, dan mengabarkan kepada mereka

batrwa Allah bersama orang-orang yang bersabar dalam men-ghadapi

setiap perkdra yang semestinya bersabar. Betapa hebatnya

"kebersamaan" ini, karena orang yang dianugerahinya tidak akan

terkalahkan dan tidak akan kebobolan walaupun mendapat serangan

dari berbagai aratr.

Kemudian Allah melarang mereka agar tidak seperti orang-

orang yang keluar dari kampung-kampungnya dengan angkuh dan

dengan maksud riya, yaitu golongan Quraisy, karena dalam peristiwa

Badar itu mereka keluar untuk melindungi kafllah Abu Sufyan, sambil

membawa para budak dan tetabuhan. Lalu tatkala mereka sampai di

Juhfah, sampai kabar kepada mereka bahwa kafilah tersebut telah
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selamat, namun mereka tidak kembali, bahkan mereka berkata,

"Mereka harus sampai ke medan Badar untuk minum khamer, lalu

paxa budak bernyanyi untuk mereka, sehingga bangsa Arab

mendengar tentang berita keluarnya mereka." Ini merupakan

keangkuhan mereka dan mengharapkan pujian dan sanjungan orang

lain serta merupakan kebanggaanpada diri mereka, dan itulatr riya.

Ada juga yang mengatakan, batrwa sequa bahasa 'H, uaa*,
menyalatrgunakan nikmat-nikmat Allah dengan bermaksiat terhadap-

Nya. Ini kalimat mashdar pada posisi haal (sebagai keterangan

kondisi), yakni: mereka keluar dalam keadaan angkuh lagi riya. Ada
juga yang mengatakan bahwa iru maf'ul lah, demikian juga'rti1, yakni

mereka keluar untuk angkuh dan riya'.

Firman-Nya, I v!:55 (serta menglwlangi [orangJ) di-'athf-

kan kepada 6tri, a$nya sebagaimana yang telatr dikemukakan tadi,

yakni: mereka keluar dengan rasa angkuh dari dengan maksud riya

kepada manusia serta menghalangi orang lain dari jalan Allatr, atau

untuk menghalangi orang lain dari jalan Allah. 'rllr [yakni dari

kalimat 6t*Jl artinya menyesatkan orang lain dan memisahkan

antara mereka dengan jalan hidayatr. Bisa juga kalimat 6:l:6j
(menghalangi) di-'athf-kan l*? (keluar). Artinya, bahwa mereka

memadukan sifat tersebut dengan penghalangan itu. tjlt;11,i'-q'ftlt
(Dan filmuJ Allah meliputi apa yang mereka kcrjakan), tidak ada

sesuatu pun dari perbuatan-perbuatan mereka yang luput dari

pengetatruan-Nya, dan Dia akan mengganjar mereka atas itu.

Firman-Ny a, j73iA 'c1$l fi g) i$ loan ketit@ syetan

menjadikan. mereka memandang baik pekerjaan .mereka), zharf-nya

terkait dengan kalimat yang dibuang, yakni: Dan ingatlah wahai

Muhammad, ketika syetan menjadikan mereka memandang indah

perbuatan mereka. *I, tyutni dari kalim^t ;filadalatr 'S;,it (meng-

indahkan; menjadikan indatr dalam pandangan). Telah diriwayatkan,

batrwa syetan menampakkan kepada rnereka dan mengatakan
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perkataan itu, yakni: H 3q Jfi c(ti AiA'H 46 I
(Tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadap lwmu

pada hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu)' yakni

melindungi kalian dari setiap musuh atau dari Bani Kinanatr' Makna

3L disini adalah yang membela temannya dari berbagai marabahaya

sebagaimana sekutu melindungi sektt'tunya [secara harfiyatr ]6Jr selain

berarti penolong/pelindung juga berarti sektrtu, tetanggal. saat itu

syetan menampakkan diri dalam wujud Suraqatr bin Malik bin

Ju'syam, salatr seorang Bani Bakar bin Kinanah, dimana kaum

Quraisy merasa khawatir Bani Bakar menyerang mereka dari

belakang.

Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: bahwa syetan

mengucapkan kata-kata ini saat mereka gentar dan membayangkan

kepada mereka bahwa pereka tidak akan dikalatrkan dan tidak akan

ditundukkan

o9i1 gi$ (di 1Uo*a tatlala kedua pasukan itu telah dapat

saling lihat metthat [berhadapan]), yaksri, pasukan kaum muslimin

dan fasukan kaum musyrikin, ,;4 & fi(i $vetan itu balik ke

belakang), yakni mwrdur ke belakang, seperti perkataan seorang

";;i & it:$\irt{-.srit.'d'k*u}li & };at;.l
,,Berbalik kembali ke belalung bulrantah suatu kemuliaan,

lrnrena lccmuliaan adalah maiu menyongsong harapan'"

Penyair lain mengemukakan,

eta$rpl?'tt
ot, cLt.o l^ tr,',1 r"
f-6"PJ! U-i*' e 'J

,,Berbalilorya orang-orangyang mundur ke belaleang itu tidaklah

berguna bagi merel<a,
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dan majunya orang-orangyang maiu ke depan itu tidak

membahaYakan."

Ada juga yang mengatakan, batrwa makna fi3 ai sini adalah

gagalnya tipu dayanya dan sirnanya apa yang dibayangkannya.

?, "rt; AL J$ (seraya berkata, "sesungguhnya saya

berlepas diri daripada kamu"),yakni berlepas diri saat melihat tanda-

tanda kemenangan pada golongan kaum muslimin karena para

malaikat yang diperbanhrkan Allah. Kemudian syetan beralasan

dengan mengatakan,'oi!{ Y i} -4y1t r s ungguhnya s rya dapat melihat

apa yong kamu selwlian tidak dapat melihat), yakni para malaikat.

Kemudian berlasan dengan alasan lainnya, rt\ J6 -Al(sesunggthrwa

sqya takat kopada Attah). Ada juga yang mengatakan, batrwa syetan

takut terkena sesuatu dari para malaikat yang ttrut serta dalam

peristiwa itu. Ada juga yang mengatakan batrwa pernyataan takut itu

adalah kedustaan darinya, tapi yang sebenamya syetan melihat batrwa

ia tidak mempunyai kekuatan, dan kaum musyrikin pun tidak

mempunyai kekuatan, lalu ia beralasan dengan ihr.

Kalimat 
=\351 

bi 'ftfi (Dan Altah sangat keras siksa-

Nya), kemungkinan merupakan kelanjutan perkataan iblis, dan

kemungkinan juga merupakan redaksi banr dari sisi Allah SWT.

Firman-Nya,';rj,+iifi 3j4iy{ltngattahJ,lcetiluorang-orang
muna/ik berkata), zharf-nya ma'mul untuk li'l yang dibuang, yaitu

fii lingaUatr). Bisa juga terkait dengan iK; atau $ a,elu i)3
JL4i. Ada yang mengatakan, bahwa orang-orang munafik adalatr

orang-orang yang menampakkan keimanan sambil menyembunyikan

kekufuran.

3f e$ 4O55 (dan orang-orans yang ada penyakit di

dalam hatinya); yaitu orang-orang yang masih musyrik tanpa

kemunafikan, karena mereka itu banr memeluk Islam sehingga

perkataan mereka menyamai kaum munafikin dalam hal ini, yaitu: 'j
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;1:* (Mereka itu ditipu) yakni kaum muslimin, ibt @leh

ogo*onyol sampai-sampai mereka mau dibebani sesuatir yang tidak

mampu mereka emban, yaitu memerangi Quraisy' Ada juga yang

mengatakan, bahwa orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit

adalatr kaum musyrikin. Tidak jauh kemungkinan bahwa mereka

adalah kaum yahudi yang tinggal di Madinatr dan sekitarnya, dan

bahwa mereka beserta orang-orang munafik Madinatr mengatakan

perkataan ini ketika keluarnya kaum muslimin menuju Badar, yaitu

ta&a! mereka melihat sedikitnya jumlah kaum muslimin dan

lemahnya mereka dalam segi jumlah. Lalu Allah menjawab mereka

dengan firman-Ny u, ir;'itt (r\I;ri & ,f1;;-Ji(Barangsiapa vans

bertav,akkal kcpa;da Al[ah, maka sesungguhnya Allah Maha Perlasa)'

tidak ada yang mampu mengalatrkan-Nya, dan tidak akan hina orang

yang bertawakkal kepada-Ny a.'i=VL (lagi Maha Biialaana). Allah

memiliki kebijaksanazm nan sangat luhur yang tidak tidak dapaJ

dijangkau oleh akal.

IbnuAlMundzir,IbnuAbuHatimdanAbuAsy.Syaikh
meriwayatkan dari Qatadatr mengenai firman-Nya, ';1 \;Li(t gan

sebutlah [namal Allah), ia berkata, "Allah menetapkan kewajiban

untuk berdzikir kepada-Nya sekalipun mereka sedang sangat sibuk,

yaitu ketika sedang saling menyabetkan pedang'"

Diriwayatkan oleh AI Hakim dan dishatrihkannya, dari Sahl

bin sa'd, ia berkata, "Rasulullah sAw bersabda, 'Dua hal yang tidak

akan ditolak: Doa ketitta adzan dan ketika bahaya saling
, ,r92

mengancam

Diriwayatkan oleh Al Hakim dan dishahihkannya, dari Abu

Musa: Batrwa Rasulullah sAw tidak menyukai kegaduhan saat

berperang."93

sz Shahih, Abu Daud Q,540) dan Al Hakim (l/198)' Di-shahih-kan oleh Al

Albani di dalam Shahih Al Jami' (3079)."*"-;i;;ieii"ri* 
(2/t 16). Dicanturkun oleh Al Albani di dalam Dha'if Al
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Ibnu Al Mwrdzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh
meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya, ljfrivii 1;
'Kr, 6i (dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang

menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kehtatanmu), ia
berkata, 'Tanganlatr kamu saling berselisih sehingga kamu menjadi

kecut dan hilanglah kemenanganmu."

Al Firyabi, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,
Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Mujatrid
mengenai firman-Nya, fu, 5'* <O* hilang kchtatanmu), ia

berkatq "Kemenanganmu. Dan telatr hilang kernenangan para satrabat

Muhammad SAW ketika mereka membantah (perintatr)nya dalam

perang Uhud."

Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu

Abbas mengenai firman-Nya , dt o2li:; 'u!t $fS *i 1o*
janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang kcluar dari
kampung-kampungnya), ia berkata *Yakni kaum musyrikin yang

memerangi Rasutullatr SAW dalam perang Badar."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'b Al
Qarazhi, ia berkata,. "Ketika kaum Quraisy Makkah keluar dari

Makl@tt menuju Badar, mereka keluar dengan para penyanyi dan

genderang, lalu Allatr menurunkan' ayat ini."

Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

Mujahid mengenai ayat ini, ia berkata, *(Yalmi) Abu Jatral dan

kawan-kawannya ketika perang Badar."

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaiktr

meriwayatkan dari Qatadah mengenai ayat ini, ia berkata, "Kaum
musyrikin Quraisy yang memerangi Nabi SAW dalam perang Badar

keluar (dari Makkah) dengan ponggah darr anglnrh. Saat itu telatr

dikatakan kepada mereka, 'Kembalilatr kalian, karena kafilatr kalian

Jami'(4616).

TAFSIR FATHUL QADIR 513



i

telah bertolak dan kalian telah beruntung.' Namun mereka menjawab,

.Tidak, demi Allatr, hingga warga Hijazmembicarakan perjalanan dan

jumlah kami.l Dan disebutkan kepada kami, bahwa saat itu

Nabiyullah sAw mengucapkan, 'Ya Allah, sesungguhnya suku

Quraisy datang dengan keanghthan dan keponggahanrrya untuk

menentang Rasul-Mu.'Disebutkan pula kepada kami, batrwa pada saat

itn beliau mengatakan, 'Teloh datang dari Malftah harta

simpanannya'."

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

dan Al Baihaqi di dalam Ad-Dalait meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia

berkata, "Iblis datang di dalam pasukan para syetan dengan membawa

panji, mereka berwujud kaum lelaki dari Bani Mudlaj, sementara ada

syetan yang berwujud Suraqatr bin Malik bin-Ju'syam, lalu syetan itu

berkata" H 3q ifi ur$i A iA'H AIb I (ridak ada

seorang manusia pun yang dapat menang terhadap l<amu pada hari

ini, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmz). Lalu Jibril

mendatangi iblis. Ketika iblis melihat:ya, dan saat itu tangannya

sedang berpegangan dengan seorang lelaki dari kalangan kaum

musyrikin, maka iblis pu.n segera melepaskan tangannya dan

melarikan diri dengan meninggalkan kelompoknya, maka laki-laki

(yang tadinya dipegang tangannya) berkata, 'Wahai Suraqah'

sesungguhnya engkau bertepi-tepian dengan kami.' Ia menjawab, OL

'oi) 7 U, iJ @esungguhnya scrya dapat melihat apa yang ltamu

selwlian tidak dapat melihat),demikian itu karena ia melihat malaikat.

Selanjutnya ia mengatakan, r\3;1 i+i 'frt ''iri J6 AL

('sesungguhnya saya tahtt kepada Allah.' Dan Allah sangat keras

siksa-Nya). Ketika orang-orang itu saling mendekat, Allah

menyedikitkan jumlah kaum muslimin dalam pandangan kaum

musyrikin dan menyedikitkan jumlah kaum musyrikin dalam

pandangan kaum muslimin, maka kaum musyrikin berkata, 'Mereka

benar-benar terpedaya oleh agama mereka.' Mereka mengatakan
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demikian karena melihat jumlatr kaum muslimin hanya sedikit, dan

mereka mengira bahwa mereka dapat mengalahkan kaum muslimin

tanpa meragukan itu. Maka Allah berfirman, ':ti 5Y';itl :F dUAJ't
'l#L 1,7 {A*""gtiapa yang bertawaklcal kepada Allah, malca

sesungguhnya Attah Maha Perkasa tagi Maha Biiaksana)."

Ath-Thabrani dan Abu Nu'aim meriwayatkan dari Rifa'atr bin

Rafi' Al Anshari, ia menuturkan, "Ketika iblis melihat apa yang

dilakukan oleh malaikat terhadap kaum musyrikin saat perang Badar,

ia takut kematian menimpa dirinya, maka ia pun segera berhambur

kepada Al Harits bin Hisyam yang mengiranya Suraqatr bin Malik, ia

pun meninju dada Al Harits dan melontarkannya, kemudian ia keluar

melarikan diri hingga menceburkan dirinya ke laut lalu mengangkat

tangannya sambil mengatakan, 'Ya Allah, aku memohon

penangguhan-Mu unnrkku'.' Al Waqidi dan tbnu Mardawaih juga

meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Abbas

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaihh meriwayatkan dari

Qatadatr mengenai firman-Nya,|rf;{ ( iJ -Altsesungguhnya saya

dapat melihat apa yang lamu sekalian tidak dapat melihat), ia

berkata, "Disebutkan kepada kami, batrwa ia (iblis) melihat Jibril

firrun bersama para malaikat, maka musuh Allah itu pun tatru batrwa ia

tidak akam mampu menghadapi para malaikat, dan ia berkat4 gt
-.11 

--361 @esungguhnya scrya tahtt kepada Ahah).Sungguh telatr

berdusta si musuh Allah itu, ia tidak takut kepada Allab tapi ia tatru

bahwa ia tidak mempunyai kekuatan dan tidak mempunyai

perlindtrngan."

Abdunazzaq dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ma'mar,

ia berkata" "Disebutkan batrwa setelah itu mereka mendatangi Suraqatt

bin Malik, namun ia mengingkari batrwa iatelatr mengatakan itu."

. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

fi rman-Nya,'bj#l 3;4 il (Pngaa ah|, t@ t il(a or ang- or ang nunafik
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berkata), ia berkata, o'Saat itu mereka berfada di tengah kaum

muslimin."

Abdurrazzaq,IbnuAlMundzirdanlbnuAbuHatim
meriwayatkan dari Al Hasan mengenai firman-Nya, €$ OO5\3
3? go" orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya), ia

berkat4 .,Mereka adalah orang-orang yang tidak turut serta dalam

perang Badar, maka mereka disebut kaum munafikin'

Abdurrazzaqdanlbnu Al Mundzir meriwayatkan dari Al Kalbi

mengenai firman-Ny u, &? €) 4456 (dan orang-orang yang

ada penyakit di dalam hatinya), ia berkata, "Mereka faah 
orang-

orang yang mengaku Islam namun mereka tetap di Makkah' lalu

keluar b.rru*u kaum musyrikin saat perang Badar. Ketika melihat

kaum muslimin, mereka berkata, !i'-t .1'9 'j lUerela itu [orang-

orang mukrninJ ditipu oleh agamanya)." Ibnu Al Mundzir dan Abu

Asy-syaikh juga meriwayatkan serupa itu dari Asy-Sya'bi'

"#5i'ri1 *) 6i* i{i,rJlrl ;ta t5\ ii;'i iyu} tr i
& A'^ii\ <fr H fi *,:frr4 Ait@- tiS -7t1i6i;'

;'fr ,5g W e6 u,e5\52';tSr. ;K @ r=r[

t, { fr 5|xJ6 @ 16\ 3*7bi XLt\,}\"f"\ P:i:i

@'+ a';fr (3"$x Yw';t ;,'e q3'-^4W

n6fi1t & *P.VK W u i$ruAfi)t r1'4
@ uL t$k'<;F; Jr.-G,Ai 4,3\,

,rKalau lsamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang'

orang yang kalir seraya memukul muka dan belakang mereka (dan
I

I

I

I

I
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berhata)r'Rasakan olehmu siksa neraka yang membahar.' (tentulah

kamu ahan merasa ngeri). Demikian itu disebabkan oleh perbuatan

tanganmu s endiri. S es ungg uhnya Allah s e kali-kali tidah

menganiaya hamba-Nya. (Keadaan mereka) serupa dengan

keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orong yang

se be lumny a Mere ha menging kari ay at-ayat Allah, maka Allah
meny i hs a me re h a dis e b ab kan do s a-dos any a. S es un g g u h ny a A lla h

Maha Kuat lagiAmat heras siksa-Nya Yang demikian (siksaan) itu
adalah karena sesungguhnya Allah sehali-kali tidah akan merubah

suatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya hepoda sesuatu kaum,

hingga kaum itu merubah apa yang ada pado diri mereha sendiri,

dan sesungguhnya Allah Maha Pendengar lagi Maha Pengetahui.

(Keadaan mereka) serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengihut-
pengihutnya serta orang-orung yang sebelumnyo. Mereha

mendustakan ayat-ayat Tuhannya maha Kami membinasakan

mereka disebabkan dosa-dosanya, dan Kami tenggelamhan Fir'aun
dan pe ngihut-pengihutny a ; dan kesem uanya adalah orangerung

yang zhalim." (Qs. Al Anfaal [8]: 50-5a)

FirmanNya, {etr JSlXatau kamu melihat), khithab ini untuk

Rasulullatr SAW, atau siapa pun yang layak dengan khithab ini
sebagaimana yang telah dipaparkan beberapa kali sebelumnya.

Artinya: 'qt: li (Kalau kamu melihat), karena .lrt Uisu merubatrf 'l
mudhari' menjadi madht. . il ftetika) adalab zhaf untuk {9}
(melihat), ma'mul-nya dibuang, yakni: $y'ar Sl ii il.rA 6f '$
iii (KuUo kamu melihat orang-orang kafir ketika para malaikat

mencabut jiwa mereka). Ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksud

dengan orang-orang kafir di sini adalatr orang-orang yang tidak turut

serta dalam perang Badar. Ada juga yang mengatakan, batrwa mereka

adalatr orang-orang yang terbunuh di medan Badar. Penimpal i

TAFSIR FATHUL QADIR st7



-!
,I

l
I

i

(kalau) dibuang, perkiraanny a: rt)ib ryl U!) (tentulatr kamu akan

melihar hal yang sangat besar).

Kalimat {6H 6i,p (seraya memuhtl mulca merelw) pada

posisi nashab sebagai haatiketerangan kondisi), dan yang dimaksud

dengan 'fyAii (dan belakang mereka) adalah pantat mereka yang

diungkapkan dengan kata kiasan 16(. eda juga yang mengatakan

bahwa maksudny ^'$):il Ounggung/bagian belakang mereka). Suatu

pendapat menyebutkan bahwa pukulan itu saat kematian sebagaimana

yang ditunjukkan oleh lafazh 

"iirl 
@""cabut nyawa/mematikan).

Ada juga yang mengatakan batrwa itu pada hari,kiamat ketika mereka

digiring ke neraka, fir*ao-Ny a, ir-;J\ -1t1i \ji'{t 4asapan olehmu

sil<sa neralw yang membalwr), demikian yang dikatakan oleh Al

Farra'. Maknanya: Dan mereka berkata, "Rasakan olehmu siksa

neraka yang membakar." Kalimdt ini di-lathf-kan kepadu 6';;-
(memukul). Ada juga yang mengatakan, bahwa_ perkataan ini

diucapkan oleh para malaikat penjaga Jahannam. ',jliJr (rasa) [yakni

dari kalimat \3j:rlkadang bisa diindera dan kadang sebagai ujian can

cobaan. Asalnya dari merasa dengan mulut'

Kata penunjuk jlyt (Demikian itu) menunjukkan kepada

pemukulan dan adzab yang telah disebutkan. Ba' pada kalimat Yf
.Hfi {,1f, @*rbabkan oleh perbuatan tanganmu sendirf) adalah

sababiyah [partikel yang menunjukkan sebab], yakni: Demikian itu

terjadi disebabkan oleh kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa yang

telah kalian perbuat.

Redaksi kalimat ).4 * f ii 51-: $esungguhnya Allah

sekati-trati tidak menganiaya hamba-Nya) pada posisi rafa' sebagu

Htabar dari mubtada' yang dibuang, yakni:,Perihalnya bahwa Allah

sekali-kali tidak menganiaya mereka. Bisa juga kalimat ini di-'athf'

kan kepada kalimat yang berperan sebagai khabar untuk 6ft
(Demikian itu), yaitu H$ .U:fr q (disebabkan oleh perbuatan

tanganmu sendiri), yakni: siksaan itu disebabkan oleh kemaksiatan-

t
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kemaksiatan, dan disebabk n s"$$ * A ':ti <J @ahva Attah

selali-lwli tidak menganiaya lmnb*Nyd5, karena AUah SWT telah

mengirimkan para rasul-Nya kepada mereka, menururkan kitab-kitab-

Nya kepada mereka dan menjelaskan jalan kebenaran kepada mereka

serta menunjukkan kepada mereka dua jalarq sebagaimana firman-

Nya, 'ttj.y)i- #VG.!i trlttlt <am Kami tiada menganiava

merelw alran tetapi merelulah yang menganiaya diri mereka sendiri).

(Qs. An-Nabl [16]: I l8)

Firman-Nya, <ri;;. )( vlK ([Keadaan merekal serupa

dengan kcadaan Fir'aun dan pengihtt-pengifutrya). Setelah Allalt

SWT menyebutkan apa yang diturunkan-Nya kepada orang-orang

yang terlibat 
' 
di kancah perang Bad8r, Atlah menyqsulnya dengan

keterangan yang menunjukkan batrwa ini adalah smnah-Nya terhadap

golongan-golongan kafir. ?fur adalah iinir (adat/kebiasaar/

kelaziman). Kaaf di sini pada posisi rafa' sebagai lclubar untuk

mubtada' yang dibuang, yakni: i?} ,5, *li & ,f3i il', (Keadaan

merelo serupa dengan keadaan Fir'aun dan para pengrkutrya). eift
e.# tE (serta orang-orang yang sebehiwrya), maksudnyq mereka

dibalas sebagaimana dibalasnya mereka [yang disebutkan

belakanganJ. Jadi kebiasaan dalam mengadzab mereka itu seperti

kebiasaan Allah dalam mengadzab golongan-golongan kafir.

Kalimat i\ #P, l!;SlUereta mengingkari ayat-ayat Atlah)

menafsirkan 
'tt:;r} 

)1 .7li lteaAaan Fir'aun dan para pengikutrya),

yakni: keadaan mereka ini, bahwa mereka mengingkari ayat-ayat

Allah, maka disebabkan kekufiran mereka itulah Allah SWT

menyiksa mereka. Yang dimaksud dengan 4):4(dtsebabkan dosa-

dosanya) adalatr kemaksiatan mereka akibat kekufiran mereke jadi

ba' pada kalimat 4)\ (disebabtun dosa-dosanya) berfimgsi untuk

mengendkan, yakni: maka Allah menyiksa mereka disebabkan mereka

tetap mengenakan dosa-dosanya tanpa bertaubat darinya
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Kalimat Vq 3!+7 !tt, fi Ly. (Sesungguhnya Allah Maha

Kuat lagi Amat keras sitaa-Nya) menyatakan kandungan kalimat

diselingi oleh'kalimat yang sebelumnya.

Kata penunjuk .-A}( (Yang demikian [silaaanJ itu)

menunjukkan kepada siksaan yang diturunkan Allah atas mereka' Ini

sebagai mubtada' dan khabar-nya adalah yang setelalurya. Redaksi ini

sebagai alasan mengenai siksaan Allah yang menimpa mereka.

Maknanya: Bahwa siksaan itu disebabkan karena kebiasaan Allah

terhadap para hamba-Nya adalah tidak merubah nikmat-nikmat yang

telatr dianugerahkan kepada mereka, 6U. W fi. (t nsso kaum

itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri) yang berupa

perihal dan moral dengan mengingkari nikmat:'nikmat Allatr, tidak

mensyukuri kebaikan-Nya serta meremehkan perintatr-perintatr dan

larangan-larangan-Nya. Demikian ini sebagaimana yang diberlakukan

terhadap Fir'aun beserta para pengikutnya dan rrmat-umat sebelum

mereka, serta Quraisy dan kaum musyrikin yang seperti mereka.

Karena Allah telah membtrkakan bagi mereka pintu-pintu kebaikan di

dunia dan menganugerahi mereka dengan mengirimkan para rasul

kepada mereka dan menurunkan kitab-kitab kepada mereka. Namun

mereka justru menyikapi nikmat-nikmat ini dengan kekufuran, maka

mereka berhak mendapat perubatr nikmat karena mereka telatr

merubahnya sendiri" padahal semestinya itu dijalani dan diamalkan

dengan mensyukuri dan menerimanya.

Kalimat ry d ';irl 6V (dan sesungguhnya Allah Maha

Mendengar tagi Maha Mengetahui) di''athf-kan kepada 4 { 
^l 

5l'
'rAW Qwrena sesungguhnyo Attah selali-luli tidak alun merubah

suatu nihnat) dan bersamanya tercakup di dalam alasan, yakni: Yang

demikian itu disebabkan karena Allah tidak merubah ... dst. Dan

karena Allah Matra Mendengar apa yang mereka katakan dan Matra

Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dibaca juga dengan lwsrah 1bg

sebagai permulaan kalimat.
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Kemudian Allah mengulang penggngkapan sebelumnya

dengan berrirman, d *gliK$ u, i-i?Uf; )( eV,L
([Keadaan merekal serupa dengan kBodaan Fir'aun dan pengihtt-
pengikutnya serta orang-orang yang sebelumnya. Mereka

mendustalran qlat-qyat Tuhannya) dengan makstrd penegasan disertai

tambahan bahwa ini sebagai penjelasan mengenai penyiksaan karena

dosa-dosa, yaitu dengan penenggelaman. Ada juga yang mengatakan

batrwa yang pertama berdasarkan apa yang diperbuat oleh, Fir'aun

beserta para pengikutnya dan umat-umat yang menyerupai mereka,

sedangkan yang kedua berdasarkan apa yang diberlakukan terhadap

mereka. Ada juga yang mengatakan, batrwa maksud yang pertama

adalatr kekufuran mereka terhadap Allah, sedangkan yang kedua

adalah pendustaan mereka mengenai para nabi. Ada juga yang

mengatakan selain itu yang tidak lepas dari keserampangan.

Pembahasan tentang redaksi 4,3\d6flt (maka Kami
membinasakan mereka disebabkan dosa-iosanya) r.perti pembatrasan

sebelumnya mengenai redaksi +.)a4 fitl 'iift (mtaka Kami
membinasakan merekn dis ebabkon dosa-dosanya).

6Fl Jt; 
-6AS (dan Kami tenggelamkan Fir'aun dan

pengihtt-pengihttnya) di-'athf-kan kepada p(liif (Kami

membinasakan mereka) dengan bentuk 'atlf al ktuash 'ala al 'aam

[menggabungkan yang khusus kepdda yang umum], karena

kengeriannya dan karena itu termasuk jenis pembiasaan yang sangat

keras.

Kemudian Allah menghukumi Fir'aun beserta para

pengikutnya dan umat-umat yang sebelum mereka yang seperti

mereka, dan juga kaum kuffar Quraisy batrwa mereka itu orang-orang

yang menztralimi diri mereka sendiri. Karena mereka sendiri yang

menyebabkan adzab Allah akibat kufur terhadap Allatr, ayat-ayat-Nya

dan para rasul-Nya serta menzhalimi orang lain, sebagaimana yang

mereka perbuat terhadap orang lain dengan berbagai kezhaliman.
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Ibnu Abu Hatim meriwavatkan dari Adh-Dhahhak mengenai

firman-Ny u, 'tKit3ll;toir-li 'di:, iyts; tri (Katau twmu metihot

t@tika para malaikat mencabut iiwa o;rang'orang yang kafir), ia

berkata "Yaitu mereka yang dimatikan Allatr di medan Badar dari

kalangan kaum musyrikin."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al Hasan, ia mengatakan,
..seorang lelaki berkata, 'wahai Rasulullafi, sungguh aku melihat

seperti duri di punggung Abu Jahal.' Beliau bersabda, 'Itu adaloh

pukulan maloikat'." Ini riwayat mursal.

Sa'id bin Manshur, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya,

'$Afa, (dan belalrang mereka), ia berkata, "(Yakni) wa astaahahum

(dan pantat mereka), akan tetapi Allah Maha Mulia

mengemukakannya dengan ungkapan kiasan' "

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari As-

Suddi mengenai firman-Ny u, !i- ;i '& q5l ttif,A 4 { 
^1 

(;\6!t
i:A U, l;$ (Yang denikian [siksaanJ itu ,adalah karena

sesungguhrrya Allah seluli-lcali tidak alan merubah suatu nikmat yang

telah dianugerahlan-Nya lrepada sesuatu kaum, hingga lwum itu

merubah apa yang ada pada diri merefta sendiri), ia berkata, 'Nikmat

Allah adalah Mtrhammad SAW. Allah menganugerahkan beliau

kepada suku Quraisy, namun mereka kufur sehingga Allatl

memindatrkan beliau kepada golongan Anshar."

L riLaJl @ 6j&.1 e iifi,.$i ii * i('lx\'; Ly

A'#rvf @ <,;{.1 fr i;;,P AiiJil <,'-it? e
a.6$r1[ @ arp'*x;{ri i{*-i ry,'";!,-"Fi\
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"ti*-*: ';*;$j {F*iY4E'i\Z;i

iis;Yttu riSb:r*;1
'o;'*{ #f;*ir&cii

. . ) / <1rr.
ry), v it;..r.s €;*fi';f .*,6# ,y-'jf.t(j-*i

frtS; i\ W a ii wt-i$q$-fr ##'*
@o;rqi:r;x,

"sesungguhnya binatang (makhluk) yang paling buruk di sisiAllah

ialah orang-orang yang kalir,.ksrena mereka itu lidak beriman.

(Yaitu) orang-orang yang kqmiu telah mengambil perianiian dari

mer€ka, sesudah itu mereka mengkhianatiianiinya pada setiap

halinya, dan mereka tidak takut (akibat-ahibatnya). Jika kamu

menemui mereka dalam peperangan, maka cerai beraikanlah

orang-orang ysng di belokang mereka dengan (menumpas) mereha,

sapaya rnereka mengambil pelaiaran. Daniiha hamu hhawatir akan

(terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka

kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang

j uj ur. Ses ungguhnya Allah tidak meny ukai orang-orang yang

berhhianat, Dan janganlah orang-orang yang kaftr itu mengira,

bahwa mereha akan dapat lolos (dari kekuasaan Allah),

Sesungguhnya mereha tidah dapat melemahkan (Allah). Dan

siapkanlah untuk menghadapi mereka, kekuatan opa saiayang

hamu sanggupi dan dari kuda-kudayang ditambat untuh berperang,

fuang dengan persiapan itu) kamu menggetatkan musuh Allah,

musuhmu dan orang-otang selain mereka yang kamu tida,h

mengetahuinya; sedang Atlah mengetahuinya. Apa saia yang kamu

nafkahhan pada jalan Allah niscaya ahan dibalos dengan cukup

kepadama dan hamu tidah akan dianiaya (dirugikan)."

(Qs. Al Anfaal [8]: 55-60)

#7'J i,ftr;
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Firman-Nya, 66::$'j'll, (S e s ungguhny a b inat an g (makhtuk)

yang paling buruk), yakni, seburuk-buruk makhluk yang melata di

mtrka bumi, itl 34 (di sisi Allah), yakni dalam ketetapan-Nya, er51

fi? 6oUt orang-orang yang kaJir), yakni yang terus menerus di

dalam kelcufiran lagi berkeras kepala di dalam kesesatan, karena

N&; Allah mengatakan, 6i.;i'. { fr (*ou"o mereka itu tidok

beriman), yakni, batrwa inilah perihal mereka" tidak beriman

selamanya dan sama sekali tidak mau kembali dari kesesatan. Allatt

menyatakan batrwa mereka sebunrk-buruk makhluk melata, bukan

seburuk-btrtrk manusi4 ini mengisyaratkan keluamya mereka dari

bingkai kemanusiaan dan tercakupnya mereka oleh jenis hewan yang

selain manusia karena mereka tialak memikirkan apa-ap? yang

mengandung peffifuk bagi mereka

Firman-Nya, & 3"iL ci31 WituJ orang-orang yang

kamu telah mengambil perjanjian dari merefra) sebagai badal dari

li 1, ia$l lorws-orong yang kafir), atau 'athf bayan, atau pada

posisi nashab sebagai celaan. Maknanya: Batrwa orang-orang kafir
yang merupakan sebunrk-buruk makhluk melata di sisi Allatt itu
adalah orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian dari

mereka. 'f (sesudah itu) mereka ?3i1 6#. QnengWianati

ianiinya) yang telah kamu ambil dari mereka 'fr F\@ada setiap

kali) peAanjian. i @an) kondisinya bahwa olq I gt (nereka tidak

takut) dengan pelanggaran janji itu dan tidak takut akan akibat-

akibatnya serta tidak meqiauhi sebabsebabnya. Ada yang mengatakan

balrwa b p^du kalimat &(d*i mereka) berfrmgsi untuk membagi.

Maful d"n 3i1L (kamu ambil p*janjian) dibuang, yakni: ofang-

orarig yang telatr ambil perjanjiannya, yaitu sebagian dari orang-orang

kafir itu, yaitu para pemuka mereka.

Di-'athfl lylya redaksi mwtaqbal,yakni: <-rt#-'f (sesuaan

itu merelrn mengWrianati) kepadaredalsi madhi, yakni: 3;t4L Qamu
ambil perjanjian) menunjukkan terus menerus berlangsungnya
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pengkhianatan mereka. Mereka adalatr Qq{aiZhatr, Rasulullah SAW

telah mengambil perjanjian dari mereka batrwa mereka tidak akan

membantu golongan kafir, namun mefiDka tidak menepatinya

sebagaimana riwayatnya yang akan dikemukp,kan' nanti'

Kemudian Allatt memerintahkan Rasulullah SAW untuk

bersikap tegas dan keras terhadap mereka, sebagqirnana firman-Nya,

FfA J +,'";i -,;i! 4'&{; (,Y (Jilu lwmu menemui merelta

dalom prprrongrn, malu cerai berailunlah orang-orang yang di

belalrang merefta dengan [menumpasJ merelw), yakni: Jika kamu

menjumpai mereka 'dan berhadapan dengan mereka_ datam kondisi

mampu mengalatrkan mereka" # J *, "* 
(matra 

_cerai
berailranlah orang-orang yang di belakang merelw dengan

fmenumpasJ merelw),yakni, cerai beraikanlah dengan menyerang dan

menyerbu orang-orang yang di belakang yang mem€rangimu dari

kalangan ahlu syirik hingga mereka takut akan kekuatanmu dan

berhenti memerangimu karena takut ditimpa oleh apa yang menimpa

orang-orang itu [yakni yang dibantu oleh mereka]. Secara bahasa, asal

makna UUllr aaalatr sesuatu yang digunakan untuk mengikat lembing

dan serupanya.

Dikatak N, '^i|i artinya if.rei (aku menemukanny d. '4 ]t1y1i

artinya cepat mendapatkan apa yang diupayakan. i{r1:3t dn-rl
memisahkan dengan kacau (mencerai beraikan). Abu ubaidah

berkatq ,, 4, "ji artinya, maka perdengarkanlatr kepada mereka."

Az-7ayaj' mengatakan, "Lakukan sesuatu terhadap mereka yang

benrpa penyerbuan sehingga dengan begitu dapatmencerai beraikan

orang-orang yang di belakang mereka. Dikatakan P)^i C '(;.\7 artinya

aku menanggalkan Bani Fulan dafi tempat-tempat mereka dan

mengusir mereka darinya hingga mereka meninggalkannya."'s.ot*g

penyair mengatakan,
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t.-/. .r. rc-l):.,,
r#- G:* dl ail.*, i;,Y *6i ,;r1bf

*Setiap hari aku berkcliling di sungai-sungai

ksr ena t ahtt Hakim memporak por andakanht."

Contoh kalimat ;$ t? dikatakan apabila unta itu
mdrringgalkan pemiliknya.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud batrwa ia membacanya: \:"1

ig, dengan dzal bertittk Quthrub mengatakan, uir:r.3r, dengan dzal

b'.ttitik, artinya iS3', yaitu 'aft @emisatran)." Al Matrdi

mengatakan, "Dengan dzal berlitktidak berdasar, kecuali bila sebagai

pengganti dart dal tanpa titik karena kedekatan antara keduanya."

Lebih jauh ia mengatakan, "Di dalam batrasa tidak dikenal y;i|'
Serrentara kalimat ptrlb Cr. dibaca dengan lcrcrahpdamim Mnfa'.

Firman-Nya" ''Alir;j a,6gtl$ looniito kamu khmtatir
akan [terjadinyal pengfrrhioutan doi suatu. golongon), yakni
pelanggaran petjanjian dari golongian yang telah mengadakan

ffianjian, 1l $fi lmata kcnbaliteonlah perianiian itu kcpada

mereka), yakni, lemparkanlah kepada rrsreka perjardian yang telah

terjadi antara kamu dan merekq {; & (dengan cara yang jujur),
yakni, dengan cara yarg merata. Maknanya: Memberitahukan kepada

mereka secara jelas dan t€rbuka tentang pembatalan perjanjian dan

tidak menyerang secara fiba-tiba. Ada juga yang mengatakan" bahwa

makna {; it (dengan cara yangiuiw)dengan cara yang sarla-lrama

diketahui pembatalannya, baik oleh petinggi mereka maupun bawahan

mereka. Atau: dengan cara yang sama aotara karru dan mereka
:',1

: 1 Al Kisa'i mengatakan,"irjAartinya iUlr 1raifl dan terkadang

bernakna J;;jr (pertengahan), seperti firman-Nya, iU 11, A gi
tengah-tengah neraka menyala-nyala) (Qs. Ash-Shaffaat [37]: 55).

Contohnya untuk pengertian pertamq ungkapan seorang penyair,
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|?A.',ry& ,r:,;tri )lsr';'o'r'* ?u
'Malra hantamlah waiah'waiah para musuh pengWtianat

hingga merryahutmu lcepada kcadil an'"'

Ada juga yang mengatakan, bafrwa maknanya: iF aly ^iU
i(i- lmatra trembatikanlah perjaniian itu kepada mereka dengan cara

yang jujur) adalah secara terang-terangan, bukan secara rahasia. Dan

yang tampak, batrwa ayat ini bersifat umum terhadap setiap pihak

yang telah mengadakan perjanjian dalam yang dikhawatirkan

pembatalan sepihak darinya. Ibnu Athiyyah mengatakan, "Yang

tampak dari lafazh-lafazh Al Qur'an, bahwa perkara Bani Quraizhah

telatr selesai pada saat difirmankan, '& V 6r.\:p (maka cerai

berailranlah orang-orang yang di belalang mereka dengan

(menumpas) mereka). Kemudian Allah swT mengawali lagi firman-

Nya dengan ayat ini dengan perintah-Nya yang mesti dilakukan di

kemudian hari terhadap pihak yang dikhawatirkan pepgkhianatannya."

Kalimat 'g;tg l,A { ',ii 'iy 
{srtunss,rhnva Atlah tidak

menyutlrai orang-orang yang berkhianat) adalatr sebagai alasan untuk

yang sebelumnya. Kemungkinannya sebagai peringatan bagi

Rasulullah SAW memenuhi perjanjian sebelum dikembalikannya

perjanjian itu kepada mereka secara jujur. Kemungkinan juga ini

kembali kepada kaum yang dikhawatirkan pengkhianatannya.

Firman-Ny a,|i74*t (Dan i anganlah or ang-orang yang kafir

itu mengira), Ibnu Amir, Yazid dan Hafsh membacanya dengan ya'

bertitik dua di bawah, sementara yang lainnya membacanya dengan

ra'bertitik dua di atas. Berdasarkan qira'ah pertama, maka li$'Ut$i
(orang-orang yang. kafir) sebagai fa'il dari "iG (mengira) dimana

mafut pertamanya dibuang, yakni: janganlah orang-orang yang kafir

itu mengira dirinya. Sementara mafut keduanya adalatr Yi?.(lolos),

maknanya: luput dan lepas dari dikalahkan. Adapun berdasarkan

qira'ah kedua, maka khithabnya untuk Rasulullah SAW, yang mana
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maf'ul peftamany^ 1i6 :,$i lorang-orang yang kafir) dan maful
keduanya Yjz:',, ltoto.s). Dibaca juga: r]ii #t (Uut*u mereka akan

dapat lolos). Dibaca juga';ij,g-, dengan lrasrah pada yaa'. Kalimat
'o;#j 

ffltsrrrngguhnya meretra tidak dapat melemahknn (Altah))

sebagai alasan untuk yang sebelumnya, yakni: bahwa mereka tidak

akan luput dan tidak akan mendapatkan apa yang mereka upayakan

karena tidak mampu meraihnya. Ibnu Amir membac*y"' iifr, dengan

fathah pada hamzaft, sedangkan yang lainnya membacanya dengan

kasrah. Kedua qira'ah ini mengena karena statusnya sebagai kalimat

alasan.

Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan

ayat ini adalah golongan yang lepas dari peristiwa Badar dari kalangan

kaum musyrikin. Maknanya: Batrwa walaupun mereka itu lepas dari

peristiwa tersebut dan selamat, namun sesungguhnya mereka itu tidak

dapat melemahkan, bahkan mereka terperosok ke dalam adzab Allatl
di dunia atau di akhirat.

Sejumlatr atrli natrwu, termasuk di antaranya Abu Hatim,

menyatakan, bahwa qira'ah '61. dengan ya' bertitik dua di bawah,

adalah kesalatran pengucapan, tidak.boleh membaca dengan qira'ah

ini, karena tidak ada ungkapan 'gfi.yang disertai satu maf'ul,karena
ia memerlukan dua maf'ul.

An-Nuhas mengatakan, "lni pembebanan yang berat. Makna
qira'atr ini: Dan janganlatr orang-orang kafir yang ada di belakang

mereka itu mengira bahwa mereka akan dapat lolos. Sehingga dhamir-

nya kembali kepada yang telatr disebutkan, hanya saja qira'ah dengan

laa'lebih jelas."

Al Mahduwi mengatakan,'oDengan qira'atr ini, kalimat 'Uii
1-2jl lorang-orang yang kaJir) bisa sebagai .fa'il, sedangkan maf'ul
pertamanya dibuang. maknanya: Dan janganlah orang-orang yang

kafir itu mengira dirinya bahwa mereka akan dapat lolos."
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Makki mengatakan, "Bisa juga terdapat ilf yang disamarkan

yang bersam a Yjl,.J" sehingga memerankan dua maf'uL Perkiraannya:

bt"bt ,trs u$t l#J"li (o* janganlah orang-orang yang kafir itu

mengira, batrwa mereka akan dapat lolos [dari kekuasaan Allah]), ini

seperti redaksi firman-Nya, 'iri i ,;6i ;-;J, (Apakah manusia itu

mengira bahwa mereka dibiarkan [saia). (Qs. Al 'Ankabuut l29l:2)
dimana Lf menempati dua maf'u\."

Kemudian Allah SWT memerintahkan untuk mempersiapkan

kekuatan untuk menghadapi musuh. iiir 1t.t"atan) adalah setiap

yang dapat menguatkan dalam perang, di antaranya adalah senjata dan

busur. Telah diriwayatkan secara valid di dalam shahih Muslim &an

yang lainnya dari hadits uqbah bin Amir, ia berkata, "Aku mendengar

Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar, ,i:j'U piitl-r 6'f{ ft:reli

,}! iSdt't4ll (Om siapkanlah untuk menghadapi mereka, kehtatan

apa saja yang kamu sdnggapi,' lcetahuilah, bahwa lrehtatan itu

adal ah me I ont ar),beliau mengucapkannya ti ga kali. "ea

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalatr benteng-

benteng pertahanan. Namun berpedoman kepada penafsiran yang

valid dari Rasulullah SAW adalah lebih tepat.

Firman-Nya, ,fJ $(e ;2rj (dan dari laila-htda yang

ditambat untuk berperang). Al Hasan, Amr bin Dinar dan Abu

Haiwah membacanyu, ,,1oi' F3 bi, dengan dhammah pada ra' dan

Da', seperti halnya k^A ,3 jamak dari ./t{,: Abu Hatim berkata"

,,Kuda-kuda yang ditambat adalah seperlimanya atau lebih, yaitu

kuda-kuda yang ditambat untuk menghadapi musuh. Seperti ungkapan

seorang penyair,

* Shohih, Muslim (311522).

TAFSIR FATHUL QADIR s29



i:A,wt iyi';f"i; p?nr o1o4r *p.

'Tuhan memerintahkan untuk menambatnya untuk menghadapi

musuh-Nya

dalam peperangan. Sesungguhnya Allah Maha Baik lagi Maha

tnenunjuki."'

Di dalam Al Kasysyafdisebutkan,"Lt/Sr adalah sebutan untuk

kuda-kuda yang ditambat fi sabililfafr. irr.]r bisa juga sebagai sebutan

untuk yang bermat<na za.flil (tempat penambatan he'ivan), dan bisa
juga sebagai jamak dari liJ (yang diikat), seperti halnya lrlata's;j
dun J&|."s '

Penafsiran yang menyatakan bahwa iiiir 6.rt uatan) adalatr

setiap yang dapat menguatkan dalam perang, menjadikan 'athf J$11
sebogai bentuk 'ahtf a! khaash 'ala al 'aam Qrcnggabungan yang

khustrs kepada yang umum).

Kalimat e'*i* fi\'jai.*5** ([yang dengan persiapan

itul l@mu menggetarlcan musuh Allah, musuhmu) pada posisi nashab

sebagai haal (keterangan kondisi). i+pl [yrkri dari kalimat <-ri43]
adalatr U-i$, (mempertakuti). Dhamir pada kalimat .41 kembali

kepada V Gpo saja) yangterdapat pada kalimat riiLiSV @pa yaja
yang lwmu sanggupi),atau kepada mashdar yang difatrami dari b1;3
(Dan siaplcantah), yaitu 'rrG1i lpersiapan). Yang dimaksud dengan

"musuh Allatr dan musutr mereka" adalah kaum musyrikin Makkatl

dan kaum musyrikin lainnya.

Firman-Ny^, 4; u ir;J:.j (dan orang-orang selain mereka)

di-'athf-kan kepada Hll{ 4 3L Qnusuh Atlah dan musuhmu).

Makna 4;' ,, adalatr 'e/ b (selain mereka). Ada yang

mengatakan bahwa mereka adalah kaum yahudi. Ada juga yang

mengatakan batrwa mereka adalah bangsa Persia dan Romawi. Ada

s LihatAl Kasyryaf (21232\.
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juga yang mengatakan bahwa mereka adalah bangsa jin, dan ini di-

rajih-kan oleh Ibnu Jarir. Ada juga yang mengatakan bahwa yang

dimaksud dengan ry;' u 6,i-t;5 (dan orang-orang selain mereka)

adalah setiap kalangan yang diketatrui permusutrannya. Demikian

yang dikatakan oleh As-Suhaili. Ada juga yang mengatakan bahwa

mereka adalah Bani Quraizhah saja. Ada juga yang mengatakan

pendapat lainnya. Yang lebih utarna adalatr tidak menentukan karena

Allah berfirman sebagai kelanjutannya, 'ri53- X '&;S S to,org

lramu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya).

Firman-Ny a, 9tt +*; g ii u.i-i$V3 @pa sdia yang lramu

naJtrahtran pada jalan Allah), yakni, untuk jihad walaupun sedikit

secara tulus, '#13;(niscaya akan dibalas dengan rll*p lrepadamu)

di akhirat kelak. Dimana suatu kebaikan diganjar dengan sepuluh kali

lipatrya hingga tujuh ratus kali lipat bahkan berlipat-lipat

sebagaiman a yangtelah kami paparkan. <r;i6'l 3, 1;, (dan lamu

tidak alran dianiaya [dirugikanJ) dalam sesuatu pun dari nafkatr ini

yang kamu nafl<atrkan di jalan Allah. Yakni pahalanya, bahwa itu akan

kembali kepadamu secara cukup, banyak dan lengkap. 'i% & uyj
\41 fA ',i,fr n +4i Wr''{ (dan iika ada trebajikan sebesar

dzarrah, niscaya Allah akan melipat gandakan dan memberikan dari

sisi-Nya pahala yang besart (Qs. An-Nisaa' [a]: a0). ft 'aJw'x-{ ;i
&,* (Sesungguhnya Aht tidak menyia-nyiakan amal orang-orang

yang beromal di antara kamu). (Qs. Aali 'Imraan [3]: 195)

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia

berkata, " &l i+Jj3:11'trlytsrtun4Srrhnya binatang [makhlukJ yang

paling buruk di sisi Allah) diturunkan berkenaan dengan erulm orang

yatrudi yang di antaranya adalah Ibnu Tabut."

Ibnu Abi Syaibatr, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu

Asy-syaikh meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nyu, 651
?,';i; <rrril-? d 3^P ffYartuJ orang-orang vang kamu telah

mengambil perjanjian dari merela, sesudah itu meritka mengkhianati
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janjinya), ia berkata, "(Yaitu) Quraidrah saat perang Khandaq,

mereka condong kepada musuh-musuh Rasulullah SAW."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari lbnu

Abbas mengenai firman-Nya, i{& ';1 -*, '* (matra cerai

beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan

[mdttfmpasJ merelca), ia berkata, "Menghabisi mereka setelah itu."
Ibnu"farir juga meriwayatkan darinya mengenai ayat ini, ia berkata,

'Menghabisi orang-orang itu setelatr mdreka."

Abdurrazzaq, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu

Asy-Syaikh meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai ayat ini, ia

berkata" "Peringatkanlah mereka."

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

Asy:Syaikh meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, "Berilah pelajaran

dengan mereka terhadap orang-orang yang selain mereka."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Zaid, ia berkata,

"Takut-takutilatr orang-orang itu dengan mereka."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi mengenai

firman-Ny a, €tiH'i ;fil1 ltupny, mereka mengambil pelajaran),

ia berkata, "supaya orang-orang sadar bila mereka membelot karena

bisa diperlakukan seperti mereka."

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Syihab, ia berkata,

"Jibril menemui Rasulullah SAW lalu berkata, 'Engkau telatr

meletakkan senjatq padatral kami masih mengejar musuh.

Berangkatlah, karena sesungguhnya Allah telatr mengizinkanmu untuk

menyerang Quraizhah.' Lalu berkenaan dengan mereka Allatl
menurunkan ayat: 'i\7; # e €36 t1$ @an iika tramu khawatir

akan [terj adinyal penglhianatan dari suatu golongan)."e6

e6 Al Albani mengatakan di dalam catatan kaki (Fiqh As-Sirahl32l), "Ini dari
hadits Az-Zuhri, namun Jibril menyuruh Nabi SAW agar berjalan. Ini dicantumkan
di dalam Shahih Al Bukhari (71327) dan Al Musnad (6156);'
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Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu

Abbas mengenai firman-Nya, 'o;* { &t(Sesungguhnya mereka

tidak dapat melemahkan [AllahJ), ia berkata, "Tidak akan luput dari

Kami."

Abu Asy-syaikh dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu

Abbas mengenai firman-Nya, iit * ,i,EJ| U, # 'lt3-fi (Dan

siaplranlah untuk menghadapi merelw, kelantan apa saia yang kamu

sanggupi), ia berkata, "(Yaitu) tombak, pedang dan senjata lainnya."

Ibnu Ishaq dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abbad bin

Abdillah bin Az-Zubair mengenai firman-Nya, .!iEi|U, fi)'b1"15
i'3 g(Dan siaptcanlah t)ntuk menghadapi mereka; kehtatan apa saia

yang lramu sanggupi), ia berkata, "Memerintatrkan unttrk

mempersiapkan kuda."

Abu Asy-syaikh dan Al Baihaqi di dalam Asy-Syu:ab

meriwayatkan dari Ikrimah mengenai ayat ini, ia berkata, "Al Quwwah

maksudnya adalatr kuda jantan, sedangkan ar-ribaath adalah yang

betina." Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan seperti itu dari Mujatrid.

Ibnu Abi Syaibatr dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari

Sa'id bin Al Musayyab mengenai ayat ini, ia berkata, "Al Quwwah

adalah kuda hingga anak panah dan yangkurang dari itu."

Ibnu Abi Syaibah; Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ikrimah, ia berkata, "Al Quwwah adalahkuda-kuda

jantan, ,# +t; -raj @an dari htda-htda yang ditambat untuk

berperang) adalah yang betina."

Al Firyabi, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu

Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya, p3!* $'if .*,5#3 (yang dengan persiapan ituJ

lramu menggetarkan musuh Allah, musuhmu), ia berkata, "Kamu

menghinakan musuh Allah dan musuhmu dengan persiapan itu."
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Tentang anjuran memanah dan ganjarannya telatr disebutkan di

sejumlatr hadits. Demikian juga tentang anjuran memelihara kuda dan

mempersiapkannya serta banyaknya pahala untuk pemiliknya, semua

itu dicantumkan pada sejumlatr bahasan yang tidak cukup untuk

dipaparkan di sini, dan sejumlatr ulama telah menghimpunkan ini di

dalarn karangan-karangan tersendiri.

@ #iA+ i i frl';,;t iF ;ki;tt gG &t;:+it, $
.u1r,ti -,s 5i'i'f"1,1# <rS, n;^;- il t ri-i og

U(6 6fi a.v-i\fi f'A$qJfS <r-ujsq

i,* tJ;-# 31 -aft+ts +.fi <;. eSt

"Dan jika mereha condong hepada perdamoian, moha condonglah

hepadanya dan bertawakattah hepado Allah. Sesungguhnya Dialah
yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui Dan jika mereha

bermalcs ud hendah mcnip umq ma*a ses ungguhnya c ukuplah A ltah

(menjadi Pelindungmu), Dialah yang memperhuatmu dengan

pertolongan-Nya dan dengan para mukmitn Dan Yang

mempersatukan htati mereha (orang-orang yang beriman).

Walaupun kamu membelanja*an semuo (kehayaan) yang berado di
bumi niscaya kamu tidak dapat mempersatuhan hati mereha, okan

tetapiAllah telah mempersatuhan hati mereka Sesungguhnya Dio
Maha Perkasa tagi Maha Bijaksana."

(Qs. Al Anfaal [8]: 51-63)

i#j' ra*i
&1, Jl ,F?t *
artinya {lt Jf (ia

kalimat liAl adalah jllJr lconaong). Dikatakan

(Seorang lelaki condong kepada lelaki lainnya)

condong kepadanya). Dari pengertian ini maka
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tulang-tulang -rusuk disebut grlt kwena condong ke samping.

Dikatakan *:1iLj+ (unta itu condong) apabila lehernya condong ke

jalanan. Contohnya ungkapan Dzu Ar-Rumah,

'&,P,;t',iJ :'tst$ \ L})'+l,Y';' aV -Y ti1

*Bila ia mati di atas tunggangan, kau menghiduplwn ruhnya

dengan dzikirmu, sementana unta yqng lepas terus berialan

iil,"lr aaa*, Litr 6erdamaian). Al A'masy, Abu Bakar, Ibnu

Muhaishin dan Al Mufadhdhal membacanya dengan lrasrah imda sin

tyakni ijlJ'1, sedangkan yang lainnya membacanya dengan fathah

tyakni &$ Al Uqaili membacanya: lfr$, dengan dhammah pada

nuun, sedangkan yang lainnya dengan fathatr tvakni GEI Yang

pertarrra adalah logat Qais, sedangkan yang kedua logat Tamim. Ibnu

Juni mengatakan, "Logat Qais adalatr qiyas." Kata iilJr dianggap

sebagai kata muonnats sebagaimana kata q-nJt (perang), atau

ditakwilkan sebagai'i:"ar (karakter), atau'i)iit (perbuatan).

Para ahli'ilmu berbeda pendapat, apakah ayat ini mansukhah

(hukumnya telatr dihapus) atau muhkamah (tetap berlaku)? Suatu

pendapat menyebutlcan bahwa ayat ini hukumnya telah dihapus oleh

fi rman-Ny a, ia{ri$ ljtL$ 6ara bunuhl ah or ang- oi ang musy ir ikin)

(Qs. At-Taubah [9]: 5). Ada juga yang mengatakan batrwa ayat ini

hukumnya tidak dihapus, karena yang dimaksud adalah menerima

jizyah (upeti). Itu memang diterima oleh generasi sahabat dan generasi

setelatr mereka, sehingga itu khusus berlaku pada ahli kitab. Ada juga

yang mengatakan, batrwa bila kaum musyrikin mengajak berdamai

maka itu boleh diterima. Adapun yang melarang berdamai dengart

kaum musyrikin berdalih dengan firman Allah Ta'ala, JyVi:W*i
& Nf 'ojt'i| :ry SA (Janganlah lmmu lemah dan minta damai

padahal lcamulah yang di atas dan Allah'[punJ beserta kamu. (Qs.

Mu[ammad [a7]: 35)). Dalam hal ini mereka membatasinya dengan
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kriteria bila kaum muslimin dalam keadaan cukup kuat, tapi jika

mereka tidak demikian, maka dibolehkan sebagaimana yang dilakukan

oleh Nabi sAw ketika bergenjatan senjata dengan Quraisy. Para

khalifah dan para satrabat pun melakukan itu. Pandangan para atrli

ilmu cukup dikenal dan dapat ditemukan pada topinya masing-masng.

;f :b ',9i; @an bertm,alwllah kepada Altah) dalam

kecondonganmu untuk berdamai, dan janganlah kamu takut terhadap

tipu daya mereka, karena dt1{stturssrrhnya Dia) SYI &iti 3
(Maha Mendengar) apa-apa yang mereka katakan, g( Qigi Maha

Menget ahui) apa-apa yang mereka perbuat.

$:i5- 01 l;L-j- u$ (Dan iilra merelu bermalrsud hendak

menipumu) dengan alasan berdamai padatral mereka menyembunyikan

pengkhianatan, tl,I A;'- 55 @afa sesungguhnya cuhtplah Allah

[menjadi Pelindungmr,/), yakni, Allah melindungimu dari apa yang

kamu khawatirkan, yaitu tindak buruk mereka yang berupa

pelanggaran janj i dan pengkhianatan.

Redaksi kalimat 6;"JIV .tF, t;tr 
"5t 

$ loratah vang

nemperhtatmu dengan pertolongan-Nya dan dengan para mubnim)

adalah sebagai alasan, yakni: janganlah kamu takut akan tipu daya dan

reka perdaya mereka, karena sesungguhnya Allatrlatr yang menguatmu

atas mereka dengan pertolongan sebagaimana yang telah lalu, yaitu

pada saat perang Badar, Dialah yang menolongmu dan menguatkanmu

atas mereka saat terjadinya pengkhianatan. Yang dimaksud dengan

'?ara mukmin" adalatr kaum Muhajirin dan Anshar.

Kemudian Allah menjelaskan tentang bagaimana memperkuat

dengan para mukmin, Allatr pun berfirm*, b.fi6:1it5 (Dan Yang

mempersotulan hati melrdka [orang-orang yang berimanJ). zhahimya

bersifat umum, dan batrwa mempersatukan hati orang-orang yang

beriman termasuk sebab-sebab pertolongan yang dengan itulah Allah

menguatkan Rasul-Nya. Jumhur mufassir mengatakan batrwa yang

dimaksud adalah suku Aus dan Khaaaj, dimana sebelumnya di antara
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mereka pernah terjadi fanatisme yang kuat dan peperangan yang

besar, lalu Allah mempersatukan hati mereka dengan keimanan

terhadap Rasulullah SAW. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang

dimaksud adalatr mempersatukan antara kaum Muhajirin dan kaum

Anshar. Namun pengertian secara umum lebih utama, karena kondisi

bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi SAW, seringkali saling bertikai

dan tidak saling menghonnati harta maupun darah, hingga setelatr

Islam datang, mereka menjadi satu kesatuan, dan simalah fanatisme di

antara mereka.

Redaksi kalimat 4,fi 6. d\V 116 ,6'i1 ou gA I
(Walaupun lramu membelanjalan semua ficekayaanJ ltang berada di

bumi, niscaya lwmu tidak dapat mempersatukan hati m'ereka)

menegaskan kandungan redaksi yang sebelumnya. Maknanya: Bahwa

fanatisme dan permusuhan yang pernatr ada pada mereka telah

mencapai titik yang tidak mungkin dielakkan dengan kondisi apa pun,

batrkan sekalipun orang mengupayakan perdamaian dengan cara

mengeluarkan semua kekayaan yang ada di bumi, maka upayanya

turtuk mempersatukan itu tidak akan berhasil, karena prrkara mereka

dalam hal itu sudah sangat mendaratr daging. '#.3\ 'itl 'bti5
(alran tetapi Allah telah mempersatulan hati merelra) dengan

keagungan kekuasaan-Nya dan keindahan ciptaan-Nya. 'r.n Xy
(Sesungguhnya Dia Maha Perlwsa), tidak ada yang dapat

mengalatrkan-Nya, ,-9 Qagi Maha Biiaksana) dalam pengaturan-

Nya serta dalam perealisasian perintah dan larangan-Nya;

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari

Mujatrid mengenai firman-Ny u, $4. V+ ;tb (Dan jilca merelca

condong kepada perdamaian), ia berkata, *(Yaitu) 
Qumizhah."

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari As-Suddi mengenai ayat

ini, ia berkata, "Diturunkan berkenaan dengan Bani Quraiztratr, lalu

dihapus oleh ayat: )^ JitVi:W fr (Janganlah kamu lemah dan

minta damai). (Qs. Mubammadl47l 35) hingga akhir ayat."
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Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata,

" As -Salm adalatr ketaatan. "

' Abu Asy-syaikh juga meriwayatkan darinya mengenai ayat

ini, ia berkata, "Jika mereka menerima, maka terimalah."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-suddi mengenai ayat

ini, ieberkata, "Jika mereka menghendaki berdamai, maka hendaklatt

engkau juga menghendakinYa."

Abu Ubaid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai ayat_ini, ia

berkata, "Dihapuskan oleh ayat ini: 9't 1\ <ri|.* OJl $#
*$l ,'A\(Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah

iin tidak [pulal pada hari kemudian) hingga: 6i* 'r{s GedanS

merelw dalam kcadaan tunduk) (Qs. At-Taubatr [9]: 29)."

Abdurrazzaq, Ibnu Al Mundzir, An-Nuhas di dalam Nasikh-

nya dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata,

"Kemudian itu dihapus oleh ayat: i#t, 4 '6L$ ljfrlu lmalw

bunuhlah orang-orang musyirikin di mana gaja l(amuiumpai merelca).

(Qs. At-Taubatr [9]: 5)."

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Muj atrid mengenai fi rman-Nya, n;;5. ;J VLj oli
(Dan jila merefta bermaksud hendak menipumu). ia berkata, "(Yakni)

Quraiztratr."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi mengenai

firmanNya, <n*;;V (dan dengan para muhnim), ia berkata,

"(Yakni) kaum Anshar." Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan serupa

itu dari An-Nu'man bin Basyir. Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan

serupa itr,r dari Ibnu Abbas

Ibnu Asakir meriwayatkan dari Abu Hgrairatr, ia berkata,

"Tertulis di atas 'Arsy: Laa ilaaha illallaah, anallaah wafudii laa

syariilw lii, wa mufoammadun 'abdii wa rasuulii, ayyadtuhu bi 'ilmii
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[Tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Akulah Allah, tidak ada sekutu

bagi-Ku, dan Muhammad adalah hamba-Ku dan utusan-Ku, aku

rnJn.guht *nya dengan ilmu-Kul, itulah makna firman-Nyu, e$i ';
<I:"JIL; .#, t$ (Diatah yang memperhtatmu dengan

pertolongan-Nya dan dengan para mulonim)."

Diriwayatkan oleh Ibnu Al Mubarak, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu

Abi Ad-Dun-ya, An-Nasa'i, Al Bazza\ Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim,

Abu Asy-Syaik*r, Al Hakim dan ia menshahihkqnyq Ibnu

Mardawaih serta Al Baihaqi di dalam Ary'va'ab, da,1.jl Ibnu Mas'ud:

Batrwa ayat ini, g-i, ,gyt A Y Li,fr t lwaoupun lamu

membelanjakan semua firekayaanJ yang beracla di bum) diturunkan

berkenaan dengan orang-orang yang saling mencintai karer-ra Allah.

Diriwayatkan oleh Abu Ubaid, Ibnu Al Mundzir, Abu Asy-

syaikh dan Al Baihaqi di dalam Asy-syu'ab, dan ini adalah lafazhnya,

dari Ibnu Abbas, ia berkata, ilKerabat ratrim bisa terputus, pemberi

santunan pun bisa diingkari, dan kami tidak pernah melihat (hubungan

yang) ,.p.rti itu ftareia) kedekatan hati, Allah berfirman, Y Lnrt i
tG ,Elll 4 (Wataupun kamu membelaniakan setnua [kekayaanJ

yang berada di bumi)." Ibnu Al Mubarak, Abdunazzaq, Ibnu Abu

Hatim, Abu Asy-Syaikh, Al Hakim dan Al Baihaqi juga

meriwayatkan serupa itu darinya.

Dalam riwayat-riwayat dari lbnu Abbas ini tidak ada yang

menunjukkan tentang sebab turunnya, namux hal itu ditunjukkan

dalanr perkataan Ibnu Mas'ud RA, "sesungguhnya ayat ini diturunkan

berkenaan dengan orang-oranng yang saling mencintai karena Allah."

Di samping itu juga yang sebelwnnya, <r:4AV .rfl,'i;tr 
"$t 

'i
(Diatah yang memperhtatmu dengan pertolongan-Nya dan dengan

para mukmim), danyang setelahnya: 'ut A41 65'ni i)i1 i$|W-
6:+iSt(Hai Nabi, cularylah Attah (meniodi Pelindung) bagimu dan

bagi orang-orang mukrnin yang mengihttimu). Dhamir pada kalimat:

;#\i <;. lif -\1 grscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati
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.-!

merelrn) dipastikan kembali kepada 6:g\ (orang-orang mukrnin)

yang disebutkan sebelumnya, maka ini menunjukkan bahwa persatuan

tersebut adalatr antar sesama mukmin yang dengan mereka itulatr

Allah meneguhkan Rasul-NYa SAW'

r.rl.r]..

i.iil.'

eF$lq{v-
,'$ #UtA;13ri;*'b2t'# K oSJFil :{' <A'ilt

<,,;,,*1li';,;{$'5r5.5i'*\5fi Y#-'{tVfL4

'rtUHKuVlcs'F+€J'r,6'#f i-iL'i,6

'i'trt'6\

@'i.r*,9,i
ufuoi Nabi, cuhuptah Altah (menJadi Pelindung) bagima dan bagi

orung4rrang mukmin yang mengikutimu Hai Nabi hobarhanlah

semangatparamukninituuntuhberperang.tikaadaduapuluh
orang yang sabar di antara hamu niscaya mereha dapat

mengalahkunduaratusorangmwuh.Danjileaadaserattuorung

Oangsabar)diantaramu,makamerekadapatmengalahkanseriba
daripada orangorang kalir, dbebab*an orang'orung *atir ilu haum

langtidakmengertlsekarangAlhhtelahneringankankepadanu
dan Dia telah mengetahui bahwq ptdamu ada helemahan. Maka

jika ada di antaramu serattu orang yang sabar' niscaya mereka
_dapat 

mengalahkan dua ratus orang; dan jika di antaramu adq

seribu otang (yang sabar), niscaya mereka dapat mengalahkan du;a

riba orang dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-ofang

yang sabar." (Qs' Al Anfaal [8]: 6a-66)

@<argt 'u 6r4i {r'ii, 5;' 
" ifli 

qJr

e 31,,9;31 Y;#- Sfi 'F4 K uV"Efi\t#-\t|-

l

,t
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Firman-Nya, Qa;5\ 'u A41 Ar, frf i)';: {11(}f- lnai
Nabi, cuhtplah Allah [menjadi PelindungJ bagimu dan bagi orang-

orang mubnin yang mengihttimu). Ini bukan pengulangan yang

sebelumnya, karena yang pertama terikat dengan kehendak

berkhianat, yaitu: 'ift A# 5S Xlil;\l;L-i;t$ (Daniita mereka

bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cuhtplah Allah

[menjadi PelindungmuJ), ini perlindungan yang khusus, sedangkan

ftf i# 4i qI6- (Hai Nabi, cukuplah Attah [menjadi PelindungJ

bagimu) adalatr perlindungan umum yang tidak terikat, yakni:

Cukuplalr Allah sebagai pelindung dalam segala kondisi. Wovvu pada

kalimat 6)41 fi(dan bagi orang-orang [mthnin] yong mengihttimu)

kemungkinannya sebagai 'athf (partikel penyambrurg) yang

menyambungkan kepada al ism asy-ryarif tyakni 1L!, maknanya:

Cukuplatr Allah bagimu dan cukuplatr orang-orang beriman bagimu.

Yakni: Allah melindungimu dan orang-orang beriman melindungimu.

Kemungkinan juga bermakna sebagaimana ungkapan: poil vf-ij'di;
(cukuplatr satu dirham untukmu dan unutk Zatd), sehingga maknanya:

Allah sebagai pelindungmu dan pelindung orang-orang yang beriman.

Karena penyambungan yang zhahir kepada yang batin dalam benttrk

seperti ini memang tertolak sebagaimana yang dinyatakan di dalam

ilmu nahwu, namun para atrli Kufah membolehkannya. Al Fana'

berkata, *Tidak banyak yang terdapat dalam perkataan mereka tentang

ungkapan: *li |:)* (cukuplatr bagimu dan saudaramu), tapi yang

banyak digrrnakan adalatr: l|&7l i*t 'g* (cukuplatr bagimu dan

bagi saudaramu) dengan mengulang jaar lpenyebab jaarl. Seandainya

6fr1 {3 @o, bagi orang-orang [mu\ninJ yang mengilwtimu)

majrur, tentu dikatakan: uiSr i '#i hr Afi-; (cukuplah Allatr

bagimu dan cukuplatr orang-orang [mukmin] yang mengikutimu).'l

Sementara itu An-Nuhas memilih nashab karena dianggap sebagai

maful ma'ohu. Ada juga yang mengatakan, bahwa boleh juga

maknanya: dan orang-orang mukmin yang mengikuti, cukuplah Allah

bagi mereka, yaitu dengan membuang ldtabar-nya.
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Firman-Nya, JGifi :9 <16l et (tcobarlanlah semangat

para mulonin itu untuk berperang), doronglatr dan motivasilah

rnereka. Secara bahasa, *-iat lyakni dari kalimat ,rtl artinya

pemberian dorongan/movitasi yang sangat mendalam, seperti^halnya
;r;opia, (dorongan yang sangat). Kata tadi diambil dari S"v\, yait;u

menimpakan penyakit yang sangat parah yang mengantarkan ke tepi

kematian, sehingga seakan.akan dinisbatkan kepada kebinasaan bila

menyelisihi apa yang diperintatrkan.

Kemudian Allah menggembirakan mereka untuk meneguhkan

hati mereka dan menentramkan perasaan mereka, bahwa orang-orang

yang bersabar dari mereka di dalam peperangan, maka dapat

mengalatrkan puluh kali lipat mereka dari kalangan orang-orang.kafir,

nntuk itu Allah pun berfirm^, #Vti#-',tti'* 6tt & k 
"1,

(Jit@ qda daa puluh orangyang sabar di antara lumu niscaya merefta

dapat mengalahkan dua ratus orang musuh). Kemudian ditambatrkan

lagi penjelasan yang menrmjukkan tidak dikhususkannya berita

gembira itu dengan jumlah tersebut, tapi berlaku pada semua jumlatr,

yang mana Allah berfirman, 61W'w 11| K tfi (Daniika

ada seratus orang [yang sabarJ di antaramu, tnalra mereka dapat

mengalahlwn seribu). Ini menu4jukkan batrwa golongan mukmin,

baik berjumlatr sedikit maupun banyak, maka mereka dapat

mengalahkah sepuluh kali jumlatr mereka dari kalangan kaum yang

kafir dengan kondisi apa pun.

Ada ungkapan yang mengemukakan, batrwa terjadi juga

kebalikan dari itu, dimana golongan kafir mampu mengalahkan kaum

muslimin yang jumlahnya sepuluh kali lipat mereka, atau setengahnya

atau yang sebanding dengan mereka. Jawabannya, bahwa terjadinya

hal itu tidak menyelisihi konteks ayat ini, karena kemungkinannya

bahwa golongan muslim itu tidak memiliki sifat sabar sebagaimana

yang disebutkan dalam ayat ini.
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Ada juga yang mengatakan bahwa berita dalam ayat ini

bermakna perintah sebagaimana firman-Nya, '#iLalV (Para ibu

hendaklah menyusulun) (Qs. Al Baqarah l2l 233) dan firman-Nya,

<r:;5- ci:trtlSi; (Wanita-wanita yang drtalak hendaHah menahan

diri fmenunggu|) (Qs. Al Baqarah l2]: 228). Jadi, orang-orang

mukmin itu diperintatrkan dari sisi Allah SWT agar serombongan dari

mereka melawan.sepuluh kali jumlatr mereka. Kemudian ketika hal itu

dirasa berat oleh. mereka, diringankanlatr hal itu karena Allatr

mengetahui kelemahan pada mereka, maka Allah pun berfirman, JF

#UW',}Y "oV #4 Kryot*iika ada di antaramu seratus

orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus

orang) hingga akhir ayat. Ini berarti Allah mewajibkan setiap satu

orang untuk melawan dua orang kafir.

Hamzatr dari Ashim membacany a, (ii, dengan fathah pada

dhaadh.

Firman-Ny u, (ult^i { i'; ;{frr @xrbabtran orang-orang

twlir itu kaum yang tidak mengerti) terkait dengan lAl
(mengalahkan), yakni batrwa kalahnya mereka itu disebabkan

kejahilan dan ketidak-fahaman mereka, dan batrwa mereka itu

berperang tanpa landasan kearifan. Orang yang demikian kondisinya

biasanya kalah.

Ada yang mengatakan, terkait dengan konteks nash telatr

disebutkan tentang menangnya yang dua puluh terhadap yang dua

ratus, dan yang serafus terhadap yang seribu, maka pasukan-pasukan

yang dikirim oleh Rasulullah SAW jurnlahnya tidak kurang dari dua

pultrh orang dan tidak lebih dari seratus orang. Dikatakan juga di

dalam nash yang setelah itu tentang menangnya yang seratus terhadap

yang dua ratus, dan yang seribu terhadap yang dua ribu, bahwa ini

merupakan berita gembira bagi kaum muslimin, batrwa pasukan-

pasukan kaum muslimin jumlah akan melebihi puluhan, ratusan

batrkan ribuan personil.
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Firman-Nyu, &- u$ \1A '3+ 6 et t&'i'i '1L \ifi
'n'f$';'\ )ty,#iY#- 5\ '&1 K ,b"6iUw\tF'i't'; pL,
-'u-*gt|(selrarang Altah telah meringonlmn kepadamu dan Dia telah

*iigrtohui bahwa padamu ada ftplemahan. Mafta jilra ada di

antaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat

mengalahlwn dua ratus orang; dan jika di antaramu ada seribu'orang

[yang sabarJ, niscaya mereka dapat mengalahlan dua ribu orang

dengan seizin Allah. Dan Altah beserta orang-oranT yang sabar).

Kemudian Allah mengabarkan kepada mereka, bahwa kemenangan ini

karena izin allah dan kemudahan dari-Nya, bukan karena kekuatan

dan keperkasaan mereka. Kemudian Allah menyampaikan berita

gembira, batrwa Allah senantiasa bersama orang-orang yang bersabar.

Ini mengandung motivasi gntuk bersabar dan meneguhkan mereka

untuk senantiasa bersabar, dan batrwa ini termasuk sebab terbesar

kesuksesan, keunfungan, pertolongan dan kemenangan. Karena siapa

pun yang Allah bersamanya, maka tidak seorang pun yang dapat

mengalatrkannya.

Para atrli ilmu berbeda pendapat, apakatr peringanan ini telah

dihapus hukumnya atau tidak. Namun pembatrasan tentang ini tidak

banyak manfaatnya.

Al Baz.zumeriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ketika

Umar memeluk Islam, kaum musyrikin berkata, 'Kini seimbanglatt

orang-orang itu dengan kita.' Dan Allatr menurtrnkan ayat: '41q$,
<4*51 ';, 6)41 ;ilr'if i# (Hai Nabi, cularylah Allah [meniadi

PelindungJ bagimu dan bagi orang-orang mulonin yang

mengihttimu)."

Atht-Thabarani, Abu Asy-syaikh dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, *setelah tiga puluh

sembilan orang lakiJaki dan perempuan memeluk Islam bersama Nabi

sAw, kemudian umar juga memeluk Islam, jum-latr mereka menjadi

empat puluh orang, lalu turunlah ayat: 'u ((;l i6'fri' itiL ili q:6
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,(t:+;51<nai Nabi, cukuplah Allah [meniadi PelindungJ bagimu dan

bagi orang-or ang mubnin yang mengihttimu).;'

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, *Setelah tiga puluh

sembilan orang laki-laki dan perempuan memeluk Islam, kemudian

Umar juga memeluk Islam, turunlatr ayat: I1i iVI ti$i ffi lttat
Nabi, cukaplah Allah (meniadi Pelindung) bagimu);'

Ibnu Ishaq dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Az-Ztthri

mengenai ayat ini, ia berkata, "Dittrnrnkan berkenaan dengan

golongan Anshar."

Al Bukhari di dalam Tarikh-nya, Ibnu Abu Hatim dan Abu

Asy-Syaikh meriwayatkan dari Asy-Sya'abi mengenai firman-Nya,

Orrgt 'u 6X6 {, {if A5 '41q& (Hai Nabi,- cutatptah Attah

[menjadi pelindungJ bagimu dai bagt orang-orang mubnin yang

mengilwtimz), ia berkata, "Cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu

dan cukuplatr bagi orang-orang yang mengikutimu."

Al Bukhari, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-

Syaikh, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi di dalam Asy'Syu'ab

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, *Ketika turunnya ayat: o[

#UlA5- $ba ';t *'{.i g<-Qika oda dua putuh orans vans

sabar di antara lramu niscaya merelu dapat mengalahkan dua ratus

orang musuh), Allah menetapkan atas rnereka agar satu orang tidak

lari ketika menghadapi sepuluh orang, dan dua puluh agar tidak lari

ketika menghadapi dua ratus orang. Kemudian turun ayat: fllLl;il
!6n'ff (Sekarang Allah telah meringanpan kepadamu), Allah

menetapkan agar seratus orang tidak lari ketika menghadapi dua ratus

orang." Suffan berkata, "Dan Ibnu Syubrumatr mengatakan, 'Dan

menurutku batrwa amatr ma'ruf dan natryi munkar juga seperti itu. Jika

mereka berdua, maka keduanya diperintatrkan, dan jika bertiga, maka

adalatr fleksibel untuk membiarkan mereka."
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At Bukhari, An-Nuhas di dalam Nasikh-nya, Ibnu Mardawaih

dan Al Baihaqi di dalam sunan-nyameriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia

berkata, "Ketika ditunrnkannya ayat: tJt-''rtl;*'oi^L. # K- 't
#VUil* ada dua puluh orang yang sabar di antara lwmu niscaya

merelca dapat mengalahlwn dua ratus orang musuh), hal itu terdsa

berat oleh kaum muslirnin ketika ditetapkan agar satu orang tidak lari

bila menghadapi sepuluh orang, lalu datanglah keringanan, 1L';{t
t{"lN(Selrarang Allah telah meringanlun tcepadanz). Ketika Allatr

memberikan keringanan dalam segi jualah, itu karena telatr berkurang

kesabaran sekadrir dengan keringanan tersebut'"

$1\,F; <,'ii W o 6+r. i{- {A i{'bk,i 6.<rY

fJ3:, ;.i'i5{5i @ ry'ar'A'2,>gt L;'^V

-:n 6f;i'\\F6\+11?# t w@D "# $ \:rL? fr t1
,, '. Dl1.*psP

,.Tidak patut, bagi seorang Nabi mernpunyai tawanan sebelum ia

dapat melumpahkan mwuhnya di muha buml.Kamu menghendaki

harta benda dwiawlah sedanghan Allah menghendahi (pahala)

a*hirat (untuhmu). Dan Altah Maha Perhosa lagi Moha Biiaksana.

Kalaa sehiranya tidak ada ketelapan yang telah terdahulu dart

Allah, niscaya leamu ditinpa sihsaan yang besar harena tebtnan

yang kamu ambil. Maka nahanlah dari sebagian fampasan petang

yong telah kamu ambit itu, sebagai makanan yang halal logi baih' 
,,

dan bertakwalah kepada Altah; sesangguhnya Allah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. Al Anfaal [El: 6769)
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Ini hukum lainnya yang termasuk htrkum-hukum jihad. Makna

,#.5( ( qtaa* patut, bagi seorang Nabi) adalah: tidak sah dan

tlaat Uyat< baginya. Abu Amr, Suhail, Ya'qub, Yazid dan Al
Mufadhdhal membacanya: ttirli.:,(, dtng* ra' bertitik dua di atas,

sedangkan yang lainnya membacanya dengan ya' bertitik dua di

bawah. Yazid dan Al Mufadhdhal membacany a: cj3l, sementara

yang lainnya membacany u, or\i.U!l"1 uaA* bentuk jamak dari ;r,f,
seperti halnya kata .rLi d* JS, juga seperti halnya ,?r a* UF.
Bentnk lainnya jarnak .ri1( adalah or6f, dengan dhammah pida

hamzah ataufathah. Ini diambil dari ,:li yang artinya kir ltati yang

terbuat dari kulit), karena mereka biasanya mengikat tawanan dengan

itu, rnaka setiap yang ditawan disebut lll wdprpun tidak diikat

dengan tali kulit. Al A'sya berkata,

t)t4t Lrr:li -^5 vs #e'#t C.#t
*Slair itu telah mengikntlw di rumohnya,

s e b agaimana t al i - t al i ful it mengikat kc I e dai."

Abu Amr bin Al . Ala' mengatakan, ".s.pli adaf$ para

tawanan yang tidak diikat setelah ditangkap, sedangkan .slUti adalatr

para tawanan yang diikat."

i,{i [yakni dari kalimat q adalah banyak membunutr

dan piawai dalam hal itu. Orang Arab biasa mengatakan, .;i lXi SfrT

,ili rii (fulan sangat lihai dalam masalatr ini), yakni sangat piawai

ialam hal itu. Maknanya: Tidaklatr patut bagi seorang nabi untuk

mempunyai tawanan sebelum ia lihai dalam membunuh orang-orang

kafir dan banyak melakukan itu. Ada juga yang mengatakan bahwa

makna o,r,ryt adalah menundukkan. Adajuga yang mbngatakan batrwa

maknanya adalah kekuatan. Allah SWT mengabarkan bahwa

membunuh kaum musyrikin dalam perang Badar adalatr lebih utama

daripada menawan mereka dan menerima tebusan mereka. Lalu

setelatr jumlatr kaum muslimin semakin banyak, Allah memeberikan
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keringanan dalam hal ini, Allah pun berfirm ar\ d:ri. e$ ';.V ti$ gan

sesudah itu lramu boteh membebaslwn rnerelra atdu menerima

tebusan) (Qs. Mubammad [47]: 4) sebagaimana yang insya Allatt

nanti akan dibahas di dalam penafsiran suratr Al Qital (At-Taubah).

Firman-Nya, ,Yf <-rtii (Kamu menghendaki harta benda)

ketridupan t$11 guniawiah), yakni kemanfaatan dan perhiasannya

dengan menerima tebusan itu. Disebut iyy Gegala sesuatu yang

fana/tidak abadi) karena hal itu cepat sirna seperti habisnya harta

benda. ',j+<i\ L-j- 'fij @edangt@n Allah menghendaki [pahalaJ

alchirat [untulonuj), yakni Allah menghendaki kehidupan akhirat

untukmu yang berupa dicapainya ganjaran olehmu karena

melumputrkan musuh dengan membunuh. Ini dibaca iuga: 977i'S--;,

dengan jarr karena diperkirakan.mudhaf, yaitu yang disebutkan

sebelumnya, yakni: lf:i ,,f * i-itri(sedangkan Allah menghendaki '

(patrala) akhiraQ. Lr, frfft (Oo" Atlah. Maha Perkasa), tidak

terkalatrkan, ,S Qagi Matw Biiaksana) dalam segala perbuatan-

Nya.

Firman-Ny a,'# $t:iflATl@'$ 11 U#.:4
(Kalau sekiranya ttddk ada ketetapanyang telah terdahulu dari Allah,

niscaya lcamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu

ambit). Para mufassir berbeda pendapat mengenai apa yang dimaksud

dengan ketetapan yang terdahulu itu, menjadi beberapa pendapat:

Pertama: Yang telatr ada di dalam ilmu Allah, bahwa akan

dihalalkan harta rampasan perang bagi umat ini dimana sebelumnya

hal itu diharamkan atas seluruh umat.

Kedua: Bahwa itu adalatr ampunan Allah bagi para peserta

peJang Badar atas dosadosa mereka yang telah lalu maupun yang

akan datang, sebagaimana disebutkan di dalam hadits shatrih, trlr 'tlt

{4 ;i'a';4i t'itoy,jrii 1 ,y1 ,)t 'ltot lsrrrnggt hnva Attai

telah mengetahui para peserta perang Badar, maka Dia pun

,)

I
1t
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berfirman, "Berbuatlah sesulw kalian, karena sesungguhnya Aht

telah mengampuni kalian. ")e7

Ketiga: Batrwa Allah tidak akan mengadzab mereka karena

Rasulullatr SAW berada di tengah-tengah mereka sebagaimana yang

telah difirmankan oleh Allatr SWT, F1.;,V ;*fi.'itt 5U Ut

(Dan Allah sekali-tuli tidak akan mengadzab mereka sedang kamu

berada di antara merelw).

Keempat: Batrwa seseorang tidak dia&ab disebabkan dosa

yang diperbuatnya berdasarkan ketidak tatruannya.

Kelima: Batrwa penghaptsan dosa-dosa kecil adalah karena

dij auhinya dosa-dosa besar.

Keenam:Bahwa seseorang tidak akan diadzab kecuali setelatr

ditegaskan hujiatr dan dikemukakan larangan namun ia tidak

mengindahkannya.

Ibnu Jarir Ath-Thabari menyatakan, bahwa semua pemaknaan

ini dianggap satu makna, dan batrwa pengertiannya mencakup itu

semua.

#fr Qtiscoya kamu ditimpa), yakni '€., Yl (niscaya kamu

ditimpaj, ?fr 
-r+ (karena tebusan yang kamu ambil), yakni

disebabkan tebusan yang kaml ambil, oleh 'ff $t1i lsttuaon yang

besar)' 

Faa' padakalimat '# L. W (Maka makanlah dari

sebagian rampasan perang yang telah lwmu ambil itz) berfungsi

mengunrtkan apa yang setelahnya kepada sebab yang dibuang, yakni:

Aku telah menghalalkan rampasan perang bagi kamu, maka makanlah

dari sebagian rampasan perang yang telatr kamu peroleh itu. Bisa juga

sebagai sambungan dari kalimat yang diperkirakan yang dibuang,

yakni: Tinggalkanlah penerimaan tebusan, dan makanlatr sebagian

e7 Muttafaq 'Alaih, Al Bukhari (3983) dan Muslim (411942).
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{ari rampasan perang yang telatr kamu peroleh dari yang lainnya. Ada

juga yang mengatakan batrwa 6 sebagai ungkapan tentang tebusan,

yakni: makanlah sebagian dari tebusan yang telah kamu peroleh

karena itu termasuk rztmpasan perang yang telah Allah halalkan bagi

kamu.

W ${a $ebagai malranan yang halal lagi baik) pada posisi

nashab sebagai. haal (keterangan kondisi), atau sifat dari mashdar

yang dibuang, yakni: t* \ir l?f lseuagai makanan yang halal lagi

baik).

^\\{i(r(dan 
bertalcwalah lrepada Attah) untuk tindakan nanti,

sehingga janganlah kamu melakukan sesuatu sebelum Allah

mengizinkan kamu untuk itu.

3;b ':i 5y ltrtrngguhrrya Allah Maha Pengampun) atas

gegabahnya kamu, i'4 QaSi Maha Penyayang) terhadap kamu,

karena itulah Allah memberikan keringanan kepada kamu untuk

mengambil tebusan di kemudian hari.

Atrmad meriwayatkan dari Anas, ia berkata, 'Nabi SAW

meminta pendapat orang-orang mengenai para tawanan perang Badar,

lalu beliau bersabda, 'sesungguhrrya Allah telah menguasalran kalian

atas mereka.' Lalu Umar bin I$raththab berkata, 'Wahai Rasulullah,

penggal saja leher mereka.' Namun Nabi SAW menolaknya.

Kemudian Rasulullah SAU/ mengulang lalu bersa$a,'\|/ahai orang'

orang, sesungguhnya Allah telah menguasokan kalian otas mereka,

dan sesungguhnya kemarin mereka itu adalah saudara-saudara

kalian.' Lalu Umar berkata, 'Wahai Rasulullah, penggal saja leher

mereka., Namun Nabi sAW menolaknya. Kemudian Rasulullah sAw

mengulang lalu bersabda seperti itu lagi, maka Abu Bakar Ash-

Shiddiq berdiri lalu berkata, 'Watrai Rasulullah, menurut kami,

sebaiknya engkau memaafkan mereka dan menerima tebusan dari

mereka.' Maka beliau pun memaafkan mereka dan menerima tebusan
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dari mereka. Lalu Allah menurunkan aya\ '61!" fi'eIK.{j (Katau

seHranya tidak ada kctetapanyang teloh terdohulu dmi Allah).-e&

Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibatr, Ahmad, At-Tirmidzi

dan ia meng-hasan-kannya, Ibnu Al Mgndzir, Ibnu Abu Hatim, Ath-

Thabrani, Al Hakim dan ia men-shahih-|,awrya, Ibnu Mardawaih, Al

Baihaqi di dalam Ad-Dalail, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Ketika

perang Badar, para tawanan dibawa, di antaranya terdapat Al Abbas,

lalu Rasulullah SAW bersabda, 'Bagaimana menurut kalian tetang

para tawanan itu?, Abu Bakar berkata, 'wahai Rasulullah, mereka

adalah kaummu dan keluargamu. Biarkanlah merek4 mudah-mudahan

Allah menerima taubat mereka.' Sementara Umar berkata, 'Wahai

Rasulullah, mereka telatr mendustakanmu, menggsinnu dan lebih dulu

memerangimu, maka penggallatr leher mereka.' AMullah bin

Rawatrah berkata, 'Wahai Rasulullah, lihatlah lembatr yang banyak

kayu bakarnya, maka timpakanlatr itu pada mereka dengan api.'

Mendengar itu Al Abbas berkata, 'Engkau memutuskan tali rahimmu

ftekerabatanmu).' Maka Nabi SAW masgk ke tempat mereka namun

tidak menjawab apa-apa. Lalu orang-orang berkata, 'Beliau menerima

pendapat Abu Bakar.' Yang lainnya mengatakan, 'Beliau menerima

pendapat Umar.' Yang lainnya berkata, 'Beliau menerima pendapat

AMullah bin Rawahatr.' Lalu Rasulullah SAW kelnar lalu bersabda,
,sesungguhnya Allah htasa melembutkan hati monusia hingga lebih

lembut doripada st$u, fufi sesunguluya Allah hnsa mengeraskan

hoti marutsia hingga lebth kcras daripada bebafitan Yang sepertimu

walai Abu Bakar, adolah seperti lbrohim AS, beliau mengatakan, i3
4 3gb it| a.W g" "A Xtg ,# (maka barong siapa vang

mengihttiht, maka sesunggulvrya orang itu termasuk golonganht, dan

barang siapa yang mendurhakai aht, maka sestmgguhnya Engkau,

Maha Pengampun tagi Matn Penyryang) (Qs. Ibraatriim [14]: 36).

Dan yang sepertimu wahoi Abu Bakar, adaloh seperti Isa AS, beliau

e8 Dikeluarkan oleh Ahmad di dalam Musna&nya(3D43).
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mensatakan, J41 ,-,i:fi'.5 ifi| # 'i3 
"b7* #9 fr$ ty (tt*a

englrau menyiksa meielw, maka sesungguhnya adalah hamba-hamba

Englcau, dan jika Engkau mengampuni mereka, sesungguhnya

Englrautah Yang Maha Perkasa lagi Maha Biiaksana) (Qs. Al

Maaidah [5]: 118). Yong sepertimu wahai (lmar, adalah Nuh AS,

betiau rnengatakan, S6-1 

'iS, 
,6ii it ;i { ls {ro Tuhanku

janganlah Engkau biarlan seorang pun di antara orang'orang kafir

itu tinggal di atas bumi) (Qs. Nuub lTll: 26), dan yang sepertimu

wahai (Jmar, adatah Musa AS, beliau m7ngatakn", 4!l'{1" 'g 
V;

Vfi aw f;.'6 Wt $ 2+fi & ''i.fi <io Tuhon kami,
tiinasalwnlatt iori, benda mereka, dan hmci matilah hati mereka,'

malra merelw tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang

pe&h).(Qs. Yuunus [10]: 88) Ifutian akan terbebani, maka tidak

seorang pun dari mereko yang lepas kccuali dengan tebwan atau

pemenggalan.' Lalu Abdullafu berkata, 'Wahai Rasulllah, kecuali

Suhail bin Baidha', karena aku mendengamya menyebut Islam.' Maka

Rasulullatl SAW terdiam. Maka aku tidak pernah merasakan diriku

berada pada suatu hari dimana alnr merasa sangat taktrt akan jatuhnya

bebatuan dari tangrt yang metebihi hari itu, sampai Rasulullatr SAW

bersabdo"- 'Kecuali Suhail bin Baidta'.' Lalu Allah menurunkan ayat:

{}|ii';rfuol #.6rc (Tidak patut, bagi seorang Nabi mempwryai

towonan),"w

Diriwayatkan oleh Al Hakim dan dishatrihkannya Ibnu

Mardawaih dan Al Baihaql di dalam sunan-nya, dari Ali, ia

menutt[kan, "Nabi SAW b€rsabda tentang para tawanan perang

Badar, ,Jilra katian mau, tnako kalian boleh membunuh mereka, dan

jilw kalian rnau, malca tratian boteh menerima tebusan dan bersenang'

senang dengan tebusan itu, dan akan gugur dari kalian seiurnlah dari

merel(a., Dan yang ketujutr putuh adalah Tsabit bin Qais, ia grrgur di

e sanad-nya dha'rtAt-Tirmidzi (3084) dan Al Hakim QDZ).
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medan perang yamamah.'I0o Abdunaz.zai di dalam Mushannaf-nya

dan Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan serupa itu dari Ubaidah.

Diriwayatkan oleh Al Hakim dan'dishahihkannya serta oleh

Ibnu Mardawaih, dari Ibnu Umar; ia berkata, "Ketika para tawanan

perang Badar dibawa, Al Abbas termasuk di antara yang ditawan, ia

ditawan oleh seorang lelaki dari golongan Anshar, dan golongan

Anshar telah mengancam untuk membunuhnya. Lalu hal itu sampai

kepada Nabi sAw, maka Rasulullah sAw bersabda, 'sesungguhnya

semalaman aku tidak tertidur karena pamanlat, Al Abbas.' Sementara

golongan Anshar menyatakan bahwa mereka telah membunuhnya.

Maka Umar berkata, 'Apa boleh aku menemui mereka?' Beliau

menjawab, .Ya.? Maka umar pun menemui golongan Anshar lalu

berkata, .Lepaskan Al Abbas.' Mereka menjawab, 'Tidak, demi Allatr

kami tidak akan melepaskan.' Umar berkata lagi kepada mereka,

.Bagaimana jika Rasulullah SAW menyetujui?' Mereka menjawab,
,Jika Rasulullah SAW menyetujui, maka ambillah.' Maka Umar pun

mengambilnya. Setelatr berada di tangannya, Umar berkata

kepadanya, 'Masuk Islamlah wahai Al Abbas. Demi Allah, jika

engkau memeluk Islam, sungguh itu lebih aku sukai dari pada masuk

Islamnya Al Khaththab. Demikian itu tidak lain karena ketika aku

melihat Rasulullah SAW akan sangat gembira dengan keislamanmu.'

Lalu Rasulullatr sAW meminta pendapat Abu Bakar, Abu Bakar pun

berkata, 'Keluargamu, lepaskanlah mereka.' Lalu beliau meminta

pendapat Umar, ia pun bbrkata, 'Bunuhlatr mereka.' Lalu Rasulullatr

SAW menebus mereka, kemudian Allah menurunkan aYat: $.5(V
{;1 :i 3K 6\ lriaon patut, bagi seorang Nabi mempunyai

tawanan)."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu

Abbas mengenai firman-Nya, i;"lt e GI- S (sebelum ia dapat

f@ Dikeluarkan oleh Al Hakim (2ll4}) dan ia menshahihkannya serta disepakati

oleh Adz-Dzahabi.
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m,elumpuhlwn musuhnya di mulu bumi),iaberkata, "Hingga mengusai

bumi."

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir dan lbnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, "Al ltskhaan adalah al qatl

(membr.rnuh)."

Ibnu Abi syaibatr dan lbnu Al Mundzir juga meriwayatkan

dari Mujatrid mengenai ayat ini, ia berkata, "Kemudian setelah itu

turun rukhshah, yaitu: bila engkau mau maka boleh membebaskan,

dan bila engkau mau maka boleh menerima tebusan'"

Ibnu At Mundzir meriwayatkan dari Qatadatr tentang firman-

Nya, 63f g;5ta+i (Kamu menghendaki harta benda dunimtiah),

ia berkata, "Para satrabat Muhammad SAW menghendaki tebusan

para tawanan perang Badar, lalu mereka ditebus dengan empat ribu-

empat ribu."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ikrimah tentang firman-

NVa, tiii ,F; <rr3i (Kamu menghendaki harta benda duniwviah),

ia berkata, "(Yaitu) pajak."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujatrid mengenai firman-

Nya, 5ll, ;ti 'i48{tr Woto" sekiranya tidak ada kctetapan yang

telah terdahulu dari Atlah), ia berkata, "Ampunan yang mendatrului

mereka."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Sa'id

bin Jubair, ia berkata, "Kesenangan yang rnendahului para peserta

perang Badar."

An-Nasa'i, Ibnu Mardawaih dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Mereka didatrului oleh

rahmat dari Allatr sebelum mereka melakukan kemaksiatan."

Abu Hatim dan Abu Asy-syaildr meriwayatkan dari Mujahid,

ia berkata, "Telah didahului oleh ketetapan, bahwa Allah tidak akan
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mengadzab seseorang kecuali setelah jelas baginya (kebenaran) dan

telah ditawarkan kepadanya. "

W &;i arfr p ;,Lu;tll G &i a. $,i'gt r;lt
ol, @ L.J; 3fi fr$'g t*;'F1 $WW Fi
,* r+ ffi3 "{*'S-;ti lii uni'}\a 3{t Jii\+'bL- ;

"Hai Nabi, katakanlah kepada lawanan-tawanan yang gda di

tanganmur'Jika Allah mengetahui ada kebaihan dalam hatimu,

niscaya Dia akan memberihan kepadamu yang lebih haih clari apa

yang telah diambil daripadamu dan Dia akan mengampuni kamu.'

Dan Alluh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.Ahan tetapi

jika merelta (tawanan-tawanan itu) bermalesud hendak berhhianat

kepadamu, maka sesungguhnya mereha telah berkhianat kepada

Allah sebelum ini" lalu Allah meniadikan(mu) berkuasa terhadap

mereka DanAllah Maha Mengetahui lagi Maha Biiahsana."

(Qs. AI Anfaal [8]: 70-71)

Ada perbedaan qira'ah di antara para atrli qira'ah, yaitu antara

.sy!i dan ,s"rr:!i di sini sebagaiman a ayatyang sebelum ini (ayat 67).

Allah menujukan ini kepada Nabi SAW, yakni.: Katakanlah kepada

para tawanan yang ada di tanganmu yang kamu tawan saat perang

Badar dan kamu ambil tebusan dari merek^, (f i4ji A 
rfii ;;- ,\

(Jitra Atlah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu) yang berupa

b ai knya kei manan dan ketul us an n i at,'?43; lli W Fi- (ni s c ay a

Dia al<an memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah

diambil daripadamru), yaitu tebusan, yakni: memberi ganti untukmu di

dunia ini dengan rezeki yang lebih baik daripada itu dan lebih

bermanfaat bagi kamu, atau di akhirat kelak dengan ganjaran atas
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amal-amal shalih yang ditetapkan-Nya untuk kamu. F #i (dan Dia

alran mengampuni kamu) untuk dosa-dosamu. *-t S;* rri: (Oan

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang), yaitu memberi

ampunan bagi para hamba-Nya dan kasih sayang bagi mereka.

Setelatr Allah menyebutkan pengganti tersebut bagi yang

diketahui adanya kebaikan di dalam hatinya, Allah menyebutkan yang

kebalikannya dari itu, Allah pun berfirman, iIi\LbL-j- o!3 Q4kan

tetapi jit@ mereka (tntanan-tawanan itu) bermaksud hendak

berlrhianat t<epadamu) dengan apa yang mereka katakan kepadamu

dengan lisan mereka, bahwa mereka beriman kepadamu dan

membenarkz!runu, padahal itu tidak mereka nyatakan dengan kemauan

yang benar dan ketulusan niat, batrkan itu hanya merupakan reka

perdaya dan tipu daya, maka kemungkinan itu tidaklah jauh dari

mereka, karena sesgngguhnya mereka telatr melakukan yang lebih

besar dari itu, yaitu mereka mengkhianati Allatr sebelum kamu dapat

mengalahkan mereka, lalu mereka kufur terhadap-Nya dan memerangi

Rasul-Nya &'6:1i Qot" Atlah meniadikan[muJ bertatasa terhadap

nereko) dengan menolongmu atas mereka saat perang Badar, lalu

kamu membunuh siapa yang kamu bunuh dari mereka, dan kamu

tawan siapa yang kamu tawan dari mereka. l$fi13(Oan Atlah Maha

Mengetahui) apa-apa yang mereka sembunyikan, '-* QoSi Maha

Bij aksana) dalam perbuatan-perubatannya terhadap mereka.

Diriwayatkan oleh Al Hakim dan dishahihkannyq serta oleh

Al Baihaqi di dalam Sunan-nya, dari Aisyah, ia menuturkan, "Ketika

penduduk Makkah mengirimkan tebusan untuk para tawanan mereka,

Zunab binti Rasulullah SAW juga mengirimkan tebusan Abu Al Ash,

dan untuk itu ia mengirimkan kalgng. Ketika Rasulullah SAW

melihatnya, hati beliau langsung terenyuh, beliau pun bersabda,'Jika

menurut kalian 'demikian, maka bebaslanlah untulmya

tau,anannya'."r0t Al Abbas berkatq "sesungguhnya aku seorang

f 0r Dikeluarkan oleh Al Hakim (3123) dan ia menshahihkannya serta disepakati
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muslim, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Allah lebih mengetahui

tentang keislamanmu. Jikit engkau benar sebagaimana yang engkau

lmtolan, maka Altah akan mengganjarmu, maka tebuslah dirimu dan

lredua keponakanmu, Naufal bin At Harrts dan uqail bin Abi Thalib'

serta selattumu, (Jtbah bin Amr." Al Abbas berkata, "Aku tidak punya,

wahai Rasulullatr." Beliau bersabda, "Lalu mana harta yang engkau

dan (Jmmu At Fadhl pendom?" Maka aku pun berkata kepadanya

(ummu Al Fadhl), "Jika engkau mendapatkannya, maka harta ini

untuk anakku.,, Lalu Al Abbas berkata, "Demi Allah, wahai

Rasulullah, sesungguhnya ini adalatr sesuatu yang tidak diketatrui

kecuali olehku dan dia. Maka bagilatr aku dua puluh uqiyatr dari apa

yang kalian peroleh dari harta yang tadinya bersamaku.'l Beliau

menjawab, 
*Tidak alun htlakulan." Maka ia pun menebus dirinya,

kedua keponakannya dan sekutunya, lalu turunlatr ayat: *K$1 A;iS
*jjil 7fi (lratakanlah pepada tqwanan-tawanan yang ada di

tinganmu). Lalu beliau memberiku dua puluh budak di masa Islam

sebagai pengganti dua puluh uqiyah, semuanya merupakan hartaku di

samping ampunan Allah yang aku harapkan'"

Diriwayatkan oleh Al Hakim dan dishahihkannya, dari Abu

Musa: Bahwa Al Ala' bin Al Hadhrami mengirimkan harta dari

Bahrain kepada Rasulullatr sAw sebanyak delapan puluh ribu.

Sebelumnya tidak pernah datang harta yang lebih banyak dari itu

kepada Rasulullatr SAW. Lalu beliau menebarkannya di atas tikar'

laluorang-orangpundatang,kemudianRasulullahSAwmemberi
mereka. Saat itu tidak lagi dihitung dan tidak pula ditimbang'

Kemudian datanglah Al Abbas lalu berkata, "Wahai Rasulullah,

sesungguhnya aku telah menyerahkan tebusanku dan tebusan Uqail

saat perang Badar. Berilah aku dari harta ini." Beliau pun bersabda'

,,Ambillah.,' Maka Al Abbas pun mengantongi di kain bajunya

kemudian berusatra untuk beranjak namun tidak bisa, lalu ia

oleh Adz-Dzahabi.
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mengangkat kepalanya dan berkata, "Wahai Rasulullah, angkatlah

aku." Maka Rasulullah SAW pun tersenlum dan beranjak sambil

mengatakan, "Salah satu dari dua yang diianiilwn Allah telah

dipenuhi, dan kami tidak tahu apa yong akan terjadi. pada yang

t ii,ny o'ti; f, #-i- W &;ti At'i, P.,'ls;Jii <j &A 4 ;i S
'S #{'?44 Gotofonlah kcpoda tmtanan-tawanan yang ada di

ionffi,*u, *Jika Allah mengetahui ada kcbaikan dalam hatimu,

niscrya Dia alan memberilcan kepadamu yanS lebih baik dari apa

yang telah diambil daripadamu." Ini lebih baik dari apa yang diambil

dariku, dan aht tidak tahu apa yang olun teriadi pada ampunan).

Riwayat-riwayat tentang ini sangat banyak.

Ibnu Sa'd dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari lbnu Abbas

mengenai ayat ini, ia berkata, "Diturunkan berkenaan dengan para

tawanan perang Badar, termasuk di antaranya adalatr Al Abbas bin

Abdul Muththalib, Naufal bin Al Harits dan Uqail bin Abi Thalib."

Ibnu Al Mundzir dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan darinya

mengenai firman-Nya, i(i\i by-i- oV (Atran tetapi iika mereka

[tawanan-tawanan ituJ bermalaud hendak berkhianat kepadamu), ia

berkata, "(Yakni) jika perkataan mereka itu dusta, lii U';i'''j'6 ui
(maka sesungguhnya mereka telah berkhianat lcepada Allah sebelum

ini), yakni U"t*u mereka telatr kufur dan memerangimu, &'JAt
(latu Allah menjadikan[nuJ berhtasa terhadap mereka);'

;t,W 4 #i H^V.iq, Wq gt(;.$i i'y

( wq. {; r;tttJ\i v iqf #,1{t Y;;n 1;,\; i$r,

'f-,+a y)\ AtfU etjli.q& *i n#iiK
tJ$@ i46ji v,,r'trt'fi #5'& ;; ti' 1l F:\
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* *43isf-6it15i#vK
ffi i;rt: ;$t ;,\ # e\:i4g,V;.wgr oJL @ 3b4

ffi gr.'u[t @ ?ts3r',fr {\k'bhfli7 341 t-;;,{J

Hl $5'# 4rf'Jl]f,'K, 4*' rqabw v;w 3:1,

H @ w,6:F;*itfs #c6",
H " sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhiirah serta

ru beriihad dengan harta dan iiwanya pada ialan Allah dan orang-

H orang yang memberikan tempal kediaman dan pertolongan (kepado

It orang-orang muhaiirin), mereka itu iatu sama lain linclung

li melindungl Dan (terhodap) orangarong yang beriman, tetapi

[i belum berhiirah, maka ridah ada hewaiiban atasmu melindungi

li mereka, sebelum mereka berhiiroh. (Akan tetopi) iika mereka

l' ^r*inta 
pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama'

I maka kamu waiib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum

I tong telah ada perianiian antaro kamu dengan mereka. Dan Allah

lt Maha Melihat apa yang kamu keriakan Adapun orong-orang yang

l" kaJir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain.

ll fika kamu (hai para matslimin) tidak melalcsanakan apa yang telah

I, OrOerintahkan Atlah itu, niscaya akan teriadi kekacauan di maka

l' , umi dan kerusakan yang besar. Dan orang-orong yang beriman

[. dan berhiirah serta beriihad diialanAllah, don orang-orang yang

| ^emberi 
tempot kecliaman don memberi pertolongan (kepada

I orang-orang muhaiirin), mereka itulah orang'orang yang benar-

I ornar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki (nikmat)

J , yang mulia. Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian

I otrhijrah dan berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk

I * olonganmu (iuga). Orang-orang yang mempunyai hubungan

| *"robat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripoda

I

I
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yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah' Sesungguhnya Allah

Maha lVlengetahui segala sesuatu." (Qs' Al Anfaal [8]: 72-75)

AlLah swT menutup suratr ini dengan menyebutkan tentang

saling melindungi, agar setiap golongan mengetahui pelindungnya

yang dapat,dimintai per.tolongan. Allah SWT menyebut orang-orang

yang berhijrah ke Madinah dengan sebutan ini karena mereka

meninggalkan negeri mereka untuk mendapatkan apa yang ada di sisi

Allah dan sebagai sambutan atas senran-Nya.

W3 litt:. 'uiYt (dan orang-orang yang memberikan tempat

kediamtan, dan pertolongan [kepada orang-orang muhaiirinJ) yaitu

golongan Anshar.

Kata penunjuk 4l @rretra itu) mengisyaratkan kepada

maus:hurl pertama dan terakhir, dan itu sebagai mubtada', sedangkan

khabar-nya adalah redaksi kalimat yang disebutkan setelahnya' Bisa

jvga ffi (satu sama tain) sebagai badat dari kata penunjuk, dan

khabar-nya 4;i rfi Qirarng melindungf). Yakni: sebagian mereka

adalah petindung sebagian lainnya dalam hal pertolongan dan

bantuan.

Adajugayangmengatakanbatrwamaknanya:Sebagian
mereka adalatr wali sebagian lainnya dalam hal pelwarisan, Dulunya

mereka memang saling mewarisi karena faktor hrjra! dan pertolo$Tl

kemudian dihapus oleh firman Allah SWT, ,#,$5 'i5:, ,Pt\ W
(orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya

lebih berhak terhadap sesamanya [daripada yang bukan kerabatJ)'

Firman-Nya, V(' 'u-i7 <O* (terhadap) orang-orang yang

beriman)adalah rnubtada', dan khabar-nya adalah n di iK (

sfi 6aka tidak ada kewajiban atasmu melindungi mereka)'

Yahya bin Watsab; Al A'masy dan Hamzah membacanya: b
qgl[), dengan kasrah pada wawu. Sedangkan yang lainnya dengan

jI
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fathah. Yakni: maka tidak ada kehanrsan atas kamu untuk menolong

dan membantu mereka. Atau: mewariskan kepada mereka, walaupun

mereka itu kerabat kamu karena mereka tidak berhiiran. ltrftt g
(sebelum merelu berhijrah) sehingga mereka mempunyai hak seperti

golongan pertama yang memadukan keimanan dan hijrah.

.t712 t- o

prrn.r-,I E$(tE*an tetapd iika mereka meminta pertolongan

kepadamu), yakni, bila orang-orang yurg beriman namun belum

. berhijratr itu meminta tolong kepadamu terhadap kaum musyrikin,

F:I'pXl' (maka kamu wajib memberikan pertolongan), yakni:

wajib bagimu memberi pertolongan kepada mereka. $!(kecual) bila
mereka meminta tolong W fu'fi # $ lterhadap laum yang

telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka), maka janganlah

kamu menolong mereka, dan janganlatr kamu melanggar perjanjian

yang telah terjadi di antara kamu dengan kaum tersebut, hingga habis

masa berlakunya perj4njian itu. Az-Zayai mengatakan, "Boleh juga

lafa/n jJrfi dengan nashab sebagai anjtran.i'

Firman-Nya, l#t 'u.5$ (Adapun orang-orang yang kafir)

adalah mubtada', du khabar-nya 6{2{qj F:A (sebagian merelra

menjadi pelindung bagi sebagian yang lain). Yakni, sebagian mereka

menolong sebagian lainnya dan saling melindungi dalam berbagai

perkaranya, atau, mewarisinya bila teriadi kematian. Ini sebagai

peringatan bagi kaum muslimin, batrwa mereka tidak boleh saling

tolong menolong dengan kaum kutrar dan tidak saling melindungi.

Firman-Ny a, '.ffi Sygif" funu (hai para muslimin) tidak

melaluanakan itu), dhamir ini kembali kepada apa yang diperintatrkan

sebelum ini, yaitu saling melindurgi dan saling membantu antara

sesama kaum mukminin dengan perincian tersebut dan tidak saling

melindungi dengan kaum yang kafir, ,r3!-.i3, K1(niscaya akan

terjadi lcelcacauan di muka bumi), yakni, jika kamu tidak melakukan

itu, maka akan terjadi kekacauan, ,r-1'rlTiij (dan kcrusalran yang

besar) dalam agdmadan dunia.
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Kemudian Allah swT menjelaskan hukum lainnya yang

terkait dengan kaum mukmin Muhajirin yang berjihadfi sabilillah dan

kaum mukminin yang memberi tempat kepada orang-orang yang

berhijrah kepada mereka dan menolong merek\ old* golongan

Anshar, Allah pun berfirm *, (L 'oi:Fl { lElt (merelw itulah

oraflfllpran$ yang benar'benar beriman), yakni' yang sempurna

keiffiannya. Ini bukan pengulangan yang sebelumnya karena ini

sebagai pujian atas mereka, sedangkan yang pertama sebagai

penimpal mengenai sikap saling melindungi dan saling membantu'

Kemudian Allah SWT mengabarkan bahwa { (Mereka

memperolelz) dari-Nya z,;fi (ampunan) atas-dosa-dosa mereka di

akhir kelak, j (dan) bugi*er"ka di duniu if iti)s Qezeki [nikmatJ

yangmulia),|ezatlagiindatr,sertaterbebasdarikotorandannoda.

Kemudian Allah swT mengabarkan, bahwa barangsiapaymg

berhijrah setelatr hijranya mereka dan berjihad.bersama para muhajid

yangpertamadangolonganAnsharitu,maka-iatermasukgolongan

mereka,yaknitermasukgolonganMuhajirinpertamadangolongan
Anshar dalam hal keberhakan atas apa yang mereka berhak

terhadapnya, yaitu perlindungan, pertolongan, kesempumaan iman'

.Lmpunan dan rezeki Yang mulia.

Kemudian Allah SWT mengabarkan, ba}rwa orang-orang yang

mempunyai hubungan rahim, sebagian mereka lebih berhak terhadap

sesamanya daripada yang tidak mempunyai hubungan ratrim dalam

hal perwarisan. Maksudnya adalatr kerabat, sehingga masing-masing

adalatr kerabat. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud di

siniriadalah 'ashabah [kerabat bapak]. Contohnya ungkapan Arab:

?t 'ei Gau disambung oleh rahim), karena mereka tidak

memaksudkan kerabat dari pihak ibu. Mereka juga mengatakan: Di

antaranya adalatr perkataan Qutailah,
.tr.t ri z!'ctt'ii.
nt_f yt qX oi*' t>ta
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" P edang-pedang bani ayahrya masih berseliweran

demi Allah, hubungan rahim di sana telah koyak.'

Cukup jelas bagi anda, bahwa dalam hal ini tidak ada halangan

untuk mengartikan kepada selain 'ashaboh. Ayat ini dijadikan dalil

oleh orang yang menetapkan Perwadsan dzawil arham (orang-orang

yang mempunyai hubungan ratrim), yaitu yang bukan 'ashabah dan

bukan golongan yang mempunyai bagian tertentu sesuai dengan istilah

ahli ilmu waris. Perbedaan pendapat mengenai hal ini oukup populer,

dan itu dipaparka secara gamblang di tempat-tempat pembatrasannya.

Telah dikatakan, batrwa ayat ini menghapus hukum perwarisan

berdasarkan perlindungan dan pertolongan sebagaimana yang telah

dikemukakan dalam penafsiran firman-Nya, ,$frf li3ilsatu sama

lain lindung melindungt) dan yang setelahnya, yaitu dihapus dengan

hukum perwarisan.

Adapun yang menafsirannya dengan pertolongan dan bantuan,

maka ia menjadikan ayat ini sebagai pemberitatruan dari Allatt SWT

batrwa kerabat itu, iI SO ,#,151fi@ebagiannya tebih berhak

terhodap sesamanya [daripada yang bukan kcrabatJ di dalam kitab

Attah), yakni di dalam hukum-Nya, atau: di dalam Lauh Mahfuzh,

atau: di dalam Al Qur'an. Yang demikian ini tercakup pula perwarisan

karena keberadaan sebabnya, yakni kekerabatan.

'* ,* 9.,'Al ";tylsesungghnya Allah Maha Mengetahui

segala sisuan), tidak ada sesuatu pun yang luput dari-Nya' apa pun

itu bentuknya, dan termasuk di antaranya adalatr apa yang terkandung

dalam ayat ini.

Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dar-i Ibnu

Abbas mengenai firman-Ny u, li;.6 W( 'tP.51 ";ry (Sesrngsrrhwa

orang-orangyang beriman dan berhiirah), ia berkata, "Sesungguhnya

orang-orang mukmin pada masa Rasulullah SAW ada tiga golongan,

di antara mereka adalah mukmin yang berhijrah dengan meninggalkan
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kaumnya." Kemudian tentang fimran-Nya, W lit. i2$lt gan

orang-orang yang memberilun tempat kediaman dan pertolongan

[kepada orang-orang muhaiirinJ), ia berkata, "Memberikan tempat

tinggal, memberikan pertolongan dan menyatakan ap)a yang

dinyatakan oleh para muhajir serta menghunuskan senjata kepada

yan$'inendustakan dan menentang. Kedua golongan mukmin ini Allatt

meriSadiUn sebagian mereka pelindung bagi- sebagian lainnya."

remudian tentang firmanNy u, lir#- fiw: 4V <?:" [terhadapJ

orang-orang yang beriman, tetapi belum berhiirah), ia berkata'

,,Mereka saling mewarisi di antara mereka bila ada orang mukmin

muhajir yang meninggal berdasarkan perlindungan agarna, sedangkan

orang yang beriman nam-un tidak hijrah, maka tidak mewarisi, karena

ia tidak turut hijrah dan tidak memberikan pertolongan. Maka Allatl

nrernbebaskan kaum mukminin yang berhijrah, dari perwarisan

mereka, yaitu perlindungan yang Allatr katakan,. ,6 e e$;yK.Y
"&14 fu|'& ij tf St #t'P -,i3 s-$,#';zt;t eV V#' #
(mata iiai* acta kcwaihan atasmu melindungi merepn, sebelum

merelra berhiirah [Atwn tetaPiJ: iika mereka meminta pertolongan

lrepadamu dalam [urusan pembelaanJ agatna, malca lamu waiib

memberilran pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah ada

perjanjian antara kamu dengan mereka), adalah hak atas kaum

mukminin yang memberi tempat tinggal dan pertolongan, apabila

mereka meminta tolong dalar.n grusan agama agar menolong mereka

jika mereka diperangi, kectrali bila meminta pertolongan terhadap

kaum yang ada perjaqiian antara mereka dengan Nabi SAW' maka

tidak boleh menolong mereka" kecuali terhadap musuh yang tidak ada

perjanjian dengan mereka. Kemudian setelah itu Allalt menurunkan,

batrwa setiap mukmin agar disambungkan kepada kerabat ratrimnya

yang berim urr, WV- liVlf e$: (oa" [terhadapJ orang-orang yang

beriman, tetapi belurn berhiirah), maka Allah menetapkan .|:?rtr
tertentu untuk setiap mukmin berdasarkan firman-Ny4 ,!iIt 935

,#"65 ;ilii lOrang-orang yang memPunyai hubungan lcerabat itu
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sebagiannya lebih berhak terhadap sesarnanya [daripada yang bukan

Disebutkan dalam suatu riwayat ym! dikeluarkan oleh Ibnu

Abu Hatim dan Ibnu Mardawaih dari Ibnu Abbas mengenai firman-

Nya, g{ i$l # iLiil Gruosion mereka meniadi pelindung bagi

sebagian yang lain), ia berkata, *Yakni dalam hal perwarisan. Allah

menetapkan perwarisan bagi kaum Muhajirin dan Anshar, tanpa

menyertakan kerabat . ,i; a. f#i * K ( wv- $ wr. irJli @",
[terhadapJ orang-oiang yang beriman, tetapi belum berhiirah, mala

tidak ada lrewajiban atasmu melindungi mereka), yakni, karyu tidak

berhak terhadap perwarisan mereka. gJli 0 '{t;l*t gV Yft g
(sebelum mereka berhijrah. [Alcan tetapiJ jilra mereka meminta

pertolongan kepadamu dalam [urusan pembelaanJ agama), yakni,

jika orang Arab meminta bantuan kepada kaum muslimin yang

berhijrah dan kaum Anshar untuk menghadapi musuh mereka,

hendaklah membantu mereka, kecuali untuk menghadapi suatu kaum

yang telah ada perjanjian di antara kamu dan mereka. Maka mereka

*.*rupk* itu hing;a Allah menurunkan ayat ini: ;i:;;, ,!h|\j;V
,#, 6l (orors.orang yang mempunyai hubungan kcrabat itu

,Zbigiornyo lebih berhak terhadap sesamanya [daripada yang bukan

lrcrabat) yang menghapus ayat sebelumnya. Lalu setelatr itu

perwarisan untuk kaum kerabat."

Abu Ubaid, Abu Daud, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

juga meriwayat darinya mengenu ayat'ayat ini, ia berkata, "Dulu

orang muhajir tidak berwali dengan orang baduy dan tidak

mewarisinya walaupun mukmin, dan orang baduy juga tidak mewarisi

orang muhajir, lalu dihapus oleh ayat ini: O ,#",15;ii,;i +Cfiit\llt
;1{ S (Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu

sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya [daripada yang bukan

lccrabatJ di dalam kitab Allah);'
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Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-Syaikh dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan darinya, ia mengatakan, "seorarig lelaki

dari kalangan kaum muslimin berkata, 'Niscaya kami akan mewarisi

kaum kerabat kami dari kalangan kaum musyrikin.' Lalu turunlah

;;;'='';,4 *:i- ;1 *iw sf.,#ittj # w r.$ti

w (Adapun orang_orang yang lrafir, sebagian mereka meniadi

pgiirilung bagi sebagian yang tain. Jitw lwmu [hai para musliminJ

tidak melaksanakan apa yang telah diperintahlan Allah itu, niscaya

akan terjadi ftekacauan di mul<a bumi dan lcerusalanyang besar)."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Abu Hatim serta Al Hakim

dan ia menshahihkannya,' dari Jarir bin Abdillah, ia berkata,

rRasulullah SAW bersabda, 'Kaum Muhajirin sebagiannya adalah

pelindung bagi yang lainnya di dunia dan di alchirat. Begitu iuga
'orong-orofrg 

merdeka dari kalangan Quraisy dan orang'orang

merdeka dari Tsaqif, sebagian merekn adalah pelindung bagi

sebagion lainnya di dunia dan di akhirat'."102

Diriwayatkan oleh Al Hakim dan dishahihkannya serta oleh

Ibnu Mardawaih dari Usamatr dari Nabi SAw, beliau bersabda, )
:AJ.,J ?*t r't ,\?g '"U'"i- li ,fi Sl'l'oitV- (Pemeluk dua agama

[yamg berbedal tidak saling mewarisi. Orang Islam tidak mewarisi

orang lrafir, dan orang trafir tidak mewarisi orang Islam). Kemudian

beliau membacak ^, 
-,#. i'qj itt W 'uJV (Adapun orans-

orang yang kafir, sebagian merelw meniadi pelindung bagi sebagian

yang lain).\o3

Diriwayatkan oleh Ibnu sa'd, Ibnu Abu Hatim, Al Hakim dan

ia menshahihkannya serta Ibnu Mardawaih dart Az'Zibair bin Al

Awam, ia berkata, ..Allah menurunkan ayat: ,#,11;fi ,.C:'.Ji'f1iV

toz sanad-nva shahih, Al Hakim (a/81) dan Ahmad (41363>'
t* pit itruitan oleh Al Hakim (2t24) dan di-shahih-kannya serta disepakati oleh

Adz-Dzahabi. Saya katakan: Yahya bin Manshur tidak meriwayatkan dari Ali bin

H;;"h i"ng"rung Al-Lisan mingatakan, "Yahya bin Manshur meriwayatkan

riwayat-riwayat yang terputus sanad'nya."
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;t\ $ g (Orang-orang yang mempunyai hubungan perabat itu

sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya fdaripada yang bukan

kerabatJ di dalam kitab Allah) khusus mengenai kami sekalian orang

Quraisy, demikian itu karena kami sekalian orang Quraisy, ketika

kami datang ke Madinah, kami datang tanpa membawa harta, lalu

kami mendapati golongan Anshar sebagai sebaik-baik saudara. Maka

kami pun bersaudara dengan mereka dan saling mewarisi dan saling

bersaudara. Abu Bakar bersaudara dengan Kharijah bin Zud, Umar

bersaudara dengan Fulan, Utsman bin Affan bersaudara dengan

seorang lelaki dari Bani Zuraiq bin Sa'd Az'Zar:aql" Selanjutnya Az'

Zubur berkata, "Dan aku bersaudara dengan Ka'b bin Malik. Mereka

mewarisi kami dan kami pun mewarisi mereka. Ketika pcrang Uhud,

dikatakan kipadaku, 'saudaramu, Ka'b bin Malik, telatr gugur.' Maka

aku pun mendatanginya lalu memindatrkannya, lalu aku mendapati

senjata yang memberatinya sebagaimana yang tampak. Demi Allah,

watrai anakku, seandainya saat itu ia meninggal dengan meninggalkan

keduniaan, maka tidak ada yang rnewarisinya selain aku. Hingga

Allah menurunkan ayat ini berkenaan dengan kami sekalin kaum

Quraisy dan Anshar, maka kami pun kembali kepada perwarisan

kami."

Abu Daud Ath-Thayalisi, Ath-Thabrani, Abu Asy-Syaikh dan

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata,

"Rasulullatr SAW mempersaudarakan para sahabatnya dan

memperwariskan sebagian mereka dari sebagian lainnya hingga

diturunkannya ayat ini: ;;i,'g31 ;i:;:, ,(.fi1 Ujf (orang-orang yang

mempunyai hubungan kprabat itu sebagiannya lebih berhok terhadap

sesamanya [dartpada yang bulwn kerabatJ), lalu mereka

meninggalkan itu dan saling mewarisi berdasarkan nasab."lm

tu Shahih, dicantumkan oleh Al Haitsami di dalam Maima' Az-Zmaid (IDB)
dan ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan para perawinya adalah

para perawi A s h-S ha fii fu."
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SURAH AT.TAUBAII

Surahiniterdiridaril3oayat,adajugayangmengatakanl2T
syat. 

,"

,,,r," Suratl ini mempunyai beberapa nama, di antaranya:

At-Taubah (pengampunan), karena di dalamnya mengandung

pegampunan bagi orang-orang yang beriman'

AlFaadhibah(yangmembeberkankesala}ran),karenadi
dalamnya banyak sekali menyebutkan "Dan di antara mereka, dan di

antara,mereka,,, sampai-sampai hampir tidak melewatkan seorang

pun.

Al Bufouusl (pembatrasan), karena surah ini membatras tentang

rahasia-ratrasia orang-orang munafik.

At Mub,atsirah (yang membatras) , al ba,tsaroh artinya al

bablts (pembatrasan).

Disebutkan juga dengan nama-nama lainnya seperti:

AlMuqsyaqasyah(yangmembebaskan),karenasurahini
membebaskan dari kemunafikan

AlMuk}aiyah(yangmenghinakan),karenasuratrini
menghinakan oran g-orang mrurafik.

Al Mutsiirah (pembongkar), karena suratr ini membongkal

ratrasia-ratrasia mereka.

''" Al flaafirah(penggali), karena suratr ini menggali tentang itu'

AlMunakkitah(pengekang),karenasurahinimengandung
kekangan bagi mereka.
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Al Mudomdimoh (pembinasa), karena surah ini membinasakan

mereka.

Surah ini adalah surah Madaniyyatr: Al Qurthubi mengatakan

batrwa ini sesuai dengan kesepakatan para ulama. Abu Asy-Syail'Jr

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Surah Baroa'ah

diturukan setelatr penakltrkan Mekah." Ibnu Mardawaih juga

meriwayatkan serupa itu dari Qatadah. Ibnu Abu Syaibatr, Al Bukhari,

An-Nasa'i, Ibnu Adh-Dharis, Ibnu Al Mundzir, An-Nuhas, Abu Asy-

Syaikh dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Al Bara', ia berkata,

"Ayat terakhir yang diturunkrrrr, '$KJi A "3-'4t-fr'l $ 66j'^:1,
(Meretw meminta fatwa kcpodamu tentang kalalah. Katakanlah,

"Allah memberi fatwa kcpadanw tentang kalalah') (Qs. An-Nisaa'

l4l: 176), dan suratr terakhir yang dittrunkan secara lengkap adalatt

Boraa'ah."

Para ulama berbeda pendapat mengenai sebab tidak

disertakannya basmalaft di permulaan surah ini menjadi beberapa

pendapat:

Diriwayatkan dari Al Mubanad dan yang lainnya: Batrwa

termasuk kebiasaan bangsa Arab, apabila telatr terjadi perjanjian

antara mereka dengan suatu kaum, lalu ketika mereka hendak

membatalkan perjanjian itu, mereka menuliskan surat kepada mereka

tanpa mencantumkan basmalaft. Setelatr turunnya surah Baraa'ah

yang membatalkan perjanjian antara Nabi SAW dan kaum musyrikin,

Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib, lalu ia membacakannya

kepada mereka tanpa basmalatr kala itu, tidak sebagaimana yang biasa

berlaku di kalangan bangsa Arab

Abu Asy-Syakh dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, ia berkata, "Aku tanyakan kepada Ali bin Abi Thalib,

'Mengapa tidak dituliskan bismillaahir-rafimaanir-rafuiim pada surah

Baraa'ah?' Ia pun menjawab, 'Karena bismillaahir rafumaani raftiim

adalatr perdamaian, sedangkan Baraa'ah diturunkan dengan pedang'."
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Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibatr, Ahmad, Abu Daud, At-

Tirmidzi dan ia meng-hasan-kannya, An-Nasa'i, serta Al Hakim dan

ia men-sftahih-kanrrya, dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Aku katakan

kepada Utsman bin Affan, 'Apa yang mendorong Anda

mendatrulukan Al Anfaal padatral ia termasuk Al Matsaani [surah

ynnfit*usedang, krrrang dari seratus ayat], dan mengemudiankan

Bare*:eh padahal ia termasuk Al Miain [swah yang lebih dari seratus

ayat]. Anda mengurutkan antara keduanya tanpa menyertakan baris

bismittaahir-rafumaanir-raftiim, padahal anda menempatkan itu di

dalam as-sab'u ath-thiwaal (tujuh surah yang panjang)?' Utsman

menjalvab, 'Adalah Rasulullah SAW? selama beberapa waktu

diturunkan kepada beliau suratr-suratr yang banyak ayatnya. Apabila

ada sesuaht yang diturunkan kepada beliau, maka beliau pun

memanggil sebagian orang yang biasa menulis, lalu bersabda, tiil
dr5 t? W';Ugt' i",il' d pWi )$ (Tempatkan ayat-ryat ini di

dalam surahyang di dalamnya menyebutlan tentang anu dan anu). Al
Anfaal termasuk yang mula-mula diturunkan di Madinah, sementara

Baraa'ah termasuk yang terakhir kali diturunkan, sementara kisatr Al

Anfaal sama dengan kisatr Baraa'atr sehingga diduga merupakan

bagian darinya. Ketika Rasulullatr SAW meninggal, beliau tidak

menjelaskan kepada kami batrwa Baraa'ah sebagai bagian dari Al

Anfaal. Karena itulatr aku mengurutkan antara keduanya dan aku tidak

mencantumkan baris bismillaahir-raftmaa.nir-rafuiim, padahal aku

menempatkan itu di dalam tujuh surah yang panjangr.r:105

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Abu Raja', ia berkata,

"Aku tanyakan kepada Al Hasan mengenai Al Anfaal dan Baraa'ah,

apakah itu dua surah atau satu suratr? Ia menjawab, 'Dua surah'."

t05 Dha'y, Ahmad (1169). Ahmad Syakir mengatakan, "Sanad-nya sangat

dha'if)'; Abu Daud (786) dan dinilai dha'if oleh Al Albani; At-Tirmidzi (3086); Al
Hakim (21221).
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Abu Ubaid, Ibnu Al Mundzir, Abu Asy-Syaikh dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Hudzaifah, ia berkata, "Mereka

menamai sruatr ini sebagai sruatr At-TaubdU dan ia juga sebagai sruatr

adzab." Mereka juga meriwayat dari Ibnu Abbas mengenai suratr ini,

"la adalah yangAl Faadhibah (yang membeberkan kesalatran) karena

terus menerus ditunrnkan 'dan di antara merek4' sampai-sampai kami

menduga batrwa tidak seorang pun dari kami kecuati disebutkan di

dalamnya." Abu Asy-syaikh juga meriwayatkan serupa itu dari Umar.

Abu Asy-syaikh dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Zaid

bin Aslam: Batrwa seorang lelaki berkata kepada Abdullah bin Umar,

"Surah At-Taubah." Ibnu Umar berkata, "Yang mana suratr At-Taubah

itu?* Kemudian ia berkata, 'Adakah yang memperlalorkan manusia

selain itu? Kami tidak menyebutnya kecuali Al Muqsyaqasyah (yang

membebaskan).'

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata,

"Mereka menyebutkan surah At-Taubatr (pengampundn), dan

sesungguhnya itu adalatr surah adzab."

Ibnu Al Mun&ir meriwayatkan dari Ibnu Ishaq, ia berkata,

"Pada masa Nabi SAW dan setelatrnya, surah Baraa'ah ini disebut Al
Mub'atsiratr (yang membahas), karena menyingkap ratrasia-ratrasia

manusia."

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ubaidullatr bin Ubaid bin

Umar, ia berkata, "Dulu sruatr Baraa'atr Al Munaqqiratr (pematuk),

karena ia mematuk hati kaum musyrikin."

Abu Ubaid, Sa'id bin Manshur, Abu Asy-Syaikh, Abu Asy-

Syaikh dan Al Baihaqi di dalam Asy-SyrraD meriwayatkan dari Abu

Athiyyatr Al Hamdani, ia berkata, "IJmar bin Khaththab menuliskan:

Pelajarilatr oleh kalian surah Baraa"ah, dan ajarkanlah surah An-Nuur

kepada kaum wanita kalian."
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Pendapat lainnya yang menyebutkan tentang tidak

disertakannya basmalah dari suratr ini menyebutkan, bahwa suratr ini

setara dengan suratr Al Baqarah atau mendekatinya. Dan batrwa

karena permulaannya tidak ada maka basmalah juga tidak ada. Ini

diriwayatkan dari Malik bin Anas dan Ibnu Ajlan.

r+sriv'psnd3p6f lainnya yang menyebutkan tentang tidak

disCfffi<annya basmalah datt surah ini, bahwa ketika mereka menulis

Mushaf pada masa khilafah Utsman, para satrabat bersilang pendapat,

sebagian mereka berkata, "Baraa'ah dan Al Anfaal adalatr satu surah'"

Sebagian lainnya mengatakan, "Itu dua surah.' Maka dibiarkanlatr di

antara keduanya suatu jarak karena pendapat yang menyatakan batrwa

itu dua surah, dan tidak disertakanny a bismillaahir'rafumaainir-rafriim

karena pendapat yang menyatakan batrwa itu adalatr satu surah.

Dengan demikian kedua belatr pihak merasa rela (bisa menerima).

Demikian yang dikatakan oleh Ktrarijatr, Abu Ishmatr dan yang

lainnya. Pendapat yang menetapkannya sebagai satu surah lebih tepat

[Vakni yang menetapkan bahwa Al Anfaal dan Baraa'atr adalatr satu

suratr], karena keduanya mengenai peperangan, dan gabungan

keduanya merupakan surah ketujuh dari tujuh surah yang panjang.

i-ii o\;^j @ 
"r{;;i'i 

i {r;'u.fi Jvr#o $tt'i\ iv

3'81; @ c,*<t 
"*'iilYr'fi 

a# f? K r;r;6 n\'-,'35
'i,-, t G"rcr';ii'"6 i6rt &tA46i JL.rfi; 41 G
,br';?'#rLi6'€i og1p| Y'# E u9 

"!u;;

@ ;J -,fie,V,tK'uii #3";r
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"(Inilah pernyataan) pemutusan perhubungan dari Allah dan

Rasul-Nya (yang dihadapkan) kepada orang-orang musyrikin yang

kamu (kamu muslimin) telah mengadakan perjanjian (dengan

mereka). Maka berjalanlah hamu (kaum musyriktn) di muka bumi

selama empat bulan, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu

tidak akan melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah
mcnghinahan orang-orang kaftr. Dan (inilah) s'uatu pemahluman

dari Allah dan Rasul-Nya hepada manasia pada hari haji akbar,

bahwa sesungguhnya Atlah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-
orang musyirikin. Kemudian jika hamu (kaum musyirikin)

bertaabat, maka bertsubat itu lebih baih bagimu; dan jika kamu

berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat

melemahkan Allah. Dan beritahanlah hepada orang-orang kalir
ono^u',,;:Xf 

::{X1L:'f;i'*Pedih"'

Firman-Ny a, .Ai!,ii if iii| ([Iniloh perrryataanJ pemuttusan

perhubungan dari Allah dan Rasul.Nya). Dikatakan' :9|1 
'U ui.

(aku terbebas dari sesuatu), bentukl 'l-mashdar-nyaiit|'- l:;1, a* {ti
'rUi. '4 (aku terbebas darinya), yaitu apabila aku menghilangkan

sesuatu itu dari diriku dan memutuskan sebab yang ada di antara aku

dan sesuatu itn. Lafazh i{l pada posisi rafa' sebagu khabar dari

mubatada' yang dibuang, yakni: iin;. * (Inilah pernyataan

pemutusan perhubungan). Boleh juga rafa'-nya karena sebagai

mubtada'karena ia nakirah yang disifati, sedangkan khabar-nya: i)y

ir$'u-$l qjy*g dihadapkanJ kcpada orang-omng [nusyrikinJ yang

lamu firamu musliminJ telah nengadakon perjqqiian [dengan

Isa bin Umar membacanya; to'$i, dengan nashab dengan

perkiraan: 'airy. r'ri;1 (Dengarkanlah pernyataan pemutusan
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hubungan), atau dengan perkiraan: ZiT. ,if\ (Laksanakanlah

pemutusan hubungan), karena mengandung makna anjuran'

Kata O)pada kalimat 8f i(dari Allah) adalah permulaan

tujuan yang terkait dengan kalimat yang dibuang yang berperan

sebagai sifat, yakni: put nttt il $,1. lt U ai-etj {perhubungan

dari, I'Allah dan Rasulnya kepada orang-orang yang kamu telatr

men adakan perjanjian dengan mereka). Rauh danZaid membacanya:

'i'b,t, dengan nas hab,sedangkan yang lainnya dengan r qfa''

qir [yakni dari kalim 
" i*ladala]r perjanjian yang diikat

dengan rr",p"t. Khithab di daiam irO ditujukan kepada kaum

muslimin. Mereka memang telah mengadakan perjanjian dengan

kaum musyrikin Mekah dan lainnya dengan seizin Allah dan dari

Rasul SAW. Maknanya: Pemberitatruan bagi kaum muslimin bahwa

Allah dan Rasul-Nya telah berlepas diri dari perjanjian itu yang

disebabkan karena terjadinya pelanggaran perjanjian itu dari pihak

orang-orang kafir. Maka pengembalian perjanjian itu dari kaum

muslimin kepada pihak-pihak yang telatr mengadakan perjanjian itu

adalah wajib. Makna pemyataan pemutusan hubungan dari Allah

SWT adalatr izin dari Allah SWT untuk mengembalikan perjanjian itu

dari kaum muslimin kepada kaum musyrikin setelatr terjadinya

pelanggaran dari mereka. Dalam hal ini tampak tegasnya pernyataan

pemutusan hubungan dan kedatrsyatannya serta penetapan kehinaan

dan kenistaan terhadap kaum musyrikin.

Firman-Ny 
^, ,iA,Ai g$i AV -; (Matra beriabntah kamu

Twum musyrikinJ di mutw bumi selama empat bulan). Ini perintah

dari'i'),Allatl SWT untuk tetap berjalan setelah pemberitahuan

penilih,rsan hubungan itu. L$lr [yakni dari kalimx 1]"i1-1{alah

ll.Jr @erjalan). Dikatakan polal 'l damashdar-nya: flliul L>ti itl,
tl,;*O - t;'$: - zrt;, - U-- (tulan berjalan di tr,rtu bumi).

Contoh kalimat: ,/)\i r* :d' ij1" (menealimya air di dalam tanah)
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a* #il1 tli O.tjAannya kuda). Contoh lainnya dari perkataan

Tharfah bin Al Abd,

U,,16l*ci,* d*.:r,*t6l+i
"Jiko aht mengkawatir ini darimu maka kau tidak akan menemukanht

hingga kau melihat kawanan htdo berialan di ludryotht."

Makna ayat pada pembahasan ini: Batrwa setelah Allatl
mengizinkan untuk mengembalikan perjanjian kepada kaum

musyrikin, Allah membolehkan kaum musyrikin untuk tetap berjalan

di muka bumi dan bepergian kemana pun mereka mau, serta bersiap-

siap untuk perang setelah empat bulan itu. Jadi maksud kalimat I Li
(Maka berjalanlah kamu)bukan penugasan atas mereka.

Muhammad bin Ishaq dan yang lainnya mengatakan, batrwa

kaum musyrikin itu ada dua golongan, yaitu golongan yang masa

perjanjiannya kurang dari empat bulan, maka mereka ditangguhkan

hingga empat bulan, dan golongan lainnya lebih banyak dari empat

bulan, maka golongan yang ini dibatasi hingga empat bulan saja.

Setelatr itu pemakluman perang dari Allah, Rasul-Nya dan'orang-

orarrg beriman untuk membunuh mereka di mana saja. Wa*runya ini
dimulai sejak haji akbar dan berakhir pada hari kesepulutr dari Rabi'ul

Akhir. Adapun pihak-pihak yang tidak mempunyai perjanjin, maka

waktunya hingga habisnya bulan-bulan haram, dan itu adalah lima

puluh hari: dua puluh hari dari Dzulhiiiah beserta bulan Muharram.

Al Kalbi mengatakan, "Penetapan empat bulan itu adalah bagi

pihak yang telah mengadakan perjanjian dengan Rasulullah SAW

yang masih-tbrsisa kurang dari empat bulan, adapun yang sisa

waktunya masih lebih dari empat bulan, maka itr yang diperintahkan

Allah untuk disempumakan, yaitu firman-Nya, it i'# Afj$-6,1 (maka terhadap mereka itu penuhilah janiinya sampai batas

wahunya)" Ibnu Jarir dan yang lairurya mengunggulkan pendapat ini.
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Di akhir pembahasan ini akan dikemukakan riwayat yang menegaskan

makna ayat ini.

$t o#,fr K fji€V (dan tretahuitah bahw.a.sesungguhnya

lumu tidak akan melemahlan Atlah), maksudnya adalah, ketatruilah

batrwa penangguhan ini bukan karena kelematran, akan tet4pi demi

kemaslatratan, supaya orang yang hendak bertaubat bisa bertaubat' Di

sini terkandung ancan0an, seolah-olah dikatakan: Dalam masa ini

lakukahlatr segala yang bisa dilakukan untuk mempersiapkan

peralatan dan perlengkapan, karena sesungguhnya kalian tidak dapat

melematrkan Allah, batrkan Dialatr yang menghinakan kalian di dunia

dengan kematian dan penawanan, dan di akhirat nanti dengan adzab'

pengungkapan secara ztrahir yang mewakili ungkapan tersamar

mengisyaratkan batrwa sebab pelemahan ini adalatr kekufuran' Bisa

juga yang dimaksud adalatr jenis orang-orang kafir sehingga

mencakup kalangan yang dituju oleh ayat ini'

Firman-Ny a, i:L1$ *t;;o!i JL.lii 61<;T'lV (Dan

[initahJ suatu pemakluman dait Altah dan Rasul-Nya kcpada manusia

padaharihajiakbar).Marfu,.nyairifkarenasebagaiHtabaruntuk
mubtada' yang dibuang,.atau sebagai mubtada' sedangkl khabar'nya

adalah yang setelahnya sebagaimana yang telah dijelaskan di muka

tentang marfu'-nya 2o'$. Redaksi kalimat ini di-'aihf'kan kepada

kalimat: 4{; ii i; o,ifi [Inilah pernvataanJ pemutusan

perhubungan dari Atlah dan Rasul-Nya).

Az-Zaiiai mengatakan, "sesungguhnya kalimat 3i1j (Dan

[initahJ suatu pemakluman) di-'athf-kan kepada ii| ([Inilah

pernyataanJ pemutusan perhubungan)." Pandangan ini disanggah,

batrwa jika demikian, maka lrif aiueritakan oleh khabar yang pertama'

yuitu, '"t;;i'", i* i$t Jy(yang dihadappanJ pepada orang-

orang misyrikin yang lcamu [kamu muslintinJ telah mengadakan

perjanjian [dengan mereluJ), dan ini tidak benar, karena lchabar-rrya

adalah oJSi Jy1*epada manusia).
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Makna i,rili adalatr !ri)i, yaitu iyrfi (pemakluman),

sebagaimana halnya 3r;1i y-g bermakna icfi dan lrinir vang

u.r*a*u irli1i.

Makna firman-Ny 
^, ,a6i JLQrepaaa manusia) adalatr bersifat

umum dalam hal ini, yakni batrwa ini adalatr pemalcluman dari Allatt

kepada seluruh manusia tanpa mengkhususkan suatu kaum. Redaksi

kalimat ini mengandung pemberitatruan keharusan memaklumkan

kepada semua manusia. Sedangkan redaksi kalimat yang pertama

mengandung pemakluman khusus tentang pemutusan hubungan

kepada pihak-pihak yang telatr mengir{f1n perjanjian. # i;-(pada
hari haji) adalatr zhad kalimat f"i:t (Dan tiiloU suatu

pemaHuman). Disifatinya dengan i3l$l[yang berarti besar], karena

saat itu manusia sedang berkumpul, atau karerta mayoritas perbuatan

haji terjadi saat itu.

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hari yang

disebutkan di dalam ayat ini. Segolongan dari mereka berpendapat,

termasuk di antaranya Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abu Aufa Al

Mughiratr bin Syu'batr dan Mujatrid, batrwa itu adalatr hari Nahar,

pendapat iru di-rajih-kan oleh Ibnu Jarir. Sementara yang lainnya

berpendapat, termasuk di antaranya Umar, Ibnu Abbas dan Thawus,

balrwa itu adalatr haxi Arafah. Pendapat pertama lebih raiih, karena

Nabi SAW memerintatrkan orang yang diutusnya untuk

menyampaikan ini kepada kaum musyrikin supaya disampaikan pada

hari Natrar

Firman-Nya,Af;t6$t'*?a/;irti1<oontasesungguhnva
Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyirikin),

dibaca denganfathah pada 11U"ng*, perkiraan: g-*li'ii"illr il'7
(batrwa sesungguhnya Allatr [dan Rasul-Nya] berlepas dfui dari orailg-

orang musyirikin), lalu ba'tya dibuang untuk meringankan. Dibaca

juga dengan knsrah,karena ir{)i (permakluman) termasuk bermakna

iiir lpertat aar). Marfu ' -ny ^'iV i karena di-' at hf-karr kepada kepada
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,posisi rsm '6,'atau:kepada dhamir pada ?rsf, atau karena ttbr.",tl

mubtada' sedangkan Htabar-nya dibuang yang pefiiraannya: 0-tntlt

'& ;:qi.(dan Rasul-Nya juga berlepas diri dari mereka)' Al Hasan

dan yang lainnya membacanya: 'iVlt dengan nashab, karena di-

'athf-kar kepada lafazh ism X1. OiUu"" irya: !)5!3, dengan jarr

karena wawu-nya diangap sebagai wmyul qosam (partikel sumpah).

Ini diriwayatkan dari Al Hasan, namun ini qira'atr yang sangat lemah,

karena tidak ada makna sumpatr dengan Rasulullatr SAW di sini di

samping adanya larangan yang pasti tentang bersumpatr dengan selain

nama Allah.

FirmanNy u, 'f-$ o$ (Kemudfan iitu lumu praum nusyirikinJ

bertaubat), yakni dari kekufuran. Ini merupakan pengalihan bentuk

redaksi dari ghaibiyah [bentt* redaksi orang ketiga] kepada khithab

[bentuk redaksi orang kedua]. Ada yang mengatakan, bahwa faida]t

pengalihan bentgk redaksi ini sebagai tambatran ancaman. Dhamir

pada kalimat ':fi (maka bertaubat ila) kembali kepada taubat yang

tersirat d^f t (kamu bertaubat). 'H .$ <te2in 
-baik 

bagimu)

daripada kekufisan yang kamu lakukan. '4i ob @an iita kamu

berpaling), yakni berpaling dari taubat dan telap pada kekufuran,

;tl ci"3 ';" 'f{3 f{i$ (maka ketahuilah balwa sesungguhrrya

lramu-tidak dapit melemahkan Altali), yalmi tidak dapat luput dari-

Nya, bahkan Dia akan mendapatkanmu lalu membalasmu dengan

perbuatan-perbuatanmu.

Firman-Ny 
^, 4J f(4 W C-ii *3 <oo, beritakantah

lrepada orang-orang trafr [bahwa merelu almn mendapatJ siftsa yang

pedih).Ini olokan bagi mereka, dan di sini jelas terkandung ancaman.

Ibnu Abu syaibatr, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu

Hatim meriwayatkan dari Mujatrid mengenai firman-Nya, 6l|i'f;
'6Fi U ir* i-it il "lii [Inilah pirnvataanJ pemutusan

piihrbrrgon dari Altah dan Rasul-Nya [yang dihadaplranJ pcpada

orang-orang musyrikin yang luntu [kamu musliminJ telah
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mengodokon perjanjian [dengan merekaJ), yaitu Ktlrza'ah dan

Mudlaj serta pihak lain yang telah mengadakan perjaqiian dengan

Rasutullah SAW setelatr beliau kembali dari Tabuk ketika hendak

melaksanakan haji. Kemudian beliau bersabdq oi $ 4t ?ri att

ui; ois- i & A,1 
'of +f )r itrl t$i;- (sesuns;guhnya Bainttai

didaangi oleh kaum muyyriwn mereka bertluwaf sanbil telanjang,

malra &t tidak mau berhaji hingga hal itu tidak teriadi lasi).Maka

beliau prm mengutus Abu Bakar dan Ali, lalu keduanya berkeliling

bersama o4ng-orang di Dzul Majaz dan tempat-tempat yang biasa

dijadikan tempat berjuul beli, atau pada musim-musim jgal beli, lalu

mereka me,nyatakan kepada pihak-pihak yang telah mengadakan

perjanjian rmtuk bergenjatan sentaja selama empat bulan, yaitu pada

bulan-bulan haram yang berturut-turut, sejak dua puluh hali dari

Dzulhijiah hingga sepuluh hari dari Rabi'ul akhir. Ke,mudian setelatr

tidat( ada lag perjanjian, dan dipermaklumkan kepada semrla orang

untuk berperang hingga mereka mati."

AMullah bin Ahmad bin Hambal di dalam hwaid At Mrunad,

Abu Asy-syaiktr dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ali, ia
berkat4 *setelah diturunkannya sepulutr ayat dari surah Baraa'ah

kepada Nibi SAW, beliau memanggil Abu Bakar untuk

membacakannya kepada penduduk Mekatr. Kemudian memanggilku,

lalu mengatakan k"prduko, ;1116 ,:+ +rr-<ir 9i'r.ii vU ,S;. q{ urif

k JLt u$ gusutlah Abu Bakar, dimana pun kou meny'umpainya

malro ambillah surat darirrya, lalu bacakanlah in kepada pendt&tk

Mekal). Lalu aku pun menyusulnya, kemudian aku mengambil surat

darinya, lalu Abu Bakar kembali, lalu berkata, 'Wahai RasulullalL

adal@h sesuatu yang diturunkan mengenai aku?' Beliau menjawab, .i
'q ,hi'tlort\lW|titu :Sui j,e ,Y-b',#,t gtuW akan tetqi
Jibril mendatangiht lalu berkata, "Tidak ada yang dqat menunaikan
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tugas atas namamu itu kccuali engkau sendiri atau seorang lelaki dari

[keluargaJmu)."t6

Diriwayatkan juga menyerupai itu oleh Ibnu Abu Syaibah,

Ahmad, At-Tirmidzi dan ia meng-hasan-kannya, Abu Asy-Syaikh

serta Ibnu Mardawaih dari hadits Anas. Ibnu Mardawaih juga

meriwayatkan serupa itu dari Sa'd bin Abi Waqqash.

Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Al Mundzir dan lbnu Mardawaih

meriwayatkan dari Abu Hurairatr, ia menuturkan, "Aku bersama Ali

ketika Rasulullatr sAw mengutusnya ke penduduk Mekatr untuk

menyampaikan pemutusan hubungan. Kami menyerukan, batrwa tidak

akan masuk surga kecuali orang yang beriman, dan tidak boleh ada

yang thawaf di Baitullah sambil bertelanjang. Dan bahwa pihak-pihak

yang tetah ada perjanjian damai dengan Rasulullatr SAW, maka

waktunya hingga empat bulan. Bila telah berlalu empat bulan, maka

Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari kaum musyrikin. Dan tidak

seorang musyrik pun yang melaksanakan haji di Baitullatr ini setelatr

tatrun ini."lo7

Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Abu

Hurairah, ia menuturkan, "Pada musim haji itu Abu Bakar

mengutusku bersama pala PenyatnPai pengumuman lainnya yang

diutusnya pada hari Nahar untuk mengumumkan di Mina: Bahwa

setelatr tatrun ini tidak seorang musyrik pun yang mengerjakan haji

dan tidak boleh ada yang thawaf di Baitullah sarnbil bertelanjang.

Kemudian Nabi sAw membonceng Ali bin Abi Thalib, lalu

memerintatrkannya untuk mengumumkan pemutusan hubungan. Maka

t6 Sanad-nya hasan, Ahmad (l/l5l); Dicantumkan oleh Al Hai$ami di dalam

Majma' Az-Zawaid (7D9) dan ia mengatakan, "Diriwayatkan gleh.Abdullah bin

Ahmad. Di dalam Sanad-nyaterdapat Mutrammad bin Jabir As-Suhaimi, ia perawi

iii an",tl,namun juga Ainitai tsiqah'Ahmad Syakir (1296) mengatakan, "Sanad-

nya hasan."' tn shahih,An-Nasa'i (5D34), dan di-shahih-kan oleh Al Albani di dalam shahih

An-Nasa'i (2769).
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Ali pun mengumumkan pemutusan hubungan pada hari Natrar: Bahwa

setelah tatrun ini tidak seorang musyrik pun yang boleh mengerjakan

haji, dan tidak seorang pun yang berthawaf di Baitullah sambil

telanjang."los

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia meng'hasan-kanny4

Ibnu Hatim, Al Hakim dan ia men-sltahih-l<anny4ltinu Mardawaih

serta Al Baihaqi di dalam Ad-Dalail dari Ibnu Abbas: Bahwa

Rasulullatr SAW mengutus Abu Bakar dan memerintahkannya untuk

menyerukan kalimat-kalimat itu kepada orang-orang. Kemudian

disusulkan Ali dan diperintatrkannya untuk kalimat-

kalimat itu. Maka keduanya ptur berangkat dan melaksanakan haji.

Lalu Ali berdiri pada hari-hari Tasyrik dan mengumumkan:

Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telatr berlepas din dari kaum

musyrikin, maka berjatanlah kalian di inuka bumi selama empat

bulan. Dan setelatr tatrun ini, tidak boleh ada seorang musyrik pur

yang mengerjakan haji, dan tidak boleh mengerjakan thawaf di

Baitullah sambil bertelanjang. Dan tidak ada yang akan masuk surga

kecuali orang yang beriman. Ali terus menyampaikan pengumuman,

dan ketika ia lelatr, Abu Bakar berdiri menyampaikan pengumuman

itu.l@

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, Ibnu Abu SyaibalL

Ahmad, At-Tirmidzi dan ia men-slwhih-kamya, Ibnu Al Mundzir,

An-Nuhas, Al Hakim dan ia men-slahih-kannya, Ibnu Mardawaih

serta Al Baihaqi di dalam Ad-Dala'il, dart T*rid bin Tubai', ia
menuturkan, "Abu bertanya kepada Ali, 'Dalam rangka apa engkau

bersama Abu Bakar di utus pada saat haji?' Ia mer{awab, 'Aku diutus

untuk (menyampaikan) ernpat hal: Tidak ada yang akan masuk surga

t6 Muttafaq 'alaih, Al Bukhari (369) dan Muslim (?982).
t@ Sanad-nya shahih, At-Tirmidzi (3091), Al Hakim QR3l), ia men-shahih-

kannya dan disepakati oleh Adz-Dzahabi, dan itu memang seperti yang mereka

berdua katakan.
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kecuali jiwa yang beirman. Tidak boleh ada yang thawaf di Baitullah

sambil bertelanjang. Orang mukmin dan orang kafir tidak boleh

berhimpun di Masjidil Haram setelatr tatrun ini. Dan pihak mana pun

yang telah mengadakan perjanjian damai dengan Rasulullatr SAW,

maka masa perjanjian itu hingga batas waktunya, sedangkan yang

tidak ada perjanjian dengan beliau, maka waktunya adalah empat

5u1rrr.,l lo

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas mengenai firman Allah Ta'ala, .A;; 3l 'i i'{ti gtAon

pernyataanJ pemutusan perhubungon dari Allah dan Rasul-Nya), ia

berkata, "Allah menetapkan batas waktu selama emPat bulan bagi

pihak-pihak yang telatr mengadakan perjanjian damai dengan Rasul-

Nya, selama masa itu mereka diboleh bergerak ke mana saja. Dan

Allah menetapkan batasan waktu bagi pihak yang tidak ada perjanjian

damai hingga berakhirnya empat bulan haram, yaitu sejak hari Nahar

hingga berlalunya lima puluh hari dari Mutrarram. Setelah berlalunya

bulan-bulan haram, Allah memerintatrkan beliau meletakkan senjata

terhadap pihak yang telatr mengadakan perjanjian bila mereka tidak

masuk Islam dan membatalkan perjanjian dengan mereka, - dan

menghilang[an syarat pertama, ,gl 
-t$t 

"*, 
;3ti| O-5\ SL

(lrecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perianiian

[dengan mereftal di dekot Masiidil Haram), maksudnya adalah,

pendudtrk Mekah."

An-Nuhas juga meriwayatkan serupa ini darinya, dan ia

mengatakan, ..Dan setelatr itu Rasulullatr sAw tidak pernah

mengadakan perjanjian damai dengan seorang pun."

Abdurrazzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan An-Nuhas

meriwayatkan dari Az-Ztrhitentan g fi rman-Nya, "r35,fil| riv - :J

,i tuot- berialanlah lramu [taum musyrikinJ di mulra bumi selama

tto shahih,At-Tirmidzi (3092), Ahmad (ll3), di-shahr'i-kan oleh Al Albani.
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empat bulan), ia berkata, "Dihsunkan pada bulan Syawwal, dan yang

dimaksud dengan empat bulan ittr adalah: Syawwal, Dzulqa'datr,

Dzulhiiiah dan Muharram."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Zaid mengenai

firman-Nyq .Af;, fi <ti$V (Dan [inilahJ swtu pemaquman dari

Attah dan Rasut-Nya), ia berkata, "Ihr pernyataan dari Allah dan dali

Rasul-Nya."

At-Tirmidzi, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Ali, ia berkata, "Aku bertanya kepada

Rasulullatt SAW tentang haji akbar, beliau pun bersabda, iSt iU
(Hui Nalar).utl Ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Abu syaibalU At-

Tirrnidzi dan Abu Asy-syaikh duinya' dari perkataannya.

, Diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i s€rta Al Hakim dan

ia me*shahih-kannya, dari AMullah bin Qartb" i" !ff"t",
"Rasulullah sAw bersabda, it itid t',';li .ia, ir.t' .,;9 ;Si 'nsit gwi
yang potry agung di sisi Attah adatih hqi Nahor, kcnrudian luri

Qtr' fiwri menetopJ)."'r'

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abu Aufq dari Nabi

sAw, batrwa beliau bersabda, f\i'ea ii ritt i-bti ii @ari Adha

[hari turbanJ ini adolahhari haii akbw)."

Diriwayatkan oleh Al Bukhaxi secara mu'alloq [tanpa awal

sannd-tyal, Abu Daud, Ibnu Majalu Ibnu Jarir,Ibnu Al Mundzir, Ibnu

Abu Hatim, Abu Asy-Syaikh, Ibnu Mardawaih dan Abu Nu'aim di

dalam Al flilyah,dari Ibnu umar: Bahwa pada hari Natrar, Rasulullah

SAW b€rdiri di antara ju6rah-jumrah saat musim haji yang beliau

'rt Slnhih,At-Tirmidzi (957). Al Albani mengatakan, "Shahih"
'Yaitu hari boihrtnya setelah hari Nahar, yakni tanggal ll Dzdlhiiiah. Dinamai

demikian kar,ena saat iti orang-orang yqbrwn (ncnap) di Mina- (Al Qurnu Al

'*\il'r*r^, Abu Durd (l?65), Al lrakin (4221), dan dr'stahi*knoleh Al
Albmi.
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laksanakan, lalu beliau bersabda" fl5 ili 'r{l lUarf apa ini?),lVlereka

(para satrabat) menjawab, "Hari Natrarj' Beliau bersabda, 'EJ iT li
;\i ltni hari haji akbar))'tt3

Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu

Mardawaih, meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "Abu

Bakar mengutusku bersama orang-orang yang menyampaikan

pengumuman pada hari Natrar di Mina: Batrwa setelatr tahun ini tidak

ada seorang musyrik pun yang melaksanakan haji. Tidak ada seorang

pun yang thawaf di Baitullah dengan bertelanjang.""o Hari haji akbar

adalatr hari Nahar, dan haji akbar adalatr haji. Dikatakan akbar karena

orang-orang mengatakan haji kecil, maka Abu Bakar diutus untuk

menyampaikan itu kepada orang-orang pada tatrun itu, sehingga pada

tatrun haji wada', saat Rasulullah SAW mengerjakan haji, tidak ada

seorang musyrik pun yang mengerjakan haji. Dan pada tatrun yang

mana Abu Bakar diutus kepada kaum musyrikin, Allah menurunkan:

# :ifrgt r:3y YjJr, <rit q:6- (Hai orang-orans yans

beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu nai is) )'

Ath-Thabrani meriwayatkan dari Samurah bin Jundub: Bahwa

pada saat penaklukan, Rasulullafr SAW bersabda, fli 'd-j' ir; r.ri L1

(Sesungguhnya ini adalah tahun haji akbar). Beliau juga bersabda,

i$ti ,sjr,a$'{1*ri ,purlsi d p.n ,t tE.).1i,'d,fib;,,Lir { i**\
* G t{,i "1q:t Gir:3'i.'c;o*.t;,'€;*o q\9 $ W 4
f '*U-,ri ,pd' :f |tl:ts ,pt)\ii 9r:1A de JI'#- li vQ6 76
'abtA itn,F 16l (Bertemunya [bertepatannyal haji kaum muslimin

dan haji lcaum musyrikin dalam tiga hari berturut-turut, dan

bertemunya lcaum nashrani dan kaum yahudi dalam tiga hari

berturut-turut [pulaJ, malca bertemulah pertepatanlahJ haji lraum

tt1 shahih, Al Bukhari (8/l7l) secara mu'allaq; Ibnu Majah (3058), dan di-
shahih-Y,an oleh AI Albani.

"o Mutto\aq 'alaih, Al Bukari (4655) dan Muslim (2t982) dari hadits Abu
Hurairah.
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nwlimin koyn musyrilj,u W nasboti de, luurrt yolrudi dolan

enom fiqi berturut-ttrtrt. Dot seme$ok diciptakoryn lugit dot

bumi, itu tidak pernah tetiadi sebelwn talun ini, dott tidak akon

bertemu [bertepatanJ lagr setelah ,okm ini hinggo teriodinya

Honat)."r15

AMtrnazzaq, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Ilatim

meriwayatkan dari Al Hasan: Bahwa ia ditaryra t€Nrtang hari haji

akbar, ia prur bckata, 'Ada apa kalian dengan haji akbor? Itu adalatl

tahun haji yang mana Abu Bakar ditugaslon oleh Rasulullah SAW

untuk psrg haji bersama oiang"orang, saat itu ka116 mrslimin dan

kaum musyrikin berhrmpul [karena walrtrmya Uersamaml. I&rena

itulah disebutkan haji akbar. Dan juga Uerteeatan denggn hari raya

kaum yahudi dan hari raya karlm nashranir."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Al Musalryab, ia

bcrkatq *Haji akbar adalah had kedu8 dari hari Nahar. Tidal&ah

engkau lihat batrwa imam menyanrpaikanlh$oh fdahri itu?'

Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan'dari Al

Miswar bin Maf;hramah: Bahwa Rasulullah SAW bersabde i'*'it-

f\i g;,lr ii,te (Hari Arafah ini adolah hoi taii albw).tt6

Ibnu'Sa'd, Ibnu Abu SyaibalU Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan

Abu Asy-Syai}h meriwayatkan dari Umar bin Khaththab, ia berkata'

"Haji akbar adalah hari Arafah."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Ash-shabha' Al Bakri, ia

berkata, *Aku tanyakan kepada Ali bin Abi Thalib tentang hali haji

akbar, ia pun berkatq 'Hari Arafah'."

tE Dicantnmkan oleh Al Haitsami di dalam Al Mqima' Qlz94. et ia

me,ngatakan, "DiriwayafiIon oleh Atfu-Thabpani, dm pr,a perawinya ddalah BAah
namun matalr-lnpmunkar."

rt5 Disebudon oleh lbnu Kalsir di dalam ta&irn5n (@8.34).
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Abu Ubaid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Halim dan Abu Asy-

Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "sesgngguhnya

hari Arafah adalah hari haji akbar." Ibnu Jarir juga meriwayatkan

serupa itu dari Az-Zubar.

Cukup jelas bagi anda, bahwa hadits-hadits yang menyebutkan

bahwa hari Natrar adalah hari haji akbar, adalah hadits-hadits valid

yang terdapat di dalam Ash-shabibarn dan lainnya dari berbagai jalur

periwayatan. Maka riwayat-riwayat. yang menyatakan batrwa haji

akbar adalah hari Afarah tidak cukup kuat unttrk menyangkalnya.

Ibnu Abu Syaibatr meriwayatkan dari Asy-Sya'bi: Batrwa ia

ditanya; "Ini haji akbar (haji besar), lalu apa itu haji ashgar (haji

kecit)?" Ia menjawab, "Umratr di bulan Ramadhan.'

Ibnu Abu Syaibatr meriwayatkan dari Ibnu Ishaq, ia berkata,
*Aku tanyakan ke,pada AMullah bin syaddad tentang haji alcbar, ia

pun berkatq ;Hari akbar adalatr:harir Nahar, sedangkan haji kecil

adalatr urnrall'." Ibnu Abu Syaibdr juga meriwayatkan serupa itu dari

Mujatrid.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mutrammad bin Mas'ud,

ia berkata, "sufyan bin Uyainatr ditanya tentang berita gembira

mengenai sesuatu yang dibenci, ia pun-berkata, '{palqah engkau

belum ntendengar fimran Allah Ta'ala, 4J 
=r:4[{{t4$i 

rfj fom
beritakanlah ftepada orang-orang kofr, [balwa mereka akan

mendapatJ siksa yang pedih)' ."

4t4

lllYlpr{), A}'s"l; (-t11&{61'hU$q'{,%-f
'#ti|,@#fi 4.)'rti';,y

u(,

''qP dtr$t(3
blr{Sirf;6i;!r3i&rr{t{pipir'ffl '#til
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"W:k < C)Iyjr:i';!4fr VGf, g2G og *z;'J+ -&

'eL',*'.{r;g q-rrtbfiofi u,3j6rtii;
5iJ;.5 i3 ;#ra:t *U xg f fi {#

"Kecuali orang4rong muryirihin yang hanu mengadakan
perjanjian (dengan mcreka) dan mereho tidak mcngurangi sesuatu

pun (dari bi perjanjian)ru dan tiitak (pala) mcreka membantu

seseorang yang memustrti hanu, maka terhadap mereka itu
penuhilah janjinya sanryi futos wahunyo Suungguhnya Allah

menyukai orang4rang Wg bcrtohry" Apobilo stdah habb butan-
buhn Haran itq maha buuhlah orung.orohg fr.nsyitiLin di mana

saja hamu jumpai ncreka, dan tangkopkrt nurek* Kcptnglah
mereka dan ktailah di tempol pengintaian fiha mereha bertauba

dan mendhi*an shatal dan menanaihan zlkat, naka berilah
kebebasan hepada mereha untuk befiatan Sesungguhnya Altah

Maha Penganpun lagi Maho Penyayong. Dan jika seseorung dari
orang4rang muryirthin itu neminta perlindungan hepadamur rrraha

lindwgilah ia supaya io sempat mcndengarfmrun Allth, hemudian

antarhanlah ia he tempatyang aman baginya. Demikian ilu
. disebabkan mereht haunyang tidth nengetahui."

(Qs. At-Taubah [9]: a{)

pengecualian dengan firman-Ny 
" i-6 O-i| *y 6ecuti

orang-orang [musyirikinJ yang kamu mengadakan perjanjian fdengot
mer e ka), menurut Az-Za11aj, batrwa ini kembali kepada kalimat: t i$i
([Inilah pernyataanJ pemutusan perhubungan). Perkiraannya: Inilatr
pernyataan pemutusan perhubungan dari Allah dari Rasul-Nya kepada

kaum musyrikin yang telatr mengadakan perjanjiaq kecuali oftrng-

orang dari antara mereka yang tidak melanggar penja4iian
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Di dalam At Kasysyafdisebutkan, bahwa ini pengecualian dari:

ll$ (Mala berjalanlah kamu), perkiraannya: Maka katakanlah

kepada mereka: Maka berjalanlatr kamu, kecuali orang-orang yang

kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka kemudian mereka

tidak melanggal perjanjian itu, maka terhadap mereka itu penuhilah

janjinya sampai batas waktunya. Pengarang Al Kasysyaf mengatakan,

"Pengecualian ini bermakna penyusulan. Seolah-olatr, setelah

diperintatrkan demikian untuk bersikap demikian terhadap pihak-pihak

yang melanggar perjanjian, lalu dikatakan: akan tetapi orang-orang

yang tidak melanggar pernjanjian, maka terhadap mereka itu

penuhilatr janjinya dan jangan perlakukan mereka seperti yang

tersebut."

Pandangan ini disanggatr, bahwa ada pemisatr antara yang

dikecualikan dan yang dikecualikan darinya, yaitu irl <j'o"i't (Dan

[inilah] suatu pemaH,uman dari Allah) dst. Ini dijawab, bahwa yang

demikian ini tidak masalah, karena bukan unsur eksternal.

Ada juga yang mengatakan, bahwa pengecualian itu dari

orang-orang musyrik yang disebutkan sebelumnya sehingga menjadi

bersambung. Pandangan ini lematr.

Firman-Ny a, t*:.. {tirt-{ i Or" mereka tidak mengurangi

sesuatu pun [dari isi perjanjianJmu), yakni tidak ada pengurangan

sedikit pun dari isi perjanjian itu. Ikmah dan Atha' bin Yasar

membacanyu, flo;i, dengan dhadh bertitik, yakni: tidak melanggar

perjanjian dengan kamu. lni menunjukkan batrwa di antara pihak-

pihak yang telatr mengadakan perjanjian itu ada yang melanggar

janjinya dan ada juga yang menetapinya. Lalu Allah mengizinkan

Nabi-Nya SAW untuk membatalkan perjanjian dengan pihak yang

melanggar perjanjian dan memenuhi perjanjian dengan pihak yang

menetapinya hingga batas waktunya.

\1r3 {-& 'br$ 
{3 <ao, tilqk tputal meretra membantu

seseorang yang memuiuhi tramul.'a7'i*i' [yakni dari kalimat 1t#)
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adalah ,ft&Jt (banhr-membantu), yakni mereka tidak me,mbanhr

seorang prm di antara musuh-musuhmu unttrk menyerangmu.

i:ril gLW (moka terhodop mereka itu peruhilahianiinya

sampai botas wa&rmya), yalni tepatilah perjanjian dengan mereka

s@ara sempumalanpa menguraugi -ff:Y 
$A"rrrp"t baas wahttnya)

yang telah kamu sepakati walaupun ihr lebih dai empt bulan. Dan

janganlah perlahrkan mereka de,lrgan p€merangan s€Perti pihak-pihak

yang melanggar atau mengrrangi perjmjian setelah habisnya batas

waktu t€rsebut, yainr empat bulq dan: lima puluh hri, sebagaimana

peruaaan pmdangan di atas tadi.

Firman-Nya, Xi:,t$ t;t$:lt$ifii $ #$f :&l$E
(Apabila $dah labis bulan-bulor Hoott itu, noka houlrlah orang-

ororg nusyirikin di mana saja kamu jumpai merelca'). Habisnya bulan

artinya genapnya bagran demi ba,gan hingga sele.sai seperti

tanggalnya tulit dari yang dibunghrsnya. Ini bentuk rcdaksi yang

menyenrpakan perrbatasan waktu dari waktrmya sebagaimana

terpisahnya sesuatu yang tetap dari tempatnya trs6t matora e)Uli
adalah )rang terjadi di antara hewan dan kulitnya, lalu'kata ini

dipinjam rmtuk mengungkapkan tentang habisnya bulan. Dikatakan:

ekt - bi, - ItiJ.J - ']IJt |*i, artinya keluar dari bulan itu
Contohnya rmgkapan seorang penyair,

;If,,r',ril)t,{-")lt F '+'*ilX'l!lt'*,L t $y

"tr(ala bulan telah berlalu aht memulai seperti dia,

atlarylah untuk membunuh dengan htlalui bulor-bulan dan

permulaanht."

Dikatakan: Vb if;l i*J3 artinya 'nb'l (wanita ihr

menaggalkan pakaian rumatrnya). Di dalarn Al Qur'an disebutlran:

"qlf 
'4 g ',fif itZ:; (Dan suatu tanda [tcelansaot Attah yang
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besarJ bagi merela adalah malam; Kami nnggalfuin

malam rta) (Qs.Yaasiin [36]: 37).

dari

Para ulama berbeda pendapat mengenai penetapan bulan-bulan

haram yang disebutkan di sini. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa

itu adalatr bulan-bulan haram yang sudatr dikenal, yaitu Dzulqa'dah,

Dzulhijiah, Muharram dan Rajab. Tiga bulan bertgnit-tgrut, dan satu

bulan terpisatr. Makna ayat ini berdasarkan pendapat ini: Wajibnya

menahan diri dari pemerangan terhadap kaum musyrikin yang tidak

mempunyai perjanjian dengan mereka selama masa bulan-bulan ini.

Sementara itu, pengumuman dan pengembalian perjanjian kepada

kaum musyrikin dilakukan pada hari Nahar, maka sisa waktu dari

bulan-bulan haram dari tiga bulan yang berttrut-turut itu tinggal lima

puluh hari, dan itu berakhir dengan habisnya bulan Muharram. Lalu

Allah memerintatrkan untuk memerangi kaum musyrikin dimana pun

mereka berada. Demikian yang dikatakan oleh sejumlatr atrli ilmu,

termasuk di antaranya adalatr Adh-Dhahhak dan Al Baqir. Juga

diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan dipilih oldr Ibnu Jarir.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa yang dimaksud adalah

bulan-bulan perjanjian yang diisyaratkan oleh firman-Nya, $tfj&
'6-f $ fi$ (matra terhadap mereka itu penuhilah janiinya sampai

batas waktunya)

Disebut haram karena Allah SWT mengharamkan darah kaum

musyrikin atas kaum muslimin pada masa tersebut dan melarang

menyerang mereka. Demikian pendapat sejumlah ahli ilmu, termasuk

di antaranya Mujahid, Ibnu Ishaq, Ibnu Zud danAmr bin Syu'aib.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu adalah bulan-bulan

yang disebutkan di dalam firman-Nya , i'SS gi*i 9\;i (Matra

berjalanlah kamu flcaum musyrikinJ di muka bumi selama empat

bulan). Pendapt ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan yang lainnya.

Pendapat ini di-rajih-kan oleh Ibnu Katsir, dan menceritakannya dari

Mujahid, Amr bin Syu'aib, Muhammad bin Ishaq, Qatadatr, As-Suddi

siang
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dan Abdurrahman bn Taid bin Aslam. Insya Allah nanti akan

dikemukakan pada pena8iran srrah ini juga keterangan tentang

hulom Uerperang pada btrlan-bulan haram yang ada di setiap

tahuonya.

Makna i;:^ta3 $ 6 mnto saja kamu iunwi mereka)

adalah.di teinpat mana saja kamu me,ndapati mereka, baik itu di tanah

halal manpnn tanah har,am. Ivlakna i;fit @on tangkaplatt mcreka),

yakni tawanlah. Ikrcna lU*li aOaan ili ltauraoanl. lvlakna 

":tdrb/akni, dari kalimat iilffiladalah mencegah mereka berteliaran di

negeri-neeri kaum duslimin kecrlali d€ngan izin &ri m-ereka. '*?,
adalah t€mpat gntrk m€ngiftai mgsuh. Dikatakan 'li;$\l - ,fii 'e,:b')

artiryra qi (*u mengawasi si fulan). Uafnaq'a: Duduklah rmtuk

mengintai mereka di temp*-tempa kamu mengintai.

Amir bin Thufail mengatakan,

;-"/Ju. ;A,^lj.jlt'ol t4le;.ilt lt;t'c$r;'j
a

"sunggung engkmt telah tahu namun pertandamu itu tidalc tahu

balwa lccnationjuga nrengintai yang remaja."

An-Nabi ghah me,ngaakan,

)*\ifi.U 'of; 
rF" yi'u,l,;lt'otS>al

*Aht ffitik, batwa kcjahilqt ofulah trenihrutan mosai"-*o

ksena kcmatian, 
"r-rrti*o 

mengintai semuo j iwa."

l*rfatu LL wdl kalimat *i; 'LL @i tumyrut

pengintaiut) pada posisi nashab karena sebagai zharf, demikian

pilihan Az-7ayaj. Pendapat lain menyebutkan bahwa norfulpla
kar€na ttaz'ul rufidh [partikel penyebab klrafadhl, yakni: )b7 ,F e
(di setiap tempat pengintaian). Abu Ali Al Farisi menyalabkan Az-

hllaj yang menganggapnya sebagai zharf.

591TAFSIR FATHUL QADIR



Ayat ini mengandung perintatr untuk memerangi kaum

musyrikin saat berakhimya bulan-bulan haram, dan ini berlaku umum

terhadap setiap orang musyrik, tidak ada yang tidak tercakup oleh itu

selain yang dikecualikan oleh As-Sunnah, yaitu perempuan, il*-
anak dan orang lemah yang tidalc mampu manerangi. Dan juga

dikecualikan darinya ahli kitab yang menyerahkan upeti dengan

anggapan batrwa lafaztt "kaum musyrikin" ini mencakup mereka juga.

Ayat ini menghapus hukum setiap ayat yang menyebutkan

untuk berpaling dari kaum musyrikin dan bersabar terhadap gangguan

mereka. Adh-Dhahhak, Atha' dan As-Suddi mengatakan, "(Hukum)

ayat ini dihapus oleh ayat: d$eVtGP;e|(dan sesudah in kamu boleh

membebaskan mereka atqt menerima tebusan). (Qs. Muhammad [47];

4), sedangkan tawanan tidak boleh dibunuh secara paksq batrkan

boleh dibebaskan atau dengan menerima tebusan. Sementara Mujahid

dan Qatadatr mengatakan, "Bahkan ayat ini menghapus (ht*um) ayat:

d8 ef,';, V €f 1An sesufuh itu kamu boleh membebasknn merelra

atau menerima tebusan) (Qs. Muhammad l47l: 4), dan tidak ada yang

diperbolehkan terhadap para tawanan dari kalangan kaum musyrikin

selain dibunuh." Ibnu Zaid mengatakan, "Kedua ayat ini tetap

berlaku." Al Qurttrubi mengatakan, "Inilah pendapat yang benar,

karena pembuntrhan, pembebasan dan penerim&ur tebusan tetap

diberlakukan dari ketetapan Rasulullah SAW terhadap mereka dari

sejak permulaan perang yang mereka alami, yaitu sejak perang

Badar."

Firman-Ny a, 'z;lgiuit;i ',J3J1 VGft $1t: $ (Jitra meretra

bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zaknt), maksudnya

adalah, bertaubat dari syirik yang merupakan sebab dibunuhnya

mereka, dan mengaplikasikan taubat itu dengan melakukan rukun-

rukun Islam yang lebih besar dari itg, yaitu mendirikan shalat, ini

merupakan rukun yang penyebutannya mencukupi dari penyebutan

ibadatr-ibadah fisik lainnya karena shalat merupakari pokoknya, serta
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menunaikan zA<at, ini merupakan rukrm lainnya yang bersifat materi

sehingga mencukupi dari penyebutan ibadah lainnya yang terlait

dengan harta karena ini merupalcan pokok utanranya. fr14 1;1t
(naka berilah kebebasan kcpad4 mqeleo wrtuk berialan), yakni

biarkanlatr mereka, janganlah menawan merekq serta jangan

mengepung mereka dan jangan pula membrunrh mereka. 39" /.ii !4
(Sesungguhrrya Atlah Maha Penganpu) bagi mereka bl: (laSi

Maha Penyayang) terhadap mereka

Firman-Nyq l,:S 'rft;tl <tf;:I li';J 3$ (Dan iika
seseorang dari orang-orang Dry,fuClfu, itu meninta perlindungan

kcpadamu, maka lindungilah ra). Dikmkm 6li'o';o;-! artinya lriil
tiE oSS- ill lafu meminta si fulan rmtuk menjadi penjaga), yakni

menjaga dan melindungi dari orang ztalim yang menzhalimiku, atau

pengganggu yang mengganguku. Mtfu'-nya T-7 Wr"ro li'l yzrrrg

diperkirakan yang ditafsirkan oleh kelimat setelahnya, yakni: yf.r

':lzrii-yll6lf ,:l1eAl, namun mereka tidak menyukai digabungkannya

penafsir dan yang ditafsirkan. Maknanya: Dan jika seseorang dari

orang-orang musyirikin yang kamu diperintatrkan untuk

memeranginya itu meminta . perlindrmgan kepadamu, maka

lindungilah ia, yalmi jadilah pelindrmg dan pengaman baginya. i;-
;i'rg '{i- (suprya ia sempat mendengu fimm Allah) darimu dan

menghayatinya dengan sungguh-srmggrrlr, serta mengkaji hakikat

yang kamu serukan kepadanya. ',EiU'nf iQn rrau, antarkanlah ia

kc tempat yang aman baginya), yakni, nrmah yang ia aman di

dalamnya setelatr ia mendengar firman Allah bila ia tidak memeluk

Islam. Kemudian setelatr kamu mengantarkannya ke tempat yang

aman baginya itu, perangilah ia, kil€na ia sudah keluar dari

pengamananmu dan kembali ke wilayah yang menghalalkan daratrnya

yang diwajibkan pembunuhannya dimana pun ia ditemrrkan. Kata

penunjuk 6l; lOemikian itu) menrmjukkan kepada perintatr untuk

melindungi dan seterusnya. 5;5j-.1 i3 ;$1{a*ruabkan mereka
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kaum yang tidak mengetahui), yakni, disebabkan mereka tidak

memiliki ilmu yang bermanfaat yang dapat membedakan antara

kebaikan dan kebunrkan mengenai kondisi dan akibatnya.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya, #"i; Oil {t (Kecuali orang-orang yang kamu

mengadalcan perj anj ian [dengan merekaJ), ia berkata, "Mereka adalatt

Quaisy."

Ia juga meriwaytakan dari Qatadatr, ia berkata, "Mereka kaum

musyrikin Quraisy dimana Nabiyullatr telatr mengadakan perjanjian

damai dengan mereka pada saat perjanjian Hudaibiyah, dan setelah

hari Natrar itu masa perjanjian dengan mereka masih tersisa empat

bulan, maka Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk memenuhi

perjanjian dengan mereka hingga habisnya masa perjanjian itu."

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh

meriwayatkan dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far mengenai

firman-Ny q $tit {.,51 {t (Kectali orang-orang yang lwmu

mengadakan perjanjian [dengan merekaJ),ia berkata, "Mereka adalatr

Bani Judzaimatr bin Amir bin Bani Bakar bin Kinanah."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-

Nya, i;3 Jt i'# dtfjt$ (maka terhadap mereta itu penuhilah

janjinya sampai batas wahunya), ia berkate "Saat itu Bani Mudzhaj

dan Khuza'atr masih mempunyai masa perjanjian. Itulatr yang Allatt

firmankan, i65i Jt i# dt fj"S (maka terhadap mereka itu

penuhtilah janjinya sampai batas wabwtya)."

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari As-Suddi mengenai

firman-Ny4 €rt:t U r3"i; O-it I (Kecuali orang-orang

musyirihin yang kamu mengadakan perjanjian [dengan mereka), ia

berkata, "Mereka adalah Bani Dhamrah dan Bani Mudlaj dari Bani

Kinanatr. Mereka para sekutu Nabi SAW dalam perang masa sulit

karena kelaparan. l{.1 {gt- { ? <^ mereka tidak mengwangi
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sesuatu piln [dari isi perjanjianJmu), kemudian mereka tidak

mengurangi isi perjanjian itu dengan pengkhianatan apa pun, i)3
,ail' '# W-(dan tidak [putal mereka membantu seseorang yang

memusuhi kamu), yakni tidak membantu musuhmu untuk

menyeransmu Fi:Y Jti# dt$fi@aka terhadap'meretra itu
penuhilah janjinya sampai batas wgktunya), yakni batas yang telah

kamu syaratkan kepada mereka.'q#l,i*'f,li'ii 1Se sunggunny a A I t ah

menyu[ni orang-orang yang bertalcwa), yaitu yang bertakwa kepada

Allah dalam hal-hal yang diharamkan atas mereka sehingga mereka

mementrhi janji. Lalu setelatr diturunkamya ayat-ayat ini Nabi SAW
tidak pernatr lagi mengadakan ffianjian deirgan seorang pun."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi mengenai

firman-Ny 
^, fA '#fil '&1 ,i9 (Apabita sudah habis bulan-bulan

Haram itu), ia berkata, "Empat bulan tersebut adalah: dua puluh hari

dari'Dzulhijjatr, lalu Muharram, Shafar, Rabi'ul Awwal dan sepulutr

hari dari Rabi'ul Akhir." Saya katakan: Maksud As-Suddi, batrwa

bulan-bulan ini disebut bulan-bulan haram karena merupakan jaminan

keamanan bagi pihak-pihak yang telatr mengadakan perjanjian damai

sehingga'selama masa itu diharamkan peperangan, jadi bukan sebagai

bulan-bulan haram seperti yang sudatr diketahui.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Adh-Dhahhak mengenai

ayat ini, ia berkata, "Yaitu sepuluh hari dari Dzulqa'dah, lalu

Dzulhijjatr dan Muhanam tujuh pulutr hari.'

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata,

':yaitu empat butan yang difirmankan, I *S ,f:{i Oli ;i, (Maka

berjalanlah kamu [kaum muryriHnJ di muka bumi selama empat

bulan);'

Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan dari Qatadatr yang

moryerupai perkataan As-Suddi tadi.
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Abu Daud di dalam Nasildrnyameriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Ny u, i#i) 4 -t-{r:rijfJJ6f{ 'fr|ii'{;iiti|
(Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, mala bunuhlah orang-

or.W.g musyirikin di manq saja kamu iumpai mereka), ia mengatakan,

"Kemudian (hulnrmnya) dihapus dan mengecualikan dengan

berfirman, WiL" i;Uli Yit S',!4rt VGf-t $2C ;$ (Jitra mereka

bertaubat dan mendirilcan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah

lrBbebasan kcpada mereka untuk berialan),dan berfimran, '6713$

;ti & '€J/ g ',# '6(lJJ <r-d$ (Dan iitra seseorang dari

orcug-or-ang musyirihin itu meminta perlindungan kcpadamu, maka

lindungilah ia supaya ia sempat mendengwfirman Allah)."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari

Mujatrid mengenai firman-Nya, |* '4# <rd-#I 'A'A it|
(Dan jika seseorang dari orang-orang musyirikin itu meminta

perlindungan kcpadamu m&a lidungilah ia), ia berkat4 *Yaitu

orang yang datang kepadamu dan mendengarkan dengan seksama apa

yang engkau ucapkan serta mendengarkan dengan seksama apa yang

diturtgrkan kepadamq maka ia aman ketika mendatangimu lalu

mendengarkan firman Allah hingga ia sampai ke tempat ydng aman

baginya dari tempat ia datang.'?

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu 7-aid mengenai

firman-Ny4 'fiU'^ifi f (Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang

aman baginya), ia berkata, "Jika ia tidak menyetuji aPa yang

disampaikan dan diberitatrukan kepadany4 maka antarkanlatr ia ke

tempat yang aman baginya. Ketentuan ini tidak dihapus."

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Qatadatr mengenai

firman-Ny a" ;t '$ 'g '6 Gupoyo ia sempat mendengar firman
Altgh), ia berkata, "Yakni Kitabullah."

Abu Asy-Syailtr meriwayatkan dari Sa'id bin Abi Arubatr, ia

berkata, "Ketika seseorang datang lalu mendengarkan Kitabullatr dan

mengakuinya serta memeluk Islam, maka itulah yang diserukan
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kepadanya. Jika ia mengingkari dan tidak mengakuinya, maka ia

dikembalikan ke tempat yang aman bagtnya. Kemudian (ketentuan)

ini dihapus dengan f,t *-Ny.r % 'tSf <ag;S $S
'fiU ';*ilS, @an perangilah muryrikin itu semuoltva

sebagaimana mereka memerangtmu setilanyo (ayat 35))''

O-$i $ y ait'.,--; $i'"." 
";f 

i*+- JiSl-iK-'7:L
'/'fr'lrt[ lr#r'$ lrycir$t 4 "-r. 

i.tiL
{r fi,r#; 1 ?,4; tiix, uts 3Z'- @ <4#1 {)-

<,j$'{;*, ;.i3 &; fq':}\ €sg;?>*;
13rL \i')6, i#y:* tl\iA, i'46 $$ #,Y"rr;i :r

6rr#w4ir,'*+S;$w.go6#i7@6,1;x
.,!i4titi6iiu6 o$@

@'utr iAd'St#;
"Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-

Nya dengan orang-orang mrcyirikin, hecuali orang4rfang yanS

kamu telah mengadakan perianiian (dengan mereka) di dekat

Masjidil Haram maha selama mereha berlaku lurus terhadapmu,

hendaktah hamu berlaku lurus (pula) terhadap mereho'

sesungguhnya Altah menyukai orang4rang yang bertakwa.

Bagaimana bisa (ada perianiian dari sisiAllah dan Rasul-Nya

dengan orang-orang musyirikin), padahal bila mcreha memperoleh

kemenangan terhadap kamu, mereka tidak memclihara hubungan

kekerabatan terhadap kamu dan tidak @ula mengindahkan)

'g,jti .r Fr*9'$4y1 Vt J,
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__r

perjanjian Mereka menyenanghan hatimu dengan mulutnya,

sedang hatinya menolah Dan kebanyakan mereka adalah orang-

orung yangfosik (tidak menepati perjanjian). Mereka menukar

,rr1iw,,.. ayot-ayatAllah dengan harga yang sedikit, lalu mereka

,',ppunghalangi (manusia) dori jalan Atlah. Sesungguhnya amat

buruklah qa yang mereka kerjahan itu Mereka tidak memelihara

ftubungan) kekerabatan dengan orangerang mukmin dan tidak

(putil mengin:dahhan) perjanjian Dan mcreha itulah orangerang
yang melampaui batas. Jiha mereka bertaubat, mcndirikan shalat

dan menuaihan ?pkal, maha (ncreha itu) adalah saudara-

saadoramu seagarruL Dan Kani menjelashan ayat-ayat itu bagi

kaunyang mengetahui." (Qs. At-Taubeh [9]: 7-11)

Firman-Nya,,);3 3J"; 6i 
"tt 

3;1'u:?#-f{i J?
(Bagaimana bisa ada perju$ian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya

dengan orang-orang musytrtkin). I(alimat tanya ini berfimgsi sebagai

nngkapan keheranan yang mengandrurg makna pengingkar*. 3-i7 ai

sini sebagai isz iK. D* tentang khabu-nya ada tiga pendapat:

Pertanta,batrwa klabar-nyaadalah,T:i- yang didatrulukan sebagai

kalimat tanya. Kedut, bahwa khabu-nya adalah i?ri.tl, Oarr

berdasarkan kedua pendapat ini, -aka i-:e sebagai zharf'Sf7, atau

zlrorf if<. atau sifat ijl. Ketiga,bahwa klnbar-rrya adatah '^4

;i.
Di dalan ayat ini terdapat kalimat yang disamarkan,

maknanya: Bagaimana bisa ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasul-

Nya dengan orang-orang musyirikin untuk mengamankan mereka dari

adzabNya. Ada juga yang mengatakan, bahwa makna ayat ini:

Adalah mustahil ditetapkannya perjaqiian bagi mereka, karena mereka

itu' ailalah musuh-mustrh kamu yang menyembunyikan pengkhianatan,

maka mereka tidak menginginkan itu dan tidak mendambakannya.

s98 TAFSIR FATHUL QADIR



Kemudian Allah menambahkan seraya berfirman, -s.31 SL

,.$i #1 'r* t.,4i (kccuati orang-orang yang lamu telah

mengadalran perjanjian [dengan merekal di dekat Masjidil Haram),

maksudnya adalatr, akan tetapi orang-orang yang kamu telatr

mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram dan

mereka tidak melanggar serta tidak mengUrangr perjanjian itu, maka

janganlatr kamu memerangi mereka. Maka selama mereka berlaku

lnrtrs terhadap perjanjian yang mereka dan kamu sepakati, lt#l
'{(henda*tah karnu berlaht lurus (puta) terfiadap mereka). Ada yang

mengatakan bahwa mereka adalah Bani Bakar, ada juga yang.

mengatakan bahwa mereka adalah Bani Kinanatr dan Bani Dhamratr.

Ada dua pendapat mengenai lafazh ti di sini. Pertama, batrwa ini

adalatr mashdar zamani. Kedua, bahwa ini kalimat syarat.

Redaksi firman-Ny a, <i&J\ |e'ifr '"t y lS r tuns srrhrry a Alt ah

nenyulrai orang-orang yanE bertalcu,a) mengisyaratkan bafiwa

pemenuhan janji dan berlaku lunrs dalam melaksanakan perjanjian

termasuk sikap or,ang-orang yang bertakwa, sehingga ini merupakan

alasan perintah bersikap lunrs.

Firman-Ny a, i!4fr1i4)X- ob J^;'1- (Bagaimarna bisa [ada

perjanjian dari sisi Atlah dan Rasul-Nya dengan orang-orang

musyirikinJ, padahal bila mereka memperoleh kemenangan terhadap

tramu). AUah mengulang kalimat tanya keheranan sebagai. penegas

dan pernyatu*. p.rt iru*rryu, tli{ *: ht '+ W e 't& *
6'i;our# ti:*-l nU iati(Bagaiman" Uiru ada perjanjian dari

sisi Allah dan Rasul-Nya dengan mereka? padahal bila mereka

memperoleh kemenangan terhadap kamu), 133i{ (merepa tidak

memelihara), yakni '& tifi- I (mereka tidak memperdulikan kamu)

dalam tA {1:14,bungan kckerabatan), yakni: persnhabatan, 't> tri
(dan tidak (pula 

.mengindahkan) 
perianjian). Disebutkan di dalam

Ash-Shahhah, 'Jfi ua"tut 4ir 6e4anlian) dan i;riir qfceterabatan).

Contohnya u"up* Hassan :
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,.t".t'u UL.of afi
" Sungguh bahw a kekerab atanmu dari Quraisy

seperti kekerabatan anakunta dari anakunta."

: I Azrlayaj mengatakan, "Menurutku, 3Ii sebagaimana yang

ditetapkan bahasa berotasi pada makna ketaja4an. Contohnya: il)t

Cr.l. Cr."eiaman untuk senjata). 'uiV lt\|, yakni pendengaran yang

tajam. Contoh lainnya perkataan Tharfah bin Al AM saat

membicarakan telinga untanya yang tajam dan tegak,

.o.t r.c.)* ,!-* 16'rpLk f:* oat'J:;; )6:i,.
"Berdiri tegak not tajam sehingga dari situ diketahuitah lehernya

bagaikan telinga domba saat membawa air sendirian."

Abu Ubaidah berkata, *iltiuOAun liit' O"rj*jian), sedangkan

iiilr aoaan p-$r {teman;.' ' 
.

Az-bthimengatakaq "i1iuOa.n nama Allah dengan bahasa

Ibrani. Asalnya qoi J$i, y"iil ;djr (yang mengkilat/berkilau).

Dikatakan: if - ',::l - 'tj 'Jl (warnamya berkilau) yaluri gi ia
(bening lagi mengkil*). Sedangkan iihr uaAun tgir 6aminanl, bentuk

iamaknya ii)."
fsirkan i1i a"og* 4ilr 6e4anjian) berarti terjadi

pengulangan sebagai penegas walaupun dengan lafazh yang berbeda.

Abu Ubaidah mengatakan, *iilJr adalatr i.li3r 6aminan)." Abu

UUaiaan juga mengatakan, "iiliJl adalatr iuti (perlindrmgan).

Sebagaimana disebutkan di dalam saMa Nabi SAW, p,$f trri,X-t
(dan berlaht pula dengan perlindungan [iaminanJ yang terendah

mereka)tr7." Diriwayatkan juga dari Abu Ubaidah, batrwa ilhr uaa*,
sesuatu yang di dalarnnya dihindari penanggungan.

tt? Muttafaq 'alaih, AlBukhari (6755) dan Muslim (21994:998).

rf,Jt ,f., ;2 ,-;""llig
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Firman-Nya, F+:;\ &;;- (Mereko menyenangkan hatimu

dengan mulutnya), yakni, mengatakan dengan lisah mereka dengan

cara berbasa-basi agar kamu rela dan senang, padatral hati mereka

menyelisihi itu sarna dan menginginkan keburukanmu, sebagaimana

yang dilakukan oleh orang-orang munafik dan mereka yang bermuka

dua. Kemudian Allatr mencap mereka dengan kafasikan, yaitu durhaka

dan keluar dari kebeneran karena melanggar perjanjian serta tidak

mengindatrkan akad yang telatr disepakati.

Kemudian Allah mensifati mereka dengan firman-Nya, Y;&1

$-$ \f itl .iP,(Mereko menukar cyat'cyat Attah dengan harga

yang sedikir), maksudnya adalah, mentrkar ayat-ayat Allah yang di

antaranya adalatr perintah untuk menetapi perjanjian, dengan harga

yang sedikit lagi hina, yaitu lebih mementingkan rematr-remah

keduniaan. 4t+,1&\t:4t (lalu mereka menghalangi [manusial dari
jalan Allah), yakni berpaling dari jalan kebeneran, atau: memalingkan

orang lain dari jalan kebenaran

Firman-Nya, Ut St $y q.j i. 6;3i { (Mereka tidak

memelihara [hubunganJ lrelcerabatan dengan orang-orang mulonin

dan tidak [pula mengindahtranJ perjanjian). An-Nuhas mengatakan,

"Ini bukan pengulangan, akan tetapi, yang pertama untuk semua kaum

musyrikin, sedangkan yang kedua khusus untuk kaum yahudi, Bukti
penguatnya, # g:3 itl ,*\Y;j$ (Meretra menukar ayat-ayat

Allah dengan hargayang sedikit),maksudnya adalatr, kaum yahudi."

Pendapat lain menyebutkan, "Ini mengandung perlindungan

terhadap hak-hak kaum mukminin secara mutlak. Sedangkan yang

pertama sebagai perlindungan hak-hak segolongan kaum mukminin

secara khusus."

6ii$f i 4liV (Dan mereka intah'orang-orang yang

melampaui batas), yakni, melewatkan yang halal kepada yang haram

dengan pelanggaran perjanjian, atau: sanght keterlaluan dalam

keburukan dan kedurhakaan hingga mencapai titik puncaknya.
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U6 a$ {lit- nureka bertaubat) dari kesyirikan dan mau

melaksanakan hukum-huhm Islam, 'FrX 
\matra [mereka ituJ

adalah soudua*audoom), 1akni Sltfll i# (*ut u mereka itu

a 
"4f,lah 

saudara-saudaramd A)i A (s e agama), yakni agama Islam.

g"iff |6; Qb, K@ni menjelaskan ayat-ayat itu), yaY,ni

Kami menerangkan dan menjelaskannya !;'Vr- ,rj.(bagi kaum yang

me:ngetalrui) hkum-hukm di dalamnya dan mematraminya.

Dikhrrsuskannya ahli ilmu karena mereka yang memanfaatkannya.

Yang rlimaksud dengm gt:$f adalah ayat-ayat sebelumnya yang

terkait dengan perihal karm musyrikin dengan berbagai macamnya.

Ibnu Al Mrmdzir dm Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu

Abbas mengenai,firman-NyrN, S$ 5;3 t--- -*"iL O-ii SL

(lrecuali or(mgerang Wrg kamu telah mengadakan perjanjian

fdengm merekal fr &kd Maqiidil Hmun), ia berkata, "(Yaitu)

Quraisy." Ibnu Abu lldim juga meriwayatkan serupa itu dari Ibnu

7aid.

Ibnu Abu Hdim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari

Muqatil, ia berkda "!,Iabi SAW pernah mengadakan perjanjian

dengan sejumlah orang dad Bani Dhamrah Bani Bakar dan Kinanatr

secara khusus. Beliau meogOatan perjanjian dengan mereka di dekat

Masjidil tlaram dan mgnctrtlmn waltu untuk mereka selama epngt

bulan. Mereka itulah yang disebutkan Allalr '"4 ;i.,4, O-51 SL
'A' \#, 163 Vft 6"rW #\(kecuati orans-orans yan;

kamu telah nengada*m pjanjian [dengan merelal di detrat

Masjidil Hoan Draka sekima mereka berlaht lurus terhadapmu,

hendaHah kmnu berlaht llrtts (pla) terhadop mereka), yakni selama

mereka memenuhi perjanjian itu untuk kalian, maka hendaklatr kalian

juga memenuhinya rmtuk mereka."

, Ibnu Abu tlatim meriwayatkan dari As-Suddi, ia berkata,

"Mereka adalah Bani Jrdzaimah."
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Ibnu Abu Hatim dan Apu Asy-syaikh r4eriwayatkan dari

Qatadatr mengenai firman-Nya, ,V\ #l '"4 *t1L O-ii $1,

(lrccuali orqng-orang yang kamu ,tqlah mengadakan p.erianiian

[dengan merekal di dekat Masjidit Huant), ia berkata" "Yaitu, pada

peristiwa Hudaibiyah."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mutdzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-

S,yaihtr meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, {; r{1'i; ([hubunganJ kckcrabatan dan tidak perianiian), ia berkata, "i)i
adalah irTir ltcekerabatan), sedangt<an i^itt uaA.n'4iir 6e4anjian)."

Al Firyabi, Abu Ubaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu

Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwaya&an dari Mujatrid, ia berkata,
lo

"J)t adalah Allah 'Azza wa Jolla." Ibnu Al Mrurdzir dan Abu Asy-

Syait<tr.luga meriwayatkan seperti itu dari lkrimatr.

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syail'rtr

meriwayatkan dari Mujatrid mengenai firman-Nya, ;t\ .*p,f;}il
gq l!3 lMereka menulur ayat-ayat Altah dengan harga yang

sediht), ia berkata, "Abu Sufyan bin Harb memberi makan para

sekutunya dan meninggalkan para sekutu Mutrammad SAW."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari

Qutadut mengenai firman-Nya, V.6 o$ {tita mereka bertaubat), ia

berkata, "Jika mereka meninggalkan Laala dan'Uzz4 dan bersaksi

batrwa tidak ada Tuhan selain Allatt dan batrwa Muhammad adalatr

utusan Allah, maka mereka adalah saudara-saudara kalian seagama."

: Ibnu Jarir dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, ia berkata, *Ayat ini mengharamkan pemerangan atau darah

orang yang mengerjakan shalat.' ,
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$W H_,- atj.tg6 C# # U ri1t6ffi ob

Pi 31. * Sfli dt;,t,ij.4 ArA rj 4
c.rj K ult# 6 !J{i$ ;I;;$t ;11 Jt

4s 4 {fr d?:, H *l. tifr ,.ii d4 ;3};c
{F {i,t 4;j \} W + it: @ a,+:l * j,,*
';i a;rwtyi3 ir s;.,f @ ls;di,r$|q;i

'",*yS $j .gtrr t3 ;\1 pi.t Vrra- li !64b!6'uJI

6f:;q$Ntrr'zAj
"lika mereha lrrlerusah suttploh 0atrfr)nya scsudah nureha berjanji,

dan mereka rrrencenca agan on a, nahaperangilah pemirypin-
pemimpin orangerang hatir itu, harena sesungguhnya mereka itu

odalah orang-orangyangtidahdapatdipegang agar
supaya mereka berhenti Mengopa hamu tidah memerangi orong-

orang yang merusak sampah (ianjkya), padahal mereka telah heros
kemauannyo untuk mcngwh Rosal, dan mcrekalah yang pertana

hali memulai memerangi hamu? Mengapa hamutakut kepada
mereka, padahal Atlah-lah yong berhah untuk kamu tahuti, jiha
hamu benor-benar orangqrang beriman Perangilah mcreha,

niscaya Allah akan menyihsa mereha dengan (perantaraan) tangan-
tanganmu danAllah akan mcnghinahan mcreka dan menolong
kamu terhadap mcreka, serta melegakon hatiorung4rrang yang

beriman, dan menghilanghan panos hali orang-orang mukmin. Dan
Allah menerima taubat orangerung yong dikehendaki-Nya. Ailah

(,it aj#'iI @ 6i6 &A ;I 1,t4-*,gt'7L{r
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Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana Apakah komu akan

mengira bahwa kamu akan dibiarkan (begitu sajq), sedang Allah
belum mengetahui (dalam kenyatan) orang4rung yang berjihad di
antara kamu dan tidah mengambil menjadi leman yang setia selain

Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yong beriman. Dan Allah Maha

Mengetahui apa yang kamu kerjahan."
(Qs. At-Taubah [9]: 12-16)

Firman-Nyu, SK Jb (Jika merelra- merusak) di-'athf-Y,,arr

kepada EG o$ (Jika mere-tra bertaubafl.'e3t [vakni dari kalimat

f{$ adalatr '"airil @embatalan). Asalnya )rt}.1 'ri,. JaSJr '#
(pembatalan ikatan setelah pengesahan),. kemudian' digrrnakan untuk

setiap pembatalan, seperti: fqli |pfu tp"*Uatal keimananl, |fit lAl
(pembatal perjanjian) sebagai kata pinjaman. Makna C* *. U
(sesudah mereka berjanji), yakni, setelatr mereka berjanji kepada

kamu. Artinya, batrwa bila orang-orang kafir itu membatalkan

perjanjian yang telah mereka sepakati dengan kaum muslimin dan

mengikat mereka dengan perjanjian itu sehingga hal itu menyebabkan

penohokan terhadap agama Islam dan penodaannya, maka wajiblah

atas kaum muslimin untuk memerangi mereka.

Makna C* ):r'i(sesudah merelca berianii),yakni setelah

mereka berjanji kepada kamu. Artinya, bahwa bila orang-orang kafir
itu merusak perjanjian yang telatr mereka janjikan kepada kaum

muslimin dan mereka terikat dengan itu, dan hal itu menyebabkan

penohokan terhadap agama Islam dan penodaannya, maka wajiblah

atas kaum muslimin untuk memerangi mereka.

;431 "tiJ @emtmpin-pemimpin orang-orang kafir) I
adalah bentuk jarnak i61 lpemimpin), dan maksudnya adalatr para

tokoh kaum musyrikin dan para pemimpin mereka secara umum.

Hamzah membacanya:'tif. Mayoritas ahli natrwu berpendapat bahwa

ini adalatr salah pengu.up-, karerta di situ berpadu dt:r hamzah
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dalam satu kata. Jumhur membacanya dengan ntenjadikan hamzah

kedua di antara makhraj hamzah dan ya'. Dibaca juga dengan

memurnikan ya', inijuga kesalahan pengucapan sebagaimana yang

dinyatakan oleh Az-Zamakhsyari.

Firman-Nya, ;13 '$1 -{ #t @esungguhnya mereka itu

adalah orang-orang yang tidak dapat dipiglngianiinyo). Redaksi ini

merupakan alasan untuk yang sebelumnya' !r!liadalah bentuk jamak

dari Lol,. (t*opal/janji) berdasarkan qira"ah Jumhur. Ibnu Amir

membacanya: ;rii irra f (orang-orang yang tidak memiliki keimanan),

dengan kasrah pada hamzaft. Maknanya berdasarkan qira'atr Jumhur:

Janjinya orang-orang kafir itu walaupun itu berbentr,rk janji, namun

pada hakikatrya itu bukan. janji. Sedangkan berdasarkan qira'ah

kedua: Bahwa orang-orang yang merusak perjanjian itu sehingga

menohok aguna bukanlatr orang-orang yang beriman kepada Allalt

sehingga daratr dan harta mereka berhak dilindrurgi. Karena itu adalah

wajib atas kaum muslimin memerangi mereka'

Firman-Ny a, dffi &fi (agar suPnya mereka berhenti),

yakni dari kekufuran, perusakan sumpatr'dan penohokan mereka

terhadap agama Islam. Maknanya: Batrwa sikap rnemerangi terhadap

mereka itu hingga mereka berhentinya dari itu. Ayat ini sebagai dalil

yang menunjukkan batrwa bila ahli dzimmatr menohok agama Islam,

maka tidak dibturuh hingga ia merusak perjanjian, demikian

sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hanifah. Karena Allatl

memerintahkan untuk membruruh mereka dengan dua syarat, yaitu:

Pertama, merusak perjanjian. Kedua, menohok agdma. Sementara

Malik, Asy-Syafi'i dan yang lainnya berpendapat, batrwa bila ahli

dzimmatr menohok agamq maka ia hanrs dibunuh, karena dengan

bggilu berarti ia telah merusak perjanjian. Mereka juga mengatakan,

"Demikian juga jika sekadar merusak perjanjian tanpa menohok

agama, maka iajuga dibunutr."
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Firman-Ny a, )i1!6V4 Wt 5jrfr71 gttrrgopo kamu

tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah [ianjinyafi.
Hamzah yang masuk ke dalam harf nafy [kata peniada] berfungsi

sebagai partikel tanya yang mengandung teguran/celaan dan redaksi

ini memfokrrskan pengkhususan pemerangan dan keseriusan dalam

merealisasikannya. Maknanya adalah, batrwa orang yang perihalnya

seperti perihal orang-orang itu, yaitu merusalc perjanjian, mengusir

Rasul dari Mekatr dan memulai peperangan, maka harus perangi, dan

batrwa yang melalaikan ini layak untuk dicela.

Kemudian Allah menambatrkan celaan itu dengan firman-Nya,

,$r:Ai(Mengapa kamu tahtt kepada merelca),karena kalimat tanya

ini sebagai celaan dan teguran, yakni: kamu takut ditimpa sesuatu

yang buruk dari mereka, sehingga kamu tidak memerangi mereka

karena rasa takut ini.

Kemudian Allah menjelaskan apa yang semestinya, Allatr pun

berfirman, 6:r,3 -!-K oyltiii 6 U {iffi g,oarnal AttahJah yang

berhak untuk kamu tahtti, jilca kamu benar-benar orang-orang

beriman), yakni, Dialah yang lebih berhak untuk kamu takuti, karena

Dialah yang sebenarnya memberi manfaat dan madharat. Di antara

bentuk takutmu kepada-Nya adalatr kamu memerangi orang yang

kamu diperintatrkan-Nya untuk memeranginya, karena konsekwensi

keimanan mewajibkan itu atas kamu.

Kemudian Allatl menambahkan penegasan perintah untuk

berperang, Allah pun berfirman, j.jr* (Perangilah mereka). Allatr

memberikan beberapa faidatr secaxa berurutan melalui perintatr, yaitr.r:

Pertama: Adzab Allah bagi orang-orang kafir melalui tangan orang-

orang yang beriman dengan pembunnhan dan penawanan. Kedua:

Dihinakannya mereka dengan ditawan, ada juga yang mengatakan:

dihinakan dan diremehkan. Ketiga: Menangnya dan berkuasanya

kaum muslimin atas maeka. Keempot: Dengan perang itu Allatl
melegakan dada orang-orang beriman yang tidak turut berperang dan
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tidak menyaksikannya' Kelina; Dengan perang itu Allah
mengfuilangkan panas hati orang-orang beriman yang disebabkan oleh

berbagai perbuatan orang-orzug kafir yang memang menimbulkan
kemarahan dan kesempitan dada Bila dikatakan batrwa leganya dada

dan':'hilangnya kemarahan hati adalah satu malara, berarti itu
pengulangan. Ada yang mengatakaq jawabnya adalah: bahwa hati
lebih lfiusus daripada dada. Ada juga yang mengatakan, bahwa
Ieganya dada mengisyaratkan kepada janji kemenangan, dan tidak
diragukan lagi penantian untuk mernetik janji yang dipercaya

merupakan kelegaan bagi dada, dan bahwa hilangnya panas hati
(kemarahan) mengisyaratkan terjadinya kemenangan. Semua ini
memang telah dialami oleh kaum mukminin. Segala puji bagi Allatr
atas semua ini.

Kemudian Allah berfirman, ,4 J iE ',irll J3,; (Dan Allah
menerima toubat orangerang yang dikchendaH-Nya). Ini redaksi
pemrulaan yang mengandung pemberitahuan mengenai apa yang akan

terjadi, yaitu bahwa sebagian oftmg-orang kafir ada yang bertaubat

dari kekufurannya sebagaimana yang terja.di pada penduduk Mekah
saat penaklukan Mekah, yang mgna mereka memeluk Islam dan

keislaman mereka baik Demikian pengertiannya berdasarkan qira'atr
rafa' pada kalimat'.lji- Varrg menrpakan qira'atr Jumhur. Kalimat ini
di baca juga nashob dengan .*y"-r.k* i,[ a* ini memberi
pengertian tercakupnya taubat di dalam faidalFfaidah dari dampak

perintah perang tadi. Ini qira'ah Ibnu Abu Ishaq, Isa Ats-Tsaqafi dan

Al A'raj. Bila dikatdkan: Bagaimane bisa taubat sebagai dampak dari
peperangan? Jawabnya, batrwa perang kadang menjadi sebab

bertaubatnya orang-orang kafir. Adapun bagi pihak kaum muslimin
maka intinya adalah pertolongan drn kemenangan dari Allah menjadi

sebab keikhlasan niat d"n taubat dari dosa-dosa.

Firman-Nya, i{ri ;t fi=; it gpo*on knmu aknn mengira

batwa kamu akan dibiarkan [be7ttu sajaD. 5 ini terputus yang
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bermakna .ti. Se.mentara hamzah-nya sebagai partikel tanya yang

mengandung makna celaan, dan kata bantu .r1 untuk menunjukkan

perpindahan nada redaksi ke bentuk lainnya. Maknanya: Bagaimana

bisa terjadinya dugaan dari kamu bahwa kamu akan dibiarkan di atas

apa yang sekarang kamu lakukan. Kalimat iYiS iberposisi sebagai

dltra maful :5;, demikian menunrt Sibawaih. Sementara Al
Mubrad mengatakan batrwa maful keduanya dibuang, perkiraannya

adalatr, apakah kamu akan mengira batrwa kamu akan dibiarkan begitu

saja tanpa diuji dengan sesuatu yang dapat merhbedakan orang

beriman dan orang munafik secara jetas, siapa yang layak

mendapatkan ganjaran dan siapa yang layak mendapat siksa.

Redaksi kalimat '&bW'"51fri iUg; gedang Attah

belum mengetahui [dalam lcenyatanJ orang-orang yang berjihad di
antara lwmu) pada posisi nashab sebagai lnal (keterungan kondisi).

Yang dimaksud dengan penafian 'ilmu di sini [yani: belum

mengetahui"] adalatr meniadakan ma'lum-nya. Artinya: Bagaimana

bisa kamu mengira batrwa kamu akan dibiarkan begitu saja padahal

belum jelas orang yang ikhlas di antara kamu dalam jihadnya dari

yang tidak ikhlas.

Kalimat lrSr3- li @an tidak mengambit) di-'athf-kankepada

bati+ @erjihad) yang tercakup oleh hukum penafian dalam lingkup

shilah.

, 
2o;.j,aari ijlr yang artinyu',5?!tsr(masp$). Dikatakan - ei

qj:t - folj apabilafa masuk. Jadib$iit artinya'-rt:+U, @agian dalam).

Abu Ubaidatr mengatakan, "setiap yang anda masukkan ke dalam

sesuatu yang mana ia bukan darinya maka itu adalatr bfl;." Al Farra'

mengatakan, *ialjr, adalatr fuQir 1or*g kepercayaan) dari kalangan

kaum musyrikin." Maknanya sama, yakni: Bagaimana bisa kamu

mengambil orang dalam, atau: orang kepercayaan dari kalangan kaum

musyrikin selain Allah, sehingga mereka menyebarkan ratrasia-ratrasia

kamu, dan kamu mengajari mereka perkara-perkara kamu .
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6f3,q$ fiffr 1Oa, Allah Maha Mengetahui apa yang

lramu kerjakan), yakni, semua perbuatan kamu.

Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

lrftsahid mengenai firman-Ny4 #Yifj;y (Jika mereka merusak

stmpah [ianjiJrrya), ia berkata, *(Yakni) 
e.W (anjinya)."

Ibnu Abu Hatim dag Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu

Abbas mengenai ayat ini, ia berkat4 *Allah mengatakan kepadaNabi-

Nya: Jika mereka merusak perjanjian yang telatr disepakati antara

kamu dan mereka, maka perangilatr mereka, karena sesungguhnya

mereka adalatr para pemimpin orang-orang kafir."

Abdtnazzaq, Ibno Jarir, Ibnu Al Mun&ir, Ibnu Abu Hatim

dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Qatadatr mengenai firman-

Nya, ;LJ(a$ qpenimpin-pemimpin orang-orang kalir), ia

berkata, *(Yaitu) Abu Suffan bin Harb, Umayyatr bin Khalaf, Utbah

bin Rabi'ah, Abu Jahl bin Hisyam dan Suhail bin Amr, dan mereka

itulah yang merusak ffianjian Allatr dan berambisi unhrk mengusir

Rasul dari Mekah.' Ibnu Asakir juga meriwayatkan seperti itu dari

Malik bin Anas.

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang

firman-Ny a, lLTt 41f,4J5 (maka perangilah pemimpin-pemimpin

orang-orang kafir itu), ia berkata, *(Yaitu) para pemimpin Quraisy."

Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-Syaikh dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, *Abu Suffan bin Harb

termasuk bagaian dari mereka."

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Al Hasan, bahwa mereka

adalatr suku Ad-Dailam.

Ibnu Abu Syaibatr, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-syaikh dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Hudzaifatr, bahwa mereka

menyinggung tentang ayat ini, lalu mereka rnengatakan, "Orang-orang
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yang dimaksud oleh ayat ini tidak ada yang diperangi." Ibnu ,

Mardawaih juga meriwayatkan serupa itu dari Ali.

Ibnu Abu Syaibah, Al Bukheri dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Hudzaifah, ia berkatq "Orang-orang yang

dimaksud oleh ayat ini tidak ada yang tersisa kecuali tiga orang, dan

dari kalangan munafik hanya tersisa empat orang." Lalu georang

baduy berkata, "sesungguhnya kalian adalah para satrabat

Mtrhammad, kalian memberitatru kami, kami tidak tahu bagaimana

perihal orang-orang yang menerobos nunatr-nlnatr kami dan mencuri

harta-harta kami.'Ia berkata" "Mereka itu orang-oranf fasik, dan tidak

ada yang tersisa dari mereka kecuali errpat orang, salah safunya

adalah seorang yang sudah tua yang apabila minum air dingin ia tidak

merasakan dinginnya."

Yang lebih utama, bahwa ayat ini dinyatakan bersifat umum

bagr setiap pemimpin orang-orang kafir tanpa membatasinya dengan

masa tertentr atau kelompok tertentu" karena penyimpulannya

berdasarkan keumuman lafa^ bukan dengan kekhususan sebab. Di

antara yang menunjukkan itu adalah riwayat yang dikeluarkan oleh

Ibnu Abu Hatim dari Abdunatrmao bin Jubair bin Nufair, bahwa pada

masa pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq, ketika ia mengirim

pasukan ke Syam, ia berkata, "sesungguhnya kalian akan mendapati

kaum yang berkepala cehrng, maka penggallah tempat-tempat duduk

syetan pada mereka dengan pedang. Demi Allah, aku membunuh satu

oftrrg dari mereka adalah lebih aku suloi daripada membunuh tujuh

puluh orang dari selain merpka. Demikian ittr karena Allah telah

berfirman, PJl '4W (maka perangilah pemimpin-pemimpin

orong-orang fofir)."

Abu Asy-Syailfi meriwayatkan dari Hud'aifatr tentang firman-

Nya, j!1 '#J-$ (orang-orang yang tidak dapat dipegang ianiiltya),
ia berkata, '(Yakni) tidak ada lagi perjanjian dengan mereka." Ibnu
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Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan

seperti itu dari Ammar.

Ibnu Al Mrurdzir dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan- dari

Mujatrid mengenai firrnan-Nv 
" # YjU tlit 5j# 71

(Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak smtpah

[ianJinyaD, ia berkata, *(Yaitu) pemerangan Quraisy terhadap para

sektitir Nabi SAW dan ambisi mereka rmtuk mengusir Rasul' Mereka

menyatakan batrwa tatnrn umrahnya Nabi SAW adalah pada tattun

setelatr perjanjian Hudaibiyatr. Orang-orang Quraisy merusak

perjanjian Hudaibiyatr, dan mereka bertekad, bila kaum muslimin

memasuki Mekah, maka mereka akan mengeluar darinya. Itulah

kemauan keras mereka untgk mengeluarkan beliau (RasuD. Namun

dalam hal ini tidak diikuti oleh Khrza'atr. Setelah Nabi SAW keluar

dari MekalU orang"orang q116isy mengatakan kepada suku Khuza'ah,

'Kalian telatr menrbutakan kami dari mengeluarkannya.' Maka mereka

pun memerangi suku Khuza'ah sehingga banyak jatuh korban dari

mereka."

Ibnu Abu Syaibatr, Ibnu Al Mundzir,Ibnu Abu Hatim dan Abu

Asy-syaikh meriwayatkan dali Ikrimah, ia berkata, "Berkenaan

dengan suku Khuza'atr ditunmkan: F--,;11" 
t^\ ',A{i -i};s

&r:r (Perangilah merekq niscaya Atlqh alun menyipsa merelw

arigon [perantaraanJ tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan

mereka)."

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syail,*r juga

meriwayatkan serupa itu dari Mujahid. Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-

Syaikh juga meriwayatkan serupa itu dari As-Suddi. Aby Asy-Syaikh

juga meriwayatkan serupa itu dari Qatadah.

Kisah ini telatr dinrturtan oleh Ibnu Ishaq di dalam Sirah-nya,

dicantumkan pula di dalamnya surat yang dikirim oleh Khuza'atr

kepadaNabi SAW Yang Permulaannya:
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rifli *l:Al |l* t3l^.V6 ;\'*; U

"Wahai Tuhan, sesungguhnya aht telah bersumpah kcpada

Muhammad,

.sehttu bapak kami dan bapatotya hlngga anak beranak-"

Kisatr ini dikemukakan juga oleh Al Baihaqi di dalam Ad-

Dalail.

Ibnu At Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, *A#Jit adalatr teman setia

yang tidak seagama.?'

Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

Qatadatr, ia berkata, "'l1i,yakni ilg2 6lengfnianatan)."

'fj\ fr":'a'&'n4 ;{ 3?'a, l#;6i{.4Y3ft
,i:;-r3t@D 6r.^Y i 16\ -$ AM\,# 5,*t

'o\:.i',tAiitiV *$i rAt; $\ Gti'n ;'1 '&
Ai.i\i'u 1;,K 6 6,At G;t"al {t}4 13'z'4J\

,,;!5 $Ui;riiK"6 l":5\tb, #:r:a'# $ @
'tl4!ri'i;l\ exf $ir3 li o 6'#-{"6i W c'r4{r rg\

'-6' # #\ dA;'i,W O\ 3€.' V;.t;' tfi( i5\

)*i4i-',i3 'b6tifi'jal*Ai*
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'Ai:*xi\gW.OiLs
@t*

KTidaklah pantas orang-orang mwyrik itu memakmurkan mesiid-

mesjidAllah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kaJir.

Itulah orang-otang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka itu kekal

di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan mesiid-mesiid

Allah ialah orang-orang yang beriman kepadaAllah dan hari

kemudian, serta tetap mendirihan shalat, menunaikan zakat dan

tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah, maka

merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan

orang-orang yang mendapat petunjuk Apakah (orang-orang) yang

memberi minuman kepada orung-orang yang mengeriakan haii dan

mengurus Masjidil Haram, hamu samakan dengan orang-orang

yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta beriihad di
jalan Allah? Mereka tidah sama di sisiAllah; dan Allah tidak

membetikan petunjuh kqada kaumyang zhalim Orang-orang yang

beriman dan berhijrah serta berjihad diialan Allah dengan harta

benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi deraiatnya di sisiAllah;
dan itulah orang-orang yang mendapathan kemenangan. Tuhan

mereka mengembirakan mereka dengan memberikan rahmat

daripada-Nya, keridhaan dan surga, mereha memperoleh di

dalamnya kesenangan yang hekal, mereka kekal di dalamnya

selama-lamany& Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang

besar." (Qs. At-Taubah lglz 17'22)

Jumhu membacanaya: li3, dengan fathah pada huruf

mudhara'ah lyaY,ri yaa'-nyo], dan dlammah pada miim, d*, 'ff :*
(memakmurkan). Sementara Ibnu As-Sumaifi' membacanya dengan

j-ii;Q?#,
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dlnmmah pada huruf mudlara'ah dari 1ji - ';&1, yang artinya:

menjadikan padanya orang yang me,lnakmurkannya.

Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Atha' bin Abi Rabah, Mujahid,

Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Muhaisin, Sahm dan Ya'qub membaca

kalimat ;$ \Vfr, dengan bentuk tturggal, sementara yang lainnya

membacanya dengan bentuk jamak, dan ini dipilih oleh Abu Ubaidatt.

An-Nuhas mengatakan, "Karena ia lebih umuln, sedangkan yang

khusus tercakup oleh yang umum." Kemrmgkinan yang dimaksud

dengan bentuk jarnak adalatr khusus Masjidil Haram. Ini memang

dibolehkan dalam nama-nama jenis, seperti halnya ungkapan: i'y!

F €;-[secara harfiyatr berarti: fulanmenunggangi kawanan unta],

walaupun sebenarnya ia hanya menunggangi seekor kuda. Lebih jauh

An-Nuhas mengatakan, qrTerkadang mereka juga menjarnak pada

firman-Nya, ;i '# 'i7- (3il (Hanyatan yang memabnurkan

me sj i d-me sj i d Al I ah)."

Diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri, batrwa Allatt Ta'ala

mengatakan '* dan maksudnya adalatr Masjidil Haram, karena

merupakan kiblat dan imam semua masjid. Maka orang yang

memakmurkannya bagaikan orang yang memakmurkan selunrh

masjid.

Al Farra' berkata, "Orang Arab kadang men€mpatkan \a!1
tunggal pada posisi jamak, seperti ungkapan mereka: frillr '#'oii
(fulan punyak banyak dirham). Dan lodang juga sebaliknya seperti

nngkapan mereka: 'rl1iJ' ,tJyrii,:ri 1n fa" duduk bersama para raja),

padahal kemungkinannya ia hanya duduk bersama seorang raja."

Yang dimaksud dengan iiUof, (pemakmuran) bisa bermakna

hakiki dan bisa juga bermakna kiasan, yaitu senantiasa mendatanglnya

dan beribadah di dalamnya. Keduanya tidak ada peran orang-orang

musynk. Yang pertama [makna hakikiJ, karena [bila orang musyrik

memakmurkan masjidl berarti memberikan kebajikan kepada kaum

muslimin dengan memakmurkan masjid-masjid mereka. Yang kedua
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[makna kiasan], karena orang-orang kafir tidak memiliki ibadah, di
samping itu mereka juga dilarang mendekati Masjidil Haram.

, Makna u-{.Ft ';t( 6 giaailan pantas orang-orang musyrik
,ril), tidak satr bagi mereka dan tidak layak mereka melakukan itu.

;n:U d-A tY 1r-# gedang mereka mengahti bahwa meretra

sendiri lmfir) ini hoal (keterangan kondisi), yakni: itu tidak layak bagi

mereka dalam kondisi mereka mengakui kekufuran pada diri mereka

dengan menampakkan kekufiran yang berupa memajang berhala-

berhala, menyembatrnya dan menjadikannya sebagai tuhan-tuhan.

Karena sebenarnya ini merupakan pengakuan kufur dari mereka

terhadap diri mereka walaupun lisan mereka menyangkalnya.

Bagaimana mungkin mereka memadukan dua hal yang bertentangan,
yaitu memakmurkan masjid-masjid yang merupakan perihalnya

orang-orang beriman, dan mengakui kekufuran yang 'bukan

merupakan perihal orang yang mendekatkandiri kepada Allah dengan

memakmurkan masj id.Nya.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan

pengakuan ini adalatr ucapan mereka di dalam thawaf mereka, ) i$
'at; vt '('ldls U '$ W--* 11 ui ilUrr (Aku pentrhi pangilan-Mu. Tidak
ada sekutu bagi-Mu kecuali satu sekutu, dia milik-Mu, Engkau

menguasainya dan ia tidak berkuasa).

Ada juga yang mengatakan, batrwa pengakuan kekufuran pada

diri mereka adalah, orang yatrudi mengatakan, "Dia yahudi," orang

nashrani mengatakan, "Dia nash.rani," orang shabi'i mengataka, "Dia
shabi'i," dan orang mrrsynk mengatakan, "Dia musyrik."

fy{l W i$t Qtulah orong-orang yang sia-sia
pekcrjaanrrya) yang mereka mereka banggakan dan dikiranya sebagai

perbuatan baik. Yakni sia-sia dan tidak ada bekasnya.
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SrftL ? ,91 ,$ <aqn mereka itu hekal di dalam rcraka)'

Jumlah ismiyyah ini yang mendahulukan zhwfiya yang berkaitan

dengan ktubu merupakan penegasan kandungannya.

Kemudian Allah SWT menjelaskan siapa yang layak

memakmurkan masjid, Allah pun berfirman, '6 61 '* f3- 6L

,+$l ,A13 $\ <;(. (Haryaloh yang memalonwkan mesiid-mesiid

Ailah ialah orang-orang yang berimm kepada allah dan hari

kcmudian) serta melakukan konselarensi-konsekwensi keimanan yang

berupa mendirikan shalat dan menunaikan zal<at. }4 ft (dan tidak

tatut) kepada siapa pun '.et {t $etain kcpada Allah). Maka

barangsiapa memadukan setrtua sifat-sifat ini, malra dialah yang layak

memakrnurkan masjid-masjid, bukannya orang yang tidak memiliki

sifat-sifat itu atau yang tidak memiliki sebagiannya. Hanya

disebutkannya shalat, zakat dan taktrt kepada Allah adalah sebagai

isyarat batrwa ini merupakan faktor-faktor terbesar dalam perkara

agama ini di samping memang masih ada hal-hal lainnya yang Allatr

wajibkan atas para hamba-Nya" karena semua itu merupakan

konsehrensi dari keimanan. Pembatrasan tentang alasan bentuk kata

jarnak pada lafaz,h 'J?dJdan penjelasan tentang hakikat pemaknruran

telah dipaparkan di atas, demikian juga pendapat yang membolehkan

pemaduan makna hakikat dan makna kiasan terkait deagan pengertian

pemakmurannya.

Redatcsi firman-Ny a, O-ti:ti'ul3K 6 qi t# (matra

merekalah orumg-orang yang dilarapkan termasuk golongan orang-

orang yang mendapat petuniuk) memutus arrbisi orang-orang kafir,

karena terpuhrsnya amal perbuatan mer€ka, karena orang-orang yang

memiliki sifat-sifat demikian hanya bisa dibarapkan mendapat

petunjuk, maka apalag orang-orang kafir yang tidak mcmiliki sifat-

sifat itg, tidak bisa berharap sedikit pun. Ada juga yang mengatakan

batrwa latazh;-b dartAllah adalah pasti. Adaiuga yang mengatakan

batrwa'itu bermakna pantas, yakni: maka pantaslah mereka terrrasuk
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golongan orang-orallg yang mendapat petunjuk. Ada juga yang

mengatakan, batrwa harapan itu kembali kepada para hamba.

Kalimat tanya di dalam redaksi firman-Nya , &t'4fu 'F
4$ #\i '{26.2 (Apakah (orong-orang) yang memberi minuman

kepada orang-orang yang mengeriakan haii dan mengurus Ma.siidi!

Haram, kamu ,o it*n) adalah uryuf mengrr.rgkT . 4&Jt aan iidr
adalatr dua mashdar seperti halnya tar' a- t6:'lr' Di dalam redaksi

ini ada kalimat yang dibuang, perkiraannya: LaS' y-V a(*l'ii;,|
1Vr )q,:-at oT,s (Apakatr orang-orang yang memberi minirman

lepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil

Haram, kamu samakan) ii('t"{Oengan orang-orang yang beriman)

sehingga sesuailatr topik dan isinya. Atau perkiraannya di dalam

lchabar,yakni: Apakatr pemberian minuman kepada or.ang-orang yang

mengerjakan haji dan pengurusan Masjidil Haram, kamu samakar-r

dengan perbuatan orang yang beriman? atau: kamu samakan dengan

keimanan orang yang beriman?

Ibnu Abu Wajrah As-Sa'di,,Ibmu Az-Zubair dan Sa'id bin

Jubair membacany a: lt,lrit *;ir i*i ir;.ir i6:'' 'ii;.;t (Apakah

orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang

mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan),

yakni jamak dari 'iti (orang yang memberi minum) dan jb (orang

yang memakmurklar/mengurus). Berdasarkan qira'atr ini tidak perlu

memperkirakan kalimat yang dibuang. Maknanya: Bahwa Allah

mengingkari mereka dalam menyamakan antara amal-amal yang

berbenttrk kebajikan yang dilahrkan oleh kaum jahiliyah karena

memang tidak berguna bagi mereka, dengan keimanan orang-orang

berimatr dan jihad mereka di jalan Allah. Kaum musyrikin memang

merasa bangga karena mereka biasa memberi minum kepada orang-

orang yang mengerjakan haji dan mereka biasa mengurus Masjidil

Haram, mereka menggunggulkan ini daripada amal kaum muslimin.

Maka Allah mengingkari itu atas mereka
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Kemudian Atlah SWT menyatakan kelebihan dan perbedaan

serta ketidaksamaan antara kedua golongan itu, Allatt ptrn berfirman,

fi 't4 6',;{r-{ (Mereka tidak sama di sisi Atlah), yakni, golongan

kafir itu yang biasa memberi minuman kepada orang-orang yang

mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, tidaklatr sama

dengan golongan ini yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta.

berjuang di jalan-Nya. Allatr menunjukkan ketidak samaan itu dengan

menafikan keutamaan yang diklaim oleh kaum musyrikin, yakni:

karena perbuatan orang-orang kafir itu tidak setara/sebanding dengan

amal kaum muslimin, lalu bagaimana bisa mereka dianggap lebih

utama sebagaimana yang mereka klaim? Kemudian Allah menyatakan

kedraliman pada mereka, bahwa di samping kedraliman mereka

karena syirik, mereka juga tidak layak mendapat hidayah dari Allatt

SWT. Ini jelas menunjukkan perbedaan

Kemudian Allah menjelaskan golongan yang lebih utama,

Allah pnn berfirman, l$17 ;t$l lOang-orang yang beriman) dan

seterusnya hingga akhir ayat, yakni: orang-orang yang memadukan

keimanan, hij; serta jihad dengan harta dan jiwa ,iri '*'';;';fi
(adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah) dan lebih erhak

mendapatkan kebaikan dari sisi-Nya daripada golongan musyrik yang

membanggakan perbuatan mereka yang diliputi dengan kebatilan.

Dalam kalimat fii"e (di sisi Altah) terkandung penghormatan

yang besar bagi orang-orang yang beriman. Kata penunjuk 6ltlt O*
itulah orang-orang) menunjuld<an kepada orang-orang yang disifati

dengan sifat-sifat tersebut. 'oi;91 'j O*s mendap,atkan

kemenangan), yakni, yang dikhususkar-r dengan kemenangan di sisi

Allatr.

Kemudian Allatr menafsirkan kemenangan itu dengan firman-

Nya, ii i4q ? #{t ,)*i: ,'t i-r,$ if#-(ruhon
mereka mengembirakan mereka dengm memberikon rahmat

doripada-Nya, koridluan dan swga, merebmemperoleh di dalamnya
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lresenangan yang'kelraf). Bentuk nakimh pada lafiutr ii', dan ;;t*)
serta'c.rt4'untuk menunjukkan betapa besarnya itu. Maknanya: Bahwa

itu lebih dari apa yang disifatkan oleh orang-orang yang menyifati dan

di atas apa yang digambarkan/dibayangkan oleh orzmg-orang yang

menggambarkan/membayanglan i-i 14 Qresenangan yang kckaf)

adalatr yang kekal 
'lagi terus menerus, yang tidak pernatr

meninggalkan pemiliknya.

Disebutkannya keabadian setelah kekekalan adalatr sebagai

bentuk penegasan. tyakni 6 -w.6|Lg (mereka t@kal di dalamnya

selama-lamanya)1.

Redaksi kalimat ry tA l* 6l'"b|(Sesungguhnya di sisi

Allah-lah pahala yang besar) merupakan penegasan yang sebelumnya

di samping juga sebagai alasan, yakni: Allah SWT menganugerahi

melekq pahala-patrala besar ini, karena patrala yang ada di sisi-Nya

ad{atr sangat agung. Dia memberikan itu dari sisi-Nya kepada siapa

yang {ikehendaki-Nya, dan DiaJatr pemilik anugerah yang besar.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-

Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengbnai firman-Nya, it( Y

;i 'rv,fr, ltq- il alrfitTidaHahpantas orang-orang musyrik itu

memalonurkan nesjiilmesjid Attah), dnfirman-Nya , 3Ca ';1'- 6L

)..$i ,At5 $\ C6 'J ;f (Hanyatah yang memalonurlcan mesiid'

mesjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari

kcmudian), ia mengatakan, "Allah menafikan orang-orang musyrik

dari rnesjid $\ Cll $ (orang-orang yang beriman kepada,elll!),

yakni yang mengesakan Allah dan beriman kepada apa yang Allalt

turunkan. ',!iAi i(\j @erta tetap mendirikan shalaf), yakni, shalat

yang lima. 'lir\ {1 
',},4 {t (dan tidak takut [kepada siapa punJ selain

trepada Altah), yakni, tidak menyembatr (menghamba/beribadah)

kepada selain Allah. A$i 6:, (malca merelralah orang-orang yang

dih:arapkan), yakni, mereka'itulatr onang-orang yang mendapat

petunjuk, sebagaimatra yailg difirmankan-Nya kepada NablNya
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sAw, 6?1 titi; 3t, iir;- 6 {# (mudoh-mtdatun Tuhanmu

mengangkat kamu kc tempot yang terpuii) (Qs. Al Israa' ll7l:79),
yakni: Sestmgguhnya Tuhanmu akan mengangkat kamu ke tempat

yang terpuji, dan itu adalah syafa'at. setiap # ai dalam Al Qur'an

artinya pasti."

Diriwayatkan oleh Atrmad, Abd bin Humaid, Ad-Darimi, At-

Tirmidzi dan ia meng-ftasar-kanny4 Ibnu Majatr, Ibnu Al Mrurdzir,

serta Al Baihaqi di dalam sunan-nya, dari Abu sa'id Al Kfuudri, ia

berkata, "Rasulullah SAW bersa6a, I .liSti ,t-.t:it i(ii Slt ,4lt $y

y.\i girti !u. r;,; V ), 'rqv; 'fr u,st 'jrii't'r 
jd gr;lt d gixi

tratiai 
^itttt 

ot seseorang terbiasa kc mesiid-mesiid, malw

persaksikanlah kcimanan baginya. Allah Ta'ala bertirman,
*Hanyalah yang memahnurkan mesiid-me$id Allah ialah orang-

orangyang beriman kepoda Allah dan hari kpmudian"l.rrllE

Banyak sekali hadits yang menganjgrkan untuk sering-sering

mendatangi mesjid-mesjid dan memalanurkannya dalam rangka

ketaatan.

Muslim, Abu Daud, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu

Hatim, Ibnu Hibban, Ath-Thabarani, Abu Asy-syaikh dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari An-Nu'man bin Basyir, ia menuttrkan,

"Aku sedang di dekat mimbar Rasulullah SAW bersama sejumlatr

satrabat beliau, lalu salatr seorang dari mereka berkata, 'Aku tidak

peduli walaupun aku tidak beramal rmtuk Allah setelah berislam,

kecuali aku memberi minum jama'ah haji.' Yang lainnya berkata,

'sebaiknya memakmtskan Masjidil Haram.' Yang lainnya berkata,
.Bahkan jihad fi sabilillatr adalatr lebih baik dari apa yang kalian

katakan.' Lalu Umar menegur mereka dan berkata, 'Janganlatr kalian

meninggikan sura kalian di dekat mimbar Rasulullah SAW.' Saat itu

trr Dha'y;At-Tirmidzi Q6l7); Ibnu Majah (E02); Dicantumkan oleh Al Albani

di dalam Dha'if Al Jantr' (CIt).
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adalah.hari Jum'at. Akan tetapi, selesai shalat Jgm'at aku menemui

Rasulullatr SAW; lalu aku meminta fatwa beliau mengenai apa yang

mereka perselisihkan. Lalu Allah. menurunkan | &i X!4 '#
(Apakah'. [o,rang-orangJ yang memberi minuman lrcpada orang-orang

yang mengerjakan haii kamu samakan) hingga: i*$ai 'i;fi ,t i7
(tidqk memberikan penniak kcpoda kaumyang zhalim)."||e

Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu

Abbas mengenai firman-Ny ", #i{U t{1$ $palah [orang-orangJ

yang,me,mberi minumon ftcpada orong-orqng yang mengerjakan haii

lramu ,samakan), ia berkata, "Demikian itu, karena kaum musyrikin

mengatakan batrwa memakmgrkan Baitullah dan melaksanakan

pemberian minum (kepada jama'ah haji) adalah lebih baik daripada

orang yang beriman dan berjihad. Mereka membanggakan tanah suci

dan menyombongkan diri karena mereka sebagai penduduknya dan

pemakmurnya. M4\a Allah SWf mengingatkan tentaqg kesombongan

dan,pe4entangan .mergka. Allah pun berfirman mengenai penduduk

tanarr suci dari kalangan kaum musynkin" {t ;Kt'SrF;ii d1;6?f
'ai# # *',rjQ. @ i'# # (Sesungguhnva avat-avat-Ku

[At Qur'anJ selalu dibacakan kcpada kamu seftalian, mafta ftamu

selalu berpaling ke belakang, dengant menyombongkan diri terhadap

At Qur'an itu dan mengucapkan perlcataan-perkataan keji

ter;hadapnya di wabu lamu btercakap-cakap di malam hari) (Qs. Al

Mu'minuun l23l: 66'67), yakni, mereka menyombongkan diri karena

tanah suci, serta mengucapkan perkataan-perkataan keji tentang Al

Qur'an dan Nabi sAw. Maka yang lebih baik adalah beriman kepada

Allah dan jihad bersama Nabiyullatr daripada pemakmuran Baitullah

yang dilakukan oleh kaum musyrikin dan pemberian minum kepada

jama,ah haji yang mereka lalokan. Sebab hal itu tidak berguna bagi

mereka disisi Allah karena disertai dengan mempersekutukan-Nya,

tte shahih, Muslim (311499, dari Ahmad (4D69) dari hadits An-Nu'man.
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walaupun mereka memakmurkan Bail-Nya dan melayaninya. Allatr

berfirman, i+$gi iilti ,rril f"l3'fii 34 6',;5-* (Mereka tidak sama

di sisi Attah; dan Allah tidok memberikan petuniuk kepada kaum yang

zhalim), yakni orang-orang yang mengaku batrwa mereka adalatr para

pelaku pemakmuran. Allatr menyebut mereka sebagai onmg-orang

ztralim karena kesyirikan merekq sehingga pemakmuran itu sarna

sekali tidak berguna bagi mereka." Di dalam sanad-nya terdapat Al

Aufi, ia perawi yatgdha'f.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, *Ketika ditawan saat

perang Badar, Al Abbas berkata" 'Kalaupun kalian telah menyirami

kami dengan Islam, hijratr dan jihad, maka sesungguhnya kami telatt

memakmurkan Masjidil Haram, memberi minum jama'atr haji dan

meringankarl beban orang lain.' Maka Allatr menurunkan ayat: '*1tzz-l
':IrJ

&, 4q (Apakoh forang-orangJ yang memberi minuman tupada

orang-erang yang mengerjakan haii kamu samakan). Yakni, yang

dilakukan dalam keadaan sylrik, maka Aku tidak menerima apa yang

dilakukan di dalam kesyirikan."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dariny4 juga mengenai alat

ini, ia berkata, "Diturunkan berkenaan dengan Ali bin Abi Thalib dan

Al Abbas."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Asy-

Sya'bi, ia berkata, *Ali, Al Abbas dan Syaibatr saling membanggakan

diri mengenai pemberian minum (kepa4a jama'atr haji) dan

penanganan tirai (Ka'batr). Lalu Allah menurunkan ayat: 'X[r" 
Y)itL -!31

Si @p"*"h [orang-orangJ yang memberi minuman kcpada oiang-

orang yang mengerjakan haii kamu samakan)." Telatr diriwayatkan

juga makna ini dari beberapajaltr lainnya.
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tH eL 
rqj #Ef tx.,; lrffi<r W( Ojr W.

6;'firf i a$li # fra Ji :rt:ij &; 
-1+i1

(J 14 ;:;j i<:3' ti',rKt;:i'i;g; \5;a.!;Ji

xtl:. 't/ 
|

,5- b

@

t5;*4WetW
iiiliu#7'"$:tA

+W;Scru{Y

"Hai orang.orang yang beriman, janganlah kamu jodihan bapak-
bapah dan saudara-saudarumu pemimpin-pemimpinmu" jiha

mereka lebih mengutamakan hekafiran atas keimanan, dan siapa
yang di antara komu yang menjadikan mereka pemimpin-

pemimpinmu, maka mereha itulah orang-orang yang zhalim
Katakanlah,' Jika bapah-bapah, anak-anak, saudara-saudara,

isteri-isteri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan,
perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah

tempat tinggalyang kamu sukai adalah lebih kamu cintai tebih
daripada Allah dan Rosul-Nya dan (dari) berjihad di jalan-Nya,

ma ka t ungg ulah s amp ai Albh mendatang kan kep utus an-Ny a., Dan
Altah tidak memberi petunjuk hepada orang-orang yangfasik.,,

(Qs. At-Taubah l9lz B-2a)

Firman-Nya, 1$ #ES:d-l.t;f;i.Z1W( OJt qV-

64,;iilt'iu4*,'& :l;_ n', :r.:ij g;'b\t t#l el@ai
orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan

saudara-saudaramu pemimpin-pemimpinmu, jil(a mereka lebih
mengutamakan kekafiran atas keimanan, dan siapa yang di antara
lramu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka

\tfi ,k&|KL. tf;#fij'€i;fr r€;vr. i,? ;,1,i
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itulah orang-orang yang zhalim). Khithab ini ditujukan kepada semua

orang yang beriman, dan ini adalatr hukum yang tetaP berlaku hinga

hari kiamat yang menunjukkan pemutusan kepemimpinan antara

orang-orang beriman dan orang-orang kaft. Segolongan ahli ilmu

mengatakan, bahwa ayat ini ditungrkan sebagai anjuran untuk hijratr

dan meninggalkan negeri-negeri orang kafir, sehingga khithab ini

berlaku bagi orang-orang beriman yang masih berada di Mekah dan

negeri-negeri Arab lainnya (yang masih kafir). Mereka dilarang

mengikuti kepada bapak-bapak dan saudara-saudara mereka sendiri

yang masih kafir untuk tetap tinggal di negeri-negeri yang kafir itu.

\H yakni rltf lmencintai), sebagaimana ql""4rl yang bermakna

i76f lmenjawab). Asal makn*yu f;ir '.jL lmeminta kecintaan). Ini

telatr dibatras di dalam penafsiran suratr Al Maaidatt pada firman-Nya,

nj *aV i'$ lr'i;4 * lit(. ,-$1 (Y (Hai orang-orans vans beriman,

janganlah lamu mengambil orang-orang yahudi dan Nasrani meniadi

pemimpin-pemimpin[mzl/. (Qs. Al Maaida]t [5J : 5 l)
Kemudian Allatr menyatakan zhalimnya orang yang lebih

mengutamakan kekufiran bapak-bapak dan saudara-saudaranya

daripada keimanan. Maka hal ini menunjukkan bahwa mengangkat

pemimpin yang karakternya demikian termasuk dosa-dosa yang paling

besar dan paling berat.

Kemudian Allah memerintatrkan Rasul-Nya SAW untuk

mengatakan, '{;Uf. tg oL (Jika bapak-bapabnu) dan seterusnya.

i;";1, adalah lelompok yang merujuk kepada satu akad. ;+tr 
!;);e

artinya kerabat dekat seseorang, dan mereka itulatr orang-orang yang

mempergaulinya. Lafazh ini adalatr isz jamak. Abu Bakar dan

Hammad membacanya: ii1)*, dengan bentuk jarnak. Al Akhfasy

mengatakan, "Orang Arab hampir tidak pematr menjamak lafazl'a;l
menjadi 'otlrirtb, dan biasanya mereka menjamaknya menjadi ?L{t."
Adapun yang lainnyamembacanya, #*./t. ,
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Urt'1i tyuk"i dari kalimat l6/;Jf,311 adalah ' s.ltl1
(mengUpayakan penghasilan). Asal maknanya: memotong sesuahr dari

tempatnya. Redaksinya berrotasi pada "mendekatkan". i+t3t adalah

yang mendekatkan sesuatg kepada dirinya dan memasuldonnya'di

bawalr kepemilikanny a. it6J/ltadalah barang penriagaan yang meneka

beti unhrk mendapat keuntungan. 'lr:3r adalah tidak laku karena

berlalunya waktu penjualannya dengan hijrah dan meninggalkan

negeri asal.

Di antara penafsiran yang aneh adalah apa yang diriwayatkan

dari Ibnu Al Mubarak, karena ia mengatakan, bahwa yang dimaksud

dengan ";tthh didalam ayat ini adalah anak-anak perempuan dan

saudara-saudara perempuan yang apabila mereka tidak laku di rumatr

maka mereka tidak akan ada yang melamar. Unhrk ini ia berdalih

dengan ucapan seorang penyair,

fr* ,rrt-{ r};t;it 'q:;',iPt'u'o'*
"Mereka tidak lafu di antoa kaumnya karena kcfakiran,

dan ke dudukanht menamb ah mer eka s emakin tidak I aku,"

Walaupgn bait syair ini menggunakan lcata 3r:^3r sebagai.tidak

adanya pelamar bagr para perempuan ltu, namun tidak boleh

menggunakan kata ilt;rlt untuk mereka.

Yang dimaksud dengan tempat tinggal yang mereka sukai

adalatr rumah-rumah yang mereka kagumi dan jiwa mereka lebih

cenderwrg kepadanya, setta mereka memandang bahwa bertempat

tinggal di situ lebih mereka sukai daripada berhijrah kepada Allah dan

Rasul-Nya.

Ikta (J lraa^n ktubo 'irg, yakni: jilca hal-hal yang

disebutkan di dalam ayat ini lebih kamu sukai daripada Allatr dan

Rasut-Nya serta jihad fi sabilillah l#5 (maka nnggutah), yakni

ti#\(tunssulatr) oANt AX- b Go^poi Allah mendatangkan
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kcputusan-Nya)terhadap kalian dan pelaksanaan kehendak-Nyq yaitu

penyiksaan kalian. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud

dengan "keputusan Allah' adalah pemerangan. Ada juga yang

mengatakan penaklukan Mekah, namun ini jauh dari mengena, karena

telatr diriwayatkan bahwa surah ini diturunkan setelatr penaklukan

Mekatr. Di sini terkandqng ancarnan keras yang ditegaskan oleh

samamya "keputusan" ihr tidak tidak ada penjelasannya agar jiwa

mereka membayangkan setiap bayangan dan berbolak-bali di berbagai

bentuk siksaan.

<1'1,jJi ifi 'il;'f i(2 lOa Altah tidak inemberi

petunjuk lrepada orang-orang yang fasik), yakni, yang keluar dari

ketaan-Nya dan menjauh dari memahrhi perintah-perintatr dan

larangan-larangan-Nya.

Ibnu Abu Syaibatr,Ibnu Al Mundzir,Ibnu Abu Hatim dan Abu

Asy-Syaikh meriwayatkan dari Mujatrid, ia berkata, l'Mereka

diperintatrkan untuk berhijratr, lalu Al Abbas bin Abdul Muththalib

berkata, iAku biasa memberi minum para haji.' Thalhah, saudara Bani

Abdiddar berkata, 'Aku biasa memberi tirai Ka'batr, maka kami tidak

turut hijrah.' Maka turunlah ayat: F(;13te.t;'t;3#<J $anganlah

kamu j adikan b apak-bap ak dan s audar a's audar amu)."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Muqatil mengenai aiat ini,

ia berkata" "Yaitu hijrah.'

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

Asy-syaikh meriwayatkan dari Qatadatr tentang firman-Ny4

GF;Si (yang kamu usahakon), ia berkata, *(Yakni) yang kamu

peroleh."

Ibnu Abu Syaibatr, Ibnu Al Mundzir,Ibnu Abu Hatim dan Abu

Asy-syaikh meriwayatkan dari Mujatrid mengenai firman-Nya, &
"r;1, titl 4i (sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya), ia
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berkata, *(Yalsri) kemenangan dengan perintatr-Nya rurtuk berhijrah.

Semua ini sebelum penaklukan Mekah."

Al Baihaqi meriwayatkan dari hadits Abdullatr bin Syaudzab,

ia berkata, "Abu Abi Ubaidah bin Al Janah menyebut-nyebut tuhan-

tuhan mereka saat perang Badar, sementara Abu Ubaidatl

menentangnya, ketika percekcokan semakian banyak, anaknya, yakni

Abu Ubaidah menghampirinya lalu membunutrrya, lalu Allatt

menurunkan, *fi ,$3 & <rj+$- 6 4 S 1Ko*u tidak alcan

mendapati sesuatu kaum yang beriman kcpada Allah dan hari

alrhira). (Qs. Al Mujaadilatr l58l: 22))'Ini menegaskan makna ayat

tadi.

Tentang penjelasan hukum hijratr telatr dipaparkan di dalam

penafsiran suratr An-Nisaa' .

?# t'yi5$ iT;'u;-'*Iy o'ifi'Hfr ia
r+ J:Vi',H;,i'6: tzs'ps # f ',H;K

iF, .$i3 iL" rii*",ti'ij? @ <r$ #j"i s#
4ir\ryro$\ ;r;,G;j 1$L$3 <,:4gJi

N'r"'i6; n i9 6ys )3{u{ifr 3.F-'* 'u-#it;
@ L;3;LL

"sesungguhnyaAllah telah menolong kamu (hai kaum mukminin)

di medan peperangan yang bonyah, dan (ingatlah) peperangan

Hunain, yaitu ketika kamu meniadi congkok harena banyaknya

jumlahmu, maka jumlah yang banyah itu tidak memberi manfaat

kepadamu sedikit pun, dan bami yang luos itu terasa sempit olehmu,
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hemudian'hamu lari *e bela*ang dengan bercerai-beral Kemudian

Allah rrumbefi hetenangan hepoda Rasul-Nya dan kepada otang-

orangyang beriman, danAWah klah mcnurwtlcan bala tentara

yang kama tiaila melihatnya, dan Alloh menimpakan bencana

kepada orang4rrangyang hatlr; don dcmihbn pembalosan kepada

orang4rrang yang kafin Sesudah,itu Allah menerima taubat dari

orang4rrang yang dihehendahi-Nyo. Allah Maha Pengampun logi

Maha Penyayang." (Qs. At-Taubah 19lz 2547)

*rt l, adalah SlF (otus). y. dr ilDti artinya medan-medan

pep€rangan. Medan-medan peperangan dimana Allatl menolong kaum

muslimin adalah saat perang Badar dan medan-medan lainnya dimana

Allah menolong kaum muslimin mengalatrkan orang-orang Kafir

hingga sebelum perang Hunain.

P i3-3 <a"" [ingatlahJ wperangan Hunain) di''athf-kaun

kepada '*.b (medan peperangan) dengan perkiraan mudhaf, bauk

pada yang pertama dengan perkiraan: fti $ d Ouau hari-hari

terjadinya medan peperangan), atau yang kedua dengan perkiraan:

f fi *,i't (dan medang perang Hunain), agar keterangan waktu

iia* di-'athf-l<an kepada kepada keterangam tempat. Pandangan ini

disanggatr, karena sangat jauh kemungkinan di-'athf-kawrya waktu

kepada tempat sehingga tidak perlu diperkirakan.

Pendapat lain menyebutkan batrwa * ?'i Qteperangan

Huruin) pada posisi nashab karena Ji'l muqaddar (kata kerja yang

diperkirakan) yang di-'athf-kan kepada 'H; Qelah menolong

kamu),yakni, menolong kamu dalam perang Hunain. Ini di-ra7ift-kan

oleh pengarang At Kasysyaf, ia berkata, "Demikin ini karena kalimat

# 'iylyatu kctrka kamu meniadi congkak) merupakan badat

ii*i rp ij, @ep*angan Hurutn)walaupun dijadikan manshub,maka

kenyataan ini tidak benar. Karena banyalc jumlatr mereka tidaklatl

membuat mereka congkak dalam semua medan peperangan, dan juga
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mereka tidak selalu berjumlatr banyak dalam semua. medan

peperangan." Pandangan ini disanggah, batrwa 'athf itlg tidak

mengharuskan kesamaan dua hal yang di-'athf-kan dalam semua hal

yang ada padama'th4f,,seperti ungkapan: )r'i e t'*i\: ,lf @atd

dan Amr bersama kaumnya datang kepadaku).

Pendapat lain menyebutkan bahwa W"ig F
(yaitu kctika kamu meniadi congkak lureru bmyahya iilnlahnu'1

bukan badal d*, f i'i, @eperangan Hurnin), tapi manshub karcna

/i'l muqaddar 1ka:ta kerja yang diperkirakan keberadaannya), yakni:

'€F '6;hbl \1 ryf\i (ingattatr ketika kamu menjadi congkak karena

banyaknya jumlahmu).

Hunain adalatr sebuatr lembah di antara Mekah dan Thaif.

Lafazh ini bisa di-tashrfftyakni menerima perubatran harakat karena

faktor-faktor yang mempenganrhinya] karena ia sebutan tempat.

Nannrn ada juga orang Arab yang tidak men-tashrf-nya karena

dianggap sebagai narna lokasi, seperti ungkapan seorang penyair,

ir';l ry\tt g I lEli ,y,;?7'#-la <)-P
"Mereka menolong tubi mereka fun mengokohkan peniagaannya

di medan Hunain saat para peiuang saling bergantian."

Congkaknya orang yang congkak dari kalangan kaum

muslimin dengan banyaknya jumlatr merek4 karena mereka saat itu

berjumlatr dua belas ribu orang. Ada juga yang mengatakan sebelas

ribu, dan ada juga yang mengatakan enam belas ribu. Sebagian

mereka berkata, "sekarang kita tidak akan kalatr oleh jumlah yang

sedikit." Mereka pun mengandalkan perkataan, namun sebenarnya

banyaknya jumlatr mereka itu tidak memberi manfaat sedikit pun bagi

mereka, batrkan temyata mereka lari, sementara Rasulullah SAW tetap

bertatran bersama sejumlah kecil satrabatnya, termasuk di antaranya

adalatr pamannya, Al Abbas, juga Abu Sufan bin Al Harits. Kemudian
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kaum muslimin kembali, dan akhirnya mereka pun memperoleh

kemenangan

l6;i artinya memberi sesuahr yang dipat menutupi

kebutuhan, yakni: jumlah banyak itu tidak memberi sgsuatu pun

kepadamu yang dapat menutupi kebututranmu dan tidak bergrrna

bagimu.

Firman-Nya, git q Oang luas itu). '+!r, dengan

. dhammah pada huruf ra', artiny^'ti-,ilt (luas), sedangkan +11,
dengan fathoh pada ra'artinya g,ri, itSr (tempat yang luas). 8a'

[yakni pada kalimat lL) di sini bermakna ii, d- ti sebagai mashdar.

Posisi jar dan majrur-nya naslub sebagai ftal (keterangan kondisi).

Maknanya: Batrwa kendatipun bumi ini luas namun terasa sempit bagi

mereka disebabkan rasa takut yang menerpa mereka. Pendapat lain

menyebutkan, bahwa baa' disini bermakna gi,i, yakni: Vt e.
OIF i.Y ? (kcmudian kamu lari kc belalang dengan

bercerai-berai), yakni, kamu bercerai berai saat lari ke belakang,

yakni: berbalik membelakangi musutr-musuhmu.

Firman-Nya, <ts3:1 :Ft 4W iF W ifr iJl ?
(Kemudian Alloh memberi kctenangan kcpada Rasul-Nya dan kcpada

orang-orang yang beriman), yaitu mereka yang tidak melarikan diri.

Ada juga yang mengatakan batrwa mereka adalatr yang melarikan diri.

Yang benar adalatr semuanya, karena setelah itu mereka menjadi

teguh dan berperang kembali, lalu memperoleh kemenangan.

Firman-N yu,li;j I $iL. {fi, go" Allah telah menurunkan

bala tentara yang lamu tiada melihatnya), mereka adalatr para

malaikat. Lalu terjadi perbedaan pendapat mengenai jumlaturya

menjadi beberapa pendapat. Suatu pendapat menyebutkan batrwa

jumlah mereka lima ribu. Ada juga yang mengatakan enaln belas ribu,

dan ada juga yang mengatakan selain itu. Ini tidak dapat diketahui

kecuali dari informasi kenabian. Mereka juga berbeda pendapa!,
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apakah para malaikat turut berperaug pada peristiwa itu atau tidak? Di

muka telatr disebutkan, bahwa para malaikat tidak tunrt berperang

kecuali saat perang Badar. Darr mereka hadir di selain perang Badar

hanya untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman dan

menimbulkan rasa takut di dalam hati kaum musyrikin-

ti6 O5\ 3J;t (dan Allah menimpakan bencana kepada

orang-orang yang trafir) yang berup" p"oib*rut*' penawanan,

pengambilan harta dan pembudakan anak-anak dan kaum wanita

mereka.

Kata penunjnk 3)f;, (dan demikian) menunjukkan kepada

adzab (bencana) yang tersirat dari ./i, (menimpakan bencana).

Bencana/adzab saat itu disebut i(i' toqnValasan) kendatipun ittr

belum cukup, bahkan hanrs disertai dengan adzab aktrirat, adalah

sebagai ungkapan yang sangat mendalam mengenai apa yang

menimpa mereka.

tL6 6 it" jit.It )3, 'u':nl 3.fr 3 (Sesudah itu Atlah

menerima taubat dari' orang-orang yang dilzhendaw'Nya), yakni,

setelatr penimpaan bancana itr atas siapa yang dikehendaki-Nya untuk

dittrnj ukkan kepada Isla4.

3;13 ':n11, (Atlah Maha Pengampun) yang mengampuni bagr

siapa yang berdosa lalu bertaubat. i4 Qagi Maha Penyayang)

terhadap para hamba-Nya dengan menganugerahi mereka ampgnan

atas kesalahan yang telatr mereka perbuat.

Ibnu Abu'Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari

Qatadatr, ia berkatq "Hunain terletak di antara Mekatr dan Thaif.

Nabiyullatr memerangi Hawazin dan Tsaqif, yang mana saat itu

Hatrazin dipimpin oleh Malik bin Auf, sementara Tsaqif dipimpin

oleh Abd Yalyal bin Amr Ats-Tsaqafi

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Al Hasan, ia berkata,
*Ketika orang-orang Mekatr berkumpul dengan orang-orang Madinatr,
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mereka berkata, 'Sekarang kita berperang saat kita berkumpul.'

Namun Rasulullatr SAW tidak rnenyukai apa yang mereka katakan,

dan banyaknya mereka itu sungguh mengaumkan mereka. Mereka pun

bertemu, tapi kemudian mereka kocar kacir, sampai-sampai tidak

seorang pun dari mereka yang berdiri pada barisannya, hingga

Rasulllah SAW memanggil-manggil suku-suku Arab, Ul Ul
(Kemarilah, lcemarilah). Namrul, demi Allatr, tidak seorang pun yang

naik mendekati beliau hingga tempat beliau lengang, niaka beliau

menoleh kepada kaum Anshar yang berada di sisi lain, lalu beliau

memanggil mereka, I' i;r: of ,l' 5V UI. .Lt") tt;f?:,ilr ir;a,f r;

(lfiahai para penolong Allah dan para penolong Rasul-Nya.

Kemarilah wahai para hamba Allah, aht Rasulutlah). Maka mereka

pun berlutut sambil menangis dan berkatq 'Wahai Rasulullah, demi

Tuhan Ka'batr. Kepadamu, demi Allah.' Lalu mereka menundukkan

kepala mereka sambil menangis dan meletakkan senjatan mereka di

hadapan Rasulullatr SAW, hingga akhirnya Allatt memberi

kemenangan kepada mereka."

Al Baihaqi meriwayatkan di dalam Ad-Dalail dari Ar-Rabi',

"Bahwa saat perang Hunain seorang lelaki berkata, 'Kita tidak akan

dikalahkan oleh jumlatr yang sedikit.' Hal itu dirasa berat oleh

Rasulullah SAW, lalu Allah menunmkan ayat: "#!* iij'H{-iK i,"4i\';y{aan [kgatkhJ peperangan Hunain, yaitu

lrettka lramu menjadi congkak karena banyabtya jumlohmu).' Ar-
Rabi' berkata, "Mereka berjumlatr dua belas ribu personil, termasuk

dua ribu personil dari penduduk Mekah;"

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, Al Hakim dan ia men-

shahih-kawrya, Abu Nu'aim serta Al Baihaqi di dalam Ad-Dalail, dai
Ibnu Mas'ud, ia menuturkan, "Aku bersama Rasulullah SAW ketika

perang Hunain. Orang-orang meninggalkan beliau, semetnara aku

bersama delapan puluh orang lainnya dari kalangan kaum Muhajirin

dan Anshar tetap bersama beliau. |*ri berjunlah sekitar delapan
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puluhorang yang tetap tegutr tidak meninggalkan arena. Dan mereka

i*t"t yang Allatr beril.ll ketentera6an, sementara Rasulullah SAW

di atas keledai putihnya terus maju, lalu'bersaMa, ?'J'U k 4:O
(Ambilkan untukku segenggam *"1'), Maka aku pun

mengambilkanny4 lalu beliau melemparkannya ke wajatr-wajatt

mereka hingga mata mereka dipengtr oleh tanatr, lalu kaum musyrikin

pun l'ari t*gg*g fanggang meninggalkan medang perang'"I2o

Kisatr tentang perang Hunain disebutkan di dalam kitab-kitab

siratr dan hadits secara panjang lebar dan detail, maka kami tidak

berpanjang lebar menyinggugnya di sini'

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-suddi mengenai

firman-Ny u 6i; ') ('* dii <A" Allah telah menurunkan bala

tentara yang kamu tida melilatnya), ia berkata, 
*(Yaitu) malaikat."

Kemudian tentang n*,*-Nv r. 
-\# 

5,..i1 jJ;t (dan Atlah

menimpakan bencana kcpada orang-or(mg yang kafir)' ia berkata

*(Yaitu) terbunutrrya mereka dengan pedang (senjata)'"

IbnuAbuHatimmeriwayatkandariSA'idbinJubair,ia
berkatq *Saat perang Hunaid, Allatt menun[rkan bala bantuan untuk

Rasul-Nya sebanyak lima ribu malaikat yang memakai tanda. Saat itu

Allah menyebut golongan Anshff sebagai ofimg-orang yang beriman'

Lalu Allatr memberikan ketenangan kepada Rasul-Nya dan orang-

orang yang beriman."

Ibnu Ishaq, Ibnu Al Murdzir, Ibnu Mardawaih, Abu Nu'aim

dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Jubair bir.r Muth'am, ia berkata,

..Sebelum kekalahan orang-orang yang sedang saling membunuh, aku

rD Al Haldm QlllT) dan ia m€ngdalon' "Sotod-trya shohih" Adz-Dzahabi

,"ngut"k*,'Al tiarits Aro eUaun*, melnpunyai munkar' dan ini

termasuk di **ya Kemudian di- dalamnya ft-qP1^.k*'wsal'Nt;'
Dicantumkan oleh Al liaisami di dalam Maima'Az-hwaid (6/180); Diriwayatkan

iuca oleh Ahrna4 Al Bazzar dan AthThabarani. Para perawinya Ahmad adalah para

"pi-ra*i nsh-shahih selain Al Harb bin Sharrah, iatsiqah
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melihat seperti bantal hitam yang datang dari langit hingga jatuh di
tengah orang-orang. Temyata semut-semut hitam berhamburan

memenuhi lembatr, aku yakin bahwea itu adalatr malaikat, dan tidak
lain kecuali untuk memorak porandakan musuh."

i|aJl'r?511i1fr:t|#<ifrElr13yYfir'.35i1?-A-
o\ 4r;7 .; 'ifi 'g- 3;A 4^r+ ;+ SVYr6 ffy 

"2,
1', fi\ 6;.41-7 6.511t$ @ ry- ry 61 5;1a

'q # i* 6A.i-$ A;:;'$t iF u 5i?-{' ;.$t rAV

@ 6# fr X ;" t# 1 f,3.'{t i { ?J1t}3 o.$t
"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orungqrung yang

m@fih itu najb, moko janganloh nureha mengdehati Masjidil
Haramsesudah lahun inl Dan jiha khawatb nunjadi mbhin, maka

Allah nanfi akan memberi kehayaan hepadama dari karunia-Nya,
jika Dia menghendahl SesungguhnyaAllah Maha Mengetahui lagi

Maha Bijahsanu Perangilah otang4rung yang tidak beriman

hepadaAllah dan tidah (pula) pada hori kemudian dan mereka tidah

mengharamhan apoyang diharamkan olehAllah dan Rasul-Nya

dan fidak beragama dengan ogama yang benar (agama Allah),
(yaita orang-orang) yang diberihanAl Kitab kepada mereka, sampai

mcreha membayar jiryah dengan patuh sedang mereka dalam

headaan tunduh." (Qs. At-Taubah lglz 28a9)

!i"tr adalatr mashdar, tidak ada bentuk mutsanna [kata
berbilang dual dan tidak pula jarnak. Dikatakan: "{aJ Jrj flrf*i
najis), 'gl'i|ifi(perempuan najis), |ii g:ti11dua lelaki najis), 9$?il
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ffi (dua perempuan najis), 'r* J4 (para lelaki najis)' 'f!;U.
(para perempuan najis)- Bentuk/'l-nyi'u7 danrj:i, dlnSan kosrah

daa dhammah padairtn. Dikatakan pula !i'.1, dengan kashrah pada

nuun dan suhn padaiiim.Ini bentuk peringanan dari yang berharakat'

Ada yang mengatakan batrwa ini tidak digunakan kecuali bila

disertakan kata "u*; bersamanya. Ada juga yang mengatakan bahwa

itu adalatr yang sebagian besarnya' bukan keseluruhannya'

Lafazh Cf;;\ (orang-orang yang musvrik) adalah

mubtada., dan kiobor.nyu adalatr mashdar sebagai bentuk

mubalaghah mengenai penyifatan mereka dengan itu, sehingga

seakan-akan mereka itu 'benda najis. Atau berdasarkan perkiraan

mudhaf,yakni: f t\i (bernajis), karena mereka disertai kesyirikan,

dan itu setara'dengan najis. Qatadatr, Ma'mar dan yang lainnya

mengatakan, bahwa mereka disifati dernikian karena mereka tidak

bersuci, tidak mandi dan tidak menghindari benda-benda najis.

Ayatinidijadikandalilolehorangyangmengatakanbatrwa
orang musyrik itu najis secara lahir, demikian sebagaimana faham

yang dikemukakan oleh sebagian kalangan Zhatririyatr dan Zaidiyatr,

dan diriwayatkan juga dari Al Hasan Al Bashri, dan diceritakan juga

dari Ibnu Abbas. Sementara itu, mayoritas salaf dan khalaf termasuk

para imam madztrab yang empat, berpendapat ba}rwa orang kafir

bukan najis secara fisik, karena A.ltah SWT menghalalkan makanan

mereka. Dan telah diriwayatkan secara valid dari Nabi SAW

mengenai ini dari perbtratan dan sabda beliau yang menunjukkan

batrwa mereka (orang-orang kafir) tidak najis secara fisik. Hal ini

ditunjukkan dengan makan yang menggunakan bejana mereka, minum

dari bejana mereka dan berwtrdhu dengan itu, serta menempatkan

mereka di dalam masjidnYa.

Firman-Ny a, i$1i| '+:311;..;5-$ (makaianganlah mereka

mengdekati Masiidil ilaram),fa'di sini gntuk pencabangan, jadi tidak

*r.Lr" mereka mendekati Masiidil Haram karena najisnya mereka'
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Yang dimaksud dengan Masjidil Haram adalatr semua tanatr hararn

(tanah suci), demikian yang diriwayatkan dari Atha', jadi mereka di
larang dari semua wilayatr tanah suci. Sementara ahli ilmu lairurya

berpendapat batrwa yang dimaksud dengan Masjidil Haram adalah

masjid itu sendiri, sehingga orang musyrik tidak terlarang memasuki

tanah suci selain itu.

Para atrli ilmu berbeda pendapat tentang masuknya orang

musyrik ke dalam masjid-masjid lain selain Masjidil Haram. Para atrli
ilmu Madinah berpendapat terlarangnya setiap musyrik dari setiap

masjid.

Asy-Syafi'i mengatakan, "Ayat ini bersifat umtrm mencakup

semua kaum musyrikin dan khusus pada Masjidil Haram, sehingga

mereka tidak terlarang memasuki masjid-masjid selian Masjidil
Haram."

Ibnu Al Arabi mengatakan, "Ini kekakuan darinya terhadap
yang zhatrir, karena firman Allah Ta'ala, # :Jfigl 6L
(sesungguhnya orang-orang Wng musyrik itu najisi sebagai

peringatan akan alasan syirik dan kenajisan." Lalu disanggah, bahwa
qiyasan ini tertolak, karena Nabi SAW pernah mengikat Tsumamah

bin Atsar di dalam masjidnya, dan menerima utusan Tsaqif di
dalamnya.

Diriwayatkan dari Abu Hanifatr seperti pandangan Asy-Syafi'i
dengan tambatran bolehnya atrli dzimmah memasuki semua masjid

tanpa keperluan, namun Asy-Syaf i membatasi dengan adanya

keperluan.

Qatadah mengatakan, bahwa itu dibolehkan bagi afrli dzimmatr

n.rmun tidak dibolehkan bagi orang musyrik.

-Diriwayatkan juga dari Abu Hanifah, bahwa mereka boleh

memasuki tanah suci dan Masjidil Haram serta masjid-masjid lainnya,

sedangkan kaum musyrikin, dilarang mendekati Masjidil Haram
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adalatr larangan bagi kaum muslimin untuk memberikan kewenangan

itukepadamereka,jadiinitermasukkategoriungkapan:Akutidak
mau melihatmu berada di sini'"

Firman-Ny a,l'\6 g!'":r(sesudah tahun ini)' mengenai ini

ada dua pendapat. pertami b"t*u ini tatrun kesembilan, yaitu tatrun

dimana Abu Bakar melaksanakan haji pada musim haji. Kedua, bahwa

itu adalah tatrun kesepuluh, demikian yang dikatakan oleh Qatadah'

IbnuAlArabimengatakan,*Inilahyangbenar'Ymgditunjukkanoleh
konotasi lafazlmya. Yang mengherankan bila ini dikatakan tahun

kesembilan,yaitutahundiumumkannyapengumumanitu'Bilasuatu
hari budak seseorang memasuki rumahnya' lalu maulanya

mengatakan,.Janganlatrkaumemasukirumatrinisetelatrharimuini,'

makamaksudnyabukanpadahariketikaiamasukitu.,'ldu
disanggatr, bahwa konotasi lafaztrnya adalatr kebalikan dari apa yang

dinyatakannya, karena kata penunjuk dalam kalimat: 65 CY :
(sesudahtahunini)menunjukkankepadatatrunyangdisebutkan
sebelum kata penunjuk, yaitu tatNur pengumuman itu. demikian juga

pada contoh yang dikemukakannye-, yang dimaksud dpngan larang

masuk itu adalah setelah hari ia masuk di saat terjadinya pernyataan

itu. Jadi perkarannya cukup jelas. Kemungkinan masuknya adalah

menafsirkan tIt yang di-idhafah'kan kepada Cy' dan tidak

diragukan lagi bahwa itu adalah tatrun kesepulutr. Adapun penafsiran

tatrun yang ditunjukkan oleh l'15, maka tidak diragukan lagi batrwa

itu adalah tahun kesembilan. Berdasarkan pengertian ini berlakulatt

pandangan Qatadah'

Pengertian ini dijadikan dalil oleh orang yang mengatakan

bolehnya kaum musyrikin memasuki Masjidil Haram dan masjid-

masjid lainnya berdasarkan batasan tersebut, yakni: ii6 61p U'

(sesudah tahun ini), yakni, dengan mengatakan' bahwa larangan

tersebut berlaku khusus pada waktu haii dan umrah. saat itulalt

mereka dilarang melaksanakarr haji dan umrah saja, bukan secara
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mutlak dilarang masuk. Pandangan ini disanggah, bahwa,2[ra[rirnya

Iarangan adalatr mendekati setelah tahun ini, dan ini menunjukkan

larang mendekati pada waktu kapan saja setelatr waktu tersebut.

Adapun pengkhususan pembolehan nnemerlukan bukti pengkhusus

tersendiri.

Firmanlya, ;+-fi a'31'#-,3; ''^l+ ;it+ 5S @an
jiko fuov'atir menjadi miskin, malco Alloh nanti , akan memberi

kelrayaan kgfadorya dari karunia-Nya). &i' .rtiny a ';oir (miskin).

Dikatakan M - J.}t iti apabila ia membutuhkan. Seorang penyair

mengatakan,

r.t. .. tc'? t
;t+ ,F Ht efi-q b ,-'u;:t LsrX- yj

"Orang miskin tidaHah tahu kapan ia kcya 
,

dan orang kaya tidaklahtahu kapan ia membutuhkan."

Alqamatr dan yang lainnya dari kalangan para satrabat Ibnu

Mas'ud membacany^r'4e,sebagai nashdar seperti halnya 1a6 ,ii-Gir

fur;ir dan fuUir. eda juga yang mengatakan bahwa maknanya aajan
kondisi sulit. Dikatakan: 

"lt;- 
- ';Ui ,!:, artinya: Perkara ini

menyulitkan dan memberatkanku. Ibnu Jarir Ath-Thabarani

menyebutkan, bahwa dikatakan i:;;-- i6 apabila membutuhkan.

Ketika kaum muslimin melarang kaum musyrikin pada musim

haji, yang mana biasanya kaum musyrikin itu mendatangkan makanan

dan perdagffigffi, saat itulah syetan merasukkan rasa khawatir miskin
ke dalam hati kaum muslimin, sehingga mereka berkata, "Dari mana

kita akan mendapat penghidupan?" Maka Allah menjanjikan mereka

untuk mencukupi mereka dari anugeratr-Nya.

Adh-Dhahhak berkata, *Allah membukakan bagi mereka pintu

upeti dari atrli dzimmah dengan firman-Ny4 lti-S 6-$1ljg
$\(Perangbn orang-orang yang tidak lerhnan kepada Attah).-
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Ikirmatr berkata *Allah mencukupi mereka dengan

diturunkannya hujan, ditumbghkannya tanam-tanarnan dan

disuburkannya tanatr. sementara itu bangsa Arab pun memeluk Islam

sehingga mereka membawa penghssilan ke Mekatr, dengan itulatt

Altah menctrkuPi mereka."

.,i- Ada juga yang mengatakan bahwa Allah mencukupi mereka

dengtrn harta yang ditinggalkan oleh musuh (tanpa melalui

pertempuran).

Faidatr diikaurya dengan *kehendak" adalatr sebagai

pengajaran bagi para hanrba agar mereka mengatakan itu dalam setiap

perkataan yang mereka katakan yang ada kaitannya dengan masa yang

akan datang, dan agar mereka tidak lengah akan doa dan ketundukan'

4':n1 $l$esungguttnya Allah Maha Mengetahur) tentang

kondisi l**u, H' Qagi Maha Bijaksaru) dalam memberi dan

menatram pemberian. slepa yang diketrendalci-Nya maka ia dapat, dan

siapa yang tidak dikehendaki-Nya maka ia tidak mendapat'

Firman-Ny o, 1\ 6j-3.1 O.jtrltrg, (Perangi,lah orans'

orangyangtidokberimankopadaAttah).Inimerrgandungperintatt
*aL memerangi semua golongan ini'

Abu Al Wafa. bin Uqail berkata, ..Seswtggrrhnya firman.Nya,

$* (Perangilaft) adalatr perintatr untuk menghukum' Kemudian

Agatr berfirman, 4l 6r:r S O.51 (orang-orang yang tidak

beriman tcepada eiiln>. Allah menjelaskan dosa yang menyebabkan

huhrman itu. Kemudian Allah mengatakan, h$l ,A\{j (dan tidak

[pulal pada hari lcemudian), AUah menegaskan- dosa di samping

masalalr keyakinan. Kemudian berfirman, Ai;t {ifi ii Y 6i}-7't
(dan. mereka tidak mengharomkan apa yang dilnramkan oleh Allah

dan,Rosul-Nya), di sini terkandrurg tambahan dosa yang menyelisihi

amal. Kemudian berfirman, d\ e, 6i;-73 <ao" tidak beragama

dengan agama yang benar [agama AltohJ)' ini mengisyaratkan
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penegasan kemaksiatan dengan berpalingr Eemusuhi dan,keengganan

memeluk Islam. Kemudian berfirman lagir 4i?-Ji 'lriJ ,<;a61 A
([yaitu orang-orangJ yang diberikan Al Kitab lccpada, mereka), ini
sebagai penegasan hujjah atas mereka, karena mereka telah

mendapatinya tertulis di sisi mpreka di dalam Taurat dan Injil.
'Kemudian Allah berfirman, 41 tJ{ i* $ampai mereka

membayar jiryah), Allah menjelaskan puncak yang dicapai oleh

penghukuman itu."

Firman-Ny a, (ifuJ| Vj 6-51 'a ([yaitu orang-orangJ

yang diberikan Al Kitab kcpada mereka), ini penjelasan maushul

. [yakni OJlyang sebelumnya] di samping apa yang ada di dalam

khabar-nya, bahwa mereka adalatr kaum Tauat dan kaum Injil.

Firman-Ny 
", { y ipl lrfi$ !;$,rlsampai mereka membayar

jizyah dengan patunj,'z;$t i*or-nya &, dai. qf - sy yan:g

artinya membalas apa yang diberikan kepadanya. Jadi seolah-olah

mereka memberikannya sebagai balasan atas keamanan yang

diberikan kepada mereka. Ada juga yang mengatakan, batrwa disebut

i4;" k*"nu merupakan bagian yang harus dipenuhi oleh ali dzimmah.

Dalam terminologi syari'at, jizyah adalah apa yang diberikan oleh

pihak yang dilindungi keamanannya pada masa perlindungapya.

$ S @engan patuh) pada posisi nashab sebagu haal

(keterangan kondisi). Maknqnya: dengan patuh saat memberikannya,

tanpa penolakan. Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya:

memberikannya dengan tangan mereka ,sendiri tanpa mewakilkan

kepada orang lain. Ada juga yang mengatakah bahwa maknanya:

seeara tunai, tanpa penangguhan. Ada juga yang mengatakan batrwa

maknanya: secara terpaksa. Ada juga yang mengatakan bahwa

maknanya: sebagai balasan kebaikan kamu atas mereka, karena

mengambilnya dari mereka merupakan bentuk kebaikan terhadap

mereka. Ada juga yang mengatakan batrwa maknanya: dalam keadaan

terhina.
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Segolongan atrli ilmu, termasuk Asy-Syaf i, Ahmad' Abu

Hanifah beserta para satrabatrya, Ats-Tsagri, dan Abu Tsaqr

berpendapat,bahwajizyah(upeti)hanyaditerimadaxiahlikitab.
sementara Al Auza'i dan Malik mengatakan, battwa iiryah diambil

dari semua golongan yang kafir, siapa pun rnereka' Menurut

pandangan pertama, termasuk juga golongan majusi' Ibnu Al Mrurir

mengatakan, 
..Aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat,

bahwa j izyahdiambil dari mereka (kaum majusi)'"

Para atrli ilmu berbeda pendapat mengenai kadar iiryah. Atha'

mengatakan, "Tidak ada ukuran bakunya. Itu diambil sesuai dengan

kesepakatan.,, Demikian juga yang dikatakan oleh Yatrya bin Adarn,

Abu Ubaid dan Ibnu Jarir, hanya saja ia mengatakan, "Minimalnya

sahr dinar, dan tidak ada batas maksimalnya." Asy-syafi'i

mengatakan, 
..satu dinar atas orang kaya (berkeculupan), sedangkan

orang miskin yang merdeka dan telah baligh, tidak dilorangi apa pun

d*iny"." Demikian jugayang dikatakan oleh Abu Tsaur'

Asy-Syaf i mengatakan, "Jika mereka menyepakati lebih dari

satu dinar, maka ifu boleh. Jika mereka menambatrinya dengan

kerelaan, maka itu juga diterima dari mereka"

Malik mengqtakan, bahwa itu empat dinar atas pemilik emas,

dan empat puluh dirham atas pemlik perak (uang perak). Dalam hal ini

adalatr sama, baik orang kaya (berkecukupan) maupun orang miskin.

Jika ia seorang majusi, maka tidak lebih dan tidak kurang dari itu''

Abu Hanifatr beserta para sahabatirya, Muhammad bin Al

Hasan, serta Ahmad bin Hanrbal mengatakan, "Dua belas, dua puluh

empat, dan emPat Puluh delaPan."

Pembatrasan tentang iizyah telah dipaparkan pada bidangnyS.

Yang benar dari antara pendapat-pendapat ini adalatr sebagaimana

yang kami nyatakan di dalam syarbAt Muntaqadan karya-karya kami

lainnya.
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Firman-Ny a, 6i)$ fi {trao"S 'mereka dalam kcadaan

nn&tk)pada posisi nashab sebagai hqot (keterangan kordisi). l,ILJt
artinya JiJr thina/rendatr). Maknanya: Ahli dzimmatr menyerahkan

jizyqf dalam keadaan hina. Ada juga yang mengatakan, "Yaitu
membawakannya sendiri dengan berjalan kaki, tanpa menunggang

kendaraan, dan menyeratrkannya sambil berdiri, sedangkan yang

menerimanya sambil duduk." Secara umum, hendaknya petugas

penerima jiryah memposisikan si pemberinya saat menyerahkannya

dalam keadaan hina lagi rendatr.

Abdurrazzaq, lbnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim

dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Jabir bin Abdillatt mengenai

firman-Nya, # 1F;)l t73y lsesungythnya orang-orang yang

nuryrik itu najis), ia berkata, "Kecuali ia seorang budak atau seorang

ahli dzimmah." Ini diriwayatkan juga secfia marfu' dari jalur lainnya.

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Mardawaih dari

Jabir, ia berkata, "Rasulullatr SAW bersabda, .rii ri6 $'rtLi.FU t
&tei #Jr J"f li U# ti t:qtZ (Setelah tahun kita ini,'tidak boteh

seorang musyrik pun yang memasuki nasjid Hta ini, kecuali ahlul
'ahd dan pelayan [budakJ kalian).-tzt Ibnu Katsir berkata, "Ahmad

meriwayatkannya sendirian secara marfu', dan riwayat yang mauquf

lebihshahih."

Sa'id bin Manshur, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata; "Orang-orang musyrik

biasa mendatangi Baitullah dan membawa serta makanan untuk

diperdagangkan. Setelatr mereka dilarang mendatangi Baitullah, kaum

muslimin berkata, 'Lalu darimana kita akan memperoleh makanan?'

Maka Allah menurunkan ayat: ry-'itl '#. 3; ,i4 .!4 SV
i6 oL 4V:, (Dan jilca khawatir meniadi miskin, maka Allah nanti

akan memberi kckoyaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia

r2r Disebutkan oleh Ibnu Kasir (2R46).
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menghendaki). Lalu Allah menurunkan hujan kepada mereka, lalu

bErtambatr banyaklatr kebaikan mereka dengan per$nya kaum

musyrikin dari mereka."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya, ia berkata, "Lalu

Allah mencularpi mereka dari karunia-Nya, dan memerintahkan

merdka untuk memerangi atrlul kitab."

Abd, bin Humaid, Ibnu Al Mrrndzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ikrimatr mengenai firman-Nya, '';l:" b ,/*
(Dan jila klmvatir meniadi miskin), ia berkata, *(Yakni) iiujt

(kemiskinan)."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai

firman-Nya, 4\;, u, ';01 '#- ,3; (maka Allah nanti apan

memberi ketrayaan leeptadamu'dari karunia-Nya), ia berkata; "(Yaitu)

dengan upeti," Ibnu Abu syaibah dan Ibnu .Al Mundzir juga

meriwayatkan seperti itu dari Adh-Dhahhak. Abdunazzaq juga

meriwayarkan serupa itu dari Qatadatr'

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dali Al Hasan mengenai

firnran-Nya jf, CtPl t73y lsesungsuhnya orang-orang yang

musyrik itu najis), ia berkata" *(Yakni) kotor." Abu Asy-syaikh juga

meriwayatkan darinya, ia berkata, "Barangsiapa berjaba tangan

dengan mereka, maka hendaklatr ia berwudhu'"

Abu Asy-syaikh dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, ia berkata "Rasulullah SAW bersabda, lA';'it ;S ,X eb'i
ig'}Jd (Barangsiapa beriabat tangan dengan orang musyrik, maka

't 

enii*tat ia berwudhu atau mencuci tangannya)'"rD

rz Tidak shahttL dicanturnlran oleh As-Suyuthi di dalam At-La'ali Al Mashnu'ah

(zo aao aisandarkan kepada Ibnu Adi dari hadits Ibnu Abbas, dan ia mengatakan,

\i6tir-'in"itin' IUratrim Lin Hani, nenurut Ibnu Adi, "Ia seorang syalkh yang tidak

O*.na, i".enderitakan hadits dari Ibnu Jgra[i berupa kebatilan-kebatilan'"
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Ibnu Abu Syaibah, ,Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, .Abu Asy-
Syaikh da Al Baihaqi di dalam Sunan-nyameriwayatkan dari Mujahid
mengenai firman-Ny q it\ 6j;i-S O$$rl (perangilah orans-
orang yang tidak beriman kepada Allah), ia berkata, "Ayat ini
diturwrkan ketika Nabi SAW dan para satrabatnya diperintatrkan
melaksanakan perang Tabuk."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Syihab, ia berkata,
"Berkenaan dengan kaum kafr Quraisy dan bangsa Arab ditunurkan
ayat: 

ni3- 6K I g ;$rf3 (Dan peranglah meretra, supaya
jangan adafitnah. (Qs. Al Anfaal [8]: 39), dan berkenaan dengan a]rli
kitab diturunkan ayat: 5\ 6j;t-S 6.-51!iuj, gerangilah orans-
orang yang tidak beriman kcpada Atlah) hingga: '4H1 Uf4 f*
(sampai mereka membayar jiryah). Dan yang pertama kali membayar
jizyah (upeti) adalah penduduk Najran."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Sarid
bin Jubair mengenai firman-Nya, fi\ 6h9_ .i 6-$1 V{j
(Perangilah orang-orang yang tidak beriman lcepada Allah), ia
berkata, *Yakni orang-orang yang mempercayai keesaan Allah. t,
A;:;81 i3a Y 6i?-(dan mereka tidak mengharamknn apa yans
diharamlran oleh Attah dan Rasul-Nya), yakni khamer dan sutera. {j
,iS ir, 6At- (dan tidak beragama dengan agama yang benar

[agama AltahJ), yakni asama Islam. 't* .iir41 VJ <i.-51 A
6;jt fi X i" '+# lr$$ l\yaitu orang-orangJ yang diberitan At
Kitab kcpada mereka, sampai mereka membayar jiryah dengan patuh
sedang merelca dalam kcadaan nnduk), yakni orang-orang yang

ditundukkan."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari
.Qatadatr mengenai firman-Nya, $ J, (dengan patuh), ia berkata,

"(Yahi) dengan tunduk."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Su$an bin Uyainah
mengenai firman-Ny4 * e (dengm rvriuh), ia berkat4 *(yakni
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menyerahkan) dengan tangafftya dan tidak mengirimkannya melalui

orang lain."

IbnuAbuHatimdanAbuAsy-SyaikhmeriwayatkandariAbu
Sinan mengenai firman-Nya, # $ ldengan patuh)' ia berkata'

"(Yakni) sesuai kemamPuan."

IbnuAlMundzirmeriwayatkandarilbnuAtbasmengenai
rrrmfi-Ny 

^, 
6irt S Grao"s mereka dalam kcadaan runduk)' ia

berkata, 
..(Yakni) ue4aan membawakannya sambil merunduk." Ibnu

AbuHatimmeriwayatkandarinya,iaberkata,..Yaknisambil
menggenggamkantangannya.,IblruAlMtrndzir,IbnuAbuHatimdan
AbuAsy.SyaikhmeriwayatkandariSalmanmengenaiayatini,ia
berkata, "(Yakni) dalam keadaan tidak terpuji'"

"ril .tj-ii d..,:st fi G'ti .163 ;'iU 55L3;;1 lvt
avi; t51 1# <,i€6;i+';f, -ii' 4Y"

fr4 t:riar @ <,UtE.T'a H$3"33

U')'€- ;, d'g-Sb fit e. i' & $13 a6)
,{:.G.i-tr;if^!f<?+S6yl5L-X).Syt-;}

U,;A, ;n 33' VF- 6 6'--;-@ 6P*\%
<di3@ a'y<)i;? 13i'i 1iJ $Yft 3J'5

.$r.rg> q.$ :9 rk)L # *i' u36\ rt;r''J:"1

<rf-rr;;>
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"Otang-orang yahudi berkatar'U4air itu puleraAthhr' dan orang-
orang nashrani berkatar'Al Mosih itu putera Allah.' Dbmikian
itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru
perkataan orang4rrang kafu terdahulu Dilaknati Allah-lah

merekq bagaimana mereka sampui berpaling? Mereka menjadikan

orang-orang alimnya dan rahi.b-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan
selain Allah, dan (juga mereka mempertuhanhan) Al Masih putera
Maryam; padahal mereka hanya disuruh mcnyembah Tuhan Yang

Maha Esa; tidah ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia.

Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mereka
berkehendah memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut

(ucapan-ucapan) mereka, dan Attah tidak menghendahi selain
meny emp u r n a kan c a h ay a-Ny a, w ala up un o r an ge r an g kafir tida k

menyukal Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan

membawa) petunjuk (Al Qur'an) dan agama yang benar untuk
dimenangkan-Nya atas segala agamo, walupun orang-orang

musyrik tidak menyukainya." (Qs. At-Taubah [9]: 30-33)

Firman-Ny u, 

^1'6 
55L 

"riJf. 
4V, (Orang-orang yahudi

berlrata, "[Jzair itu putera Altah'). Ini kalimat permulaan untuk
menjelaskan kesyirikan kedua ahli kitab. \JL (Uzair) adalah

mubttada', a* it{'d Qtutera Altah) adalatr Htabar-nya. Ashim dan Al
Kisa'i membacanya: I#, dengan tanwin, sedangkan yang lainnya
tidak dengan tanwin karena berpadunya kalimat lajam dengan 'alam.

Qira'ah dengan tarwin menganggapnya sebagai kalimat Arab. Suatu

pendapat menyebutkan batrwa gugumya tamyin bukan karena tidak
boleh tanwin, tapi karena bertemunya dua suhtn, seperti halnya
qira'atrnya orang yang membaca: 33idi 51 @ |6i1 ';iit '; 3,
(Katakanlah, "Dialoh Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah llah yang
bergantung kcpada-Nya segala urusan") (Qs, Al Ikhlaash fllzl: l-2).
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Abu Ali Al Farisi mengatalGn, 
*Id banyak ditemukan di dalam

ungkapan sYa'ir-"

Zhahir firman-Nyq 3r#1 4$ (Orang-orang yahudi

berkata), batrwa perkataan ini dari semua mereka' Ada juga yang

mengatakan batrwa lafalr- ini keluar dari keumuman, dan maknanya

adalah khusus, karena yang mengatakan ittr hanya sebagian mereka

saja.'An-Naqqash mengatakan, 
*Tidak ada lagi orang yahudi yang

mengatakan itu, bahkan mereka (yang mengatakan itu) sudah

pundah." Ada juga yang mengatakan, bahwa hanya segolongan dari

mereka yang mengatakan itu kepadaNabi SAW, lalu tunrnlah ayat ini

yang menceritakan itu tentang kaum yahudi, karena ucapan sebagian

mereka meniscayakan keselunrhan mereka'

Firman-Ny a, il -r1 4 ,*Ja$ 46: Oo" orans-

orang nashrami berlcata, "Al ilasih itu putera Allah'). Mereka

mengatakan ini ketika melihatnya menghidupkan kembali orang-orang

y*g .,tut, mati, sementara beliau sendiri tidak mempunyai bapak,

maka inilah yang menyebabkan perkataan tersebut. Yang lebih tepat,

batrwa mereka mengatakan perkataan ini karena Injil terkadang

menyifatinya sebagai putera Allah dan terkadang sebagai putera

manusia, sebagaimana hal ini kami temukan di beberapa bagian Injil'

Mereka tidak mengerti batrwa maksudnya adalah sebagai

penghormatan dan pemuliaan. Atau karena mereka tidak mengetahui

bahwa itu merupakan perubahan yang dilakukan oleh para pendatrulu

mereka dengan maksud untuk merusak. suatu pendapat menyebutkan,

batrwa perkataan ini hanya dari sebagian mereka saja, bukan dari

keseluruhan mereka.

Firman-Nya, ;4,fu .it, 6yi (Demi*an itulah

ucaitoit mereka dengan- mul* mereka), ini menunjukkan kepada

perlataan batil yang terlontar dari mereka. Maksud '\rcapan mereka

dengan mulut mereka" padahal telatr diketatrui batrwa ucapan memang

dengan mulut, karena perkataan ini tidak lurus, tidak ada keterangan
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maupun bukti yang menguatkannyq sehingga ini hanya klaim belaka,

tidak ada maknanya, hanya kehampaan yang melahirkan kekosongan

yang hanya keluar dari mulut" tanpa faidah yang mengiringinya. Ada

juga yang mengatakan, bahwa disebutkannya "mulut" mengandung

maksud sebagai penegas, sebagaimana unglcapan: grli t*i laku
menulis dengan tanganku), 'ri!. l, # (aku berjalan dengan kedua

kakiku). Contoh ungkapan dari frrman Allah Ta'ala, #$fr lr#j3-
fu*\ (menulis Al Ktab dengan tangan mereka sendiri) (Qs. Al
Baqaralr l2l:79), dan firman-Nya, e{(iq,i[- /Y{5 @an tidak pula

burung-burung yang terbang dengan kcdua sayapnya) (Qs. Al
An'aam [6]i 38) .

Sebagian ahli ilmu mengatakan, bahwa Allatt SWT tidak

menyebutkan perkataan yang disertai dengan penyebutan mulut

maupnn lisan kecuali perkataan dosa, seperti firman-Ny4 6Ji,
;*$ O fr 6 e1$]\lurreka mengatakan dengan mulutnya aPa vang
tidak terkandung dalam hatinya) (Qs. Aali 'Imraan [3]: 167), firman-

Nya, fr45 b '# 'r9 iK$lanskahielebtya kata-kata yang

kcluar dari mulut mereka) (Qs. Al Kahfi [8J: 5) dan firman-Nya,

;+$ A "fr 
C, 4\ 't lA @ereka mengucapkan dengan lidahnya

apa yang tidak ada dalam hatirya) (Qs. Al Fat! [a8]: I l).

Firman-Nya, l;j1 'u$l 33 6if3- (mereka meniru

perlrataan orang-orang katir terdahul$. eE;uilt [ya}rri dari kalimat

6j#X adalatr ryllijjt @enyerupaan). Ada yTg q:ogatakan,
batrwa dari situlatr adanya ungkapan orang Arab: erig:z aYly yakni

wanita yang tidak haid, karena ia menyerupai kaum lelaki.

Abu Al Farisi mengatakan, "Orang yang menganggap batrwa

<ri€3-diambil dari ;*3 ifil aaaah keliru, karena hamzah pada

kata br:e adalatr asli, sedangkan pada ka,r-;eb sebagai tambahan

seperti halnya it r.Asalnya <ri{A dan)qz if;y.

Ada beberapa pendapat ahli ilmu mengenai makna

penyerupaan mereka dengan perlotaan orang-orang kafir sebelum

TAFSIR FATHUT QADIR



mereka. Pertama: Batrwa dengan perkataan ini mereka menyerupai

para penyembah berhala yang mengatakan bahwa Laurtq'lJzza dan

Manaat adalatr puteri-puteri Allah. Kedua: Batrwa mereka menyerupai

para pendatrulu mereka yang mengatakan batrwa U?dl adalah'putera

Allah dan batrwa Al Masih adalatr putera Allatt.

Firman-Nya, 'i71 H1G (Dilahati Allah-lah mereka), im

doa kebinasaan atas merek4 karena siapa yang diperangi Allah maka

ia binasa l'31 ,iIG dimaknai: diperangi Allah-lah merekal. Ada

juga yang mengatakan batrwa ini ungkapan keheranan terhadap

kejinya ungkapan mereka. Ada juga yang mengatakan makna makna

';ii HiG adalatr t' iloi (Dilaknati Allah-lah mereka), seperti

ungkapan Aban bin Tsa'lab,

,.*bf),*t;\$,i 'd4rsi e,w i;,r qiti

"Dilabtati Altah-lah dia, dia mencelaht padahal ia telah tahu

bahwa aht adalah kerusakan dan perbaikanht adatah bagi diriht.'

An-Naqqasy menuttrkan, bohwa asal makna br yri adalah

sebagai do4 kemudian banyak digunakan dalanr perkataan mereka

hingga mereka mengatakannya sebagai ungkapan keheranan dalam

hal kebaikan dan keburukan tanpa memaksudkan doa. Al Ashma'i

bersenandung,

,fi,,{ ! ,s?f ;lt sli ,f 'tY eli'r .Ytir;

"l[ahai yang dilabtati Allah, Laila betapa kau mengagumlunht,

padahal aht beritahulwn orang-orang bahwa aht tidak

emperdulikannya."

<'HJt s31 @osoimana mereka sampai berpating?)'

yakni bagaimana mereka sarnpai berpaling dari kebenaran kepada

kebatilan.
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Firman-Nya, i\ o.i e$63 &\#t;t6!4AftQ:
(Mereka menjadikan orang-ofang alimnya dan rahib-rahib mereka

sebagai tuhan-tuhan selain Altah).ltrli adalah be|mk jamak dari

!i,, yaitu orang yang perkataannya baik. Ada juga yang mengatakan

batrwa itra adlaah jarnak dari ";r, dengan kashrah pada haa'. Yunus

mengatakan, ..Aku tidak pernah mendengarnya kecuali dengan

kashroh pada hoa'." Al Farra' mengatakan, 
*Fatlah dan-kasrah da

dua macam logaUaksen.; Ibnu As-Sakit mengatakan, *I^ir dengan

kasrahadalah alarn, sedangkan;ir aaalatr or-ang alim"'

ig!, adalatr jarnak dari 'qts, diambil aari 
. 
iblr, yaitu

ulamanya kaum nashrani, sebagaimana halnya adalatr jqili adalatr

ulamanya kaum yahudi.

Makna ayat ini, batrwa karena mematrrhi dalam apa-apa yang

mereka perintatrkan dan apa-apa yang mereka larang maka

kedudukannya sama dengan menjadikan mereka sebagai qrfuan-tu]ran,

karena mereka (kaurn itu) menratuhi mereka (para ulamanya)

sebagaimana mematutri para tuhan.

Firman-Nya, '€.Y <Ji 'gStt (dan til* me:reka

mempertuhanlranJ Al Masih ptttera Maryan) di-'athf-ksr| kepada

;,ils] (rahib-rahib mereko), yakni: kaum nashrani menjadikannya

sebagai tuhan yang disembatr. Ini mengisyaratkan batrwa kaum yahudi

tidak menjadikan Uzair sebagai rutran yang disembah.

Ayat ini mengandung sesuatu yang mengingatkan orang-orang

yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya,

sedang ia menyaksikannya, untuk tidak ikut-ikutan (taqlid) dalam

agama Allah, dan tidak mendatrulukan apa-apa yang diucapkan oleh

para pendahulu bila itu menyelisihi Al Kitab yang mulia dan As-

Sunnah yang suci, karena kepatutran orang yang bermadztrab kepada

perkataan orang yang diiikutinya, dan peniruannya terhadap tradisi

para ulama umat ini, bila itq menyelisihi nash-nash yang ada,

sementara hujjatr-hujjah Allah dan bukti-buktinya tetah ditegakkan
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dari kitab-kitab-Nya 4* p*u nabi-Nya, maka itu sama dengan kaum

yahudi dan kaum nashrani yang menjadikan para pendeta dart para

rahib mereka sebagai tuhan-tuhan di samping Allah. Karena

dipastikan kaum-kaum itu memang tidak menyembatr mereka, tapi

mematuhi mereka dalam mengharamkan apa yang mereka hararnnya

dan menghalalkan apa yang rnereka halalkan. Inilatr bentuk sikap

orang-orang yang men+aqlid (mengekor/ikut-ikutan) dari kalangan

umat ini. Ini serupa dengan orang yang menyerupakan teltu dengan

telur, kurma dengan kurma, dan air denga air.

Wahai para hamba Allah, watrai parapengikut Muhammad bin

Abdullah, mengapa kalian meninggalkan Al Kitab dan As-sunnah?

Lalu bertopang pada orang-orang yang sama seperti kalian yang

seSUngguhnya juga diperhamba oleh Allah dengan tuntunan dan

petunjuk Al Kitab dan As-Sunnatr. Kalian berbuat sesuai dengan

pendapat-pendapat yang mereka bawakan yang tidak bertopang pada

kebenaran, tidak dikukuhkan,oleh agama dan nash-nash Al Kitab dan

As-Sunnah. Pandangan-pandangan itu.menyerukan dengan seruan

yang.sangat membatrana, menyuarakan dengan sangat lantang apa'apa

yang menyelisihi itu, namun kalian malah seakan menutup telinga bak

orang tuli yang berhati lengan, berfatram menytmpang, berfikiran

dangkal, berakal tumpul dan bernaluri lemah.

Tinggalkanlatr kitab-kitab yang telatr dituliskan oleh para

pendahulu kalian yang telatr tiada, semoga kalian dan juga saya

ditunjuki Allah, dan diberi ganti dengan Kitab Allah yang telah

menciptakan mereka dan menciptakan kalian, yang memperhamba

mereka dan memperhamba kalian, sesembahan mereka dan

sesembatran kalian. Dan gantilatr perkataan-perkataan orang-orang

yang kalian sebut sebagai para imam kalian dengan pandangan dari

ucapan imam kalian dan imam mereka, teladan kalian dan teladan

mereka, yaitu imam yang pertama, Muharnmad bin Abdullatr SAW.
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Ya Allah yang Matra menturjuki orang yang sesat' yang

membimbing orang yang menyimpang, yang menjelaskan jalan'

hmj*ilah karni kepada kebenaran, bimbinglah kami kepada

kelurusan, dan terangkanlatr unttrk kami jalan petunjuk'

Firman-Ny a, tlx->$ \#L lt'-\:A $ V) -Vj 
fuoaonot

mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maho Esa), redaksi

kalimat pada posisi nashab sebagai haat Seterarrgan kondisi), yakni:

Mereka menjadikan ratrib.rafuib dan pendaa-pendeta mereka sebagai

tuhan-tuhan, padatral kondisinya mereka itg tidak diperintahkan

kecuali menyembatr Allah semata. Atau: Tidaklah orang-orang yang

menjadikan para ratrib dan para pendeta sebagai tutran-ttrhan itu

diperintafrkan kecuali untuk menyembah Allah semata, lalu

bagaimana bisa mereka merasa layak gntuk menjadi para ratrib dan

para pendeta sebagai ttrhan-tuhan.

Firman-Ny u, 'j {t iJt -* $taa* ada Tuhan fvang berhak

disembahJ selainDia) sebagai sifat kedua trnhrk rata L{rJ; (Tuhan).

(r?-,, 7'l l% i3r14" (Maha suci Allah dari apa yang mereka

persehtiukan), yakni mensucikan-Nya dari mempersektukan selain-

Nya dalam menaati-Nya dan beribadatr (menglramba) kepada-Nya.

Firman-Nya, 4y1\ ;n ?t VrIf- J 6tL-i (Meretra

berkehendak memadaimlwn cahaya [asgma1 Allah dengan mulut

[ucapan-ucapanJ rnereka). Ini mengandung penyebutan jenis lainnya

dari kesesatan mereka dan jautrnya mereka dari kebenaran, yaitu

hrduhan-tuduhan mereka untuk membatalkan kebenaran dengan

ucapan-ucapan batil mereka yang hanya sekadar kalimat-kalimat

kosong dan sanggatran-sanggahan hamba. Ini gambaran perihal

mereka dalam upaya membatalkan agama yang haq dan kenabian sang

Nabi yang benar; perihal mereka diserupakan dengan orang yang ingin

meniup cahaya besar yang tengatr menyinari dunia dan menawar

segala kegelapan supaya bisa memadamkannya dan menghilangkan

sinarnya.
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{3, ;j-i,l {15,i Jjjlfi (dan Atloh tidak menghendaki selain

menyempurnakan cahaya-Nya), yakni agarna-Nya yang lunrs. Telatt

dikatakan: bagaimana bisa -{1 yang berfungsi sebagai pengecualian

masuk ke.dalam jti, padahal tidak dibenarkan ungkapan: r1j-; I! '*Lf
atau ril-i i1 .,;"1 (aku benci kecuali Zard). Al Fana' mengatakan,

"Masukn;ya itu karena redaksi ini mengandung suatu sisi

pengingkaran.- Az-7ayaj mengatakan, "Orang Arab biasa membuang

yang menyertai ,rif, perkiraannya: irf'd'oll :F JS h' gt: (d*
Allah tidak menghendaki segala sesuatu selain menyempurnakan

cahaya-Nya).T Ali bin Sulaiman berkata, "Id dibolehkan pada jJ,
kafena ini berarti menolak atau kata penolakan sehingga menyerupai

penafian." An-Nuhas mengatakan, "Ini lebih baik, sebagaimana

ungkapan seorang penyair,

6Lq o'ff bf !r iu' J ,&;'o\G:;r?l d)bt
'Dapatkan aht atau selainnya bila meninggalkannya

Attah enggan kccuali aht menjadi analotya."'

Pengarang Al Kasyryaf mengatakan, bahwa terkadang .5iJ

memerankan peran 3j iJ (tidak menghendaki), yakni: p Lf if ii- li
61-1i (dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-

Nva).

Firman-Nya, SijL<Sl ;r.'z- $ lwalaupun orang-orang

lrafir tidak menyukai) di-'athf-kan kepada kalimat sebelumnya yang

diperkirakan, yakni: dan Allah tidak menghendaki selain

menyempurnakan catraya-Nya walaupun orang-orang kafir tidak

menyukai ifu dan walaupun mereka tidak senang.

Kemudian Allah menegaskan dengan firman-Nyq gil';
uaLt\ 5;t 'J.75 @toun yang telah mengutus Rasul-Nya [dengan
membawal petunjuk [Al Qur'anJ), yakai, dengan membawa bukti-

bukti, mukjizat-mukjizat dan hukum-hukum yang telah disyari'atkan

t" _.
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Allatr bagi para hamba-Nya, yang dengan itu ia menwrjukkan

manusia. ifl *it (dan agama yang berur) adalah Islam. aTjL
(untuk dimenangkan-Nya), dimenangkan-Nya Rasul-Nya atau agama

yang haq dengan apa-apa yang dicakup oleh huiialr-hujjah dan bukti-

bukti, dan itu memang telatr terjadi. Cf# ;P J2 @atupun

orang-orang musyrik tidak menyulainya), batrasan mengenai seperti

yang sebelunnya pada redaksi -<,i#i;PJ3(walaupun orang'

oraig trafir tidak menyukai), yaitu sebagaimana yang telatr kami

paparkan tadi.

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-Syaikh dan

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari lbnu Abbas, ia berkata"

"Rasulullatr SAW ditemui oleh Salam bin Masykam, Nu'man bin

Aufa, Abu Anas, Syasy bin Qais dan Malik bin Ash-Shaif, lalu

mereka berkata, 'Bagaimana mungkin kami mengikutimu ketika

engkau meninggalkan kibtat kami dan engkau juga tidak mengakui

balrwa lJzanr adalah putera Allatl?' Maka Allah menurunkSn ayat:

;t1'6 55L'rtf.! $Vt (Orang-orang yahudi berknta, u(Jzair itu

putera Allah")."rz3

Ibnu Abu Syaibah dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

Ibnu Abbas, ia berkata, "Kaum wanita Bani Israil berkumpul di

malam hari, lalu shalat dan menyendiri, lalu menyebut-nyebut

kelebihan-kelebihaq yang telatr dianugerahkan Allatr kepada Bani

Israil dan apa-apa yang diberikan Allatr kepada mereka. Kemudian

Allatl menguasakan makhluk-Nya yang jatrat atas merek4 yaitu

Bukhtashar, lalu ia membakar Taurat dan menghancurkan Baitul

Maqdis. Saat itu lJz.air masih anak-anak. Uzair berkatA 'Ada apa ini?'

Lalu ia pergi ke bukit-bukit dan menghadapi binatang buas, lalu ia

beribadatr di sanq ia tidak bergaul dengan manusia. Pada suahr hari, ia

mendapati seorang wanita yang tengatr menangis di sisi sebuah

r23 Dikeluarka oleh Ibnu Jarir (10/78).
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kuburan, ia pun berkata, 'Wahai ibu, bertakwalah kepada Allatr,

mohonlah pahala dari-Nya dan bersabarlah. Tidak tahukah engkau

bahwa jalan manusia memang menuju kematian?' Wanita itu berkata,

'Wahai Llz.air, apakatr engkau melarangku menangis padahal engkau

telah menciptakan Bani Israil, berhadapan dengan bukit-bukit dan

binatang buas?: Kemudian wanita itu berkata, 'Aku bukanlatr wanita,

akan tetapi aku adalatr dunia, dan sesungguhnya nanti akan keluar

mata air dan akan tumbuh sebuatr pohon di tempat shalatnu.

Minumlatr dari mata air itu dan makanlatr buah pohon itu, karena

sesungguhnya akan datang kepadamu dua malaikat, lalu biarkan

keduanya melakukan ap? yang mereka kehendaki.' Keesokan harinya,

telatr ada mata air dan pohon yang tumbuh, maka ia pun minum dari

mata air itu dan memakan buah dari pohon tersebut. Lalu datanglah

dua malaikat sambil membawa botol yang di dalamnya terdapat

cahaya, lalu mereka me:ruangkannya isinya kepadanya, lalu Allatl

mengilhaminya Taurat. Lalu ia pur datarrg dan menyampaikannya

kepada manusia. Saat itulatr mereka berkata, 'Uzair putera Allah,'

karena hal tersebut."

Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan darinya, lalu dikemukakan

sebuatr kisah yang di dalamnya disebutkan: Bahwa Uzair meminta

Taurat kepada Allah setelatr dilupakan oleh Bani Israil dan dihapuskan

dari dada mereka agar Allah mengembalikan apa yang telah terhapus

dari dadanya. Ketika ia sedang shalat, turunlah cahaya dari Allatt

'Azza wa Jalla lalu masuk ke mulutnya, lalu kembalinya Taurat yang

telah hilang dari mulutnya. Lalu ia menyampaikan kepada kaumnya,

"Wahai kaumku, sesungguhnya Allah memberiku Taurat dan

mengembalikannya kepadakktt."

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ka'b, ia berkat4 "lJzair
berdoa kepada tuhannya agar diberi Taurat sebagaimana diturunkan ke

dalam hati Musa. Lalu Aliatr menunmkannya kepadanya. Setelah itu

mereka berkata, 'Uzak putera Allah.''
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Ibnu Mardawaih dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, ia berkata, "Aku ragu tentang tiga hal: Aku tidak tatru apakatr

Uzair, seorang nabi atau bukan? Aku tidak tatru apakatr keturunan raja

atau bukan?, dan yang ketiganya aku lupa."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abrr Hatim meriw4yatkan darinya

mengenai firman-Ny4 <)h:Ar- (mereka meniru), ia berkata,
*(Yakni) menyerupai."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-

Syaikh meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya, 'ifi HiG
(Dilaknati Allah-lah mereka), ia berkata, "Allah melakna mereka.

Setiap kata Jit di dalam Al Qur'an artinya lakna."

Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd, Abd bin Humaid, At-Tirmidzi

dan ia meng-hasan-kannya, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Abu

Asy-Syaikh, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi di dalam Sunan-rty4

dari Adi bin Hatim, ia menuturkan, "Aku mendatangi Nabi SAW yagg

kala itu sedang membaca surafr Baraa'atr: frattiiSC{t;l4i
ii *r-jt e (ES (Mereka menjadikan orang-orang arlimnya dan

rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah), lalu beliau

bersabda, ,i:j;,;-t t*, .'# ryl $ tj'& '$:,iilfil ,'it*- d'idtot
a:tl? (*, # ,i7 tiy5 lXtrraipun orang-orang yahudi itu tidak

merryembah mereka [yabti para rahib dan para alimnyaJ, akan tetapi

merekn itu, apabila mereka fpara rahib dan para alimnyaJ

menghalallan sesuatu untuk mereka malca mereka menghalallannya,

dan jilra merela mengharamlan sesuatu atas mereka, maka mereka

menghalallrannya). Riwayat ini dikeluarkan juga oleh Ahmad dan

Abdurrazzaq, Al Firyabi, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim,

Abu Asy-syaikh dan Al Baihaqi di dalam Sunan-nya meriwayatkan

"' Hasar, At-Tirmidzi (3095), dan di-shahih-kan oleh Al Albani di dalam

s hahih At-Tirm i dzi Q47 l) :
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dari Abu Al Buhtari, ia menufirkan, "Seorang lelaki bertanya k"p$
Hudzaifalr,'Bagaimana menunrtnu tentang firman-Nya, VL4i
itl *r-j' e $33 frA63t ;6:44 (Meretra menjadikan orans-

orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain

Allah), apakatr orang-orang itu benar-benar menyembatr mereka?' Ia

menjawab, 'Tidak, akan tetapi mereka itu, apabila mereka [yakni para

ratrib dan para alimnya] menghalalkan sesuatu untuk mereka maka

mereka menghalalkannya, dan jika mereka mengharamkan sesuatu

atas mereka, tnaka mereka menghalalkannya'."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Adh-

Dhahhak, ia berkata, ";fi14 adalatr para pembaca kitab mereka,

frLQ3radalatr para uiama mereka."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata,

"]Fli adalah dari kalangan yatrudi, sedangkan lg!' dari kalangan

nashrani." Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan seperti itu dari As-

Suddi. Ia juga meriwaya&an dari Al Fudhail bin Iyadh; ia berkata,

"jqili adalah orang-orang, sedangkan lgl' adalah para atrli ibadatr. "
Ia juga_meriwayatkan dari As-Suddi mengenai firman-Nya, 6tLi
{Vt, nl 33 l;#- il luerefa berkchendak memadamkan cahaya

[agamal Allah dengan mulut [ucapan-ucapanJ mereko), ia berkata,

"Mereka hendak memadamkan Islam dengan ucapan-ucapan mereka."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Adh-Dhahhak mengenai

firman-Nyq 4,4 ;t\ 33, VSf- fi 5)L-j=-(Meretra berlcehendak

memadamkan cahaya [agamal Allah dengan mulut [ucapan-ucapanJ
merela), ia berkat4 "Mereka hendak membinasakan Muhammad dan

para satrabatnya.

Abd bin Humaid dan lbnu Al Mundzir meriwayatkan dari

Qatadah mengenai ayat ini, ia berkata, "Mereka adalatl kaum yahudi

dan nashrani."
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Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari As-Suddi, ia berkata, " $
$ ';;t ',F5 .s51 (Diatah yang teloh mengutus Rasul-Nya

[dengan memba*,al petunjuk [Al Qur'anJ), yalcni tauhid, Islam dan Al

Qur'an."

olisii )qj <;$7LiyS:r:.u.i$W*
OSt';r )+F e 633'-{:,bl\"^t';ti JiA

i;* ;'t W cV .rr?ts|'6D? 6:ni 5;,(3-
6":t;U'&)6,tW#;; -;it-$i,'r-- , ,

,{, $il, KJflJ, "r1fu v r ts"i;rtrt ;'fr;*, eV
@6i{<,

'(Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari

orang-orang alim yahudi dan rahib-rahib nas hran i b en ar- benar

memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka

menghalang-halangi (nunusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang

yang menyimpan ernos dan perak dan tidak menalkahkannya pada

jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka

akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak

itu di dalam neraka fahannatq lalu dibakarlah dahi mereka,

lambung dan punggung mereka (alu dikatakan) kepada mereka,

'Inilah harta bendamuyang kamu simpan untuh dirimu sendiri,

maka rosahanlah sekarang (akibot dari) apayang hamu simpan.'n

(Qs. At-Taubah [9]: 3a-35)

'tBV
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Setelah Allah SWT menyebutkan perihal pengikut-pengikut

para rahib dan para pendeta yang mereka jadikan sebagai tuhan-tuhan,

Allah menyebutkan perihal orang-orang yang diikuti, Allah pun

berfirman,,;dfJt <i fi9'"oy{t r tunsghny a s e b agi an b e s or dar i
orang-orang alim yahudi) dan setenrsnya. Makna memakan harta

orang dengan jalan yang batil adalatr mereka mengambilnya dengan

cara yang batil seperti sqap. Ini memang dilakukan kebanyakan

mereka, karena di antara mereka ada yang melakukan itu, batrkan

tetap sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh agamanya tanpa

perubahan, penggantian maupun kecenderungan terhadap remah-

remah duniawi. Sikap para ratrib dan pendeta yang demikian [yakni
yang bersihl telatr diikuti oleh ulama Islam di setiap masa, hania

Allah-lah yang kuasa memberi pertolongan.

^1 
,E * 6i5$ (dan mereka menghalang-halangi

[manusial dari jalan Allah), yakni jalan menuju Allatr, yaitu agama

Islam. Atau dari kebenaran di dalam syari'at mereka sebelum dihapus

yang disebabkan mereka memakan harta orang lain dengan cara yang

batil.

Firman-Nya, 'tfu-ifi 6Xl 6ij5;- OjV (Dan orang-

orang yang menyimpan emas dan perak). Suatu pendapat

menyebutkan, bahwa mereka adalah para rahib dan pendeta yang telah

disebutkan itu, mereka itulatr yang melakukan perbuatan ini. Ada juga

yang mengatakan, batrwa mereka adalatr orang-orang yang melakukan

itu dari kalangan kaum muslimin. Yang lebih tepat adalah

mengartikan ayat ini berdasarkan keumuman lafazhnya, sehingga

pengertiannya lebih umum dari itu.

Asat makna'i(J tyakni dari kalimat <-rb.gA secaxa bahasa

adalah '#ri i:all (menehimpun dan mengurnpulkan), dan tidak

dikhususkan pada emas dan perak saja. Ibnu Jarir mengatakan, "';'4t
adalah segala sesuatu yang terkumpul sebagiannya kepada sebagian

lainnya, baik di dalam perut bumi maupun di permukaannya." Contoh
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kalimat: )q fii, ya."i unta gempal (banyak dagingnya).'re, gl
artinya sesuatu itu berkumpul.

Para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai harta yang

ditnnaikan zakatrya, apakatr itu disebut ;f Ou* simpanan) atau

tidak? Segolongan mengatakan batrwa ito it Garta simpanan), dan

segolongan lainnya mengatakan bukan harta simpanan. Di antara yang

berpendapat dengan yang pertama adalah Abu Dzar, dan ia
membatasinya dengan kriteria "melebihi kebutuhan." Di antara yang

berpendapat dengan yang kedua adalatr Umar bin Khaththab, Ibnu

Umar, Ibnu Abbas, Jabir, Abu Hurairah, Umar bin Abdul Azrz dan

lain-lain, dan inilatr yang benar berdasarkan dalil-dalil yang akan

dikemukakan nanti yang menyatakan batrwa harta yang ditunaikan

z*rkatny a bukanlah harta simpanan.

Firman-Ny", ;ifr ++? Aq USi (dan tidak menalkahkannya

pada jalan Allah). Ada perbedaan pandangan mengenai alasan

tunggalnya dhamir padahal yang disebutkan sebelumnya ada dua,

yaitu emas dan perak. Ibnu Al Anbari mengatakan, bahwa itu
memaksudkan yang lebih. umum lagi lebih dominan, yaitu perak,

seperti halnya firman Allah Ta'ola, ',* qb T$$ jA\ li*?13
(Jadilranlah sabar dan shalat sebagai penolongynu. Dan

sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat) (Qs. Al Baqarah [2J:

45), kiasannya kembali kepada shalat karena lebih umum. Juga seperti

firman-Ny a, t$yffia;l fJ J 'rjg-ti,6fi (Dan apabila mereka melihat

perniagaan atau permainon, mereka bubar untuk menuju lcepadanya).
'(Qs. Al Jumu'ah [62]: ll), dhamir-nya kembali kepada perniagaan

karena lebih dominan.

Pendapat lain menyebutkan, baltwa dhamir-nya kembali

kepada +'ili, sedangkan i'i'itr ai-'athf-kankepada +il'. Orang Arab

kadang men-ta' nits (menjadikanny a katamuannatas) .+'itr dan kadang

men+adzkir-nya (menjadikannya kata mudzakkar). Ada juga yang

mengatakan batrwa dhamir-nya kembali kepada 3r(ir firuttu-harta
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simpanan) yang ditqnjuklmn ofeh l<alimrrt 6-i#.(menyimpan). Ada
juga yang mengatakan kembali,kepada 3g 6^11"). Ada juga yang

mengatakan bahwa itu adalah Sttjll (zaka|. Ada yang mengatakan

balrwa cukup dengan dh,omir salah satunya tanpa menyebutkan

dhamir yang lainnya karena maknanya dapat difahami, dan ini banyak

ditemukan di dalam perkataan orang-orang Arab. Sibawaih

bers-enandrmg,

. o(t .tto .z tc <
L.+ .:jl: U-t9 L.r ;e;

aa

t,attk..."dH rtu\,-?ti'!+
"Kami dengan apayang ada knmi, don kamu dengan apayang ada

. padamu (sama-sama) reta kcndatipunpandangan berbeda."

Ia tidak , 'olctt 
tbenh* jamak dari ,,ir\|.

Ungkapan lainnya,

Gv)c:ht ,hf niti €!b'+ls i\e!;
"Aht ditudul, dengan stntu perkara yang aht dan ayahht

terbebas dui itu, dan kqeta tempat ai7 itu ia menuduhht."

Ia tidak mengatakant olr tbentuk kata berbilang dua drri ItJl.
Contoh lahnya, ungkapan Hassaru

tf$"1 otf ?q l63; ili ';ltr:7#t'a"L\
"Sesungguhnya awal mosa muda dan rambut nan hitam

selama belum berganti maka itu adalah grla."

Ia tidak mengatakan: l&luu [bentukft', mutsanna).

Ada juga yang mengatakan, batrwa tunggalnya dhamir

merupakan bentuk peralihan kepada maloa tanpa melihat kepada

lafazh, karena masing-masing dari iiiJr (emas) dan ib;ir lperaf<)

adalah kalimat yang menculupi, jumlah yang banyak, dinar-dinar dan

dirham-dirham. Jadi ini seperti nanya firmao Allah Ta'ala, gW S
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lJi:i,f 'Wj$l 'u, @* iiko odo dtn golongan dari orang-orong

muhninberperang) (Qs. Al Hpjuraat [a9J:9).

Dilthususkannya penyebutan emas dan peran tanpa

menyebutkan jenis harta lainnya, karena keduanya merupakan harta

yang paling berharga, dan biasanya itu disimpan, walaupgn trarta

lainnya juga mempunyai hukum yang sama terkait dengan haramnya

penyimpanan (penimbrman) harta.

Firman-Nyq A -fl4 j;# (maka beritahukanlah

kcpada mereka, (bahwa merelu akan mendapat) siksa yang pedih), irn

Hubar dari maushzl [yakni lrr, ]. neaafsi ini termasuk bentuk ejakan

terhadap sebagaimana rmgkapan: *t'q? '# U (ucapan

salam di antara merbka adalatt pukulan yang menyakitkan). Ada juga

yang mengatakan bahwa iit:rt adalatr berita yang mertrbah rona

wajatr karena penganrtr di dalam hati, baik itu karena senang mauPun

karena sedih.

Makna 'r3i+ )6 o.W 64i1, tpria" hari dipanaslcan emas

perak in di dalam neraka Jalannam), batrwa api dinyatakan padanya,

yang mana api itu sangat panas. Jika dikatakan bahwa *hari

dipanaskan" itu artinya "hari dipanaskannya harta simpanan itu" maka

tidak akan memberikan makna ini, maka Pemanasan itu ditetapkan

rmtnk api sebagai benttrk ungkapan mubalaglnh kemudian "api"'nya

dibuang dan fi'l-nya disandarkan kepada iam, seperti halnya

nngkapan: *\i ji ttd, '*itl: (kisatr itu disampaikan kepada sang

pemimpin), bila kisatr itu tidak disebutkan maka anda katakan, il.e:t
;li lOsampaikan kepada sang pemimpin).

Ibnu Amir membacanya: uprJ,dengan raa'bertitik dua di atas.

Selanjutnya Abu Haiwatr membacanyu, ,s:i*t, dengan yaa' bertit'rk

dua di bawah.

Dikhususkannya datri, lambung dan Pung$mg karena rasa

sakit pada bagian-bagian itu lebih berat daripada anggota lainnya. Ada
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juga yang mengatakan batrwa itu karena pembakaran itu dari empat

arah, yaitu dari.depan, belakang kanan dan kiri. Ada juga yang

mengatakan, bahwa itu karena keindahan terletak pada wajatr,

sementaxa kekuirtan terletak pada punggung dan lambung, sedangkan

manusia mencari harta unnrk keindatran dan kekuatan. Ada juga yang

mengatkaan selain itu namun tidak lebih dari dibuat-buat.

Firman-Nya, K#J. '&fu t1 tl:6 Qnitah harta bendamu,

yang lcamu simpan untuk dirimu sendiri), yakni, dikatakan kepada

mereka: Inilatr harta benda yang kamu simpan untuk dirimu sendiri,

yakni: kamu menyimpannya untuk kamu manfaatkan, maka inilah

manfaatnya. Ini sebagai benhrk ejekan dan olokan.

6K'{rl}ii <*ot- rmakanlah sekarang [akibat dariJ

apa yang kamu simpan). ll di sini adalah mashdar atau, maushul,

yakni: Rasakanlah bencananya, keburukan akibatnya, kejelekan

dampaknya dan kesialan manfaatnya.

Abu Asy.Syaikh meriwayatkan dari Adh-Dhahhak mengenai

firman-Ny a, a(;)1', )(dl'J.| 4 69 "t y{rrrrnss,rhnya sebagian

besar dari orang-orang alim yahudi dan rahib-rahib nashroni), ia

berkata, "Yakni ulama yatrudi dan nashrani . ,b4\ ,-*-3i 3t |'r;k$
(benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil). Yang

batil itu adalah kitab-kitab yang mereka tulis sendiri yang tidak pematr

Allah turunkan, lalu dengan itu mereka memakan harta orang lain, dan

itulah yang difirmankan Allah Ta'alo, fu$_\,6i SgRi'ujD.X3J,
il *. qfti'6jfr"r3 <U"t- kecelakaan yang besarlah bagi orang-

orang yang menulis Al-Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu

Qilrntalrannya, "Ini dari Allah') (Qs. Al Baqaratr lzJ:79).

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Ny a, 'i4413 6"li 6;& 6-ift (Dan orang-orans yans

menyimpan emas dan perak), ia berkata, *Mereka adalah orang-orang

yang tidak menunaikan zakx harta mereka. setiap harta yang tidak
ditunaikan zakatrya, baik yang berada di permukaan bumi maupun
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yang di dalam perut bumi, maka itu disebut ;i Orrt" simpanan),

sedangkan hana yang dihuaikan zakatnya bukanlah V Garta
simpanan), baik di permukaan bumi maupun di dalam perut bumi.'tni
diriwayatkan juga darinya oleh Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Al Mrurdzir

dan Abu Asy-syaikh dari jalur lainnya

Malik, Ibnu Abu Syaibatr, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim
dan Abu Asy-Syaikh juga meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Umar.

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan darinya menyerupai itu secara

marfu'.Ibnu Adi dan Al Khathib juga meriwayatkan dari Jabir secara

marfu' yang menyerupai itu. sementara Ibnu Abu Syaibah

meriwayatkannya darinya secara mauquf.

Ahmad di dalam Az-Zuhd, Al Buldari, Ibnu Majatr, Ibnu

Mardawaih dan Al Baihaqi di dalam Sunan-nya meriwayatkan dari
Ibnu Umar mengenai ayat ini, ia berkata" *Hal ini sebelum

diturunkannya perintah zakat. Adapun setelah diturunkannya perintatr

zakat, Allah menetapkannya sebagai penyuci harta." Kemudian ia

berkata, "Dan aku tidak peduli, seandainya aku memiliki emas sebesar

gunung Uhud yang aku ketahui jumlahnya, maka aku keluarkan

zakatnya dan aku menggunakannya dalam rangka ketaatan kepada

Allah."

Ibnu Abu Syaibatr dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari

Umar bin Khaththab, ia berkata, "Bukanlah y lary simpanan)

apabila ditunaikan zakatnya.' Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi juga

meriwayatkan serupa itu secara marfu'dari Ummu Salamah.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam Musnad-nya,

Abu Daud, Abu Ya'la, Ibnu Abu Hatim, Al Hdkim dan ia men-sluhih-

kannya, Ibnu Mardawaih serta Al Baihaqi di dalam Sunan-nya. dari

Ibnu Abbas, ia berkata, *Ketika diturunkanny a ayat: 6;f3- 6,$l
'dalS 6:"ni (Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak),

hal ini dirasa berat oleh kaum muslimin, dan mereka berkata 'Tidak

seorang pun dari kami yang mampu karena pengeluarannya sehingga

TAFSIR FATHUL QADTR



-.!

tidak akan ada yang tersisa setelatrnya.' Maka Umar berkata, 'Aku

akan mencarikan jalan keluarnya untuk kalian.' Lalu Umar pun

beranjak yang diiklti oleh Tsauban, lalu menemui Nabi SAW,

kemudian berkata" .'Watrai Nabiyullatr, sesungguhnya ayat ini dirasa

berat oleh para sahabatmu.' Maka beliau U"is"Uau, 'Jrli i iitr bt

q ),,ttl 
'n c,J-t;it ,-i,-i, cJl: |$:il 'u ,i. ti 14,)',tin \it{ii

€fi. (Sesungguhnya Attah tidak mewaiibkan zakat kccuali untuk

membailrJan sisa harta kalian, dan sesungguhnya ditetapkannya

perwc)risan adalah dari harta yang tersisa setelah ketiadaan kalian).

Maka Umar pun bertakbir. Kemudian Nabi SAW bersabda kepadanya,

aVl $y5 |n? g)\ P .,:16rr 
i;.l,Uar i$r rl;jr '5;- t; p,, i7l \t

'{h* W ,aub r\yt ,^*Vl'lUautrah aht beritahukai tnpoao*u tentang

sebaik-baik simpanan seseorang? Yaitu isteri yang shalih yang bila

memandangnya maka ia menyenangkanrrya, bila menyuruhrrya maka

ia mematuhinya, dan bila sedang meninggalkannya maka ia menjaga

lrehorrnatannya)."t2s Riwayat ini dikeluarkan juga oleh Ahmad, At-

Tirmidzi dan ia meng-hasan-kannya" serta Ibnu Majah, dari Salim bin

Abi Al Ja'd dari betierapa jalur, dari Tsauban. Al Bukhari

menceritakan, bahwa Salim tidak mendengamya dari Tsauban.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Ny a, 'i1ll3 €rall <-,;i$- O-$t't (Dan orang-orang yang

menyimpan emas dan perak), ia berkata, "Mereka adalah ahli kitab.'t

Ia juga mengatakan, "Itu betsifat khusus dan umum."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ali
bin Abi Thalib, ia berkata, *Empat ribu atau kurang dari itu adalah

nafkah, sedangkan di atas itu adalah;f O*" simpanan)."

'u Dho'i7 Al Hakim Q1333); Abu Dard (1664) dur Al Albani mengatakan,
"Dha'if"
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Ibnu Abu Hatim dan Ath-Thabarani meriwayatkan dari Abu

Umamah, ia berkata, "Hiasan pedang termasuk trarta simpanan. Aku

tidak menceritakan kepada kalian kecuali apa yang aku dengar."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari

'Arak bin Malik dan Umar bin Abdul Aziz, batrwa keduanya

mengatakan tentang firman-Nya, 't4$13 €":"n1 5;1(3- 6-{ft
(Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perafr), "Sesungguhnya

(hukum) ayat ini telatr dihapus oleh ayat lainnya, yaitu: l.it U i
'i"-i (l^Oillah zakat dari sebagian harta mereka. (Qs. At-Taubah

[9]: 103))."

Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Abu

Hurairatr: Bahwa Rasulullatr SAW bersabdq I lbt fi +i sb'u 6

e. a:iiJ-'j ;;* ru d W et'j ,e(ib ycit iiw rliws') q\T-

s'j u"ai',#'.p- ,P ry ut';;-*1:tfi4bk 9'i- Afpi'ail+i i$+

,u3' C ilt ,{r,5, Jt rit dgi lfiaanah seorang pem:ilik emas dan tidak

puta ieia* yorg ttdoi iaiunaikan zalatnya, lcecuali pada hari kiamat

nanti itu alran dij adilan lempengan-lempengan, kem,udian dipanaskan

di dalam neraka Jahannam, kBmudian disetrikalcan pada larnbungnya,

dahirrya dan punggunnya dalam sehari yang kadarrtya selama lima

puluh ribu tahun, sehingga ditetapkan keputusan ili antara manusia,

lalu ia akan melihat jalannya, apakah lce surga, ataulmh ke

neralw).126

Ibnu Abu Syaibatr, Al Bukhari, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-

Syaikh dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Zaid bin Wahb, ia

berkata, "Aku melewati Abu Dzar di Zabdatr, lalu aku berkat4 'Apa

yang menempatkanmu di tanah ini?' Ia berkata, 'Ketika kami di

syam, aku memb aca: 'i/2-ilj €r1n| 6;.( 3- O-$V (Dan orang-

orang yang menyimpan emas dan perak),lalu Mu'awiyatr berkata,

tx shahih,Muslim ("6t0) dari hadits Abu HnrEir& RA.
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'Ini bukan mengenai kita, ini tidak lain mengenai atrli kitab.' Aku

berkata, 'sesungguhnya ini mengenai kita dan juga mereka."'

e i; .i,l, rv ? a.* #6 in :^+ r$\'|biL
W {, g1 b}I dyt'i} fuS W-fr$:,+iiA
'# j#rt''4'lSf ca;-';S1 j*j""Pfi"ry.

";usia?,4y*irlq@'u,#\'e'Kt:'Jv5fi)'iiz

|tu i3* wqs6 islp3 6; r,j4 w6irl * 3:i
cfr7'ii6 44 :? ;i3 47$ i31 (, \Mfri

@6*,1itl;ri
"sesungguhnya bilangan bulan di sisiAllah ialah dua belas bulan,

dalam ketetapan Allah di wahtu Dia mencipnkan langit dan bumi,

di antaranya empat bulan haram Itulah (hetetapan) agama yang

lurus, maha janganlah menganiaya diri kamu dalam hulan yang

empat itu, dan perangilah musyrikin itu semuanya sebagaimana

mereka memerangi kamu semuanya; dan ketahuilah bahwasannya

Allah beserta orang-orang yang bertahwa Sesungguhnya

mengundur-undur bulan haram itu adalah menambah kehaJiran'

disesatkan orang-orang yang hatir dengan mengundur-undurkan

itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahan dan

mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mcreka dapat

m*tyes uaikannya dengan bilangan yang Allah mengharamkannya,

maka mereha menghalalkan apa yang diharamkan Allah. (Syetan)

menjadikan mereka memandang baih perbuatan mereha yang

buruh itu Dan Allah tidak memberi pertuniuh kepada Qrung4rang
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^,dllaA!--Z-4yang haftr." (Qs. At-Taubah [9]: 36-37)

F irman-Ny a, fii (t7 6 ;rfi* r#|',3eiL (s e s un g guhnv a

bilangan bulan di sisi Atlah ialah dua belas bulan). Ini redaksi

permulaan yang mengandung penyebutkan jenis lainnya dari

keburukan-keburukan orang-orang kafir, yaitu batrwa setelah Allatl

SWT menetapkan hukum khusus untuk setiap waktu, mereka merubatr

waktu-waktu itu dengan penangguhan dan penghitungan kabisat,

maka Allah mengabarkan kepata kita tentang ketetapan-Nyq Allah

pun berfirmmr, )jP|'JWiL (Sesungguhnya bilangan bulan), yakni

jumlah bulan dalam setatrun di sisi Allah, dalam ketetapan, qadha' dan

hikmah-Nya, adalah dua belas bulan.

Firman-Nya, $ +e + 6. (dalam kctetapan Allah), yakni

yang ditetapkan-Nya di dalam Kitab-Nya. Abu Ali Al Farisi

mengatakan, bahwa tidak boleh mengaitkan 'rt? ,4 (dalam

lrctetapan Allah) dengan )j#1"14lbtlongon butan) karena terpisah

dengan yang lainnyu, y"ito khabar, yakni: * f:.; Gi (dua betas

butan). Maka kalimat it ,rt+ t2 (dalam ltetetapan Allah) darr

kalimat llr;;,_(di waldu Dia menciptakan) adalah badal dari kalimat

;ti't, (di sisi Altah). Perkiraannya: Sesungguhnya bilangan bulan di

sisi Allatr dan di dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan

langit dan bumi. Faidatr dt:a badal ini sebagai penempatan perkataan

ini di dalam benak. Karena dari situ diketatrui batrwa bilangan tersebut

adalatr pasti di sisi Allah di dalaur ketetapan-Nya, dan itu pasti di

dalam ilmu-Nya semenjak Allah pertama kali menciptakan alam-

Bisa juga itl =i+ $(dalamkctetapanAllah) sebagai sifat

dsfii # (A gr* belas), yakni: dua belas yang ditetapkan di dalqn

Kitab Allah, yaitu Lautr Mahfuzh. Ayat ini mengandung penjelasan,

batrwa Allah SWT menciptakan bulan-bulan ini darl menamainya

dengan nama-namaoya sebagaimana urtrtan YanB diketahui ketika

Allah menciptakan langit dan bumi. Dan inilah yang dibawakan oleh
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para nabi dan ditunmkan di dalan KitabKitab. Danbahwatidak perlu

dianggap bulan-bulan yang ada pada bmgsa non Arab, Romawi dan

Qrbthi yang mereka istilahkan, dimana sebagiannya me,reka tetapkan

tiga puluh hari, sebagian lainnya mereka tetapkan lebih dri itu, dan

sebagiannya tcurang dari itu.

Firman-Nya, ii fuj TQa gi antaranya empat balatr

harant), yaitu Dzulqa'dah, Dzulhiiiab Muharram dan Rajab. Tiga

bulan berurutan dan satu bulan terpisah sebagaimaoa yang dinyatakan

di dalam As-sunnah yang zuci.

Firman-Nya, # '"Jl 4)f' (Itulah [kctetqanJ dgarno yang

lurus), yakni kondisi bulan-bulan itu demikiano yang di antaranya ada

empat bulan lmrarn, adalah agama yang lurus, penghitungan yang

benar dan bilangan yang cutup

Firman-Nya, ?A1 '"W W $ @taka joryanlah
menganiaya diri kamu dalan bulan yang empat r'rz), yakni pada

bulan-bulan haram itu dengan melahrkan peperangan dan merusak

kehormatan di dalamnya. Ada juga yang mengatakan, bahwa iltamir-
nya kembali kepada semua bulaq baik bulan-bulan haram rnaupun

lairurya, dan bahwa Allah melarang kezhaliman dalam sernua itu.

Pandangan pertama lebih tepat.

Segolongan ulama tentang haramnya berperang pada bulan-

bulan haram adalah ketetapan yang tetap berlaku dan tidak dihapus

oleh ayat ini berdasarkan firman-Nya, 5l J{3$i.1WV'ur51W-
ig #l '$ (na orangerang lwtg berima4 jangantah ka nu

melanggar syr'o-syt'ar Allah dan joryan meloggo kelormatan

bulan-bulan Haran) (Qs. Al ildaa'idah [5]: 2) dan firman-Nya, liF

|$Ft VtX 'fj[ '#\il (XAl qeatila sudah habis bulor-buton

Hoam itu raka bunuhlah orang-orcrrg musyirikin).

Segolongan ulama berpendapat bahwa taramnya Uerpe,rang

pada bulan-bulan haram telah dihapus oleh ayat perang.
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Pandangan'ini disanggah, bahwa peiintah untuk membunuh dan

memerangi kaum musyrikin terikat dengan bulan-bulan haram

sebagaiman4 yang disebutkan di dalam ayat tersebut. maka semua

ayat yang mengandung perintatr perang terikat dengan ayat yang

menyatakan haramnya berperang pada bulan-bulanharam

sebagaimana terikat dengan haramnya peperangan di tanatr suci

berdasarkan dalildalil yang menyatakan haramnya peperangan pada

bulan-bulan tersebut. Adapun dalil yang mereka kemuk'akan batrwa

Nabi SAW mengeptmg oftltlg-orang Thaif pada bulan haram, yaitu

Dzulqa'datr sebagaimana yang disebutkan di dalam Ash-Shabibain

dan yang lainnya, maka ini telatr dijawab, bahwa pengepungan itu

tidak dimulai pada bulan Dzulqa'datr, tapi pada bulan Syawwal,

sedangkan yang diharamkan adalatr permulaan perang pada bulan-

bulan haram, btrkan kelanjutannya. Dengan demikian keterangan itu

bisa dipadukan.

Finnan-Nya, 1If <*b. 4iJil l$i (dan perangitah

musyrikin itu semuanya), yakni tii* (semuanya). Ini adalah mashdar

yang berperan sebagai haal (keterangan kondisi). Az-Zajjaj

mengatakan, "Bentuk mashdar yang seperti ini seperti'ahi aanfutr
tidak ada bentuk mutsanna-nya [berbilang dua] dan tidak ada pula

bentuk jamaknya." 'ii.'4- ';*J#,- ('4 (sebagaimana mereka

memerangi kamu semuanya), yakni W (semuanya). Ini

menunjukkan wajibnya memeftIngi kaum musyrikin, dan bahwa itu

adalatr wajib 'ain. 'tr:rre 'ii L\ Y;s;r, (dan tretahuilah

bahwasanrrya Allah beserta orang-orang yang bertalcwa), yakni

menolong dan meneguhkan merekq dan batrwa orang yang disertai

Allah maka dialah yang menang, dan milik-Nyalatr kemenangan.

Firman-Nva, ]LJl O ';6; ',*i1l (Jy (Sesunggt'hnta

nengundur-undur bulan haram itu adalah menambah kelrafiran).

Nafi' dalam riwayat Warasy membacanya: |-3r, dengan yaa'ber'
tosydid tanpa hamzah, sedangkan yang lainnya membacanya dengan
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yaa' dmr setelatrnya lamzah. AnNuhas mengatakan, "Tidak seorang

pun yang meriwayatkan qira'ah ini dari Nafi' selain Warasy." Kata ini
berasal dari kata dasar tilLJ dan [6]LJf yang artinya fq?t
(menangguhkan[nya])." Demikian yang dituttukan oleh Al Kisa'i. Al
Jaulrari mengatakan, "lrJt adalatr bentuk f,i V*gUermakna Jts
dari ungkap ur, 'r3:-:; '# - i.rllfr t L" yang artinya menangguhkan

sesuatu. Kemudian l;ii U"*Uatr me4iadi;:ri sebagaimana halnya

JF menjadi JC.': Ibnu Jarir mengatakan, "iud" $ta ,.,,Jr, dengan

hamzah, terkandung makna tambatran: dikatakan LI, -'(3 apabila

bertambalr. Dan tidak mungkin melewatkan hamzah kecuali dari
i*ll' (lupa) sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, # 'i{ W
(Merelra telah lupa kcpada Allah, malw Allah melupalran merela).la
pun menyangkal qira'aturya Nafi'.

Dglu orang-orang Arab biasa mengharamkan peperangan pada

bulan-bulan haram tersebut, jika mereka memerlukan peperangan

pada bulan-bulan tersebut maka mereka melakukannya lalu
mengharamkan pada bulan lainnya. Jika mereka melakukan

peperangan pada bulan Muharram, maka sebagai gantinya mereka

mengharamkan peperangan pada bulan Shafar, demikian juga bulan-

bulan lainnya. Hal yang mendorong ini, karena banyak dari mereka

hidup dengan cara menyerang yang lainnya dan merampas harta

benda yang memungkinkan untuk mereka ramDas, dan karena itulah

terjadinya peperangan di antara mereka. Tiga bulan yang berurutan itu
memberatkan mereka hingga rnenghimpit kebutuhan mereka dan

rnemperparah kemiskinan mereka, maka mereka pun

menghalalkannya lalu mengharamkan yang lainnya sebagai

penggantinya dengan kadar yang sama dengan bulan-bulan yang

diharamkan itu. Inilah makna '.-olllyagmereka perbuat.

" Ada perbedaan pendapat rnengenai siapa yang pertama kali
melakukan itu. Suatu pendapat menyebutkan batrwa yang pertama kali

melakukan itu adalah seorang lelaki dari Bani Kinanatr yang biasa
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dipanggil dengan nama Hudzaifah bin Atid dan bedulukan Al Qalmas.

Inilah yang diisyaratkan oleh Al Kumait dengan sya'irnya,

Cr;r{;a',Ht j*" A,ply,8lill
"Bukankah *ami ini yang menangguhknn dari ketentuan

bulanSulan halal yang kamiiadikan huorn."

Di dalamnya disebutkan,

;i;ir .<brwvq't
"Dan di antara kami Al Qatmas menangguhkan bulan."

Ada juga yang mengatakan, bahwa yang pertama kali

melakukan adalatr Amr bin Latry. Ada juga yang mengatakan Nu'aim

bin Tsa'labah dari Bani Kinanah.

Atlah SWT me,lryebutkan bahwa penangguhan merupakan

tambatran kekufuran karena merupakan salatr satu jenis kekufuran dan

salatr satu kemaksiatan mereka yang rnenambah kekufuran mereka

terhadap Allah, kitab-kitab-Nyq para rasul-Nya dan hari akhir.

Firman-Ny",W6.5la,'JJi2(disesatkanorang-orangyang
lcafir dengan mengundur-undurkan ilz), orang-orang Mekatr dan

Madinah serta Abu Amr dan Ibnu Amir membacanyu,'g. dalam

bentr,rk bina' lil ma'lum, sedangkan orang-orang Kufah membacanya

dalam bentuk bina' lil majhul. Makna qira'ah pertama, bahwa orang-

orang kafir menjadi sesat karena penangguhan bulan yang mereka

lakukan. Sedangkan makna qira'atr kedua, bahwa mencontohkan itu

kepada mereka telah menyebabkan mereka sesat dengan kebiasaan

tersebut. Abu Hatim memilih qira'atr yang pertarn4 sementara Abu

Ubaid memilih qira'ah yang kedua. Al Hasan, Abu Raja' dan Ya'qub

membacanyu,'$- (menyesatkan), dengan dhammah pda yaa' dan

kasrah pada huruf dhadh karena menganggaP .fa'il'nya adalatt

maushul dan maful-nya dibuang. Bisa juga bahwa fa'il-nya adalah
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Allah SWT sedangkan maful-nyra mauslrul. Dibaca juga degsan

fathahpadayaa'dandhaadh dari J# - ,P (sesat). Dibacajuga ff,
dengan nuun.

Firman-Nya, UG fr#j VG frk (mereka

menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamknwtya pada

tahun yang lain). Dhamir-nya kembali kepada ',et yakni: mereka

menghalalkan penanggtrhan itu pada suatu tatrun dan

mengharamkannya pada tahun yang lain. Atau kembali kepada bulan-

bulan yang mereka tangguhkan dimana mereka melakukan

peperangan di dalamnya. yakni: mereka menghalalkan itu pada suatu

tahun dengan menggantinya dengan bulan lain dari bulan-bulan halal,

dan mereka mengharamkannya pada suatu tahun, yakni menjaganya

seperti demikian sehingga tidak menghalalkan perang di dalamnya,

bahkan tetap membiarkan keharamannya.

Firman-Nya, 'eir[ # lt 1,'V WE (agar mereka dapat

menyesuaikannya dengan bilangan yqng Allah mengharamlcannya),

yakni ,ibri-'$,1. lagar mereka dapat menyesuaikan\. ilt;jJ adalah

uitslit lsesuai;. Dikatakan & ,* i'tail $a1 artinya kaum itu
berkesesuaikan pandangan dan sepakat untuk demikian. Maknanya,

bahwa mereka tidak menghalalkan suatu bulan kecuali mereka

mengharamkan bulan lainnya agar bulan-bulan haram itu tetap empat.

Quthrub mengatakan, "Maknanya: Mereka beralih ke Shafar

lalu menambatrkannya pada bulan-bulan haram dan menyertakannya

kepada Muharram dalam segi keharamannya." Demikian juga yang

dikatakan oleh Ath-Thabari.

Firman-Ny a,'i,l i9 V lfuj (matra merela menghalalkan

apa yang diharamkan Allah), yakni bulan-bulan haram yang mereka

ganti dengan bulan-bulan lainny u. ;,4;74 ,? ;fr Q {tStr*"1
menjadikan merelw memattdang baik perbuatan mereka yang buruk

ita), yakni: syetan menjadikan mereka memandang baik perbuatan
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buruk yang mereka lakukan itu, di antaranya adalah penangguhan

bulan haram. Ini dibaca juga dengan bentuk bina' lilfa'il.

6+'1i1 i;$ ,$i- 7 ti| @an Attah tidak nemberi

pertunjuk lrcpada orang-orang yang lwfir), yakni yang terus menerus

di atas kekufuran, maka Allah tidak memberi mereka petunjuk yang

dapat mengantarkan mereka kepada apa yang diinginkan. Adapun

tentang hidayatr yang bermakna petunjuk dan bimbingan kepada

kebenaran, maka Allah SWT telatr menetapkannya untuk seluruh

hamba-Nya

Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari

hadits Abu Bakar: Batrwa Nabi SAW berkhutbatr ketika beliau

menunaikan haji, beliau bersabda, lor'j6'?'i # 1ls,t $ lrr;1lr ir1

,9:.t a\ 3i :"c'Qr$Llt ,i? ql W ,(#'-rrb ui1 if-li ,,p')\ii glili
ot:bt ,sil(4 #. e$, "* *,:j ,l:},:iq ,'$.,4r 1\j lsesungguhrya

zaman telah berputar seperti kondisinya kctika Allah menciptakan

langit dan bumi. Setahun ada dua belas bulan, di antaranya ada

empat bulatl haram, di antaranya ada tiga bulan berturut-turut,

yalmi: Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, serta Rajab yang di

antara Jumada dan Sya'ban).tz?

Ibnu Al Mundzir, Abu Asy-Syaikh dan Ibnu Mardawaih juga

meriwayatkan yang serupa itu dari hadits Ibnu Abbas. AlBazz.ar, Ibnu

Jarir dan Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan yang serupa itu dari

hadits Abu Hurairah. Dikeluarkan juga secara mdrfu'oleh Ahmad dan

Ibnu Mardawaih dari hadits Abu Harrah Ar-Raqasyi dari pamannya

secara panjang lebar.

Sa'id bin Manshur dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari

Ibnu Abbas tentang firman-Ny a"'l;- fuj Y*fai antaranya empat

tn Mattafaq'alaih, Al Bukhari (4406) dan Muslim (3/1305) dari hadis Abu
Bakratr.
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bulan haram), ia berkata, *(Yaitu) Mutrarram, Rajab, Dzulqa'dah dan

Dzulhijjatr."

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, ia berkata,

"(Bulan-bulan tersebut) disebut bulan-bulan haram agar tidak terjadi

peperangan padanya."

' Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi di dalam

Asy:fyu aD meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nyu, 'irL

itl vt+ CI(# f$6;f '-v ,-$ll,l41srsungguhnya bitangan

bulan di sisi Attah ialah dua belas bulan, dalam lretetapan Allah), ia

berkata, "Kemudian dari (dua belas) itu Allah mengkhususkan empat

bulan dan menetapkannya sebagai bulan-bulan haram, serta

menyatakan betapa agungnya keharamannya, dan menetapkan batrwa

perkara agama menjadi sangat agrurg padanya, demikian juga amal

shalih dan patralanyapadabulan-bulan itu lebih besar. "Uf,Wfi
'# (maka janganlah menganirya diri lramu dalarn'bulan yang

imyat ifz), yakni, pada masing-masingnya itu. <4+;5 V*{)
'l.i( @"" perangilah musyrikin itu semuanya), ya*i q*
(semuanya)."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari

Muqatil mengenai firman-Nya, 'ai( <4*;5 lj.'r(b g""
perangilah musyrikin itu semuanya), ia berkata, "(Hukum) ayat ini

dihapus oleh setiap ayat yang menyebutkan rukhshatr (mengenai ini)."

Ath-Thabarani, Abu Asy-Syaikh dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari ayatrnya, dari kakeknya, ia

berkata, "Dulu orang-orang Arab biasa menghalalkan sebulan dalam

setahun, dan dua bulan dalam tatrun lairurya, dan mereka tidak

melaknkan haji kecuali sekali dalam setiap dua puluh tatrun. Yutu an-

nasii'[mengrrndur-undurkan bulan haram] yang disebutkan Allatt di

dalam Kitab-Nya. Lalu pada tatrun dimana Abu Bakar pergi haji

bersama orurng-orang, saat itu bertepatan dengan tatrun tersebut, maka

Allah menyebutnya haji akbar. Kemudian Rasulullatr SAW
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melaksanakan haji pada tahun berikutnya" dan orang-orang Pun

menyambut bulan-bulan itu. Rasulullah SAW bersabda, $ oU'it it
,t:\ii 9t;!t b' Ai. i'i # jtlti,t (sesunggvhnya zaman telah

berputar seperti kondisinya futil@ Altah menciptakan langit dan

bumi)."rzt

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu

Umar, ia berkat4 "Rasulullah SAW berdiri di Aqabatr, lalu bersabda,

'^f;llir tltb'r4j;- r:tF i-{r *',H,-&, 4ios; ltiiSJr i rylt r;11-

tt:h,i;:t 6b 'p o:;jrr ;;" i;{.a;-: ttltc 1'i:it t:n:A- ttii(i ,r1o

l;{' et .iliJt (Sesungguhnya an-nasii' dari syetan untuk

menambah kchtfuran. Dengan itu ia merryesatkan orang'orang yang

lcajtr, merelra menghalallranrrya dalam setahun dan

mengharamlcannya dalam setahun. Maka merelra mengharamkan

Muharram dalam setahun dan menghalalftan Shafar, lalu

mengharamlran Shafar pada tahun lainnya dan menghalalftan

Muharr am. hutah an-nas ii).r2e

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

Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkatq "Adalatr

Junadah bin Auf Al Kinani biasa mengikuti musim haji setiap tahun,

ia dijuluki Abu Tsumamah, lalu ia berseru, 'Ketahuilatr, batrwa

sesungguhnya Abu Tsumamatr tidak gagal dan tidak tercela.

Ketahuilatr, sesungguhnya Shafar di permulaan tatrun ini adalatr halal.'

Maka orang-orang pun menghalalkannya. Lalu ia mengharamkan

Shafar di suatu tahun, dan mengharamkan Muharram pada tahun

lainnya. Itulah firman Allah Ta'ala, />J1 A 0,16-) 4i)1 fiy
(Sesungguhnya mengundur-undur bulan haram itu adalah menambah

lrekatiran);'

rzt Dicantumkan oleh Al Haitsami di dalaur Maima' Az-Zawaid Qn , dan ia

mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam Al Ausath, dan pua
perawinya tsiqah"- rD Disebutkan oleh lbnu Kasir @357).
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Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya mengenai ayat ini, ia

berkata, J'Dulu mereka menyebut Muharram sebagai Shafar,

sedangkan Shafar mereka sebut Shafar sehingga ada dua Shafar, yaitu

Shafar Awal dan Akhir. Terkadang mereka menghalalkan yang

pertama (Shafar Awal), dan terkadang yang kedua (Shafar Akhir)."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya, ia berkata, "Dulunya

An-Nasaa'ah adalah sebuatr perkampungan Bani Malik dari keturunan

Kinanatr dari Bani Fuqaim, keturunan terakhir mereka adalatt seorang

lelaki yang bernama Alqalmas, dialah yang meturda-nunda

Muharram."

fr$, I ,W i.t'U K1l4$t Kc W( <rit q{r.

tg,Ji At fi\rb<ii A q:xt ttii\ AJJ'ei,ii JL

t:4 $L7 H j3, t4 {rG} U $ y,;St aetr\

,-* JL i?rfiv;yX1;'H;r6 igq
lrSL r-$r{,A3f ,6i tG, i-i; t i# if @ I- +

5y di31 .ft,A- JA1- ",y t6{r i. u:3, it ;i6 3.(
6;f { ;h r '6-is*-& ia#" ti'i 3?1i \*:';l
;tf i+Ur W\ \rF.'c- <)Jil. k'J4,ri

ti4F, $Ar:, 6tL t1+i @ *i.,f WW O
OFG;Koy;fr '#Fjt";'i,#er$,,f''H:A
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!*6,Wti;ge'oVl1fJrr?t 3:i;'5..13 '!;{55'

{i$ frd'"zu #g!ix# } fi 6A#3
6'or.r33trLF_

"Hai orangarang yang beriman, apakah sebabnya apabila

dihatakan kepada kamur' Berangkatlah (antuh berperang) pada

jalan Allahr' hamu merosa berat dan ingin tinggal ditempatmu?

Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti

kehidupan di akhirat? padahal kenikmatan hidup di dunia

(dibandingkan dengan kehidapan) di ahhirat hanyalah sedihit. Jika

kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan

menyiksa hamu dengan silrsayang pedih dan mengganti (kamu)

dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akut dapat memberi

kemudharatan kepada-Nya sedikit pan Allah Maha Kuosa atas

segala sesuatu Ji*atau hamu tidah menolongnya (Muhammad)

maka sesungguhnyaAllah telah menolongnya, (yaitu) ketika orang-

orang haJir (musyrikin Mekah) mengeluarkannya (dari Mekah)

sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada

dalam gua, di waktu dia berhata hepada temannyar'langanlah

kamu berduka cita, sesungguhyaAllah bersama kita.' MakaAllah

rnen ur un kan ketenangan-Nya kepadanya (M uh ammad) dan

membantunya dengan tentara yang hamu tidak melihatnya, dan

Allah menjadikan seruan orung-orang hatir itulah yang rendah.

Dan halimat Atlah itulah yang tinggl Allah Maha Perkasa lagi

Maha Bijal+sana. Beranghatlah komu baih dalam keadaan ringan

ataupun merasa berat, dan beriihadlah dengan harta daniiwamu

pada jalan Attah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimuiika

kamu mengetahui Kalauyang hamu setukan hepada mereha itu,

keuntungon yang m,udah diperoleh dan perialanan yang tidak

berapa jauh, postilah mereha mengihatimu, tetapi tempat yang
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dituju itu anat jauh terosa oleh nareho Mercha akan bersampah

dengan (namo) Allahr'likolau honi sanggup tentulah hart
beranghat bersamantu.' Mereka membinosahan diri mcreha sendiri

dan Allah mengetahui bahwa selungguhnya mereka benar-benat

orantg4rrang yang berdusta." (Qs. At-Taubah I9l: 3&42)

Firman-Nya, W( <r-,51 41i. (Hoi orang-orang vang

beriman). Setelatr Allah menerangkan aib-aib orang-orang kafir,

kembali Allah memotifasi orang-orang beriman untuk memerangi

mereka.

Kalimat tanya pada kalimat K ( @palcah sebabnya kamu)

untuk pengingkaran dan tegrsan, yakni: apa yang menghalangimu dari

itu. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa ayat ini sebagai tegrran bagi

orang-orang yang tidak mengikuti Rasulullah SAW dalam perang

Tabuk, dan itu terjadi pada tatnrn sembilan Hijriyah, setahun setelatr

penaklukan Mekah.

F, fyrf."i dari kalimat B+11 adalah berpindatr dengan cepat

dari satu tempat ke tempat tainnya lorena terjadinya sesuatu.

Firman-Nya, ,;ij.,il $ ;XA Qumu merasa berat dan ingin

tinggal ditempatmu), asalnya Fiirl,, lalu taa'-nya di-idgham-kan

(dimasukkan) ke dalam tsaa'karena kedekatannya, dan disertakan ah/

washl untuk bisa diucapkan dengan suhtn, seperti halnya: $; rftt

ii*' a* t*r.Al Kisa'i bersenandung,

Al A'masy membac*yut prlr, sesuai asalnya, maknanya:

melambat-lambatkan. Lalu menjadi muta'addi [memerlukan obyek]

dsngan kata bantu J1k.t"nu mengandung makna condong dan terus

menerus. Ada yang mengatakan, bahwa maknanya: kamu condong

untuk tinggal di negerinya dan menetap di dalamnya. Dibacanya juga

Fiit;i daam bentuk kalimat tanya yang maknanya sebagai celaan, dan

'amil-nya pada zharf adalah tl y*g terdapat pada kalimat 'tJ li
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(apalah sebabrrya) dari maknalil. Seotatr.olatr dikatakan: (apa yang

menghalangi kamu), atau: (apa yang kamu perbuat ketika dikatakan

kepada kamu)" Kalimat ,S'.il JL$nSin tinggal ditempotmrx) terkait

dengan ;fr6 Qramu merasa berat) dan sebagaimana yang tadi telah

dipaparkan

Firman-Ny a, tJ'3ll tgJ\ ;*J (Apatah kamu pum

dengan lcehidupan di dunia), yakni: dengan kenikmatan dunih sebagai

pengganti akhirat, seperti firman-Nya , ,;lil A.# F-ft* i6 5i
(r$r-(Dan kalau Kami kBhendaki benar-benar Kamiiadilran sebagai

gantimu di mula bumi malaikat'malaikat yang turun temurun). (Qs.

Az-Zukhmf [a3]: 60) Vakni sebagai pengganti kamu. Contohnya dari

ungkapan seorang penyair,

tqL dbut:i:';
)at ,ra-. .. c "t) ;;i ,6'u uJ L{li

*Telah berubah air zamzam untuk ktta meniadi

minuman dinginyang ada di tiang."
t'

yakni sebagai ganti air ?tlmzdm. ilt*hjt adalah tiang yang

ditancapkan di sudut rumatr agar diterpa angin, untuk

menggantungkan tempat air agar dingin.

Makna 't;+$i O @i alchirat) iAuf, dibanding akhirat.

Kemudian penimpalnya U Sypanyatah sedikit), yakni hanyalah

kesenangan yang hina yang tidak berarti. Bisa juga yang dimaksud

dengan "sedikit" ini adalah tidak ada, karena tidak bisa dibandingkan

antara yang berpengujung (yang bisa habis) dengan yang terus

menerus tiada berakhir.

Tampaknya rasa berat ini tidak muncul dari setiap orang,

karena jauh dari kemungkinan semuanya melambat-lambat dan

keberatan. Jadi ini merupakan ungkapan tentang sebagian yang

diungkapkan dengan bentuk keseltruhan. Bentuk ungkapan seperti ini

memang sering digunakan.

681TAFSIR FATHUL QADIR



Firman-Ny a, fitri liJ;r $ygifo komu tidak berangkat

untuk berperang, niscaya Allah akan menyilca kamu).Ini ancaman

keras yang ditegaskan bagi yang tidak turut berangkat bersama

Rasulullatr SAw. 4 q::S '?il1;\menyiksa kamu dengan siksa

yang pedih), yakni, membinasanakan kamu dengan adzab yang

menyakitkan. Ada yang mengatakan baftwa ini hanya di druria saja,

dan ada juga yang mengatakar.r bahwa ini lebih umum dari itu.

Firmari-Nya, 'Ftr, 6 i*S; (dan mengganti [kamruJ

dengan kaum yang lain), yakni menjadikan kaum itu untuk para rasul-

Nya sebagai pengganti kamu, yaitu kaum yang tidak melambat-

lambatkan diri ketika para rasul membutuhl€n mereka. Kemudian ada

perbedaan pendapat mengenai kaum tersebut, siapa mereka? Ada yang

mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang Yaman, ada juga yang

mengatakan orang-orang Persia, namrm tidak ada arahnya dalam

penetapan ini tanpa didasari dalil.

Firman-Nya, E3 lrgT S3 @n" lwmu tida* akan laeat
memberi kcmttdharatan kopada'Nya) dr''athf-kan kepada J#.
(mengganti [kamuf). Dlumir'nyq ada yang mengatakan unttrk Allah,

dan ada juga yang mengatakan rmtuk Nabi SAW, yalari: dan kamu

tidak akan dapat memberi kemudharatan sedikit pun kepada Allatr

dengan tidak mengindatrkan perintatr-Nya untuk berangkat perang itu.

Atau: dan kamu tidak akan dapat memberi kemudharatan kepada

Rasulullatr sedikit pun dengan tidak menolongnya dan tidak berangkat

perans iw. Li, ,5, ;1 &; AV (Altah Maha Kuasa atas segala

sesuatu), di antara kekuasaan-Nya itu adalah mengadzab kamu dan

mengganti kamu dengan kaum lainnya.

Firman-Ny a, flri l#' i-fr ti*5 Sy ginouu kamu tidak

mtenolongnya [MuhammadJ maka sesungguhnya Allah telah

menolongnya), yakni kamu menolongnya maka Allahlah yang

menolongnya, karena Allah telah menolongnya di beberapa medan

pertempuran serta memenangkannya atas musuhnya. Atau: maka akan
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ditolong oleh yang menolongnya ketika tidak ada lain orzurg

bersamanya kecuali satu orang saat orang-orang kafir mengusirnya,

yaitu ketika #1 3j galah seorang dori dua orang), yaiq".

Rasulullah sAw dan Abu Bakar Ash-shiddiq RA. Ini dibaoa dengan

suhtn padayaa'.Ibnu Juni mengatakan, "Ini diceritakan oleh Amr bin

Al Ala" dan alasannya di-szhtn-kannyayaa' karena menyerupai a/if,"

Ibnu Athiyyah, "Ini seperti qira'atr: VJl A'Ji.l1, $isa riba. (Qs' Al

Baqaratr l2l: 27 8)),dan seperti ungkapan Jarir,

'JL # r;.r1-r;iJt optl '6 +'u, t?rv -^fl2st tL

, Dialah sang khatifah, reilaJah katian dengan apa yang ia rela untuk

kalian,

kchendak telah berlaka, tanry adapenyimpangan dalam

kcbiiakannYa."'

Firman-Nya, 2.(ji1- ,t13iy6"tit" keduanya berada dalam

gaa)sebagaibadatf pJrgg*iild*if*liy1*etttaorang-orangkafi r

[muryrikin MekahJ mengeluarkannya [dari Mekahfi, yaitu pengganti

sebagian. ,.Ljfr ini adalatr lubang di bukit yang bemama Tsur, yaitu

yang dikenal dengan n{tma gua Tsur. Yaitu sebuatr bukit dekat Meka}r

Kisatr tentang keluarnya Nabi SAW bersama Abu Bakar dari Mekah

menuju Madinatr, dan masuknya mereka ke dalam gua itu merupakan

kisatr yang masyhur yang dicantumkan di dalam kitab-kitab sirah dan

hadits.

Firman-Nfi, .g26- 3ft il@i waAu dia berkota kepada

temannya), iru badal kedua, yakni: di waktu dia berkata kepada Abu

Bal<a\ Gi ':,f <rL dJ { 1Jo'gonlah kamu berduka cita'

sesungguhya Atlah bersama Hta), yakni, tinggalkanlatr duka cita,

karena pertolong4 bantuan dan penegUhan dari Allah bersama kita,

sedangkan orang yang disertai Allah maka tidak akan dikalatrkan, dan

yang tidak dikalahl@h semestinya tidak berduka cita.
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Firman-Nya, ** ffiH" '41 Jrt' (Malca Allah

menurunkari kctenangan-Nya kcpadanyal' iifi'lr adalah tenang dan

..&ramnya perasaan hingga hilangnya rasa takut dan muncul rasa

,rman, dengan anggapan batrwa dtamir (kata ganti) pada kalimat ;jli
(kcpadanya) adalatr Abu Bakar.

Suatu pendapat menyebutkan batrwa dhamir itu untuk Nabi

SAW, sehingga yang dimaksud dengan ketenangan yang diturunkan

kepadanya adalah dilindunginya beliau dari terjadinya sebab-sebab

talot. Yang menguatkan pendapat bahwa dhamir pada kalimat J!'
(lrepadanya) untuk Nabi SAW adalatr dhamir yang terdapat pada

tcu,tim"t 6i7 { $4 1"415 (dan membantunya dengan tentara

yang lramu tidak netihatnya), karena dtamir ini untuk Nabi SAw,

karena beliatrlatr yang dibantg oleh bala tentara" yakni para malaikat,

setagaimana dalam Perang Badar.

Pendapat lain menyebutkan, bafiwa tidaklah masalatr

kembalinya dhamir pada kalimat S-fi (kep.adanya) kepada Abu

Bakar, sementara dhamir pada kalimat i36:3 (dan membantunya)

kembali kepada Nabi SAW, karena yang seperti ini banyak terdapat di

dalam Al Qur'an dan juga di dalam ungkapan-rmgkapan orang Arab.

clilli t{,'z-- 6$ '44 '8 3 (dan Attah

menjadilran seruan orang'orang h,afir itulah yang rendaft), yakni,

seruan syirik, yaitu seruan mereka kepada berhala-berhala'

(sll <f, $it a:tU: (Dan katimat Atl-ah itutah vang

tinggi).Al A'masy &rn Ya'qub membaca lafazh "r1+ dengan

nashab karena dianggap dipenganrtri oleh 'E;3 (meniadikan).

sedangkan yang lainnya membacanya dengan rafa'Y'atena dianggap

sebagai kalimat permulaan. Qira'atr dengan nashab dinilai dha'doleh

aitana' dan Abu Hatim. Kemudian tentang dhamirfashl lkata garfii

terpisab/berdiri sendiril, yakni 4, litulali llegaskan 
lebih

tingginya kalimat-Nyq dan bahwa ini'khusus bagi-Nya trlnpa disertai
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selain-Nya Kalimat Allah adalah kalimat tauhid dan seruan kepada

Islam.

i-g i,"frY, <eA"n Maha Perkasa lagi Maha Biiatrsana),

yakni Maha Menang lagi Me,ngalahkan, Dia tidak berbuat kecuali

dengan bijaksana dan benar.

Setelah memberikan ancarmn kepada mereka yang tidak turut

berangkat perang bersama Rasulullah SAW disertai dengan

penrmpamaan-perumpamaannya" Allah menyusulnya dengan perintatr

yang pasti, StJl) 66+ lr?;1 (Berangkatlah kamu baik dalam

keadaan ringan ataupun merosa berat), yakni, baik dalam kondisi

kamu merasa ringan atau merasa berat. Ada juga yang mengatakan

batrwa malczudnya adalah: baik sendiri-sendiri muapun secara

berkelompok. Ada juga yang mengatakan:-baik dengan bersemangat

maupun tidak bersemangan. Ada juga yang mengatakan: baik dalam

keadaanmiskin maupun kaya Ada juga yang mengatakan: baik masih

muda maupun sudah tua Ada juga yang mengatakan: baik dengan

berjalan kaki maupun menunggang kuda. Ada juga yang mengatakan:

baik memiliki ketuarga mauprm tidak memiliki keluarga. Ada juga

yang mengatakan: baik berangkat duluan sebagai pengintai/mata-mata

maupun belangkan sebagai anggota pasukan. Dan ada juga yang

mengatakan selain itu. Tidak a{a halangan untuk mengartikan ayat ini

dengan semua pengertian tadi, karena makna ayat ini: Berangkatlah

kamu, baik gerakan itr.r terasaberat oleh kamu ataupwr terasa ringan.

Suatu pendapat menyebutkan batrwa ayat ini (htrkumnya) telatr

dihapus oleh firman Allah Ta'ata, e71 iE9; JZAi'6;$ lnoao
dosa (antaran'tidak pergt berjilad) atas orang-orang yang lemah,

atas orang-orang yang saki). Ada juga yang mengatakan batrwa yang

menghapusnya adalatr finnan-Nya, W # iti if n 'rfr {ii
(Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka

b e b er ap a o r ang. (ay at 122)).
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Pendapat lain menyebutkan batrwa (hukum) ayat ini tetap

berlaku dan tidak dihapus. Adapun dikeluarkannya yang byta dag

yang pincang (dari cakupannya) dengan firman-Ny 
^, 

"6 $rt e fr
U *4ii:yJi(Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak [pulaJ

{agt irang pincang) (Qs. An-Nuur [24]: 6l), da1 dikeluarkanny_a

vhle t.*J i* y*g sakit dengan fir**-Nv 
^, Jig; i4Ai'J;6

g)1(Tiada dosa pantman tidak pergi beriihadJ atas orang-orong

yang lemah, atas orang-orang yang saHt) adalatr merupakan

pengkhususan, btrkan penghapusan, karena mereka semua tercakup

ot.i nr-*-Nya, S\33: 6tia g4om kcadaan ringan ataupun

merasa berat). Yang benar, mereka tidak tercakup oleh

keumumannya.

Firman-Ny a, $1 +*i A r{;r$ 'H:A liryI.Jt @o"

berjihadlah dengan harta dan iiwamu pada ialan Allah). Ini

mengandung perintatr berjihad dengan jiwa dan harta, serta

mewajibkannya atas para hamba. Maka orang-orang miskin berjihad

dengan jiwa merek4 sementara orang-orang kaya berjihad dengan

harta dan jiwa mereka. Jihad termasuk kewajiban yang paling pokok

dan agung, dan ini hukumnya fardhu kifayah, bisa tercukupi bila

melawan dan menghalau mustrh telafi tercukupi dengan jiadnya

sebagian orang saja. Tapi bila tidah cukup mengliadapi musuh kecuali

oleh semua kaum muslimin di seluruh belahan bumi, maka wajiblah

atas mereka semua sebagai wajib'ain.

Kata penunjuk dalam firman-Nya, Fjt (Yang demikian-itu)

menunjukkan perintatr untuk berangkat pr.lng dan berjihad 'f{J';"
(tebih baik bagimn), yakni lebih jauh lebih baik bagi diri dan lebih

baik daripada diam. 6# ;Kol$tka kamu mengetahui) itu dan

mengetahui keutamaan-keutamaan yang melebihkannya daripada

yang tidak utama.

Firman-Nvu, 'l#* 6rG W) li;t ; i'V i 6aru vans

kamu serulcan kepada mereka itu, keuntungan yang mudah diperoleh
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dan perjalanan yang tidak berapa jauh, pastilah mereka

mengihttimu). Az-Za11aj mengatakan, "Yakni: *t *Slr Lti i lfaau
yang diserukan itu), lalu kalimat *i *Ulini dibuang karena telatr

ditunjukka oleh redaksi sebelumny^i' ,;ept adalatr apa yang tampak

dari keuntungan-keuntungan duniawi. Maknanya: harta rampasan

perang yang dekat dan tidak jauh. l!+6 % (dan perjalanan yang

tidak berapa jauh) di-'athf-kan kepada yang sebelumnya, yakni:

pgrjalanan yang sedang, antara dekat dan jauh. Setiap yang di antara

berlebihan dan sangat kurang disebut 3rrrti (sedang).

liA! 'r* 3a3.to{.{3 ltetapi tempat yang dituju itu amat jauh
terasa oleh mere&a). Abu Ubaidah dan yang lainnya mengatakan,

batrwa ''iJAl uaaah bepergian ke negeri yang jauh. Dari situ

dikatakan ii3 adalatr iiO lrutity. Al Jauhari mengatakan , " 2;341,

dengan dhammah pada dhaadh, dari pakaian (sobekan). 'r1315,.gu

berarti perjalanan yang jauh. Mungkin juga mereka mengatakannya

dengan kasrah. Dan yang dimaksud dengan ini adalatr perang Tabuk,

karena itu merupalcan perjalanan jauh yang menyulitkan." Isa bin

Umar membacanyur iX:Jr Fetb 
'c,:J{,, dengan kasrah pada 'ain dan

sytin.

6\ 6jy,4', (Mereka akan bersumpah dengan (nama)

Allah) yakni, orang-orang yang tidak turut berangkat ke perang Tabuk

ketika mereka mengatakan, # 9.7 (# 'f j Qikabu rant
sanggup tentulah lwmi berangkat bersamamz), yakni, jikalau kami

sanggung untuk berangkat dan kami mendapatkan apa yang kami

perlukan yang memang hanrs ada untuk inl, #17(:.7 Qentulah kami

berangkat bersamamu). Kalimat ini berperang Sebagai penimpal

kalimat surnpatr dan syarat.

Firman-Nya, id31 
'"K#, (Mereka membinasakan diri

mereka sendiri), int badal dari kalimat <'jt#, (Mereka akan

bersumpah). Karena orang yang bersumpah secara bohong berarti ia

telah membinasakan dirinya sendiri. Atau sebagai fianl fteterangan
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kondisi), yakni: dalam keadaan membinasakan diri mereka sendiri

dengan menjerumuakannya ke dalam kebinasaan 6j.53 ffL'#-fi3
(dan Altah mengetahui balwa sesungguhnya merelra benar-benar

orang-orang yang berdusta) di dalam sumpah yang mereka ucapkan

kepadamu itu.

Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu

Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Mujahid mengenai

firman-Ny a, l5)4i ItJ J4t:4 K(,W( <r-,rt 46- (Hai orang-

orang yang beriman, apalrah sebabnya apabila ditratakan kepada

lrarnu, ".Berangkatlah [untuk berperangJ '), ia berkata, "Ini ketika

mereka diperintahkan melaksanakan perang Tabuk setelah penaklukan

Mekatr, yaitu ketika mereka diperintahkan untuk berangkat pada

musirn panas, dimana kurma sedang gagal panen sementara buah-

buatran sedang bagus, sehingga mereka lebih senang berteduh di

bawah.pohon-pohon, dan keberangkatan itu terasa berat bagi mereka.

Lalu Allalr menurunkan perintatr: $l-7{ 6@ V*t (Berangkattah

lramu baik dalam lceadaan ringan ataupun merosa berat)."

Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,

Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-Syaikh, Al Hakim dan ia men-shahih-

kannya, serta Al Baihaqi di dalam Sunan'nya, dari 
- 
Ibnu Abbas

mengenai firman-Ny u, 1L$ (:tS 'Pqi!, ltp; Jygi*o *amu

tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah alan menyiksa kamu

dengan siksa yang pedih), ia berkata, "sesungguhnya Rasulullatr

SAW meminta keberangkatan suku-suku Arab (ke medan Tabuk)

rurmun mereka keberatan. Lalu Allatr menurunkan ayat ini, lalu

mereka pun tertahan oleh hujan sehingga itu menjadi adzab

mereka."l3

"o Dha'i7 Al Hakim (21104) dan Abu Daud (2506). Al Albani mengatakan,

"Dha'if "
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Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ikrimatr, ia berkata,

"Ketika diturunkan ayat: V*$ $ti fi# li4 $ygim kamu

tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menyilcsa kamu

dengan siksa yang pedih), ada sejumlah orang baduy yang'tidak turut

serta karena sedang mengajari kaum mereka, maka orang-orang

beriman berkata, 'Masih ada sejumlatr orang di pedalaman-

pedalaman.' Mereka juga mengatakan, 'Binasalah orang-orang baduy

itu.' Lalu turunlah ayat: 'i;tU lihA. 6hgt 6( Yj Qidak
sepatutnya bagi orang-orang yang mulonin itu pergi semuanya (ke

medan perang)"

Abu Daud, Ibnu Abu Hatim, An-Nuhas dan Al Baihaqi di

dalam Sunan-nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-

Nya, liJ;r Sygit* kamu tidak berangkat untuk berperang), ia

berkata, "(Htrkumnya) telatr dihapus oleh ayat: lii4.6hj5l6(Y')
'iftU (Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mulanin itu pergt

semuanya fi<c medan perangl)"

Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Al Mundzir,Ibnu Abu Hatim dan Abu

Asy-Syaikh meriwayatkan dari Mujatrid mengenai firman-Nya, {1
'itl :/; i1t l# (Jikalau lwmu tidak menolongnya

[MuhammadJ malca sesungguhnyo Allah telah menolongrlya), ia

berkata, "Allah telatr menyebutkan perihalnya dari sejak pertama

ketika beliau diutus, Allah mengatakan, 'Akulah yang mela}ukan itu

dan Akulah penolongnya sebagaimana Aku telatr menolongnya ketika

dia merupakan salatr seorang dari dua orang'."

Abu Nu'aim dan Al Baihaqi di dalam Ad-Dataitmeriwayatkan

dari Ibnu Syihab dan Urwatr: Batrwa mereka berpencar ke selunrh

aratr, yakni kaum musyrikin saat mencari Nabi SAW. Lalu mereka

mengirim utusan ke penduduk di sekitar sumber air, meminta

penduduk di situ [untuk membantu mereka] dengan imbalan unta yang

besar. Lalu mereka mendatangi Tsur, sebuah bukit yang ada guanyq

dimana Nabi SAW berada di dalamnya, hingga mereka melongok dari
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atasnya, sementara Rasulullah SAW dan Abu Bakar dapat mendengar

suara-suara mereka. Hal ini membuat Abu Bakar khawatir dan diliputi

dengan kesedihan dan rasa takut saat itulah Rasulullatr sAw

mengatakan kepadanya, gf ii 5t d:3 * Vangantah kamu

berdulra cita, sesunggulrya Altah bersama hfa). Kemudian Rasulullatt

SAW bedoa, lalu tururlatr ketenangan dari AUah kepadanya' dan

Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-

orang yang beriman.

Ibnu Syatrin, Ibnu Mardawaih dan Ibnu Asakir meriwayatkan

dari Habsyi bin Junadah, ia menuttskAn".'Abu Bakar berkata' 'Wahai

Rasulullah, seandai salatr seorang kaum musyrikin itu mengangkat

kakinya, tentu ia dapat melihat kita.' Maka beliau bersabda, | ,r<i 6 U

ttti &r i,f 'o:i,S (Wahai Abu Bakm, ianganlah kau bersedih,

s esungguhrrya Allah ber sama kita)."

Abdunazzaq dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Az-

Zuhri mengenai firman-Nya, 2l7ft - i. 13 
"y{treti*o 

keduarya

berada dalam gua), ia berkata, *Yaitu gua yang berada di gurrung

yang disobut Tsur." .

Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-Syaikh, Ibnu Mardawaih, Al

Baihaqi di dalam Ad-Dalail dan Ibnu Asakir di dalam Tarildt'nya

meriwayatkan dari Ibnu Abbas meugenai firman-Nya, {itl $tt
,e iAH" (Maka Allah memtrunkan kctenangan-Nya

kcpadanya), ia berkatg ee-yang dimaksud adalah, ketenangan

dittrunkan kepada Abu Bakar, karenaNabi SAW memang tenang."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari fuias, ia berkata, 'Nabi

SAW dan Abu Bakar masuk ke dalam gua Hira', lalu Abu Bakar

berkata kepadaNabi SAW, 'seandainya salah seorang mereka melihat

tempat kakinya, tentu ia akan melihaku dan juga engkau.' Maka Nabi

sAw bersabda, ,i-tfit |l!b'.1?$3irf A' 'ol fi6 U 
';+l,u 

l' f! 'etb t
ViTi d {h Vl;; sangkaawnu t rhodop' duo orong di;an; Allah

yang kctigaffya, walai Abu Bakar? Sesungguhnya Allah menurunkan
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ketenanlan-Nya kepadamu dan membantuht dengan bala tentara

yong mere ka tidak melihatnya)."t3r

Al Khathib di dalam, Tarikh-nya meriwayatkan dari Habib bin

Abi Tsabit tentang firman-Nya, ,t:& iAH" {iti $;i6 (Malu

Allah menurunkan kctenangan-Nya kepadanya), ia berkata, "-ya1g
dimaksud adalatr, ketenangan ditunurkan- kepada Abu Bakar.

Adapun Nabi SAW, beliau memang tenang."

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nyq 'J44.3

J.I3i lrF,'l <)-5\ '{ {- (dan Atlah meniadikan seruan

orang-orang k4fir inlah yang renQah), ia berkata, "Yaitu

mempersekutukan Allatr. t4{t 4,;"f iHJ (Dan kalimat Atlah

itutah yqng tingg{), yaitu: laa ilaalu illallaah (tidak ada Tutran yang

haq selain Allatl)."

Al Firyabi dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Abu Adh-

Dhuha, ia berkata, "Yang pertama kali diturunkan dari surah Baraa'atr

adalatr: $\3i 6ti+ ti+t (Berangkatlah kamu baik dalam lceadaan

ringan ataupun merqta berat), kemudian turunlah bagian pertamanya

dan akhirnya." Ibnu Abu syaibatr dan Ibnu Al Mundzir juga

meriwayatkan senrpa itu dari Abu Malik.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya, $6{, 66a go6* kcadaan ringan ataupun merasa

berat), ia berkata, *(Yalmi) dengan sigap maupun tidak sigap."

Ibnu Abu Syaibatr, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Al Hakam mengenai ayat ini, ia berkata, *(Yakni)

dengan semangat maupun tidak bersemangat."

r3t Disebutkan oleh Ibnu Katsir (2358) dan ia mengatakan, "Ada lafazh yang

mendekati ini di dalam Ash-shafiifoain?'sayakatakan: Yaitu Al Bukhari (4663).
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."Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy.syaikh meriwayatkan dari Al

Hasan, ia berkata, "(Yakni) dalam keadaan sulitmaupgn mudah."

Ibnu 'Al Mundzir meriwayatkan dart Z,atd bin Aslam, ia

berkata, "(YaknD baik para remaja maupun yang setengah tua'"

' ' Ibnu Abu syaibatr dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

Ikrimah, ia berkata, *(Yakni) para pemuda dan orang-orang tua'" l

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari

Uu3#d, ia:berkata, "Mereka berkata 'sesungguhnya di antara kami

ada yang mempunyai hajat, ada yang lematr dan ada yang mempunyai

kesibukan.' Maka Allah menurunkan ayat: $J, €14 'UU

(Ber:angkatlAh kamu baik dalam leadaan ringan ataupun merasa

berat). Allah menolak udanr mereka kecuali mereka berangkat, baik

dalirm keada:an ringan maupun merasa berat, dan dalam keadaan apa

pun mereka."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatk* a"'ite'-
Suddi, ia' berkata, "seorang lelarki'datang yang mereka sebut Al

Miqdad, ia seorang lelaki berpostur besar lagi gemuk Ia

mengemukakan alasan kepada bel'iatr dan memohon izin (untuk tidak

ikut), rurmun befiau menolak. LAu ttguntatr ayat: $t "*i 6G V*i
(Berangkatlah lcarnu baik dalam'lceadaan ringan ataupun merasa

berat), Setelatr ayat irri diturunkan, orang-orang merasa berat, lalu

Allah menghapus (hukumnya)r,Allatr p* b"rfrrrrrurr, i/'^'Ai'e .;4
g) :871 (Tiada dosa [lontaran tidak pergi beriihadJ atas orang-

orang yang lemah, atas orang-orangyang sakit)."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia menuturkan,

"sesungguhnya dikatakan kepada Rasulullah SAW, 'Mengapa engkau

tidak memerangi kaum yang berkulit kuning, boleh jadi kau akan

mendapat puteri pembesar Romawi?' Lalu dua lelaki berkata, 'Wahai

Rasulullah, engkau telah mengetahui, bahwa kaum wanita adalatt

fitnah, r.laka janganlah engkau menjadikan kami terjerumus ke dalam

fitnah, karena itu izinkanlatr kami (untuk tidak ikut serta).' Maka
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beliau prm mengizinkan kedua lelaki itu. Setelatr kami berangkat,

salah seorang dari keduanya berkata" 'sesungguturya ia tidak lain

kecuali santapan pendahuluan.' Rasulullah SAW terus bergerak, dan

saat itu belum diturunkan ayat apa pun kepada belial. Lalu di

sebagian perjalanan itu, turunlah kepada beliau ayat: (; Wrl itv i
X;$J (+6 ffi (Kalau yang lwmu serukan kcpada mereka itu,

lreuntungan yang mudah diperoleh dan perialanan yang tidak berapa

jauh, pastilah merelra mengihfiimz). Lalu turun pula kepada beliau

ayat: j!3 it{ d 6ri fifi (i 1sr^ogo Allah memaafltanmu.

Mangapa kamu memberi izin kepada mereka (unguk tidak pergi

berperang). Tnrun pula kepada beliau ayat ', itit !f*U- Ay

*Sl "Ati 
$\Olfr(Sesungguhnya ymg meminta izin lcepadamu,

ianyalah orang-orang yang tidak beriman kcpada allah dan hari

trcmudian).Dan turun pula kepada beliau ayat: |3ii;3{S'15|ru.'#y
6;r-K'$tL q$# (kcrena sesungguhnya mereka itu adalah

najis dan tempat mereka Jalwnnam; sebagai balasan atas apa yang

t e I ah mereka kcri akan)"132

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaik*r meriwayatkan dari Ibnu

Abbas mengenai firman-Ny4 li; lr; 'bg i (Katau vang lcamu

serukan kcpada mereka itu, keuntungan yang mudah diperoleh), ia

berkata, *(Yakni) rampman perang yang dekat . iiAt i* a'-fr.W5
(tetapi tempat yang dituju itu amat iauh terosa oleh mereka), yakni

perjalanan."

Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mwrdzir meriwayatkan dari

Qatadatr mengenai firman-Nyq 'b,.{{3 trL '&- 13Yt @o" Atlah

mengetahui bohwa sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang

yang berdusta), iaberkata, "sestrnggtrhnya mereka itu mampu gntuk

berangkat, 'akan tetapi halangan itu dari diri mereka sendiri dan

keengganan untuk berjihad."

r32 Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir Ath-Thabari (10/104)-
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'j,:i 13r:- o,5t 6'6;r- !; ;i1 :, :; d6,3 {if 6

o;#;#3 4$6 r$1 +At 4:V5i;i105\

4+g t,,At $\ Otitii -fr tq:i.', €D 6.",aKlt

(4 #: ;t1i1 @'*t1gxri";, ir' 4;;\t't'*fi ir

ry)
ss: 1,:!o 

^ 
v;:{ aA\ v6 ls * @ 6;"^

, @ O)"-iii tit"-Xt'J-i;i{fu #$ixiitL
'^,rfi ?3ii_{LL \;:o;'*l i $ t? s t 

:f;r: e K"rt&a

oL1,3)ff;i4ti@ '*L;i^

{' fi iA'fr$ U;r'v it 3iN1 5i tAg 3:i

,3,;10 {1 ;r+1; J. al*i 3H # rr*;@ 6;9
6i,4LJilr4 r3i1 5b1tr2"

,rsemoga Allah memaalkanmu Mangapa kamu memberi izin

kepada mereka (untuk tidak pergi berpetang), sebelumielas bagimu

orang-orang yang benar (dalam ketdzurannya) dan sebelum kamu

hetahui orang-ofang yang berdwta? orang-orang yang beriman

kepadaAllah dan hari kemudiary tidak akan meminta izin

kepadamu untuk Aidak ikut) beriihad dengan harta datn diri mcreka

Dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwu Sesungguhnya

yang akan meminta izin kepadamu, hanyalah orang'orflng yang

tidak beriman hepadaAllah dan hari hemudian, dan hati mereha

ragu-ragu, harena itu mereka selalu bimbang dalam keragil-

raguannyo. Dan jika mereka mau beranghat, tentulah mereka
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menytapkan persiapon tmtuh heberanghatan itu, tetapiAllah tidak
menyukai keberanghotan mercka, naka Altah melemahkan

heinginan mere ha, dan dihatakan hepada merekar, Tinggallah
kamu bersama otang4rong yang tinggal itu., Jika mcreka

beranghat bersama-samo kamu, niscaya nerelea tidak menambah
kamu selain dari herusakan belaka, dan tentu mcreha bergega-

gegos maju ke muha di celah+elah barisanma, untuk mcngadahan
hehacauan di anltarantu; sedong di antaru hanu ada yang amat
suka mendengarkan perkdaan mcreku. Dan Allah mengetahui

orungqtarrg yang dtalin Suungguhnya dari dahulu pun mereka
telah mencari-cari hekacauan dan mereha mengatur pelbagai tipu

daya untuk (merusahhon)mu" hingga dotangloh kebenaran
(pertolongan Allah), dan menanglah agana Allah, padahal mereka
fidak mcnyukainya Di antara tmereha adayang berkatar,Berilah

$aya Wn (fidok pergi berperang) dan janganlah hamu menjadikan
saya terjerumus ke dalantiOtah.' Ketahuilah, bahwa mcreka telah

terjerumus ke dala,mti*wh. Dan sesungguhnya Jahannam itu
benar-benar meliputi orang4rang yang kaftr."

(Qs. At-Taubah [9]: a3-a9)

Kalimat tanya pada redaks i A3 et d6)i firl liT (Semoga

Allah memaa/kanmu. Mangapa,kamu memberi izin kcpada mereka

[untuk tidak pergi berperangJ) sebagai pengrngkaran dari Allatr
Ta'ala terhadap Rasul-Nya SAW, karena beliau memberikan izin
kepada orang yang meminta izin untuk tetap tinggal [yakni tidak turut
berangkat perangl sebelum jelas siapa yang jujur dan siapa yang

bohong di antara mereka dalarn mengemukakan alasannya.

Disebutkannya pemaafan bagi Nabi SAW menunjukkan bahwa
izin dari beliau ini menyelisihi yang lebih utania. Dan ini merupakan
teguran halus dari Allah SWT. Ada juga yang mengatakan bahwa ini
merupakan teguran bagi Nabi SAW karena memberikan izin kepada
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orang-orang munafik untuk turut berangkat bersamany4 bukan izin

beliau untuk mereka yang tidak.ikut berangkat. Pendapat pertama

lebih tepat, karena Allah SWT telah memberikan rukhshah kepada

beliau di dalam suratr An-Nuur dengan firman-Nya, d?4--13:ifrt^$

;i, 4 a ;* ;& (Matra apabita mereka meminta izin

kcpadamu knrena sesuatu ftcperluan, berilah izin kepada siapa yang

lramu kehendaki di antara mereka) (Qs. An'Nuur [24]: 62). Bisa

dipadukan kedua ayat ini, batrwa teguran ini ditujukan kepada izin

sebelum adanya kejelasan antara yang jujur dan yang bohong,

sedangkan izin yang tadi ditujgkan setelatr jelasnya perkara. Wallahu

a'lam.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa firman-Nya, litl 6
()ri (Semoga Attah memaaflcanmu) adalah pembukaan redaksi,

seperti halnya urigkapan: ig- t;;lii W 'g+y 't;?fi Xtr 
"rribt

(Semoga Allah nrembaikkan kondisimu, memuliakanmu dan

meratrmatimu, mengapa engkau melakukan demikian?). Demikian

juga yang dituturkan oteh Makki, An-Nutras dan Al Mahdi.

Berdasarkan penakqrilan ini, maka sebaiknya waqaf pada: f1rr 6i
6)i (Semoga Allah memaaflunmu). Adapun berdasarkan

penakwilan pertama maka kurang barkwaqafdi sini. Cukup jelas bagi

Anda, batrwa penafsiran yang pertama adalah yang sesuai dengan

konotasi lafazhnya sesuai dengalr pengertian batrasa Arab, dan tidak

cukup kuatalasan untuk mengeluarkannya dari makna Arabnya.

Ayat ini menunjukkan bolehnya ijtihad Nabi SAW' Dan

mengenai masalatr ini sudatr banyak dipaparkan di dalam kitab-kitab

Ushul. Ayat ini juga menunjukkan disyari'atkannya tergesa-gesa dan

terpedaya oleh sifat latririyah perkara.

Kata li pada kalimat ljt't7 Oi\ 4) '&3- & $,b,tu*
jelas bagimu orangrorang yang benar fdalam keudzarannyaJ)

berfungsi menunjukkan tujuan (batas), seakan-akan dikatakan:

Mengapa engkau tergesa-gesa mengizinkan mereka, mengapa tidak
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engkau cek dulu hingga jelas bagimu siapa yang jujur dari antara

mereka dalam mengemukakan alasannya, dan siapa yang berbohong

dari antara mereka dalam hal itu?

Kemudian Allah SWT menyebutkan, bahwa bukanlah

kebiasaan orang-orang beriman meminta izin kepada Rasulullah untuk

tidak ikut jihad, batrkan kebiasaan mereka, bila Rasulullah SAW

mengizinkan salah seorang merek4 maka itu terasa berat baginya.

Maka Allatr pun berfirm n, ;9i ;A13 $\6;;i-'uji -hL::"-s
lr34r# J (Oron7-orong yang beriman kepada Allah dan hari

lremudian, tidak akan meminta izin kepadamu untuk [tidak ifut]
berjihad).Demikian berdasarkan makna ayat: t1\GJ-f of 1"nt* tiaat

ikut berjihad) dengan dibuangnya twf ,-fy tyakni f1. aau juga yang

mengatakan, bahwa maknanya: Orang-orang yang beriman tidak arkan

meminta izin kepadamu untuk tidak itut berjihad karena membenci

jihad. Ada juga yang mengatakan, battwa meminta izin mengenai

sesuatu adalah ketidak sukaan terhadap itu. Adapun berdasarkan

konotasi lafazltnya,maka maknanya: Orang-orang yang beriman tidak

akan meminta izin kepadamu rurtuk tidak ikut berjihad, bahwa sikap

mereka adalatr bersegera kepadanya tanpa menunda dan tanpa hg*t
menunggu mereka, apalah meminta izin kepadamu untuk tidak turut

sefia. Az-Tajjaj mengatak an, "l2ltgft ol pada posisi nashab dengan

menyamarkan gl, yakni: tsbw- [f ..f. 'rii$| '+'nY (Dan Atlah

mengetahui orang-orang yang bertakwa), yaihr mereka yang tidak

meminta izin.

jli+tg- t3y (Sesunggufurya yang aknn meminta izin

lcepadamu)rurtuk tidak ikut jiha dan meninggalkannyq <rhrri'Uji
,$l 4$ii fi{torryolah orang-orang yang tidak beriman kepada

Allah dan hari kemudian),yaitu orang-orang munafik. Disebutkannya

beriman kepada Allah lebih dulu lalu dengan hari kemudian di dua

tempat, karena keduanyalatr yang mendorong untuk berjihad fi

sabilllah.
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Firman-Nyu, '4,,$ eVi() (dan hati mereka ragu-ragu) di-
,athf-karrkepada 5i,.L* 'U-ii (orang-orang yang tidak beriman).

Penggunakan fi'l madhi untuk menunjukkan benar-benar terjadinya

keraguan di dalam hati mereka

Firman-Ny ", 6iJ{i 4i O;# (karena itu mereka selalu

bimbang dalam keragu-raguannya), yakni mereka selalu bingun

dalam keraguan meieka. Maknanya: Orang-orang yang meminta izin

itu bukanlatr orang-orang yang beriman, tapi orang-orang murtad yang

binung, mereka tidak mengetatrui jalan yang benar dan tidak

mengetahui kebenaran.

Firman-Ny 
^, 

1o|i 

"1 

lifg AAi V(; t', (Dan iiko merers

rnau berangftat, tentulah merefta menyiapkan persiapan untuk

keberangkatan itu), maksudnya adalah, seandainya mereka jujur

dalam apa yang mereka nyatakan dan sampaikan kepadamu, bahwa

sebenarnya mereka ingin berjihad o-ersamamu. Narr'run kenyataannya

mereka. tidak mempt[ryai persiapan yang diperlukan untuk jihad

karena mereka tidak mempersiapkan itu sebelum waktu jihad

sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Makna

redaksi ini: Bahwa mereka tidak mau berangkat jihad dan tidak

bersiap-siap untuk berperang' i3t'ir 
"aaan 

apa yang diperlukan oleh

mujatrid yang berupa bekal, kendaraan dan senjata.

Firman-Nya, e*talt 'At irl SS: Qetapi Allah tidak

menyulrai keberangkatan merelcn), yakni: akan tetapi, Allah tidak

menyukai keberangkatan mereka sehingga mereka pun terhalang

untuk berangkat. Jadi maknanya adalah, mereka tidak berangkat

karena tertahan. Yang demikian ini karena tidak sukanya Allah akan

keberangkatan mereka menyebabkan tertahannya mereka dari

keberangk atan. ,rtifi aaatatr Uit (keberangkatan), yakni: Allah

menahan mereka dari berangkat bersamamu dan menghinakan

mereka, karena mereka mengatakan, "Jika kami tidak diizinkan tetap
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tinggal, niscaya kami akan melakukan pengrusakan d,n kekacauan

terhadap kaum mukminin."

Ada juga yang mengatakan, batrwa maknanya: Seandainya

,mereka benar-benar mau berangkat, tentulatr mereka melakukan

persiapan, ruImun mereka tidak mau berangkat l<ar€rla Allah tidak

menyukai keberangkatan mereka.

Firman-Nya, Ol*gi t t St ,y$ <a" dikatakan

lrcpada merelca,' Tinggallah kamu bersama orongorang yang tinggal

itu.'). Suatu pendapat menyebutkan, batrwa yang mengatakan itu

kepada mereka adalatr syetan dalam benhrk godaan yang dimasukkan

ke dalam pikiran mereka. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu

dikatakan oleh sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya. Ada

juga yang mengatakan, bahwa yang mengatakan itu kepada mereka

adalatr Rasulullah SAW kareni marah kepada mereka Ada juga yang

mengatakan, bahwa ini merupakan ungkapan tentang kehinaan, yakni:

Allah memasukkan keinginan di dalam hati mereka untuk tetap

tinggal sebagai penghinaan bagi mereka. Maloa O)r-fji t
(bersama orang-orang yang tinggal irz) adalah bersama omng-orang

yang cacat, yakni yang buta, yang sakit, kaum wanita dan anak-anak.

Ini mengandung celaan dan hinaan bagi mereka

Firman-Nya, {q $ {S;'S e f+V# j lti*" mereka

beranglwt bersama-sama kamu niscaya mereka tidak menambah

kamu selain dari kerusakan belaka). Ini sebagai hiburan bagi

Rasulullatr . SAW dan orang-orang . yang bet ry mengenai

mangkirnya orang-orang munafik. ,J(lJt adalah kertrsalcan, hasutan

(adu domba), perselisihan, dan berita-bedta bohong untuk

menimbulkan rasa takut. Suatu pendapat menyebutkan batrwa ini

bentuk redaksi pengecualian terputus, yakni: mereka tidak akan

menambatr kekuatan bagi kamu, tapi mereka hanya mengupayakan

kerusakan belaka. Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya:

dengan pandangan mereka tidak akan menambah untuk kamu kecuali
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kerusakan belaka. Jadi ini bentuk redaksi pengecualian bersambung'

Ada juga yang mengatkaan batrwa ini merupakan bentuk pengecualian

dari yang sangat umum, yakni: mereka tidak akan menambahkan

sesuatu apa pun bagi kalian selain kerusakan. Jadi bentuk

pengecualiannya termasuk bentuk yang bersambung, karen" ig,lt
termasuk sesuatu.

Firman-Nva,"{h\Hfr-:6Lvwrt5(dantentumereka
bergega-gegas maju lce muka di celah-celah barisanmu, untuk'

mengadakan kckacauan di antaramu). trbili tyakni dari redaksi

ijei\;l adalah berjalan cepat. Contohnya ungkapan Waraqah bin

Naufal,

c??t(*1'+l
"Dulni kironya saat itu aht masih muda,

tentu aht akanbantu dan bergegas."

. Dikatakan #t '*'tl apabila unta ihr berjalan dengan cepat.

Ada juga yang mengut f*, batrwa a,,,.)i adalah kecepatan .berjalan.
jirjr adalah celatr di antara dua hal, bentuk jamaknya Dl7Jt, yakni:

celah-celah di antara barisan pasukan. Maknanya: tentulah mereka

berusaha merusak barisan kamu dengan mengada-ada kebohongan

yang menimbulkan rasa takut, dan hasutan yang merusak kesatuan.

Firmari-Ny a, 'i'j,i 'b3fr(untuk mengadakan lrekacauan di

antaramu). Dikatakan tk '-iii. artinya aku mengupayakannya

demikiar.r. l? 'aii;t artinya aku membantu pengupayaannya'

Maknanya: mereka mengupayakan kekacauan di antara kamu dengah

hasutan dan kerusakan. Pendapat lain menyebutkan, bahwa yartg

dimaksud dengan 'iil! aisini adalah syirik.

Redaksi kalimat {3;g KJ, $edang di antara kamu ada

yang amat suka mendengarkan perlrataan merefta) pada posisi nashab

sebagai haal (keterangan kondisi), yakni: dan kondisinya bahwa di

L*w.€?t;-

700 TAFSIR FATHUL QADIR



antara kamu ada yang suka mendengarkan kebohongan yang mereka

katakan, lalu menyampaikannya kepadanru schingga menimbulkan

perselisihan di antara kamu dan kenrsakan di dalam persaudaraanmu.

'q+*hl,,'rS 6t (Dan Allah mengetahui orang'orang yang

zlalim) dan apa yang akan mereka perbuat bila mereka ikut berangkat

. Karena itu, adalatl hikmah Allah membuat mereka tidak

ikut berangkat bersamamtr, dan Allah tidak menytrkai keberangkat

mereka bersamamu. Keadaan mereka yang seadainya berangkat

bersama Rasulullatl SAW tidak menafikan teguran atas izin yang

diberikan kepada mereka yang tidak ikut b€rangkat" karena beliau

tergesa-gesa dalam 'memberikan i?1a kepada mereka sebelum

mengetahui perihal mereka batrwa seandainya mereka ikut berangkat

maka mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan itu. Maka beliau

SAW dircgry karena tergesa-gesa mengizinkan mereka sebelum jelas

baginya kebenaran mereka dalam mengemukakan alasannya. Karena

inr Allatr SWT mengatakan di dalam surah ini jugq iy'fi S-t:{t og

6 G t#F J # @HL $.1;41',;# Ae (Maka jika Attah

mengembalikanmu kcpada satu golongan doi mereka, kemudian

mereka meminta izin kepadantu untuk kcluar [pergt berperangJ, makn

katakoiah "Kamu tidok boleh kcltw bersona'sqnaht selama-

lmtarya'), dan di dalam surah Al Fath Allah mengatakan, UiZ
,\9 $.!fifir $y6i5,i!S (orans-orang Badwi vong tertinggal

itu akn berkata apabila konu berorylat untuk nungambil barang

mmpsan)hingga: 6fr3,J $ lXaofAon, "I(ottu sekati-kati tidak

Firman-Ny a, J-$ u '-&)i ffi +iI (Sesugguhnya dafi
dahulu pm mereka telah mencari-cari kekacouan), yakni

mengupayakan kerusakan, kekacauan, dan perselisihan di kalangan

orang-orang beriman serta perpecatran dalam kesatuan mereka

sebelum peperangan yang tidak mereka ikuti ini, sebagaimana yang

pernatr dilakukan oleh Abdullah bin ubay dan yang lainnya. ';tfr -3y)
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<z$diir'- 73i'r3, 15_6:J\@an Allah tidak menghendaki selain

menyempurnakan cahaya-Nyo, walaupun orang-orang kafir tidak

menyukai).

Firman-Ny 
^, 

3ilj16i lA4 (dan mereka mengatur pelbagai

tipu dsya untuk [merusakkanJmz), yakni mengalihkannya dari suatu

perkara ke perkara lainnya, dan mereka merencanakan tipu daya dan

,.ta pe.auya untuk memperdayaimu. Ini dibaca iuga \5r, dengan

t akhJif lyakrri tanpa t asy di dl.

gAl ;4 $ lt inggo datanglah lcebenaran [p'ertolotngan

Allah),yakni, hingga suatu puncak, yaitu datangnya kebenaran, yaitu

pertolongan dan keteguhan bagimu. $ 'A 'A8 (dan menanglah

agama Atlah) dengan memuliakan agama-Ny4 menyebarkan syari'at-

Nya dan menundukkan musuh-musutr-Nya. Ada juga yang

mengatakan batrwa lil i"i bermakna Al Qur'an. $iP fr
@adahal mereka tidak menyukainya), yakni: dan kondisinya, bahwa

mereka itu tidak menyukai datangnya kebenaran dan menangnya

agdmaAllah, namtm itu hanyalatr ketidak sulman dari mereka.

*ii: (Di antara mereka), yakni di antara orarlg-orang

munafik, 3;6-$ gaa yang berkata) kepada Rasulullah SAW, olii
,! (B*ilai soya izin) untuk tidak pergi berjihad. -# ft,@o"

janganlah lcamit meniadikan scya terjerumus lre dalam fitnah), yakni

*!t ,t ett I (anganlatr kamu mer{adikan saya terjerumus ke dalam

fitnah), yaknir Ke dalam dosa bila kau tidak mengizinkanku sehingga

aku tidak tidak ikut berangkat tanpa seizinmu. Ada juga yang

mengatakan, bahwa maknanya: Janganlatr kamu menjadikanku

terjerumus ke dalam kebinasaan dengan keberangkatan ini.

lW 'lu;il C 'il (Ketahuilah bahv,a mereka telah

terjerumus kc dalam fitnah),yakni: sebenarnya dengan begltu mereka

telatr terjerumus ke dalam fitnah, yaitu fitnatr mangkir dari jihad dan

alasan yang batil. Maknanya: Mereka mengira bahwa dengan

keberangkatan atau dengan tidak adanya izin bagi mereka berarti
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menempatkan mereka ke dalam fitnah, padahal dengan kernangkiran

itu mereka telatr terjerumus ke dalam fitnah yang besar. Ungkapan

dengan menggunakan kata lfu(terjenrmwjatuh) mengindikasikan

bahwa mereka jauh ke dalamnya dalam bentuk kejatutran dari atas ke

bawah, dan ini lebih paratr dari sekadar masuk ke dalam fitnah.

Kemudian Allah mengancam mereka karena hal itq Allatr pun

berfirman, <)ii+Y", ntl;# 4 5b (Dan sesungguhnya

Jahannam itu benar-benar meliputi orang-orang yang kafir), yakni,

meliputi mereka dari segala arah sehingga mereka tidak dapat

menemukan jalan untuk lepas darinya dan tidak memrmgkinkan

mereka untuk keluar darinya dengan cara aPa pun.

AMurrazzaq di dalam At Mushannaf dan Ibnu Jarir

meriwayatkan dari Amr bin Maimun, ia berkata, *Dua hal yang

pemah dilalcukan oleh Rasulullatr SAW padatral itu. tidak

diperintahkan: Memberi izin bagi orang-orang munafik, dan menerima

tebusan untuk tawanan (perang Badar). Lalu Allah menunurkan ayat:

;i1 A, d Ai 'itl 67 (Semoga Atlah memaalknnmu. Mangapa

lamu memberi izin kcpada mereka (untuk tidak pergi berperang)."

Ibnu Abu Syaibatr, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu

Asy-syaikh meriwayatkan dari Aun bin AMillah, ia berkata,

"Pernahkah kalian mendengar teguran yang lebih baik dari ini? Allah

memulai dengan pemberian maaf sebelum menegur, Allah berfirman,

;fi a:; d Ai {ii li? (Semoga Attah memaalkanmu. Mangapa

kamu memberi izin kcpada merekn funuktidakpergi berperangJ);'

Ibnu Abu Syaibatr, Ibnu Al Mrurdzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Mujatrid mengenai firman-Nya, -O& 'Gfi 67
(Semoga Allah memaa/kanmu), ia berkata "Ada beberapa orang yang

berkata, 'Minta izinlatr kepada Rasulullatr SAW, bila beliau

mengizinkan kalian maka tinggallah kalian, dan kendatipun tidak

mengizinkan kalian, tetap tinggallah kalian',"
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An-Nuhas di dalam Nasiffit-nyameriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Ny u, ;{l e:; fl 4;i 161 (i 1sr*og, Allah

memaaflranmu. Mangapa lwmu memberi izin kcpada merelw [untuk

tidak pergi berperangJ) hingga tiga ayat, ia 
-berkata 

"(Hukumnya)

dihapus oleh ayat: ;i, 4 c'l iit i& q2:;- 3ifi:1 fs$

(Mak4 apabila merelra meminta izin lcepadamu karena sesuatu

lrcperluan, berilah izin kepada siapa yang lcamu kehendaW di antara

merelw) (Qs. An-Nuur [24] : 62)."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan An-Nuhas di

dalam Nasi*t-nya meriwaya&an dari Ibnu Abbas mengenai firman-

Nya, ;t\ 6ti 'uil .fi{fi. * lororg-orans yang beriman

lcepada Altah dan hari kpmudian, tidak akan meminta izin kcpadamu),

ia berkata, *Ini rurgkapan tentang orang-orang munafik ketika mereka

meminta izin rurtuk tidak ttrrut berangkat jihad tanpa udzr.u. Dan Allah

menerirria udzur orang-orang yang beriman, sebagaimana firman-Nya"

;ir q ;1;*' ;+.A,#-33ari:l $f yara apobita mereka

meminta izin kcpadamu karena sesuatu kcperlua4 berilah izin kcpada

siapa yang fumu kehendaH di ontara mereha) (Qs. An-Nuur [24]:
62)."

Abu Ubaid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ibnu

Mardawaih dan Al Baihaqi di dalam Sunan'nyajuga meriwayatkan

darinya mengenai firman-Nya, 6,)':;ii (ttdan aknn meminta izin

kepadamu) hingga dua ayat, ia berkatq "(Hukumnya) dihapus oleh

ayat yang terdapat di dalam suralr An-Nutu, yaitu: i.$i 4rj.;51 fry
.A;i i\ ii( (sesungguhnya orang-orang yang benar-benar

beriman kepada Atlah dan Rasul-Nya) hingga: U 3;3 'ifi 6L
(Sesungguhnya Allah Mahq Pengampun lagi Maha Perryayang) (Qs

An-Nuur Pal: 62). Allah menjadikan Nabi SAW pada pilihan yang

tertiii[gi di antara dua pertimbangan dalam hal ini. Yaitu siapa yang

berperang maka ia berperang dalam keutamaan, dan siapa yang tetap

tinggal maka ia tinggal tanpa dosa insya Allah.'
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Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Adh-

Dhahhak mengenai firman-Nya" gqxtirL SS3Qenpi Attah

tidak menykai lceberangkatan mereka), ia berkata, *(Yakni) e&'r|
fteberangktan mereka).'?

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya, 'W Qnaka Atlah melemal*an kcinginan mereka), ia

berkata, "(Yahi) menahan mereka."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syail}r meriwayatkan dari Ibnu

Zaid mengenai firman-Nya, Sq $S !r<;'S e KnV; i giro

merela berangkat bersoma-sama kamu, niscrya mereka tidak

menambah kamu selain dari kcrusakan belaka), ia berkata, "Mereka

adalah orang-oraog munafik dalam peristiwa Tabuk."

, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya, :61ib tiSil;
(dan tentu mereka bergegas-gegas maiu ftc muka di celah-.celah

barisanmu), ia berkata, "(Yakni) tentu mereka akan bersegera

menempati di tengatr-tengatr kamu sekalian."

Ibnu Abu Syaibatr, Ibnu Al Mundzir,Ibnu Abu Hatim dan Abu

Asy-syaikh meriwayatkan dari Mujatrid mengenai firman-Nya"

'{LL 
iiei'E; (dan tentu mereka bergegas-gegas maiu kc muka di

cetah-cetah barisanmu), ia berkata, "(Yakni) berkeliaran. 'P3iA
't'h! @ntuk mengadakan lcekacauan di antaramu), yakni agar kalian

dikendalikan oleh Abdullah bin Nabtal, Abdullah bin Ubay bin Salul,

Rifa'ah bin Tabut dan Aus bin Qaiziri { 'rig #; @edang di

antara komu ada yang amat sula mendengarkan perftataan mereka),

yakni berbicara kepada mereka tentang cerita-cerita kalian yang tidak

munafik, dan mereka itu adalatr mata-mata golongan munafik-"

Ibnu Al Mundzir, Ath-Thabarani, Ibnu Mardawaih dan Abu

Nu'aim di dalam Al Ma'rifah meiwayatkan dari Ibnu Abbas, ia

berkata, *Ketika Nabi sAW hendak berangkat menuju perang Tabuk,
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beliau berkata kepada Jadd bin Qais, e;i i;Jl# O'Jiu ti ',r$'i''e 6'

t;bt i (Wahai Jadd bin Qais, apa pendapatmu te:tang beriihad

melawan orang-orang berhttit taning?) Ia menjawab, 'Watrai

Rasulullah, sesunggUhnya aku seorang yang suka pada perempuan'

Bila aku melihat kaum perempu^n bangsa kulit kuning maka bisa

terjelWnuh ke dalam fitnah, maka izinkanlah alar dan janganlatt

engkau menjadikanku terjerumus ke dalam fitnah.' Lalu Allatl

mentrrunkan ayat: ,) 11 \H,J ri4 (Di antara mer.1p ada yang

berlrata, 'Berilah saya izin (idak pergi berperang)'"'" Ibnu Abu

Hatim dan Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah

yang menyerupai itu. Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan dari Aisyah

yang menyeruPai itu.

Ibnu Al Mtrndzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas mengenai firman-Nya' ,# 7t (dan ianganlah kamu

menjadikan s6rya terierumu k2 dalam linah), ia berkata,

*(Maksudnya adalatr) janganlatr engkau memberangkatkanku. 4 {1

$"A! *,$1(Ketahuilah balwa mereko telah terjentmus ke dalam

fitnah),yakni dalam keberangkatan.'

Ibnu Al Mun&ir daq Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari

Qatadatr mengenai firman-Nya' -# 1; (dan iangantah kamu

menjadikan saya terierumt$ kp dalam Jitnah), -ia 
berlata "(Yakni)

janganlatr engkau meqiadikanlnr berdosa. 'F:$ j- tl (Ketahuilah,

batwa mereka telah terierumus ke dalam finah), yakni: ketatruilatr

batrwa telah berdosa."

Kisatr tentang perang Tabuk dicantumkan di dalam kitab-kitab

hadits dan sirah, maka kami tidak berpanjang lebar di sini.

t33 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (2/361 ,362); Al Haitsami di dalam Majma' Az-.

Zau,aid (7t30), dan ia mengptakan, i'Diri*ay"*an oleh Ath-Thabarani di dalam Al

XoOi, a^ Al iusath.Di daiam sanad-nyateidapat Yatrya Al Hamani, ia dha'if1'
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'i\lH$#A"; 
"V lyi% 5;;i aL

$": i;*35 6;;'rfr,)i{;_};fr\)'fi't'MuV-f'+- 'l-l;*(5-6"fr

<rj.'45i H;:fr ii'&r'63;J; 6'ii ai'z- 5

;\ #t .F;;s ti;;ig| .sLLi y\5j:;j,,F 
"ii

% Fylii* S{{r. J cS si 6iL iirJli @ 3'5i
;ifr 1 ;tir; i4|fu S A1,r, @ :tL =i(i

7; StL pfi J y',!Arr|,Yr$ +firy igi;1'4
L. )r:it?fr 5 

-1 
; 

"i3,1 
i)4 5i, 'r;r,f'etiyl'ii

s'Ffr#g;;q:x|t#\
6?,a.?3;{t<is K4 i (' F; fi ;$ <,Wi
6H'€, ALltri #.fr, 5 ., fi tS viJl 6rV 5

. "lika kamu mendapat suatu hebaikan, mcreka meniadi tidak

senang karenanya; daniika kamu ditimpa oleh suatu bencana,

rae re k a b er kata r' S es ungg uhnya kart s e b e I umny a te la h

memperhatikan urusan kami (tidah pergi berperang)r' dan mereko

berpaling dengan rasa gembira. Katakanlah,lSekali-kali tidah ahan

menimpa katni'melainkan apayang telah ditetapkan oleh Allah bagi

kaml Dialah Pelindung kami, dan hanyalah hepadaAllah orang-

orang yang beriman harus bertawa*al.' Katalwnlahr'Tidak ada

yang kamu tanggu-tunggu bagi hani, kecuali salah satu dari dua
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kebaikan Dan kami menunggu-nunggu bagi kama bahwa Allah

akan menimpakan kepadamu adzab Oang besar) dari sisi'Nya, atau

(adzab) dengan tangan haml Sebab itu tunggubh, sesungguhnya

kami menunggu-n unggu bersamamu.' Katakanlah r' Ndkahkanlah

hartamu baik dengan sukarela otaupun dengan terpaksa, namun

nafkah itu sekali-kalitidak akan diterima dari kamu sesungguhnya

kamu adalah orang-orang yangfasik.' Dan tidak ada yang

menghalangi mereka untuh diterima dari mereha nathah-naJkahnya

melainkan karena kafir kepada Allah dan Rosul-Nya dan mereka

tidak mengerjahan shalat,'melainhan dengan malas dan tidak (pula)

menaflcahhan (harta) mereka, mclainkan dengan rasa enggan.

Maka janganlah harta benda dan anah-anah mereka menarik

hatimu s es ungguhnya Allah menghendahi dengan (membe ri) h arta

benda dan anah-anah itu untuk menyilesa mereha dalam hehidupan

di dunia dan kelak ahan melayang nyawa mereha, sedang mereha

dalam keadaan hatir. Dan mereha (otang-orung munafih)

bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mercha termasuk

golonganmu; padahol nurelca bakan dari golonganmu, akan tetapi

mereka adalah ororrgorang yang.sarrgat tahut (kepadamu)- Jihalau

mereka menlnroleh kmpatperthdungan atau gua'gua atau

lobangJobang (dalan tanah) niscaya mereka pergi kepadanya

dengan secepat<epatnya.' (Qs. At-Teubah [9]: 50-57)

Firman-Ny4 'i& 6V; oL Uika knmu mendapat suatu

lwbaikan), yakni kebaikan apa prm yang disebabkan oleh apa pun,

sebagaimana yang kejadiannya dihrnjukkan oleh wilayah syaratnya.

Demikian juga mengenai musibatr (bencana). Termasuk dalam hal ini

kebaikan dan bencana dalam peperangan sebagaimana yang

ditunjukkan oleh konteks redaksinya. Di antara yang termasuk

kebaikan adalah harta rampasan perang dan kemenangan, dan di

antara yang termasuk musibatr adatah kegagalan dan kekalahan. Di
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sini disebutkan bentuk lainnya dari keburukan hati dan perbuatan

orang-orang munafih serta pemberitatruan tentang betapa besarnya

permusuhan mereka terhadap Rasulullatl SAW dan orang-orang yang

beriman, karena merasa tidak dengan dengan adanya kebaikan dan

meriasa sedang dengan terjadinya musibah menunjukkan bahwa

mereka sangat memusuhi.

Makna tJg:(dan mereka berpaling) adalatr kembati kepada

keluarga mereka dan tempat-tempat berktlnpul dan mengobrol saat

mereka senang karena terjadinya musibatr yang menimpa orang-orang

yang beriman.

Makna M u65\3'{A ls (Sesungguhnya kami sebelumnva

telah memperhatikan urusan ftami [tidak Pergt berperangJ), yakni:'

kami telatr waspada gntuk diri kami dan memantapkan tekad, milka

kami tidak turut berangkat perang sebagaimana orang-orang yang

beriman sehingga mereka mendapat musibatr yang menimpa mereka

itu.

Kemudian, ketika mereka mengatakan ini, Allatl

memerintahkan Rasul-Nya sAw untuk menjawab mereka dengan

mengatakan, 6 8fr .'-i'L (. $yv.:'$- fi lSttoti-t-li tidak akan

menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi

ksnt{), yakni, di dalam Lauh Mahfuzh, atau di dalam Kitab-Nya yang

dittuunlcan kepada karni. Faidah jawaban ini, bahwa bila manusia

mengetafuui batrwa apa yang telatr ditakdirkan Allah itu pada akan

terjadinya padany4 dan bahwa kebaikan atau kebunrkan yang

menimpanya adalatr karena takdir dan qadha' Allah, maka musibatr

akan terasa ringan baginya, dan tidak akan merasakan patritnya

kegembiraan musuh dan tidak pula menimbulkan kedengkian.

6ii'; (Dialah Petindung kami), yakni penolong kami, yang

menenfirkan akibat dan memenangkan agama-Nya atas semua agama'

Bertawakkal kepada Allah adalah menyemhkan segala urusan kepada-

Nya. Maknanya: bahwa di antara hak orang-orang beriman adalah
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menjadikan tawakkat mereka khusus kepada Allah SWT, dan tidak

mengandalkan kepada selainNya.

Thalhah bin Musharrif membacartya: (1!i-, dengan tasydid

pdda yaa', sementara A'yun Qadhi Ar-Rayy, membacanyal t?of,

deiigan nuun ber-tasydid.Ini salatr pengucapan, katena Htabar-nya

tidak menegaskan. Dan ini dibantatr dengan qira'ah yang seperti pada

firman-Ny a" #- 11 i,"S 6ri jl @pakah tipu dayanya itu dapat

melenyaplran apa yang menyakitkan tutinya) (Qs. Al Haji [22]: l5).

Az-Zanaj mengatakaq "Maknanya: Tidak akan menimpa kami

kecuali apa yang telatr di}irususkan Allah bagi kami, yaitu

kemenangan atas kalian atau mati syahid."

Berdasarkan pengetian ini, maka perkataan: JyG,6i3; S
$1-'*3i aLL (Tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami,

kccuali salnh satu doi &n kebaikm) merupakan pengulangirn unhrk

maksud penegasan. Pengertian yang pertama lebih mengena sehingga

masing-masing jawaban yang diperintatrkan Allah kepada Rasul-Nya

untuk dikatakan kepada mereka mengandung faidah yang berbeda

dengan faldah jawaban loinnya. Dan memulai dgngan yang baru

adalatr lebih baik daripada menegashan

Malma ,n#ii ,s?y-Jy 11"5#j f,n lrta* ada yang

kamu tunggulunggu bagi kan| fuauli salah satu dari dua kebaikan)

adalatr: Tidak ada yang kamu tunggu-tnnggu bagi kami, kecuali salatr

satu dari dua kebaikan, yaitu kemenangan atau mati syahid, dan

keduanya merupakan kebaikan bagi kami. ;fiitadalah bentuk ta'nits

dari i#'li. Makna kalimat tanya ini sebagai celaan dan hinaan.

&,F.f'fi @o kami menunggu-nunggu bagi karyu) salah_

satu dari antara dua keburukan bagi kalian, yaitu: Vt:4'if K:'i*it
z9;-)2 -}.(batwa Allah aknn menimpalcan kcpadamu adzab [yang
besarJ dari sisi-Nya), yalari bencana yang turun dari langit sehingqa

membinasakan kalian, J lotoul dengan adzab terhadap kalian C"-fi
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(dengan tangan fumi), yakni dengan Allah memenangkan karni atas

kalian dengan membunuh, menawan, meralnpas dan memperbudak.

Faa' padakalimat Wj3 (Sebab itu tunggutah) sesuai dengan

makna asalnya, dan kalimat perintatr di sini sebagai ancaman

sebagaimana dalam firman-Nya, bUtl 5+Al 3i Gty it
(Rasalranlah, sesunggufurya kamu orang yang perkasa lagi mulia)

(Qs. Ad-Dukhaan [44]: 49). Yakni: Tunggulah bersama kami apa

yang telatr kami sebutkan mengenai akibat kami nanti, karena

sesunggirhnya kami juga tengatr menunggu akibat kalian. Maka saat

itu kalian akan melihat apa yang menggembirakan kami dan membuat

kalian tidak senang.

NBazz-tdan Ibnu Fulaih membaca 5;.:;j[dengan meng'

izhhar-l<ar lam dan tasydid pada ta', sementara Orang-orang Kufatr

membacanya dengan meng-idgham-kan lam kepada ta', sedangkan

yang lainnya dengan meng-izhhar-kan lam danmeringankan ta'.

Firman-Nyq '&. S{if- J WS I 6iL i}uJ 'S (Katatrantah,

"Na/kahkanlah hartamu baik dengan sukarela ataupun dengan

terpaksa, narilun na/kah itu setrali-kali tidak alan .diterima dari

lcamu"), perintatr ini bermakna syarat dan penimpalnya, karena Allah

SWT tidak memerintahkan mereka dengan sesuatu yang tidak akan

diterima dari mereka. Perkiraannya: Jika kamu menafkatrkan hartamu,

baik dengan kepatuhan maupun terpaks4 maka itu tidak akan diterima

darimu. Ada juga yang mengatakan batrwa ini redaksi perintah yang

bermakna berita, yakni: kamu meirafkahkan dengan patuh ataupun

terpaksa maka tidak akan diterima darimu. Jadi ini seperti firman-Nya,

{ :*S J { ffi (Kamu memohonkan ampun bagi mereka

atau tidak kamu mohonlcan ampun kepada mereka [adalah sama

saja).Ini menunjukkan samanya kedua kondisi itu dalam hal tidak

diterima. Manshub-ny, tts i GiLfu"nasebagai haal $eterangan
kondisi), jadi keduanya adalah mashdar pada posisi musytaq, yakni:

Mereka berinfak dalam keadaan patuh terhadap selain yang perintah
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dari Allah dan Rasul:Nya, atau dalam keadaao terpaksa terhadap

perintah dari Atlah dan Rasul-Nya Perintatr dari Allah dan Rasul-Nya

disebut paksaan karena mereka ihr orang-orang munafft, mereka tidak

mengindatrkan perintatr ihr, maka memerintahkan mereka yang tidak

mengindatrkan perintah ltu, berarti mereka sepeni orang-orang

dipaksa untuk berinfalq atau patuh tanpa paksaan dari_p1a pemimpin

mereka atau dipaksa oleh mereka n aurci kalimat 6 + #3L
lj]# (Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik) sebagai

alasan tidak diterimanya infak mereka. 

"i*$ 
adalah durhaka dan

angkutl Peqielasannya secara bahasa dan secara syar'i telatr

dipaparkan.

Kemudian Allah SWT menerangkan sebab yang mengMangi

diterimanya infak mereka, 4llah pun berfirmaq ;4:2:t'i. i;iliYi
-A._{/,, ift"liLL ;In i Vi!fr (D an t i dak odo y * g me nghat angi

,*rrio wt* diterima dari merekt na/kah-natkahrrya melainkan

lrorena kafir kepado Aaah dor Pasul-Nya), yakni kekufi[an mereka

kepada Allah dan Rasul-Nya Jadi yang me'nghalangi diterimanya

infak dari mereka ada tiga: Pertona, kelnrfirran. Kedua, karena

mereka tidak mengerjakan shalat kecuali dengan malas dan berat,

karena mereka tidak mengharapkau pahala dan tidak takut siksa,

sehingga shalat mereka bertgjuan untuk dilihat oleh orang lain dan

untuk menampakkan keislaman rmtuk menyemtunyikan (menutupi)

kebalikan. Ketiga, mereka tidak mcnginfakkan harta mereka kecuali

dengan rasa tidak senang. Me6eka tidak menginfakkannya karena

kepatuhan, kamea mereka tidak menganggap infak ittt tepat sasaran

karena tidak adanya keimanao merelra terhadap apa yang dijanjikan

Allah dan Rasul-NYa

harta benda dan anak-atakmereka menarik hatimu). Tertariknya hati

dengan sesuatu artinya merasa senang dan rela dengannya serta

terpesona dengan kebagusannya. Ada juga yang mengatakan, bahwa
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itu disertai'dengan rasa bangga dan anggapan bahwa tidak ada o{ang

lain yang menyamainya. Maknanya: Janganlatr kamu menganggap

indah harta dan anak-anak yang ada pada mereka q ifr-*f \j-frt
q:Xi -n6ji ,4gesungguhnya Atlah menghendaki dengan fmemberiJ
harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam

lrchidupan di dunia) dengan kesedihan dan kedukaan yang menimpa

mereka saat itu dirampas oleh kau4 muslimin dari,taqgarr mereka"

padahal itu adalah hiasan kehidupan mereka dan kaentraman hati

mgreka. Demikian juga di akhirat, mereka akan diadzab dengan ?d-lb
neraka yang disebabkan tidak bersyukur kepada Tuhan yang telah

memberikan itu kepada mereka, tidak mengeluarkan zakat yarrg

diwajibkan atas mereka, dan tidak bersedaqah kepada yang berhak

diberi sedaqatr. r ,

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa dalam reqksi ini ada

kalimat yang didahukan dan dibelakangkan. Mqknaayai Maka

janganlatr hgrta benda dan anak-anak mereka di dalam kehidupan

dunia ini menarik hatimu, karena sesungguhnya dengan harta benda

dan anak-anak itu Allah hendak menyiksa mereka dalam kehidupan di

akhirat, karena mereka itu orang-orang munafik. Mereka itu berinfak

dengan tidak senang sehingga diadzab dengan apa yang mereka

infakkan itu.

Firman-Nya, 6t6fr i:e S;; @an kelak akan melayang

nycvva mereka, sedang me)eka dalam kcqdaan kafir). blij, adalatr

keluar dengan kesulitan. Maknanya: Bahwa Allah ingin mengeluarkan

jiwa dan nyawa mereka dulq- kekafiran karena tidak menerima apa-

apa yang dibawakan oleh para nabi dan para rasul, dan karena mereka

membangkang dan berkeras kepal4 di dalam kesesatan.

Kemudian Allah SWT menyebutkan jenis kebirukan lainnya

dari orang-orang munafik, Allah pun berfirm n, ;{[ i\ a]Yj
'4tJ (Dan mereka [orang-orang. munffi bersyyyah dengan

fnamal Allah, bahwa mereka termasuk golonganma), yakni temrasuk

713TAFSIR FATHUL QADIB,



golonganmu dalam agama Islam dan tundtrk kepada Rasulullatr SAW

serta Kitab Allah swT. Fi n (it @aaanal mereka bukan dari

golonganmrz) dalam hal itu kecuali sekadar latrirnya saja sedangkan

batinnya tidak. 6y;lj'fi$3 @kan tetapi merelta adalah orang-

orang yang sangat tahtt fircpadamuJ), yakni takut ditimpakan kepada

mereka apa yang ditimpakan kepada orang-orang musyrik, yaitu

pembunutran dan penawanan, karena itulah mereka menampakkan

keislaman kepadarnu gntgk melindgngi diri merek4 dan bukan yang

sebenamya.

u;y, 5r1 I Qikalaa merela memperoleh tempat

perlindungan) tentulah mereka akan berlindung kepadanya dan

menjaga diri mereka di dalamnya dari kamu, baik itu berupa benteng

ataupun yang lainnYa.

+fi 'i 1oto, gua-gua) adalah bentuk jamak dari ;'Jr'n, dari

'H - i6l x i*iatv berkata, "Bisa juga dari bricir "'# - 'tut

adalatr gua dan lorong, yaitu tempat-temPat yang bisa menutupi (rmh*

bersembunyi). Maknanya: Jikalau mereka menemtrkan tempat-tempat

yang bisa menyembgnyikan diri mereka, tentulah mereka akan

melarikan diri darimu.

fiL:fr J lotou lobangJobang [dalam tanah) dui'J'f'lt
(masuk), yakni tempat yang bisa mereka masuki selain gua-gua. An-

Nuhas mengatakan, "Asalnya ytt;llalu taa'-nya dirubah menjadi dol.

Ada juga yang mengatakan bahwa asalnya adalah ,y'fi.t." Ubay

membacanyu, ,'{,;$, dan diriwayatkan juga darinya ba}rwa ia

membacany^, 
'*,5, dengan nun. N. Hasan, Ibnu Ishaq dan Ibnu

Muhaishin membacany^r:b.ti, dengan fathah pada mim dat suhtn

pada daal. Az-Ziajaj menlatakan, '"Dibaca juga }1U if, dengan

dhammah pada mim dan suhtn pada dal." Adapun yang lainnya

membacanya dengan tasydid pada dal dan dhammah pada mim.

Ay t$ttr (niscrya mereka pergt tcepadanya), yakni, tentulatr

mereka menuju kepadanya dan memasukkan diri mereka ke
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dalamnya. 'b;#- gt (dengan seceryt-cepatnya), yakni: dan

kondisinya bahwa mereka melakukan itu dengan secepat-cepatnya dan

memperdulikan apa pun. Kata ini berasal dan ;Tlt * y*gartinya:
kuda itu lari tidak terkendali. Maknanya: Seandainya mereka

menemukan sesuatu dari antara hal-hal tersebut, tentulatr mereka akan

cepat-cepat masuk ke dalamnya untuk melarikan diri dari kaum

muslimin.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Jabir bin Abdillatr, ia

berkata, "Orang-orang munafik yang tetap tinggal di Madinah [yakni
yang tidak berangkat perang] mengabarkan tentang Nabi SAW dengan

kabar-kabar buruk, mereka mengatakan,'sesungguhnya Muhammad

dan para satrabatnya telah berjihad di pedalanan mereka, dan mereka

telah binasa.' Lalu sampailah kedustaan perkataan mereka itu karena

ternyata Nabi SAW dan para satrabatnya dalam keadaan baik-baik

saja, maka hal itu membuat mereka tidak senang. Lalu Allatr

menurunkan ayat: l# 11 4,# oL Qit@ kamu mendapat

suatu kebailran, mereka menjadi tidak senang larenanya)."

Sunaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Ny^, '€# i% A# oL Uitu P^, mendapat suatu

lrcbailcan, merelra menjadi tidak senang karenanya), ia berkata, "Jika

di dalam perjalananmu untuk perang Tabuk ini kamu mendapat suatu

kebaikan, maka mereka menjadi tidak senang karenanya, yaitu Al
Jadd dan kawan-kawannya, yakni Al Jadd bin Qais."

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari As-Sudi mengenai firman-

Nya, t3 {ifr &(, Sfl i;-3 S <xorolantah,*Sekali-trali tidak

alran menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapknn oleth Allah

bagi lrami"), ia berkatq *(Yakni) A fu 4i r; 11 ltecuali apa yang

telatr Allah tetapkan bagi kami)."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata " ,sLL-iL1i5;:;j S
*i3J1 €idak ada yang lramu tunggu-tunggu bagi kami, kccuali
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salah satu dari dua kcbailan), yakni kemenangan atau syahadah (mati

syahid)."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij mengenai

finnan-Nya- C"-$7 J 1oto, [adzabJ dengan tangan trami), ia berkata,

"(Ydkni) dibunuh dengan pedang."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Al Jadd

bin Qaid berkata, 'sesungguhnya aku, bila aku melihat kaum wanita,

maka aku tidak sabar hingga terjerumus ke dalam fihah. Akan tetapi,

aku akan rnendukungmu dengan hartaku. Berkenaan dengan itu

tnnrnlatr ayat: 65 I CIL W $ lxaatanlah, "Nafkahkanlah

hartamu baik dengan sukarela ataupun dengan terpalua")-"

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh

meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Ny u, ',11 6A3 *r
(Malra janganlah harta benda merefta menarik hatimu), ia berkata,

"Ini termasuk pendahuluannya, dan berikutnya: janganlatr harta benda

dan anak-anak mereka menarik hatimu, karena sesungguhnya dengan

itu Allah hendak menyiksa mereka kelak di akhirat."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata'

"Karena sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka

kelak di akhirat."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi mengenai

firman-Nya, 6t${t # ;iii <a* kelak alun melayang nycwa

merelro, se,dang mereka dalam keq.daan lcalir), ia berkata, "(Yakni)

melayangnya nyawa mereka di dalam kehidupan dunia, 6t$ {t
(sedang mereka dalam kpadaan fu.ftr).Redaksi ayat ini mengandung

susunan yang mendatrulukan dan membelakangkan kalimat."

Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Adh-

nUatrfrat mengenai firman-Nya 67,;t 5i' lMaka ianganlah menarik

hatiiu), ia berkata, "(Yakni) janganlatr kamu terbuai. :iii
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(melayang), yakni keluarnya jiwa'mereka di dunia dalam keadaan

kafir."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-

Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, I
U|JI, 6rU Qikalau mereka memperoleh tempat perlindungan), ia

berkata, "hi6.ii adalah benteng di bukit. i:rricir adalah gua-gua. ,ft*j'
adalah terowongan."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari As-

Suddi mengenai firman-Nya,,'tii#;'1i: {a*Srn secepat-cepatnya),

ia berkata, "(Yakni) i, i:A(secepat-cepatrya)."

ritl?,\ttr; I "Vlr$ 
tht fA i,9,* iAt A, 3:;$.ri es

1]G, A;;,itl )i*t;U:r4 ;:;AJ; @ oW.l
<)*S i$\ $,-(LlATi . #i etft\ u,*-s?' t\l t3'5

|4;i{tlt$'"{$\tu<Ar*T}At&i$1t3tS
'$ a:^e,; w\ $.t $,w J;'qF:v v6) ri

@t*;ryxi3
"Dan di antara mcreha ada orutgyang mencelatnu tentang

@embagian) za*at; jiha mereha diberi sebagian daripadanya,

mereha bersenang hati, dan jika tmereka tidak diberi sebagian

daripadanyar'dengan serta merta mcreka meniadi marah. Jikalau

mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah
dan Rasul-Nya hepada mereka, dan berhotar'Cukuplah Allah bagi

kami, AAah akan men berikan kgpada hami sebagian *arunia'Nya

dan demikian (pula) Rosul-Nya, sesungguhnya hami adatah otang-
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orung yang berharap kepadaAllahr' (tentulahyang demihian itu

lebih baik bagi merelca). Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah

untuk orang-orang fakir, orangqrang mis hin, pengurus'pengurus

zalsat, para mu'allaf yang dibuiuk hatinya, untah (memetdehahan)

budgh, orang-orang yang berhutang, untuhialan Allah dan orang-

orang yang sedang dalam perialanan, sebagai suatu hetetapan yang

diwajibkan Allah; DanAllah Maha Mengetahui lagi Maha

BiJalaana." (Qs. At-Taubah [9]: 5E-50)

Firman-Nyu, t# i p1., (Dan di ontara mereka ada orang

yang mencelamu). Ini penyebutan keburukan lainnya dari mereka.

.q.itltaun 'ol$ apabila mencelanya. Al Jautrari mengatakan, "]jJt
adalatr tilr luiUlrela). Asalnya adalatr isyarat dengan mata atau

lainnya. Pola/i'l-nya:'fr- rtd* ili. nentut fa'il'nya3ti,i .1ii aan

3;s i*rartinya LS lpenceia;." Az-zaiiajmengatakan, *,h1,'ois
f:Ft dan 6.;4if (aku mencela seseorang), dengan lcasroh atau

dhammah pada mim yang artinya aku mencelanya. Demikian juga

yang dengan hamzah." Makna ayat ini: Dan di antara orang-orang

munafik itu ada orang yang mencelamu dalam masalatr zakat, yakni

dalam pembagiannya. Diriwayatkan dari Mujatrid, bahwa ia berkata,
*Makna 3g- adalatr memintamu." Namun pengertian yang tepat

adalatr yang dikatakan oleh para ahli batrasa sebagaimana yang

dikatakan oleh An-Nuhas. Ini dibaca juga: !ii, dengan dhammah

padamiim, dan juga '$ii)i,dengan kasrahdisertai tasydid' Sedangkan

Jumhnr membacanya dengan kashrahtanpa tosydid.

W\LA i,E Oita mereka diberi sebagian daripadanya), dari

zakat itu sebanyak yang mereka inginkan, $it lmereka bersenang

hati) dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullatr SAW dan tidak

menbelanya. Demikian ini karena mereka hanya menginginkan blgr*
kedtiniaan dan tidak mengharapkan agama sedikit pun -q+ lfiiJ .b
(dan jika mereka tidak diberi sebagion daripadanya), yakni dari
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zalcat-zakatitu sebagaimana yang mereka inginkan dan mereka minta,

5SJ4i 1t(dengan serta merto mereka menjadi marah). Yakni

jika mereka tidak diberi, maka mereka marah. Fungsi 11! yang

bermakna tiba-tiba menunjukkan batrwa syarat itu ditimpal dengan

penimpalnya secara telak. Terkadang ri1 fang bermakna tiba-tiba

memerankan fa' yarrg berfungsi sebagai penimpal.

A;; 'iol )i*t; U ltSt ;i! ti (Jitratau merelca sungguh-

sungguh ridha dengan apa yang diberitcan Atlah dan Rasul'Nya

lrepada mereka), yakni apa yang diwajibkan Allah atas mereka dan

zal<at yang Rasulullatr SAW berikan kepada mereka. Penimpal 1rt

dibuang, yakni: tentulah itu lebih baik bagi mereka, karena di antara

yang diberikan kepada mereka ada yang segera dan ada yang ditunda.

A;n 4# .,-51 Vd{ ':,'l 6::1}6' (dan bertrata,

"Cuhtplah Allah bagi kami, Allah alcan memberilan kepada lrami

sebagian karunia-Nya dan demiWan [pulal Rasul-Nya"), yakni,

mereka mengutarakan perkataan ini ketika Rasulullatr SAW

memberikan kepada mereka apa.yang menjadi milik mereka. yakni,

Cukuplah Allah bagi kami, Dia akan memberikan kepada kami dari

karunia-Nya, dan Rasul-Nya juga akan memberi kami setelatr ini apa

yang kami harapkan. 6*5 ifi St,tylt"trrssrrhnya kami adalah

orangerang yang berharap kepada Allah) menganai apa yang akan

diberikan kepada kami dad karunia-Nya dan apa yang kami harapkan.

Firman-Nya, rflAt b3i31 (1'y lsrturss,rhnya zakat-zakot

itq hanyalah untuk orang-orang fakir).Ketika orang-orang munafik

mencela Rasulullatr SAW dalatn pembagian zakat, Allah SWT

menerangkan kepada mereka tentang penyalurannya untuk

menepiskan ketamakan mereka dan mematatrkan hasutan mereka.

Kalimat (lltermasuk bentuk kalimat pembatasan, dar- ta'rif-nyakata

lffilimenurjukkan jenis, yakni: jenis zakat ini terbatas hanya untuk

golongan-golongan tersebut sajq tidak lebih dari itu. Bahkan zakat itu

hanya untuk mereka, bukan untuk selain mereka.
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Para ulama berbeda pendapat, apakah zakat harus disalgrkan

kepada delapan golongan ini? Atau boleh disalurkan kepada

sebagiannya saja sesuai dengan pandangan imam (pemimpin) atau

pernberi z,akat? Asy-Syaf i dan sejumlatr ulama lainnya berpendapat

dengan yang pertama tyakni harus disalurkan kepada delapan

golongan tersebutJ, sementara Malik dan Abu Hanifah berpendapat

dengan yang kedua. Demikian juga pendapat Umar, Hudzaifbh, Ibnu

Abbas, Abu Al Aliyalu sa'id bin Jubair dan Mainum bin Matfan.

Ibnu Jarir mengatakan, *Itu pendapat umumnya ulama." Kelompok

pertama berdatih dengan pembatasan yang terdapat di dalam ayatnya

dan hadits ziyadbin Al Harts Ash-shada'i yang dikeluarkan oleh Abu

Daud dan Ad-Daraquthni. Ziyad menuturkan, "Aku mendatangi Nabi

SAW, lalu alar berbai'at kepadanya. Kemduian seorang lelaki datang

lalu berkara 'Berilah aku dari Mrta zakat.' Beliau pun berkata

kepadanya , '$ W * g ,?ttrilt ,f * ti ,f ft',"i p ?lr Lf

'o!*bl A:*\i 'q u ar? i,i ,)bl *yi t?6t (sestungsut nya Attah

tidak rela dengan kcputusan seorang nabi ataupun lainnya mengenai

zakat sehingga Atlah memufiiskant sendiri mengenai itu. Maka Allah

telah membagtnya unt* delqan golongan. Jika engfrau termasuk di

antara bagian-bagian itumaka afu akan memberimu)-"rsa

Kelompok lainnyir menjawab, batrwa pembatasan yang

terdapat di dalam ayat ini hanya sebagai keterangan penyaltran, dan

tidak mengharuskan cakupan semua golongan itu. Lain dari itu, di

dalam sanad hadits tadi terdapat AMurrahman bin Ziyad bin An'um

Al Ifriqi, ia perawi yang dla'if. Di antara yang menguatkan

pandangan kelompok kedua ini adalatr firman Allah Ta'ala, Lj* rrt

H 7 '# lVJfi 63t'3 tii;i ,'t3 "'.r t' ;; #ilti (Jika tramu

menampaftlcan sedekahfmuJ, maka itu adalah baik selcali- Dan jika

lram;u menyembunyikanrrya dan kamu berikan kcpada orang-orang

'v Dha'y, Ad-Daraquthni Qll37) dan Abu Daud (1630). Di dalam sanad-nya

terdapat Abdunahman bin Ziyad Al Afriqi, ia dha'if. Al Albani mengatakan,

"Dha'itr
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fqkir, malra menyemburryilran itu lebih baik bagimn) (Qs. Al Baqarah

l2l: 271). Jadi sedaqah itu ada yang wajib dan ada juga yang sunnah,

Dan telalr diriwayatkan secara shahih dari Nabi SAW, :li Ol'c.tVl

,&.ri d th\|li'&*l iJ.'i!:,tialt (Atu diperintahkan untuk mengambil

zalcat dari orang-orang kaya kalian dan aht salurlran kcpada orang'

o r ang mi s ki n kal i an).t 
3 s

Malik menyatakan terjadinya tjma' untuk pendapat ini. Ibnu

Abu Al Bar berkat4 "Maksudnya adalah ijma' para sahabat, karena

tidak ada penyelisihan dari mereka."

Firman-Nya, ;$iL (unnk orang'orang fakir). Mereka

disebutkan lebih dulu karena lebih rnembutuhkan daripada golongan

lainnya, demikian menurut pendapat yang masyhur, karena mereka

sangat miskin dan sangat membutuhkan. Para ulama berbeda per-rdapat

mengenai perbedaan antara fakir dan miskin menjadi beberapa

pendapat.

Ya'qub bin As-Sakit, Al Qutaibi drln Yunus bin Habib

mengatakan, battwa orang fakir lebih baik kondisinya dari pada orang

miskin. Mereka juga mengatakan, "Karena orang firkir adalah orang

yang memiliki sebagian yang dapat mencukupinya, sedangkan orang

miskin tidak mempruryai apa-apa.'Abu Hanifah dari kalangan atrli

frkih juga berpendapat demikian, sedangkan yang lairurya berpendapat

sebaliknya, yaitu'mereka menyatakan batrwa orang miskin lebih baik

kondisinya daripqa omng fakir. Mereka berdalih dengan firman Allatl

Ta'ala, '49-,n3?41t Ji1 t,laapn bahtera itu lcepunyaai orang-

orang miskin) (Qs. Al Katrfi [8]: 79), Allah mengabarkan batrwa

mereka mempunyai bahtera laut, balrkan bisa jadi ini senilai sekian

harta. Ini juga dikuatkan oleh permohonan perlidungannya Nabi sAW

dari kefakiran, di samping itu beliau pun pemah berdoa, ,*1 'frUi

#4 Ult * (Ya Allah, hidupkantah atu sebagai orang miskin,

t35 Muttafaq 'alaih, AlBukhari (1395) dan Muslim (l/50).
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dan matikanlah alat dalam. keadaan miskin).t36 Demikian juga

pendapat Al Ashma'i dan yang lainnya dari kalangan para ahli

bahasan. Demikian juga yang dituturkan oleh Ath-Thahawi dari

orang-orang Kufatr. Dan ini juga merupakan salah satu pendapat Asy-

Syaf i dan pendapat mayoritas satrabatnya.

Segolongan ularna mengatakan, batrwa fakir dan miskin adalatr

sama, tidak ada perbedaan antara keduanya. Demikian salah satu

pendapat Asy-Syafili, dan ini juga rnerupakan pendapatnya Ibnu Al

Qasim dan semua sahabat Malik. Begitu pula pendapat Abu Yusuf.

Segolongan ulama lainnya mengatakan, bahwa orang fakir

adalatr orang miskin yang menahan diri, sedangkan orang miskin

adalatr yang meminta-minta. Demikian yang dikatakan oleh Al Azhari

dan dipilih oleh Ibnu Sya'ban, dan ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Ada juga pendapat lainnya yang tidak banyak faidatrnya untuk

dikemukakan di sini. Yang lebih utama mengenai penjelasan hakikat

miskin adalah yang diriwayatkan secara valid dari Rasulullatr SAW

yang dikeluarkan oleh Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari

hadits Abu Hurairah, "Batrwa Rasulullah SAW bersabda, i*fJ-yJlt u,)
gtt:,;rti'r,A,i lviJljlltt'eatr'r\/ /61 ,)b Ui;. *$ gtidt r:,,iy lOrang
miskin bulcanlah yang berkeliling kepada orang'orang lalu ia
mendapat sepotong dan dua Potong, sebutir dan dua butir larma),

para satrabat bertany4 'Jadi siapa itu orang miskin, wahai

Rasulullah?' beliau menjawab, 'OlrU| 'i ;|ri'- li ,* ,* y f $,
op a',!f iq fi ,g;v lfom orang yang tidak *i^prrryoi sesuatu

yang mencuhtpinya, tidak'mempunyai lceahlian sehingga ia diberi

sedaqah, serta tidak meminta sesuatu kcpada orang lain).*t3?

"u Shahih, At-Tirmidzi (2352); Ibnu Majah (4126). Al Albani mengatakan,
"Shahih. " Dan ia menyebutkannya di dalam Ash-Shabibah (38).

t37 Muttafaq 'alaih, Al Bukhari (1476) dan Muslim (21719) dari hadits Abu
Hurairah.
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Firman-Nyu, (iG i*ri;V Qtengurus-pengurus zaknt), yakni

para pemungut zakat yang diutus oleh imam untuk mengambil zakat,

mereka berhak mendapat bagian dari zakat. Ada perbedaan mengenai

kadar yang boleh mbreka ambil darinya. Suatu pendapat menyebutkan

batrwa kadarnya adalatr seperdelapan, demikian yang diriwayatkan

dari Mujatrid dan Asy-Syaf i. Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu

sesuai dengan kadar upah pekerjaan mereka, demikian yang

diriwayatkan dari Abu Hanifatr dan para satrabatnya. Pendapat lain

menyebutkan, bahwa mereka diberi dari Baitullatr sesuai dengan kadar

upah mereka, demikian yang diriwayatkan dari Malik. Nutr*
pendapat tidak teraratr, karena Allah telatr mengabarkan batrwa

mereka mempunyai bagian dari zalcat, lalu bagaimana bisa mereka

tidak diberi dari itu dan diberi dari selain itu?

Lalu ada perbedaan pendapat juga, apakatr boleh petugas itu

ketunman Bani Hasyim atau tidak? Segolongan ulama melarang itu,

dan segolongan lainnya membolehkan. Mereka mingatakan, "Dan

mereka diberi dari selain harta zakat."

Firman-Nya, 'e;i i$5t (para mu'allaf yang dibuiuk

hatinya), yaitu orang-orang yang banr memeluk Islam. Pendapat lain

menyebutkan, bahwa mereka adalatr orang-orang kafir yang dibujuk

hatinya oleh Nabi SAW agar memeluk Islam, yang mana mereka itu

tidak memeluk Islam dengan paksaan dan tidak pula dengan pedang,

tapi dengan pemberian. Pendapat lain menyebutkan, bahwa mereka

adalatr orang-orang yang memeluk Islam karena terbawa-bawa namun

keislamannya tidak bagus, maka Rasulullatr SAW membujuk hati

mereka dengan pemberian. Pendapat lain menyebutkan, bahwa

mereka adalatr orang-orang yang memeluk Islam dari kalangan yatrudi

dan nashrani. Pendapat lain menyebutkan bahwa mereka adalatr para

pemuka kaum musyrikin yang mempunyai pengikut. Nabi SAW

memberi mereka untuk membujuk hati para pengikutnya agar

memeluk Islam. Nabi SAW pemah memberi berapa orang yang
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memeluk Islam karena terbawa'bawa, seperti Abu Suffan bin Harb,

Al Harts bin Hisyam, Suhail bin Amr dan Huwaithib bin Abdul Uzza,

masing-masing mereka diberi seratus ekor unta untuk membujuk hari

mereka dengan itu, dan yang lainnya beliau beri kurang dari itu.

Para ulama berbeda pendapat, apakatr bagian untuk orang-

orang yang dibujuk hatinya masih tetap ada setelatr menyebarnya

Islam atau tidak? Umar, Al Hasan dan Asy-Sya'bi mengatakan, bahwa

golongin ini sudah tidak ada lagi setelah menyebar dan

memasyarakatnya Islam. Ini pendapat yang masyhur dari Malik dan

para ulama Hanafi, batrkan sebagian ulama Hanafi menyatakan bahwa

para sahabat sama sependapat atas hal ini. Segolonga ulama lainnya

menyatakan, bahwa bagian mereka tetap ada, karena bisa jadi imam

memerlukan untuk membujuk kalangan tertentu agar memeluk Islam.

Adapr:n Umar menyptakan sudatr tidak ada, karena ia melihat. telah

kuatnya trslam saat itu. Yunus menuturkan, "Aku tanyakan itu kepada

Az-Zlhi, ia. pun berkata, 'Aku tidak tahu penghapusan itu."'
Berdasarkan pendapat pertama, maka bagian mereka disalurkan

kepada golongan-golongan lainnya.

Firman-Nyu, f6j aj @ntuk (memerdelcakan) budak), yakni

untuk memerdekakan budak dengan cara membeli budak lalu

memerdekakannya, demikian yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan

Ibnu Umar, dan demikian juga yang dikatakan oleh Malik, Ahmad bin

Hambal, Ishaq dan Abu Utaid. Sementara Al Hasan Al Bashri,

Muqatil bin Hayyan, Umar bin Abdul Aziz, Sa'id bin Jubair, An-
Nakha'i, Az-Ztfiri dan Ibnp Zaid mengatakan, batrwa mereka adalah

para budak mukatab', mereka dibantu dengan harta zakat untuk

menebus pernjian kemerdekaan. Demikian pendapat Asy-Syaf i, para

ulama Hanafi dan salah satu riwayat dari Malik. Yang lebih utama

' Budak mukatab adalah budak yang telah mengadakan perjanjian dengan
majikannya (pemiliknya) untuk kemerdekaan dirinya dengan cara mencicil
kemerdekaannya hingga tercapainya nilai tertentu yang disepakati di dalam
kesepakatan itu.
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adalatr mengartikan ayat ini kepada semua pendapat ini karena

pengertian bisa membeli budak dan memerdekakannya, dan bisa juga

membantu budak mukatab untuk melunasi perjanjiannya.

Firman-Ny u, iVIAS (orang-orang yang berhutang),mereka

adalatr orang-orang yang terlilit hutang dan tidak memiliki harta untuk

melunasinya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat, kecuali

orang yang berhutang untuk hal-hal yang tidak berguna, maka ia tidak

diberi dari zakat maupun lainnya kecuali ia bertaubat. Nabi SAW

pernah membantu dari zakat untuk orang yang menanggung banyak

hutang dan menganjurkan unfuk membantunya dari hartazakat.

Firman-Nya , i{ ++i J; (unnkiatan Allah),mereka dalatr

orang-orang yang berperang dan menjaga perbatasan, mereka diberi

dari harta zakat untuk biaya perang dan penjagaan perbatasan

walaupun mereka itu orang kaya. Demikian pendapat mayoritas

ulama. Ibnu Umar mengatakan, "Mereka adalah orang-orang yang

melaksanakan haji dan orang-orang yang melaksanakan umrah."

Diriwayatkan dari Ahmad dan Ishaq, bahwa mereka menetapkan haji

termasuk fi sabilillatr. Abu Hanifah dan dua satrabatnya mengatakan,

"Orang yang berperang tidak diberi kecuali ia miskin, maka diberi

bagian dari itu.'

Firman-Nya, Slpl $!i <ao" orang-orang yang sedang dalam

perjalanan), yaitu rnririr". j#l'"aauu Allr 6alan). Dinisbatkannya

musafir kepadanya karena kebaradaannya di sana. Maksudnya adalah

orang yang kehabisan bekal di dalam perjalanannya menuju negerinya

dan tempat tinggalnya, maka ia diberi dari zakat walaupun di
negerinya ia seorang yang kaya, dan walaupun ada yang memberinya

pinjaman. Malik mengatakan, "Jika ia rnenemukan orang yang mau

meminjaminya maka tidak diberi dari zakat.

;tl G '6j (sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan

Allah), ini sebagai mashdar yang menegaskan, karena makna kalimat

:I;tJiL iiiAJl (i3ylsrtunss,rhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk
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orang-orang fokir) adalatr: Allah mewajibkan zakat untuk mereka.

Maknanya: Bahwa status zakat itu terbatas hanya untuk golongan-

golongan ini. Ini adalah hukum yang ditetapkan Allah atas para

hamba-Nya, dan Allah melarang mereka melanggarnya.

4 KtS (Dan Allah Maha Mengetahur) perihal para hamba-

Nya, H- (lagi Maha Bijaksana) dalam perbuatan-perubatan-

Nya.

Ada yang mengatakan, bahwa manshub-ny^'24'-; karena fi 'l

muqaddar (kata kerja yang diperkirakan keberadaannya), yakni: ,P")
fo-l Oi,},r 1eU*, menetapkan itu sebagai suatu ketetapan).

Disebutkan di dalam At Kasysyaf, "Bila anda katakan:

Mengapa beralih dari laam kepada g pada empat golongan terakhir?

Maka saya katakan: Sebagai pernyataan batrwa itu lebih dominan

dalam keberhakan memberikan zakat kepada mereka daripada yang

telatr disebutkan. Ada juga yang mengatakan, bahwa peralihan [kata

bantu itu] menunjukkan batrwa keempat golongan yang pertama

diberikan harta kepada mereka hingga mereka menggunakannya

sesuka mereka, sedangkan keempat golongan yang terakhir, tidak

diberikan harta zakat kepada mereka, tapi diberikan kepada lembaga-

lembaga yang beraktifitas menangani bagian.bagian zakat." Demikian

yang dikatakannya. 
:

Al Bukhari, An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu

Hatim, Abu Asy-Syaikh dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu

Sa'id Al Khudri, ia bertutur, "Ketika Rasulullah SAW sedang

membagikan pembagian [yakni harta rampasan], tiba.tiba Dzul

Khuwaishirah At-Taimi mengharnpiri beliau lalu berkata, 'Bersikap

adillah, wahai Rasulullah.' Maka beliau bersabda, I tit"S$- i;t ,:4t;-:)

tS*t g"toka kamu, lalu siapa yang akan berbuat adit bila alat tidak

adil?). Maka Umar bin Khaththab pun berkata, 'Izinkan aku menebas

leharnya.' Namun Nabi SAW bersabda, i'-6i j;;- t;)rbt li'oti As

*-3:)t u &t'O;-G il b oi:f, ;ffW e ,i,Vi ,W t lrrc
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(Biarlran saja dia, karena sesungguhnya dia mempunyai teman-teman

dimana seseorang di antara kalian akan memandang remeh shalatnya

bila dibanding dengan shalat mereka, dan memandang remah

puasanya bila dibandinglcan dengan puasa mereka. Mereka melesat

lepas dari agama sebagaimana lepasnya anak panah dari tubuh

binatang buruan)." Al hadits hingga ia (Abu Sa'id) mengatakan,

"Berkenaan dengan mereka itulah diturunkannya ayat: # S'#j
4:r:A1 ,9. (Dan di antara merela ada orang yang mencdlamu

tentang fpemb agianJ zalcat)."t3i

Ibnu Al ,Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan {b_u Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Mujatrid mengenai firman-Nya, iSl)!-J;4 {Oo"

di antara mereka ada orang yang mencelamu), ia berkata, "(Yakni)

memintamu."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Qatadatr, ia berkata,

"(Yakni)'-lJ$b a#-(mencelamu). "

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata,

"Ketika Rasulullah SAW membagikan rampasan perang Hunain, aku

mendengar seorang lelaki berkata, 'Ini sungguh pembagian yang tidak

mengharapkan Allah.' Maka aku menemui Nabi SAW, lalu.aku

ceritakan itu kepada beliau, maka beliau pun bersabda, 4s it'z;1
jiet tSb fL|,ir'tf n g1.| gemoga rahmat Allah dilimpahlcan atas

Musa, sungguh ia telah disalciti dengan yang lebih banyak dari ini,

namun beliau bersabar). Lalu hrrunlatr ayat: +Sig C tA i #
(Dan di antara mereka ada orang Wng mencelamu tentang

[p emb ogi anJ z akat)."r3e

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata,
*Setiap zakat yang disebutkan di dalam Al Qur'an O al

'r'l1ill ir:

rtB Muttdae 'alaih, Al Bukhari (6163) dan Muslim Qn4q dari hadits Abu

Sa'id.
r3e Saya katakan: Ini terdapat di dalam ShabihAl Bukhqi (6059) dari hadits Ibnu

Mas'ud.
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dihapus oleh ayat ini: ;Gi\ Ui3)1(3|{sesunswhnya zakat-zakat

itu, hanyalah untuk orang-orang fakir)." Ibnu Al Mundzir juga

meriwayatkan dari Ibnu Juraij yang menyerupai itu.

Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Hudzaifah mengenai firman-Nya, U33\ fi,y

;(fiIt (Sesungguhnya zalwt-zalat itu, hanyalah untuk orang-orang

fakir), ia berkata, "Jika mau kamu bisa menjadikannya satu golongan,

atau dua golongan atau tiga golongan di antara kedelapan golongan

yang disebutkan Allah itu." Ibnu Abu Syaibah juga meriwayatkan

serupa itu dari Abu Al Aliyah, Al Hasan, Atha', Ibrahim dan Sa'id bin

Jubair.

Ibnu Al Mundzir dan An-Nuhas meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, ia berkata, "Orang-orang fakir dimaksud adalatr golongan

fakimya kauni muslimin, dan orang-orang miskin maksudnya adalah

yang berkeliling (meminta-minta)."

Abdnrrazzaq,Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, An-Nuhas

dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Qatadatr, ia.berkata, o'Orang

fakir adalah orang yang (membutuhkan karena) musibah, sedangkan

orang miskin adalah orang yang membutuhkan bukan karena

musibah."

Ibnu Abu Syaibah meriwayatan dari Umar mengenai firman-

Nya, ;GAt Uiili (3ylsrtunssnhnya zakat-zakat itu, hanyalah

untuk orang-orang fakir),.ia berkata, "Mereka adalah ahli kitab yang

terkena musibah."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya, W 'ALijI; Qtengurus-pengurus zalmt), ia berkata,

"Yaitu petugas zakatyang berkeliling (memungut zakat)."

Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya, "f+fi'r&It Qtara mu'allaf yang dibuiuk

hatinya), ia berkata, "Mereka adalah orang-orang yang pemah datang
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kepada Rasulullatr SAW dan telatr memeluk Islam, mereka diberi

sedikit bagian dari zakat. Jika mereka diberi zakat, lalu mereka

mendapatkan kebaikan maka mereka berkata, 'Ini agama yang baik.'

Tapi jika tidak demikian maka mereka mencelanya dan

meninggalkannya."

Al Bukhari, Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Abu Sa'id, ia berkata, "Ali bin Abi Thalib

mengirimkan emas yang belum diolah dari Yaman kepadaNabi SAW,

lalu beliau membagi-bagikannya kepada empat orang, yaitu: Al Aqra'

bin Habis Al Hanzhali, Alqamah bin'Alatsah Al 'Amiri, Uyainah bin

Badr Al Faz*ri dar, Zard Al Khail Ath-Tha'i. Lalu orang-orang

Quraisy dan golongan Anshar berkata, '(Mengapa) beliau

membagikannya kepada para pe-muka Najed dan melewatkan kami?'

Maka Nabi SAW bersabda, #ttf (J1(Sesungguhnya aht membuiuk

lwti mereka)."rao

Ibnu Abu Syaibatr,Ibnu Al Mundzir,Ibnu Abu Hatim dan Abu

Asy-Syail,h meriwayatkan dari Az'Zt;trrri; Bahwa ia ditanya tentang

para muallaf yang dibujuk hatinya, ia pun berkata, 'Yaitu orang yang

memeluk Islam dari kalangan yatrudi atau nasharani." Aku berkata,

"Walaupun ia orang berada?" Ia menjawab, "Walaupun ia orang

berada." Mereka meriwayatkan dari Abu Ja'far, ia berkata, "Sekarang

sudatr tidak ada lagi (golongan) yang dibujuk hatinya." Mereka juga

meriwayatkan seperti itu dari Asy-Sya'bi.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Muqatil mengenai firman-

Nya, V6j J; @ntu* [memerdekatranJ budak), ia berkata, "Mereka

Adalah para budak mukatab.' Ibnu Al Mundzir juga meriwaya&an

serupa itu dari An-Nakha'i. Ia juga meriwayatkan dari Umar bin

Abdillah, ia berkata "Bagian untuk memerdekakan budak ada dua

bagian, yaitu satu bagian untuk budak mukatab yang memeluk Islam,

'n0 Mutta|aq 'alaih, Al Bukhari (3344) dan Muslim Ql74l) dari hadits Abu
Sa'id.
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dan satu bagian lainnya untuk membeli budak yang melaksanakan

shalat dan puasa serta telah lama memeluk Islam, baik laki-laki

maupun perempuan, lalu dimerdekakan karena Allah."

Ibnu Abu Syaibatr, Abu Ubaid dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Ibnu Abbas: Bahwa tidak mengapa seseorang

memberikan zakatnya ketika haji dan dari antaranya untuk

memerdekakan budak

Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dari Az-Zr*ui: Batrwa ia

ditanya tentang ojrzrit (orang-orang yang berhutang). Ia pun

menj awab, "(Yaitu) 11$ *e,:e( lorang-orang yang berhutang). "

Ibnu Abu Syaibatr, Ibnu Al Mundzir,Ibnu Abu Hatim dan Abu

Asy-Syaikh meriwayatkan dari Abu Ja'far mengenai ftrman-Nya,

'uDln$ (dan orang-orang yang berhutang), ia berkata, "Yaitu orang

yang berhutang karena perkara darah atau berhutang karena bencana

yang menimpanya. ;f ,# J; (untuk ialan Allah), yakni para

muj atrid. )*?1 ;jf: @an o r ang- o r ang y ang s e dang dal am p erj al anan),

yakni, musafir yang ketabisan bekal, mereka diberi sekadar cukup

untuk mengantarkan ke tujuannya."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata,

"Ibnus-sabil adaloh tamu miskin yang singgatr ke tempat kaum

muslimin.'

Ibnu Abu Syaibah, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Al Mundzir

dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri, ia

beikata, "Rasulullatr SAW bersabda, &ri' :ft.1f nIJ, 
'i6:tllt J"|'l

*'otas ,* if ,l' tr e y il (y'tt ,Lu.)bt'i;3''t )+Y t( ,*
e. W c',stit Qorot tiaitc na[at bag'orang kaya kecuali bigi lima

golongan: pengurusnya, atau orang yang membelinya dengan

hartanya, atau orang yang berhutang, atau orang yang berperang di
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jalan Allah, atau orang miskin yang diberi zakat lalu ia

m e ngha di ahkan dar iny a ke p ada or ang l*y o)."t o t

Ibnu Abu Syaibah, Abu Daud dan At-Tirmidzi mgfwaV3tkal

dari Abdullah bin Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, $:t'b)t #.5 'j

'rS* it q{ li ,f.(Zot*t tidak hatat bagi orang knya dan tidak pula

bigi orang masih kuat lagi normal.[sehatfi.ra2 Ahmad meriwayatkan

dari seorang lelaki Bani Hilal, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah

SAW," lalu ia menyebutkan seperti itu.

Ibnu Abu Syaibah, Abu Daud dan An-Nasa'i meriwayatkan

dari Abdullatr bin Adi bin Al Khiyar, ia berkata, "Dua orang lelaki

mengabarkan kepadaku, bahwa keduanya menemui Rasulullatr sAw

saat haji wada', ketika itu beliau sedang membagikan zakat, lalu

keduanya meminta itu kepada beliau, 'Lalu beliau memandangi kami

dari atas ke bawah, dan beliau memandang kami seorang dua oplg
yang masih kuat, maka beliau pun bersabda, b lt 6*bt 4 it\

#'ol. ri e. W Qika katian berdua mau, maka aku almn

mimberi katian bedua. Namun (sebenarnya) tidak ada bagian

padanya untuk orang kaya dan tidak pula untuk orang htat yang

mampu bekcrja)'."ra3

'H ;ei'|S Lf '; 6jgp'dt\ {';'$ 6,11 i#,
.bjri.'u-5:6"Knwr-'u-ivwrsaeLbtj;'\r3-

i;,iKYfl-x-iX @ <r.urllL oyt:ij- 6 3 -Ai,'

'ot Shahih,Ahmad (3156);Abu Daud (1635) dan Ibnu Majatr (1842).
ta' Shahih, Ahmad Qtl64, 192); Ibnu Majah (1839); An-Nasa'i (5/99); At-

Tirmidzi (652) dan Ad-Darimi (1639).

'o' Shoh'h Ahmad (41224) (51362); Abu Daud (1633) dan An-Nasa'i (5/100)'

KrS iLj;lF tt<;V.@ E4(r"'lfrtJfr
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3j1 -A:sW * &, :t a <js :trrr;, ;rt 2,Q

fi;Ads 5iai,i (JAL';if €rLri;J $'i.fi
,!K.r;;;4$)..i (z-*ydfr

)1{s C 3i oL"K{.Lss. i6'ititJs -/ t o/ 2/-
i23ojf-.^t

Ar?
"Di antara mereka (orang-orang munatik) ada yang menyakiti
Nabi dan mengatahanr'Nabi mempercayai semua opa yang

didengarnya.' Katakanlahr'Ia mempercayai semua apa yang baik
bagi kamu, ia beriman hepadaAllah, mempercayai orang-orang
mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di
antara kamu.' Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu,

bagi mereka adzab yang pedih. Mereha bersumpah kepada kamu
dengan (nama) Altah untuk mencari heridhaanmu, padahal Allah
dan Rasul-Nya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaannya
jika mereka adalah orang-orang yang mukmin. Tidakhah merelca

(oran g-o r ang munaJih itu) mengetah ui b ahwas anny a b arangs iap a

menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka
Jahannamlah baginya, dia kekal di dalamnya. Itulah hehinaan yang

besar. Orang-orang yang munaJih itu takut ahan diturunkan
terhadap mereka sesuatu surah yang menerangkan apa yang

tersembunyi di dalam hati mereka Katakanlah kepada mereka,

' T e r us k an I a h ej e kan-ej e k anm u (te r h adap A ll a h dan Ras al-Ny a) .,
Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang hamu takuti itu.

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka
lakukan itu), tentu mereka akan menjawabr'sesungguhnya kami

oq #U 4 i"i3 6 <; {.'J$:ie.@ +Eii

fiS"gs;,"?je

tlt4'#l.Y;iL +dj"p
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hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.' Katahanlah,

'Apakah denganAllah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu

berolok-olok?' Tidak usah kamu minta maaf, harena kamu kafr
sesadah beriman.,Iiha Kami memaathan segolongan darl hamu

(lontaran mereka taubat), nbcaya Kami akan mengadzab golongon

(yang lain) disebabkan mereha adalah orang'orang yang selalu

berbuat dosa.n (Qs. At-Taubah [9]: 61-66)

Firman-Nya, 'rli$ (Di antara mereka).Ini jenis lainnya yang

disebutkan Allah dari antara keburukan-keburukan orang-orang

mtrnafik. Yaitu bahwa mereka mengatakan tentang Nabi SAW sebagai

celaan dan hinaan, tt'it '$ loia mempercoyai sgmua apa yang

didengornya). Al Jauhari mengatakan, "Dikatakan lif ;", bila lelaki

itu mendengarkan (mempercayai) perkataan setiap orang. Bentuk

lafaztrrya sama untuk tunggal maupun jamak." Maksud mereka -
semoga Allah menghinakan merekr, bahwa bila mereka menyakiti

Nabi SAW dan mengumbar perkataan tentang beliau, lalu ketika hal

itu sampai kepada beliau, merpka mengemukakan alasan dan meminta

maaf, maka beliau menerima itu, karena beliau mempercayai semua

yang didengamya sehingga membenarkannya. Orang Arab menyebut

3if 5u*1 orang yang mendengar setiap perkataan yang dikatakan

kepadanya lalu memercayainya, adalah sebagai ungkapan

mubalaghah (menunjukkan sangat), karena mereka menyebutnya

dengan sebutan anggota badan yang fungsinya untuk mendengar,

hingga seakan-akan orang tersebut termasuk kategori lif 1y*rg secara

harfiyah berarti telinga]. Ini serupa dengan sebutan mereka unhrk

pengintai: bF ty*g secara harfiyatr juga berarti matal.

Sikap mereka yang menyakiti beliau adalah ucapan mereka, !i
t'3 Qrtooi mempercayai semua apa yang didengarnya), karena mereka

mencap beliau sebagai orang yang mempercayai setiap apa yang

dikatakan kepadanya tanpa membedakan antara yang benar dan yang
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batil karena reka perdaya mereka terhadap kelembutan beliau terhadap

mereka dan sikap pemaaf beliau terhadap kejahatan mereka, serta

merupakan kemuliaan, kehalusan dan liesantuna beliau.

Kemudian Allah menjawab tentang perkataan mereka ini,

Allah pun berfirm *, |ll$a;i $ lxatatanlah,"Ia mempercayai

semuo apo yang baik bagi kamu"), dengan benttrk idhafah

berdasarkan qira'ah Jumhur. Sementara Al Hasan membacanya

dengan tanwin, demikian juga qira'ah Ashim dalam riwayat Abu

Bakar darinya. Seakan'akan dikatakan: Memang dia mempercayai

semua yang didengarnya. Namun itu sangat baik, karena ia

mempercayai semua yang baik bagi kamu, dan tidak mempercayai

yang selain itu. Ini seperti ungkapan mereka UV &t) (lelaki baik)

yang maksudnya: baik dan shalih. Maknanya: Bahwa beliau

mendengarkan yang baik dan tidak mendengarkan yang buruk . Lafazh

fjii"i dibaca dengan sulrunpadadzaaldan juga dengan dhammah.

Kemudian Allah menafsirkan ;6 i3 dengan firman-Nya,

<rl;A bi-J 4\ Ut Qa beriman lrepada Atlah, mempercayai

orang-orang mulonin), yakni, membenarkan Allatr dan mempercayai

orang-orang yang beriman karena rnengetahui tulusnya 'keimanan

mereka. Maka laam pada kalimat 6yiJl. berfungsi sebagai

penguat sebagaimana yang dikatakan oleh ulama Kufah. Atau

berkaitan dengan mashdar yang dibuang sebagaimana yang dikatakan

oleh Al Mubarrad.

Jumhur membacan yu, +^fridengan rafo' karena di-'athf-kan

kepada i11, sementara Hamzatr rn.*bu.*ya dengan khafadh karena

di-'athf-kan kepada F Maknanya berdasarkan qira'ah yang

pertama: Ia mempercayai semua apa yang baik, dan menjadi rahmat

bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan berdasarkan qira'ah yang

kedua: Ia mempercayai semua apa yang baik, dan mempercaydi semua

rahmat. An-Nuhas mengatakan, "Menurut atrli bahasa Arab, ini jauh

dari mengena." Yakni qira'ah dengan jarr, karena jauhnya antara dua
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rsn tersebut, dan ini menjadi buruk untuk lhafadh. Maknanya: Bahwa

Nabi SAW mempercayai semua yang baik bagi orang-orang munafik.
2^715 gon menjadi rahnat) bagi mereka karena belum tersingkapnya

rahasia-ratrasia dan keburukan-keburukan mereka. Jadi seakan-akan

Allah mengatakan: Ia mendengar semua yang dikatakan sebagaimana

yang kalian katakan, akan tetapi ia mendengar semua yang baik bagi

kalian, bukan mendengar semua yang buruk. Jadi Allah membiarkan

perkataan mereka itu, hanya saja menafsirkannya sebagai pujian bagi

beliau, walaupun sebenarnya mereka bermaksud mencela dan

menghina beliau.

Makna F- t|;t: ir-fu @"gi orang-orang yang beriman di

antara lwmu), yakni orang-orang yang menampakkan keimanan

walaupun mereka tidak benar-benar beriman fi\ii$Sjlii;/jt <o*
orang-orant yang menyakiti Rasulullah) SAW dengan ucapan

mereka, 'i'3'; (Nabi memwrccryai semua aPa yang didengarnya) dan

serupanya yang intinya adalatr menyakiti Rasulullah SAw. ?$af:a'{'
(bagi mereka adzab yang pedth), yakni, yang sangat menyakitkan.

Ibnu Abu Ablah membacanyu'ih'FS.',bTt, dengan nashab karena

dianggap 'illah (alasan) untuk mu'ollal yang dibuang, yakni: dan

sebagai ratrmat bagimu dengan mengizinkan kamu.

Kemudian Allatl menyebutkan, battwa di antara kebunrkan-

kebunrkan orang-orang munafik adalah mereka mengemukakan

sumpatr-sumpatr bohong, Allah pu berfirman, 'F it\ 5E
PIX (Mereka bersumpah kcpada kamu dengan [namal Allah

untuk mencari keridhaanmru). Ktrithab ini untuk orang-orang yang

beriman. Demikian ini karona orang-orang munafik itu ketika sedang

bersama sesama mereka mencela kaum mukminin dan Nabi sAw,
dan jika hal itu sampai kepada Rasulullah SAW dan kaum mukminin,

orang-orang munafik itu datang menghadap lalu bersumpatr batrwa

mereka tidak mengatakan itu, yang mana dengan sumpatr itu mereka

bermaksud agar Rasulullah dan kaum mukminin yang bersamanya
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rela kepada mereka. Maka Allah membongkar perihal mereka itu dan

berfirman, !-rL;,;\ 3 -$;r3':ttft (padahat Allah dan Rasul-Nva

itulah yang lebih patut merelra cari keridhaannya), yakni Allah dan

Rasul-Nya lebih layak untuk itu daripada mencari keridhaan kaum

mukminin dengan sumpah-sumpah palsu itu. Karena bila mereka itu

bertakwa kepada Allah dan beriman kepada-Nya serta meninggalkan

kemunafikan, tentu itu lebih utama bagi mereka.

Bentuk tunggalnya dhamir pada kalimat :tL;- bisa sebagai

bentuk pengagungan pada segi ketuhanan sehingga disebutkan secara'

tersendiri, atau karena tidak ada bedanya antara mencari keridhan

Allah dan keridhaan Rasul-Nya. Karena keridhaan Allah adalah juga

keridhaan Rasul-Nya. Atau maksudnya: Allah lebih berhak untuk

dicari keridhaan-Nya dan Rasul-Nya juga demikian, sebagaimana

yang dikatakan,oleh Sibawaih dandi'raiih'kan oleh An-Nuhas. Atau

karena .dhamir ini menempati posisi ism isyarah (kata penunjuk),

karena ia menmjukkan kepada yang sa(u dan yang berbilang. Atau

dhamir kembali kepada iiU, (yang telatr disebutkan), dan itu bisa

untuk keduanya. Al Farra' mengatakan, "Maknanya: padahal Rasul-

Nya lebih layak untuk mereka, cari keridhaannya, sedangkan kalimat

'ii$ r"bugui pembukaan kalimat, seperti halnya ungkapan: hr 
"r;r 

r;

L93 (sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, dan apa yang

,ngku* kehendaki). Dan kalimat ini, yakni: l-h|- f 3 ,it:,ir3 5;tJ

(padahal Allah dan Rasul-Nya itulah yang lebih patut mereka cari

lreridhaannya) pada posisi nashab sebagai haal (keterangan kondisi),

dan penimpal kalimat: <4ztl'j+ bLjit@ mereka adalah orang-

orang yang mulonin) dibuang, yakni:jika mereka adalah orang-orang

yang beriman maka tentulah mereka mencari keridhaan Allah dan

Rasul-Nya."

Firman-ny a, i\-i '-r( fr, <rt{;;t S *t4- i; ,i,TYtLi.'A
(Tidakkah mereka [orang-orang munafik itu| mengetahui

bahwasannya barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka
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Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, ia berkata,

"sejumlah orang munafik tengah berkumpul, termasuk di antaranya

Khalas bin Suwaid bin Shamit, Mukhsyi bin Humair dan Wadi'ah bin

Tsabit. Lalu mereka hendak mencelai Nabi SAW, namun sebagian

mereka menghalangi sebagian lainnya, dan berkata, 'Sesungguhnya

kami takut kalau-kalau ini sampai kepada Muhammad, lalu ia
mencelakai kalian.' Salatr seorang mereka berkata, 'sebenar

Muhammad itu mempercayai semua apa yang didengarnya. Kita

bersumpatr kepadanya, maka ia akan mempercayai kita.' Lalu turunlah

ayat:'{Iil1{tir9-6-5i'#i(Diantaramerelm[orang-orangmunafi kJ

ada yaryg menyakiti Nabi)."

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

Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, '$
'il WoOi mempercqyai semua apa yang didengarnya), ia berkata,

"Yakni mendengarkan dari setiap orang. Allah Ta'ala berfirman, 'or'l

<r-r*4 ,,5j ;t\ Uf- 'e3 F go memperc,avai semua apo

yang baik bagi lcamu, ia beriman lcepada Allah, mempercctyai orang-

orang mukrnin), yakni membenarkan Allah dan membenarkan orang-

orang yang beriman."

Ath-Thabarani, Ibnu Asakir dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Umair bin Sa'd, ia berkata, "Ayat ini diturunkan

berkenaanr d.ng*ko, fi '; 6ji;j (dan mengatakan, *Nabi

memperc$yai semua apa yong didengarnya")." Demikian ini, karena

Umair bin Sa'id mendengarkan pembicaraan orang-orang Madinah,

lalu ia mendatangi Nabi SAW dan membisikkan kepada beliau,

sampai-sampai mereka meftlsa -terganggg oleh Umar dan tidak

menyukai sikapnya, dan mengatakan, di ') quooi mempercayai

semua apa yang didengarnya). Lalu berkenaan dengan itulah

diturunkannya ayat itu.

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari

Qatadah, ia berkata, "Disampaikan kepada kami, batrwa seorang lelaki
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dari golongan munafik berkata, 'Demi Allah, sungguh mereka adalah

orang-orang terbaik kami dan orang-orang terhormat kami. Jika apa

yang dikatakan oleh Muhammad itu benar, maka mereka lebih buruk

daripada keledai.' Hal ini didengar oleh seorang lelaki dari kalangan

kaum muslimin, maka ia pun berkata, 'Demi eihh, sesungguhnya apa

yangrdikatakan oleh Muhammad adalah benar, dan engkau sungguh

lebih,buruk daripada keledai.' Lalu lelaki itu segera menemui Nabi

SAW dan menyampaikan hal itu. Lalu beliau mengutus utusan untuk

memanggit laki-laki (munafik) itu. Lalu beliau bertanya, db'dili, ti
fUfi glilt (Apa yang mendorongmu kcpada apa yang engkau ucaplun

itu?) lajustru bersumpah serapah dan bersumpatr dengan nama Allatl
batrwa ia tidak mengatakan itu, sementara lelaki muslim tadi berkata,

'Ya Allatr, sungguh benarlatr orang yang benar, dan sungguh telatr

berdusta orang yang ,berdusta.' Berkenaan dengan itu Allatt

menurunkan: ib$7 F n<r;^V-(Mereka bersumpah kcpada

lwmu dengan [namal Atlah untuk mencari kBridhaanmr).u'nt

Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan seperti itu dari As-Suddi,

dan ia menyebutkan bahwa lelaki muslim tersebut adalatr Amir bin

Qais dari golongan Anshar.

Abu Asy-Syaikh meriwaya&an dari Adh-Dhahhak mengenai

firman-Nyu, A-ii;K st4- $ filfgS- -6 (Tidakkah mereka

[orang-orang munafik ituJ mengetahui bahwe$annya barangsiapa

menentang Altah dan Rasul-Nya), ia berkata, *(Yakni) memusuhi

Allah dan Rasul-Nya)'

Ibnu Abu Syaibatr, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu

Asy-Syaikh meriwayatkan dari Mujatrid mengenai firman-Nya, SaLU-

<i{A\ (Orang-orang yang munafik itu' tahtt),ia berkata, "Mereka

mengatakan perkataan di antara mereka, kemudian mengatakan,

'Semoga Allah tidak membongkarkan ini pada kami."'

ra5 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (21366) tanpa sanad.
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Abu Nu'aim di dalam AI flilyah meriwayatkan dari Syuraih

bin Ubaid: Bahwa seorang lelaki mengatakan kepada Abu Darda,

"Wahai sekalian qurra', mengapa kalian takut kepada kami, pelit bila

kalian dimintai, dan lebih banyak suapan bila kalian makan?" Abu

Darda berpaling darinya dan tidak rnenanggapinya, lalu

memberitatrukan itu kepada Umar bin Khaththab. Lalu Umar

menemui lelaki yang telah mengatakan itu, lalu ia menyeret pakaian

dan keratr bajunya, serta menggiringkannya kepada Nabi SAW. Lelaki

itu berkata, "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan

bermain'main saja." Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi-Nya SAW:

fi3 3FfUfiy€5'.;;;{;A uJ't <ooniitra tramu tanyakan

lrepada mereka [tentang apa yang merelu lahtkon ituJ, tentu mereka

alran menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dizn

b ermain-main s aj a")."t46

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-syaikh dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Abdullatr bin Umar, ia bertutur, "Suatu

hari, saat perang Tabuk, seorang lelaki mengatakan di dalam suatu

majlis (obrolan), 'Kami tidak pernah melihat yang seperti para qrrra'

kami, tidak ada yang lebih rakus makannya, tidak ada yang lebih dusta

perkataannya dan tidak ada yang lebih pengecut saat berhadapan

dengan musuh.' Lalu seorang lelaki di dalam majlis itu berkata,

'Engkau dusta, bahkan engkau munafft. Akan kuberitatrukan kepada

Rasulullah SAW.' Lalu hal tersebut sampai kepada Rasulullatr SAW,

dan turunlah ayat Al Qur'an." Abdullah melanjutkan, "Lalu aku

melihatnya bergelantungan pada sabuk unta Rasulullah SAW sambil

menghindari bebatuan, ia berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya

kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.' Sementara

Nabi SAW mengatakan, 6ii# ;!K.a;i 4{)15 fi (,qpok"n

dengan Allah, ayat-ayat-Nya .dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-

ololCT);'

tou Abu Nu'aim di dalam Al Hilyah (61382) secua mauquf.
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Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Qatadatr mengenai ayat ini, ia menuturkan, "Ketika
Rasulullah SAW dalam perang menuju Tabuk, di hadapan beliau ada

sejumlah orang rnunafik, mereka berkata, 'Apakah orang ini berharap

dapat memenangkan atas istana-istana Syarn dan benteng-bentengnya?

Itu ti{ak mungkin, itu tidak mungkin.' Lalu Allah memberitatrukan itu
kepada Nabi-Nya, maka Nabi SAW bersabda, €} :7:J, sb ,*\
(Tahan kcndaraan orang-orang ifz). Kemudian beliau menghampiri

merek4 lalu bersabda, tk & (Xotton telah mengatakan demikian).

Mereka berkata, 'Wahai Nabiyullah, Sesungguhnya kami hanyalatr

bersenda gurau dan bermain-main saja.' Lalu berkenaan dengan

mereka,'Allah rnenurunkan apa yang telatr kalian dengar."l47 Riwayat

serupa ini telatr diriwayatkan juga dari berbagai jalur dari sejumlatr

satrabat.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya , {* |S,tr'J & ,37 oL]ika Kami memaaflcan segolongan

dari lramu Tintaran mereka taubat),ia berkata, "ui,irJt adalatr orang

dan beberapa orang."

#A\ 6#u,#. U A# u;{$V 3}N(
Syii$'rfr W ds 6#; +$X1 t;" 6;;3_t

eg5$ QGi$ltfr 'G: @ OUrY i3 6ta;Ir
5i;iSilNnzl;7&a6iri9,#'.,(,(i<iY,
<tfr 

"KYr 

ri, F, S5 6a "W u 6.rtK@ p
ra7 Disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam Tafsimya (21367) tanpa menyebut

sanad-nya.
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i-:*.,1
(z^#4g6$r,tffil ta'Jf'

ebr a.$i1'w\4

iS ir, @ sr;sl ? <rpir;\b*ir,qii a ;il*l
'f-e9;;''1'-#3 tG| d;j 4 n63t:

t3 "{4\ &tf ;an Ig5 gr3 G5. *4:
@ taE #Yj,( br-13 &:r);).)itl i,(^

"Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan
sebagian yang lain adalah satna, mereka menyuruh membuat yang

munkar dan melarang berbuat yang ma'ruf dan mereka

mengenggamkan tangannyo. Mereha telah lupia kepada Atlah, maka

Atlah melupakan merehu Sesungguhnya orangqrang munaJik
itulah orang-orang yang fasik. Allah mengancam o rsng-o rang

munafth laki-lahi dan perempuan dan orang-orang kafir dengan

neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya Cukuplah nera.ka itu
bagi mereka; dan Allah melaknati merekq dan bagi mereka adzab

yang kekal, (headaa4 hamu hai orang-orang munatik dan

musyirikin adalah) seperti keadaan orang-orang sebelum kamu,

mereka tebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta benda

dan anak-anaknya daripada kamu. Maka mereka telah menikmati
bagian mereka, dan kamu te[ah nikmati bagianmu sebagaimana

orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya, dan kamu
mempercakaphan (hal yang batil) sebagaimana mereka

mempercakaphannya Mereka itu, amalannya menjadi sia-sia di
dunia dan di akhirat; dan mereka itulah orang-orang yang merugl

Belumkah datang hepada mereka berita penting tentang orang-
ordng sebelum mereka, (yaitu) kaum Nuh, 'Aad, Tsamud, kaum
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Ibrahim, penduduk Madyan, dan (penduduk) negeri-negeri yang

telah musnah? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan

membawa keterangan yang nyata; makaAllah tidaklah sekali-kali

menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri
mereka sendiri." (Qs. At-Taubah lglz 67'70)

Firman-Ny a, j|ii U A5. bi{AV 6}i5i (orang-orang

munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang

lain adalah sama). Di sini Allah menyebutkan perihal orang-orang

munafik, dan batrwa kaum lelaki mereka dalam hal itu sama saja

dengan kaum. perempuan merek4 dan batrwa mereka itu sama-sama

melakukan kemunafikan dan jauh dari keimanan. Yang demikian ini

mengisyaratkan penafian mereka dari kategori orang-orang yang

beriman. Dan ini juga sebagai sangkalan atas ucapan mereka,

'?4 fi 1\" 6M (Dan mereka [orang-orang nunafikJ

bersumpah dengan [namal Allah, bahwa merelca termasuk

golonganmu).

Kemudian Allah menjelaskan secara global dengan penjelasan

yang menyatakan batrwa orang-orang beriman itu kebalikannya orang-

orang munafik, A-llah pun berfirman tentang orang-orang munafik,

frA\6t?Y (nereka menyuruh membuat yang munkar), yaitu

ietiap keburukan baik secara logika maupun secara syari'at. 6;;3-i
J-.ti.i3 * @"" melarang berbuat yang ma'rufl, yalrtu setiap

kebaikan baik secara logika maupun secara syari'at.

Az-7-ajjaj mengatakan, "Ini tersarrrbung dengan firman-Nya,

K4 i" (,D 4 #t fi <rj,Yi (Dan meretra [orang-orans
munafikJ bersumpah dengan [namal Allah, bahwa merelra.termasuk

golonganmu; padahal mereka bukan dari golonganmu), yakni,

mereka itu tidak-terrnasuk golongan orang-orang yang beriman, akan

tetapi sebagian mereka itu merupakan bagian dari sebagian lainnya,
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yakni sama-sama dalam menyuruh berbuat yang munkar dan melarang

berbuat yang ma'4rf."

'iii 6#; (dan mereka mengenggamlran tangannya),

yakni, mereka pelit dalam mengeluarkan harta yang semestinya

dikeluarkan sebagai sedaqah, untuk silaturahim dan jihad. Kata

"menggenggamkan tangan" sebagai ungkapan tentang kekikiran,

sebagaimana "mengulurkan tangan" sebagai ungkapan tentang

kedermawanan.

# 'ifr W \Mereka telah lupa kepada Allah, malra Allah

nelupaian mereka). i,*3r artinya 3i' (meninggalkan), yakni,

mereka meninggalkan apa yang diperintatrkan kepada mereka, maka

Allah pun meninggalkan mereka dari ratrmat dan karturia-Nya. Karena

lupa yang hakiki tidak layak disandangkan kepada Allah SWT, jadi

penyandangannya di sini merupakan bentuk persaman yang dikenal

dalam ilmu bayan.

Kemudian Allah mencap mereka dengan kefasikan, 5y
6r34Ati36-r+;ift(Sesungguhnyaorang-orangmunafi kitulah

orang-orang yang fasik), yakni, keluar dari menaati Allah kepada

durhaka terhadap-Nya. Redaksi ini menunjukkan batrwa mereka

benar-benar sempurna kefasikannya.

Kemudian Allah menjelaskan tempat para atrli nifak dan

kekufuran, yaitr'ii+ '1( @eraka Jahannam) d* ldt'- 'tt$L (Mereka

l@l@l di dalamtnya). yakni, keadaan mereka ditetapkan kekal

selamanya. Ayat ini menunjukkan bahwa lafazh 'rA terkadang

digunakan mengenai keburukan sebagaimana juga digunakan

mengenai kebaikan.

A# '4 Qularylah neraka itu bagi'mereka), yakni, yang

demikian itu cukup bagi mereka, tidak lagi perlu tambahan atas

adzabnya. )ifiA3|(Allah melalmati merekn),yakni, dan di samping

itu, Allah mengusir dan menjauhkan mereka dari rahmat-Nya. ;i11
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U frr:S (dan bagi mereka adzab yang keknl), yakni, jenis adzab

yang lainnya adalatr kekal, yang tidak akan terpisah tlari mereka.

Firman-Ny u, '$$ . 6-iK ([kcadaan kamu hai orang-

orang munaJik dan musyirikin adatahJ seperti lreadaan orang-orang

sebelum kamu). Keadaan orang-orang munafik diserupakan dengan

keddaan orang-orang kafir yang sebelum mereka. Ini bentuk redaksi

ghaibiyah [orang ketiga] yang beralih kepada benfirk khithab [orang
kedual. Kaf pada redaksi ayat ini berada pada posisi rafa-' qtugui
khabar dari mubtada' yang dibuang, yakni: '# n r- & i'{f
(keadaan kamu seperti keadaan orang-orang yang sebelum kamu).

Atau pada posisi nashab, yakni: f\i U # n 'nJjl e 'h 'r{w

(kamu memperbuat seperti yang diperbuat oleh umat-umat sebelum

kamu).

Az-Zanaj mengatakan, "Perkiraannya: Allah mengancam

orang-orang kafir dengan neraka Jatrannam sebagaimana mengancllm

orang-orang yang sebelum kamu." Ada yang mengatakan, bahwa

maknanya: Kalian berbubt seperti''perbuatan orang-orang yang

sebelum kalian dalam meninggalkan amar ma'ruf dan nahyi munkar,

lalu mudhaf-nya dibuang.

Kemudian Allatr menyebutkan perihal orang-orang kafir
sebelum mereka dan menjelaskan letak keserupaannya dengan

merek4 dimana kondisi mereka itu melebihi kondisi omng-orang

munafik dan orang-orang kafir yang semasia dengan Nabi SAW,

\ffi $Jtr; { A',S?rr!, &',{\ 611 (meretm tebih tant
daripada kamu, dan lebih banyak harta benda dan anak-analcnya

daripada kamu. Mala mereka telah menikntat), yakni tjiZ;
(menikmati) ;$*,(bagian mereka),yakni bagian mereka yang telah

ditetapkan Allah untuk mereka yang berupa kenikmatan dunia,

K#, g(' (dan kamu telah nil<ntati bagianmu), yaklrri, bagian

kamu yang telah ditetapkan Allah untuk kamu, <a-51 'g ('a-
44 ff n (sebagaimana orang-orang yang sebelummu
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menilonati bagiannya), yakni, kamu memanfaatkannya sebagaimana

mereka memanfaatkannya. Maksud dari perumpamaan ini sebagai

celaan terhadap orang-orang munafik dan orang-orang 'kafir yang

kare'na keserupaan mereka dengan orang-orang kafir sebelum mereka

dalam menikmati apa yang dianugerahkan Allatr kepada mereka.

Ada yang menanyakan: apa faidatr disebutkannya "menikmati

bagian" pada orang-orang terdatrulu, lalu pada orang-orang munafik,

lalu disebutkan lagi pada orang-orang terdahulu? Jawabnya: Bahwa

Allah Ta'ala mencela orang-orang terdahulu karena mereka hanya

mendapatkan bagian-bagian keduniaan dan tidak mendapatkan

kebatragiaan, karena tenggelam, di dalam bagian-bagian tersebut.

Setelah Allah menyatakan demikian, kembali lagi Allah

menyebutkamya untuk menyerupakan' kondisi orang-orang munafik

dengan kondisi mereka, sehingga ini merupakan benhrk ungkapan

yang sangat mendalam.

Firman-Ny a, llG c$K4-t(dan lamu mempercakaplun

[hal yang batilJ sebagaimana mereka mempercakapkannya) di-'athf-

kan kepada yang sebelumnya, yakni, seperti golongan orang-orang

yang mempercakapkan kebatilan. Atau, seperti percakapannya orang-

orang yang mempercakapkannya. Ada yang mengatakan, bahwa

asalnya adalatr U$tf lalu nuun-nya dibuang. Yang lebih tepat, bahwa

,siir uaAuh ism maushzl seperti halnya cr d* 6 yung mengungkapkan

satn dan jarnak. Polanya: bV - b? - 'epf - "Cir 
t"iai, dan

sebutan tempatnya adalatr {,btei, yaitu tempat dimana orang bisa

berjalan dan bisa juga berkendaraqn. Bentuk jamaknya 6ee,at aan

C:e;it. Dari itu dikatakan: *Ft d i :Jlrt ,pb dan *"-,,;Jr G t*7A3,

V"[*i *+*Jr e. t*iui (saling merundingkan dalam perbincangan).

Makna ayat ini adalah, kamu memperbincangkan tentang faktor-faktor

keduniaan dan permainan. Ada juga yang mengatakan: tentang perihal

Muhammad SAW dengan kedustaan, yakni: kamu memasuki perihal

itu.
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Kata penunjuk e$i (Mereka itu) menunjukkan kepada

orang-orang yang diserupakan dan yang diserupai dengan sifat-sifat

ini, &UA ,.ry (amalannya menjadi sia-sia), yakni, amalannya

menjadi gugur. Yang dimaksud dengan "amal" adalatr perbuatan yang

bentuknya ketaatan, dan bukannya perbuatan-perubatan yang

disebutkan di sini, karena perbuatan-perbuatan itu adalah

kemaksiatan.

Makna ,i;.$ft f;iil\ A (di dunia dan di aWirat), bahwa

semua perbuatan itu menjadi sia-sia dalam kondisi apa pun. Kesia-

siaannya di dunia, karena akibat perbuatan mereka itu tidak

menghasilkan bagi mereka, batrkan kekayaan yang mereka harapkan

justnr menjadi kemiskinan, kemuliaan menjadi kehinaan dan kekuatan

meqiadi kelematran. Sedangkan di akhirat, mereka akan dimasukkan

ke dalam neraka dan sama sekali tidak dapat mengambil manfaat dari

perbtratan yang mereka kira sebagai rcLt"n itr. P 4t;
'bi+lJl (dan mereka itulah orang'orang yang merugi), yakni yang

sempurna kerugiaannya di dunia dan di akhirat.

'"* tr1 @etymtutt da!:W kePada merela), yakni orang-

orang *r.,rrufik, # u 4:t1'lQ, ltertta penting tenlang orang-

orang sebelum mereka), yakni, berita tentang orang-orang yang

perihalnya demikian; tentang apa yang mereka perbuat dan apa yang

menimpa mereka.

Setelah Allah menyebutkan kesamaan perihal orang-orang

munafik dengan perihal orang-orang sebelum mereka secara global,

Allah menyebutkan enatn golongan yang beritanya pernatr didengar

oleh bangsa Arab, karena negeri mereka, yaitu Syam, berdekatan

dengan negeri orang-orang Arab. Jadi kalimat tanya ini berfungsi

sebagai pemyataan. Pertama: Kaum Nuh, mereka dibinasakan dengan

ditenggelamkan ke dalam bumi. Kedua: Kaum 'Aad, mereka

dibinasakan dengan angin datrsyat. Ketiga: Kaum Tsamud, mereka

dibinasakan dengan suara mengguntur. Keempat: Kaum lbrahim,
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mereka dibinasakan oleh nyamvk. Kelima: Penduduk Madyan, yaitu

kaum Syu'aib, mereka dibinasakan oleh gempa bumi. Keenam;

Pendudk negeri-negeri yang telah musnatr, yaitu negeri-ngeri kaum

Luth yang Allah binasakan dengan menghujani mereka dengan

bebatnan. Disebut "oqi, karena dibalik sehingga bagian atasnya

menjadi bagian bawahnya. 3q,li adalah L. Ulli (pembalikan).

,4\ #'nifri<raon datung tcepada mereka rasul-rasul

dengan membawa lceterangan yang rryata). yakni para rasul keenam

umat ini. Ada juga yang mengatakan: para rasul negeri-negeri yang

dibinasakan, karena rasul mereka adalah Luth, dan telah diutus

seorang rasul ke masing-masing negeri mereka.

Fae' padakalimat ?Ail.';itl 3L(li (maka Atlah tidaHah

selrali-lrali menganiaya mereka) berfungsi untuk meng-'athf'kan

kepada kalimat yang diperkirakan keberadaannya yang ditunjukkan

oleh kandungan redaksinya, yakni: Lalu mereka mendustakan para

rasul itu, maka Allah membinasakan mereka, dan dengan demikian

Allah tidak menganiaya mereka karena telatr mengirim para rasul-Nya

kepada mereka, lalu para rasul ifu memperingatkan mereka. 
'#i6;#;- #, Yj( 1a*an tetapi merekalah yang menganiaya diri

merelra sendiri) disebabkan kekufuran kepada Allah yang mereka

perbuat dan tidak pafirh kepada para nabi-Nya. Redaksi ini

menunjukkan bahwa penganiayaan mereka terhadap diri mereka

sendiri itu berlansung terus menerus.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya, ;U-5\ O*t- (mereka menyuruh membuat yang

munlcar), ia berkata, "Yaitu berdusta. Dan itu adalatr kemungkaran

yang paling mungkar. ,t-1}13 ,; 6.Jj (dan melarang berbuat

yong ma'ru/),kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang haq selain Allah

dan mengakui apa yang diturunkan Allah, itulah kebajikan (ma'rufl

yang paling besar."
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Ibnu Abu Syaibatr, Ibnu Al Mundzir,Ibnu Abu Hatim danAbu

Asy-syaikh meriwayatkan dari Mujatrid mengenai firman-Nya,

fti 6#j @on mereka mengenggamkan tangannya), ia

berkata, "Tidak mengulurkannya untuk memberi infhk.'

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu

Abbas" mengenai firman-Nya, ;L" 'ifr Nft ll,tereka telah tupa

lrcpada Allah, maka Atlah melupokan mereka), ia berkata, "Mereka

meninggalkan Allah, maka Allah pun meninggalkan mereka dari

kemuliaan-Nya dan pahala-Nya."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadatr mengenai firman-

Nya, i31;i u 6-iY (treadaan kamu hai orang-orang munafik dan

musyirikin adalah) seperti kcadaan orang-orang sebelum kamu), ia

berkata, "Perbuatan orang-orang kafir itu seperti orang-orang yang

memang kafir."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu. Abu Hatim dan Abu Asy-

Syaikh meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata, "Malam ini

tidaklah sama dengan malanl kemarin.''ij #4'6 g'4 (flreadaan

kamu hai orang-orang munafik dm musyirikin adalahJ seperti

lreadaan orang-orang sebelum kamu, mereka lebth ktat dartpada

lamu)hingga: Wl4 o$t gt (dan kamu mempercakaplan [hal
yang batilJ sebagaimana mereka mempercakapkannya). Mereka

adalah Bani Israil, kita menyerupai mereka. Demi Dzat yangjiwaku

berada dalam genggaman tangan-Nya, sungguh kita akan mengikuti

mereka, sampai-sampai kalaupun seseorang memasuki sarang biawak,

niscaya kalian akan memasukinya juga."la8

rat Saya katakan: Perkataan ini mengisyaratkan kepada hadits yang muttafaq
'alaih (disepakati ke-sftahih-anrrya) yang dikeluarka oleh Al Bukhari (34556) dan
Muslim @,n054) dari hadits Abu Sa'id Al Khudri dengan lafazh: "Kamu pasti
mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal, dan

sehasta demi sehasta; sampai-sampai sekalipun mereka memasuki lobang biawah
kalian mengiluti mreka." Lalu dikatakan, "Wahai Rasulullah, yahudi dan nashrani
kalr?" Beliau menjawab, "Siapa lagf?"
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Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan darinya

mengenai firman-Nya, :$|(bagian merelca), ia berkata, "(Yakni)

agaqa mereka."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Abu

Hurairatr, ia berkat4 "Clltrjt adalatr ijilr (agama)."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi mengenai

firman-Nya, ;4{+ l$r (Matra mereka telah menilonati bagian

mereka),ia berkata, "Bagian mereka di dunia."

Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mr:ndzir meriwayatkan dari

Qatadatr mengenai firman-Nya, WC ,silK Ft (dan kamu

mempercalapkan tlwl yang batilJ sebagaimana mereka

mempercakapkannya), ia berkat4 "(Yakni) bermain-main seperti

mereka bermain-main."

Ab&maz.zaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Qatadatr mengenai firman-Nya, i4:tyJ\i
(dan [pendudukJ negeri-negeri yang telah musnah), ia berkata,

"Kaum Luth, negeri mereka dibalik sehingga atasnya menjadi

bawatnrya."

ot*) +'J\ 6iiY.Vrq;t'$;LfiA66rjt\
61 <,il;) 157fr 5#j#*',$:jl olT,t

@ iEii3;nl

Xf 
"7r@ 

T S- L-f.'fi'"t1fi ;F;1 Ai- 3'A;;
A,'qr19;6{it4; u*f /o/

f ,#j:f$ <r-$51

'$ (^ft X;t ;l G:t*i y"c,>l; -;''ry'i;<#)
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"Dan orang-orang yang beriman, telaki dan perempuan' sebagian

mereka(adatah)menjadipenolongsebagianyanglain.Mereha
menyuruh (mengeriakan) ya;ng ma'ruf, mencegah dari yang

munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereha taat

hepada Allah d.an Rasul-Nya Mereka itu akan diberi rahmat oleh

Atlah; Sesunggahnya Allah Maha Perhasa lagi Maha Bijaluana.

A,thih menianiikan kepada orang-orung yang mukmin lelaki dan

perempuan, (alcan mendapal) surgayang di bawahnya mengalir

sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat'

tempat yang bagus di surga 'Adn. Dan keridhaan Allah adalah lebih

besar; itu adalah heberuntungan yang besar'n

(Qs. At-Taubah lglz 7 l-72)

Firman-Nya, ,# *1;\'tA (sebagian merelca [adalahJ

menJadt penolong sebagianyang lain), yakni, hati mereka satna dalam

hal saling menyayangi, saling mengasihi dan saling mencintai

disebabkan kesamaan mereka dalam masalatr agama, dan mereka

dipersatukan dengan keimanan kepada Allah. Kemudian Allatt

menjelaskan sifat-sifat mereka yang terPuji sebagaimana menjelaskan

tentang sifat-sifat orang-orang murafik sebelumnya, Allatt pun

berfirman, *i#\ aii\<Urrelu menyuruh [mengeriapanJ yang

ma,ru!), yaitu yang ma'ruf di dalam syari'at dan tidak munkar, di

antaranya adalah mengesakan Allatt swT dan meninggalkan

penyembahan selain-Nya. fAl E; ittr; (mencegah dari yang

munlrar), yakni mencegatr kemrurgkaran dalam agarna'

Dikhususkannya penyebutan pendirian shalat dan penunaian zakat di

antara ibadah-ibadah, karena keduanya merupakan rukun yang agung

yang terkait dengan fisik dan harta. Penjelasan tentang makna ini telah

dipaparkan di muka. .i{ 6j$.t (dan merepa taat kepada Allah)

dalam melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka dan

meninggalkan apa yang dilarangkan kepada mereka, Kata penunjuk
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#-jt tUueka itu) menunjukkan kepada orang-orang yang beriman

baik laki-laki maupun perempuan yang disifati dengan sifat-sifat ini.

Siire pada kalimat 'ifr ii;i:" @tran diberi rahmat oteh Allah) untuk

mub al a ghalr dalam pemenuhan jmii. i-,i'ifi Ly{S r t 
"ngguhny 

a Alt ah

Maha' Perkasa), Dia tidak bisa dikalahkan, 1& (lagi Maha

Bij aksana) dalam segala perkataan dan perbuatan-Nya.

Kemudian Allah menyebutkan rincian tentang rahmat itu yang

sebelumnya hanya disebutkan secara global untuk di akhirat kelak,

Alla! pun berfirman, W n oi * {;df() <r:r}$l 'ifr 313

A!fi (Atlah menjanjikon kcpada orong-rrorg yang mukrnin lelaki

dan perempuan, [alan mendapatJ surga yang di bau,ahnya mengalir

sungai-sungal), maknanya: sungai-sungai itu mengalir dari bawah

surg4 yakni di bawatr pepohonan dan akar-akarnya. Penjelasan

tentang ini telah dipaparkan di dalam penafsiran surah Al Baqaratr.

''4 l;*3) (dan [mendapat\ tempat-tempat yang bagus), yakni

rumatr-rumatr yang didiami yang terbuat mutiara dan permata.

g* *g (surga 'Adi), dikatakan '.dl o:Jb apabila

menempati tempat. Dari situ mtmcul kata o$iJt (barang tambang;

yakni yang bertempat di dalam bumi). Ada yang mengatakan bahwa

maksudnya adalatr surga yang paling tinggi, ada juga yang

mengatakan pertengahannya, dan ada juga yang mengatakan bahwa

itu adalatr istana-istana emtn yang hanya dimasuki oleh nabi, atau

shiddiq, atau syatrid.

Allah telatr menyebutkan beberapa sifat surg4 yaitu: Pertarta,

sungai-sungai mengalir di barryahnya. Kedua, mereka kekal di

dalamnya. Ketiga, tempat-tempat yang indah. Keempat, bahwa itu

adalatr tempat tinggal yang abadi. Inilah makna 91 secaru batrasa.

Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah alam.

Bentuk nakirah pada kata 'or*t (keridhaan) menunjukkan

rendah, yakni: "tli{, (Dan kcridhaan) rendah yang ditutupi G
(dari) keridhaan 

7A 
Sl gUon yang tebih besar) dari itu semua
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yang Allah anugerahkan kepada mereka. lni menujukkan ba]rwa tidak

ada kenikmatan apa pun walaupun itu besar yang menyamai keridhaan

Allah SWT, dan serendah.rendatrnya keridhaan dari'Nya tidak

disamai oleh kenikmatan fisik walaupun amat sangat besar' Ya Allatr,

wahai Dzat ya11g ditangan-Nya segala kebaikan, ridhailah kami

dengtur keridhaan yang tidak disertai dengan kemrukaan dan tidak

dinodai dengan kesulitan.

Kata penunjuk 6y' Qtu) menunjukkan kepada apa yang

dijanjikan Allatr bagi orang-orang yang beriman, baik laki-laki

maupun perempuan i-91 3;n1,i @datah kcberuntungan yang

besar) yang melebihi segala keberunfirngan yang pematr dianggap

oleh manusia.

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Adh-Dhahhak mengenai

firman-Nya, ,)i3\ 6iiv- (Mereka menytruh fmengerjalwnJ

yang ma'ruJ), ia berkata, "(Yakni) mengajak beriman kepada Allatt

dan Rasul-Nya, beriman fi sabilillatr dan segala hal yang termasirk

ketaatan kepada Allah. $41 * 'tt#' (mencegah dori yang

munkar):, yakni, dari syirii< dan hfi|r. Arnff ma'nrf nahyi mungkar

(menyuruh mengerjakan yang ma'nrf dan mencegar dari yang

mungkar) adalatr salah satu kewajiban yang diwajibkan Allah atas

orang-orang yang beiiman."

^t 
t ?

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya, ,f $$ .iE2 
Gebagtan mereka (adatah) meniadi

penolong sebagian yang lain), ia berkata, *Yaitu mempersaudarakan

rnereka karena Allah, saling mencintai karena keagurgan Allah, dan

saliiig melindungi karena Allah." Banyak sekali hadits valid dari

Rasulullah sAw yang cukup populer mengenai amat ma'ruf nahyi

mungkar.lae

to' Saya katakan: Saya telah menyendirikan topik ini da-lam 
-s-ebytt 

risalah yang

diambil iari kitab Al lfuta' karya Abp Hamid Al Ghazali. Pengeditan dan

pencetakannya telah selesai dilakukan di Darul Hadits, silakan merujuknya karena
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Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Al
Hasan, ia berkata, "Aku tanyakan kepada Imran bin Hushain dan Abu

Hurairah tentang penafsiran firman Allah Ta'ala, -2 
''4 'i;;:5,

* ,t (dan (mendapat) tempat-temPat yang bagtts di snrga 'Adn),

keduanya mengatakan, "Karni pernah menanyakannyq . kepada

Rasulullalr SAW, lalu beliau bersabd4 'qt A.Fi' .J lii u *t
,F e ,,t:rhe ithb q.ttp i:t $ ,) ,i,i;- fls- sijts it:i;-, tza,
ait;t ,ju,y ,rb ,g'rt y n agii,:i ;; ,y ,P ,,:j-; o:fr #.
J|A f b $ oto-,i".t ir A,i:s-r; ofi #.,F ,l G 1#, i.",u,
-{s 

",!i)-*- gY- o ,):tb F d ifi, u bli, ,u5 ;*i r,#^T,X
([Yaitu| istana di surga yang terbuat dari mutita. Di dt

itu terdapat tujuh puluh ruang yang terbuat dmi permata merah. Di

dalam setiap ruang itu terdapat tuiuh puluh runtah yang terbuat dari

zamrud hijau. Di dalam setiap runah itu terdapat tujuh ptluh tempat

tidur. Di atas setiap tempat tidur terdapat tuiuh puluh kasur dari

setiap jenis. Di atas setiap kasur terdapat seorangwanita bidadari. Di

dalam setiap rumah itu terdapat tuiuh puluh hidangan. Pada settap

hidangan terdapat tujuh puluhienis makanon. Di datam setiap rumah

itu terdapat njuh putuh pelryan. Setiap orang beriman diberi

lrchtatan setiap pagi untukmendatangi setmua itu)."tso

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-

Nyu, 9.L .7ti lsurgo 'Adn),ia berkata, *(Yaitu) tempat tinggal orang

yang ada di dalam surga."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya, ia berkata, "Tempat

tinggal mereka di surga untuk selamanya."

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai

firman-Ny 
", fr 

j{ Glr*t; (Dan kcridhaan Allah adalah lebih

besar), ia berkata, *Yakni ketika mereka diberitatru batrwa Allatl

itu cukup lengkap.
r$ Dikeluarkan oleh lbnu Jarir (10/124).
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meridhai mereka, maka keridhaan itu lebih besar bagi mereka

daripada hadiatr dan mata air."

menyahut, ,,Kami penuhi panggilan-Mu wahai Tuhan ftami, l<ami

memulialran-Mu, dan segala ftebailtan di tangan-Mu." Attah

berfirman, "Apakah ftatian rela?" Uiri1a meniawab, "Wahai Tuhan

lrami, mengapa pula kami tidak rela. Engkau telah memberi kami apa

yang tidak Engkau berikan kepada seorang pun dari antara para

makhluk-Mu." Allah berfirman, "Maukah Aht beri kalian yang lebih

utama daripada itu?" Merelra menia'n'ab, "Wahai Tuhan fumi,

memangnya apa yang lebih utama dari itu?" Allah berfirman, "Alat

halalkan lrpridhaan-Ku atas. kalian, sehingga setelah itu Aht tidak

alran pernah murlran terhadap lcalian untuk selamanya")'"

"rurii;;z'*{6w)6{55',(Li1*?11ev-

FI'^g $6'i13 t]6 (, i{, 6W- @ i;r J.iJ

#$ 9j u -zitt O A vr1;;9rrq;3li OLj
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x,\ fr:Sir {g Wq\}6-1 q1-#' lo}':,ts.$iu,
grii,'ir ifi, {;\trfi- bfi "A f",f, V.;:- $9 r# u A;;'

"Hai Nabi berjihadlah (melawan) ofangQrang hafir dan orang-
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orang munafrh itu, dan bersikap keroslah terhadap mereka. Tempat

mereha adalah neraka lahannatn Dan itulah tempat kembali yang

s e b ur uh- b urukny a- Mereha (orang-orang munalik it u) bers umpah

dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengotahan (sesuatu

y ang meny akitimu). Ses ungguhnya mereka telah meng ucap kan

perkataan kekaliran, dan telah menjadi kafir sesudah Islam, dan

menginginhan apayang merehatidak dapat mencapainya; dan

mereha tidak mencela (Allah dan Rosul-Nya), kecuali karena Allah
dan Rasul-Nya telah melimpahhan harunia-Nya hepada mereha

Maha jiha mereha bertaubat, itu adalah lebih baik bagi merelia, dan

jika mereha berpaling, niscayaAllah ahan mengadzab mereka

dengan adzab yang pedih di dunia dan di akhirat; dan mereka

sehali-koli tidak mempunyai pelindung dan tidah (pula) penolong di
muka bumi." (Qs. At-Taubah l9l:73-74)

Perintah jihad untuk Nabi SAW ini juga perintafr untuk

umatnya, dan jihad melawan orang-orang kafir adalah dengan

memerangi mereka hingga memeluk Islamlsl, sedangkan jihad

terhadap orang-orang munafik adalah dengan menyampaikan hujjah

hingga mereka keluar dari kemunafikan dan beriman kepada Allah.

Al Hasan mengatakan, bahwa jihad terhadap orang-orang

munaJik adalatr dengan pelaksanaan hukuman (hadd) terhadap

mereka. Pendapat ini dipilih oleh Qatadatr. Pendapat lain

menyebutkan tentang pelaksanaannya, bahwa orang-orang munafik itu

banyak melakukan hal-hal yang sehartrsnya dikenai hukuman. Ibnu Al
Arabi, batrwa pemyataan ini tidak berdasar, karena orang yang

durhaka (berbuat maksiat) bukanlatr orang munafik, karena orang

mwrafik adalah orang yang di dalam hatinya selalu terdapat

t5' Saya katakan: Sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka

dalam keadaan tunduk, sebagaimana yang dikabarkan oleh Dzat yang Maha Tinggi
lagi Matra mengetahui di dalan Kitab.Nya (,At-Taubahl29)
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kenunafikan, bukannya yang menampakkam secfia terang dengan

lahirnya. Berita-berta tentang orang-oftIng yang dihukum (dikenai

hadd)menunjgkkan bafuwa mereka itg bukan orang-oftmg munafik.

Firman-Nya, i# $L13 (dan bersikap pcraslah terhadap

merepa). tai;ir u6"1u1r'lawan kata ii$r @elas kasian), yaitu, kerasnya

hati dan kasarnya perilaku. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa

hukum ayat ini telah dihapus oleh setiap ayat yang menyebutkan

tentang pemaafan, perdamaian dan kelapangan dada.

Kemudian Allah menyebutkan karakter orang-orang munafik,

bahwa mereka itu mengemukakan sumpatr-sumpah bohong, Allah pun

berfirman, ljs, V fi 6jtr (Mereka [orang-orang munafik ituJ

bersumpah dengan [namal Altah bahwa merefta tidak mengatakan

[sesuatu yang menyakrtinu). Para atrli tafsir berbeda pendapat

mengenai sebab turunnYa ayat ini.

suatu pendapat menyebutkan batrwa ayat ini diturunkan

berkenaan dengan Al Jallas bin Suwaid bin Ash-shamit dan Wadi'ah

bin Tsabit. Demikian ini karena ketika banyaknya ayat Al Qur'an

yang diturunkan berkenaan dengan perang Tabuk yang terkait dengan

perihal orang-orang munafik dan tercelanya mereka, kedua orang ini

mengatakan, "Jika Mutrammad itu benar mengenai saudara-saudara

kita yang mana mereka itu para pemimpin dan orang-orang terbaik

kami, tentu kita ini lebih buruk daripada keledai." Lalu Amir bin Qais

berkata, ,'Demi Allah, sesungguhnya Mghammad itu benar lagi dapat

dipercaya, dan sesungguhnya engkau memang lebih bunrk daripada

keledai.,, Lalu Amir memberitatrukan itu kepada Nabi SAW, lalu Al

Jallas datang kemudian bersumpatr dengan menyebut nama Allatl

bahwa Amir berbohong, sementara Amir juga bersumpatr batrwa Al

Jallas memang mengatakan itu, dan ia pgn berkata, "Ya Allah,

turunkanlah sesuatu kepada Nabi-Mu." Lalu turt[rlatr ayat ini.

Ada juga yang menyebutkan, bahwa yang mendengar itu

adalah Ashim bin Adi. Ada juga yang mengatakan batrwa yang
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mendengar itu adalah Hudzaifah. Ada juga yang mengatakan batrwa

yang mendengarnya adalah anak isterinya, yakni anak isterinya Al

Jallas yang bernama Umair bin Sa'd, lalu Al Jallas hendak

membunuhny a agar tidak menceritakan berita itu.

Pendapat lain menyebutkan batrwa ayat ini diturunkan

berkenaan dengan Abdullah bin Ubay, pemuka orang-orang munafik,

yaitu ketika ia mengatakan, "Tidak orang-orang seperti kami dan

seperti Muhammad melainkan seperti kata pepatah: anjingmu gemuk

karena memakanmu." Dan dialah yang mengatakan, iylft 4
ii.:lt ww G4 'A.$1 (sesungguhrrya jitm kita tetah trembati

lre Madinah, benar-benar orang yang htat akan mengusir orang-

orang yang lemah daripadanya). (Qs. Al Munaafiquun [63]: 8). Lalu

hal ini sampai kepada Nabi SAW, maka Abdullatt bin Ubay pun

datang lalu bersumpah batrwa ia tidak mengatakan itu.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu perkataan semua orang

munafik, dan ayat ini diturunkan berkenaan dengan mereka. Ini

dengan perkiraan bahwa yang mengatakannya hanya satu atau dua

orang saja, lalu dinisbatkan kepada mereka semua karena mereka

menyetujuinya walaupun tidak mengatakannya dan tidak turut

bersumpah

Kemudian Allah membantah orang-orang munafik dan

kebohongan mereka serta menjelaskan bahwa mereka telah

bersumpalr secara bohong, Allah pun berfirm *r, 1?.J1 
'-^g $6 'il3

(Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran),

yaitu, sebagaimana yang telah dikemukakan dengan beragam

pebedaan pendapat mengenai itn. 'r4-!ay';, 'V;1) (dan telah

menjadi lmfir sesudah Islam), yakni, mereka menjadi kafir dengan

perkataan itu setelah mereka menampakkan keislaman dan

menyembunyikan kekufiran. Maknanya: Batrwa mereka telah

melakukan sesuafir yang menjadikan mereka kafir kalaupun keislaman

mereka dianggap benar.
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FirmanNyu, Vq. I ql-#t (don menginginkan apa yang

mereka tidak dapat mencapainyq). Suatu pendapat menyebutkan,

bahwa itu adalah keinginan mereka untuk membunuh Rasulullatt

SAW pada malam Aqabah saat perang Tabuk. Ada juga yang

mengatakan batrwa mereka hendak mengadakan kesepakatan

menyematan mahkota kepada Abdullah bin Ubay. Ada juga yang

mengatakan, bahwa itu adalah keinghan Al Jallas unttrk membunuh

orang yang mendengarnya mengatakan perkataan itu lalu memberi

tatrukan kepada Rasulullah SAW.

Firman-Ny a, .tg' u A;i'11 'a,^a d {t Ytix' v2 gan

merela tidak mencela [Altah dan Rasul-NyaJ, ftecuali larena Allah

dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya ftcpada merelca),

yakni, mereka tidak mencela dan tidak pula mengingkari kecuali

karena beliau memang layak dipuji dan disanjung, dan itu adalah

limpatran karunia dari Allah kepada mereka. Kata pengecualian di sini

adalah pengecualian menyeluruh dari yang paling umum, yaitu seperti

ungkapan An-Nabigfuah,

t'6, lt;'u3'*'ry,
o t1o tt t l.oa. . .. . o. lr.
fr ot -* @# >1

"Dan tidak ada cela pada mereka, kccuali balm'a pedang-pedang

mereka

tidak mempan (tumpul) tertudap perisai-perisai sloydron (batalyon)."

Juga seperti ungkapan seorang penyair,

tk| o\o$- fr5 \-;1t e.'uy# 6

"Tidaktah 
^erelu 

mencela Bani (Jmayyah, lcecuali

bahwa mereka itu bermurah hati saat mereka marah."

Jadi ini merupakan penegasan pujian yang menyerupai celaan.

Orang-orang mwrafik itu sebelumnya berada dalam kesempitan hidup,
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lalu setelatr Nabi SAW datang menjadi lapangkan penghidupan

mereka dan menjadi banyaklatr harta mereka.

Firman-Ny a" AW if-V1- o9 (Makaiika mereka bertaubat,

iu adalah lebih baik bagi mereta), yakni mereka bertaubat dan

kembali kepad kebenaran, maka taubat itu adalatr lebih baik baik

mereka di dunia dan di akhirat. Al Jallas kemudian bertaubat dan

keislamannya baik. Ini menunjukkan diterimanya taubat dari orarlg

munafik dan orang kafir.

Para ulama berbeda pendapat mengenai diterimanya taubat

dari orang zindiq. Mengenai masalatr ini Malik dan para pengikutnya

menyatakan tidak diteirma, karena tidak diketahui kebenaran

taubatnya, sebab setiap waktu ia menampakkan taubat dan keislaman.

15;J- oLi @an jika meretra berpaling), yakni berpaling dari

taubat dan keimanan, (;11 a(4 $$L\ifi',ri;i(niscaya Allah akan

mengadzab mereka dengan adzab yang pedih di duryia) dengan

pembnnuhan, penawanan, dan peftlmpasan harta.- '{;.fit (dan di

aktirat) dengan ry neraka. )j U qi$l A A V2 (dan mereka

selrali-tmli tidak mempunyai pelindung di muka bumi) yang dapat

melindungi mereka, y{; (dan tidak [putal penolong) yang dapat

menolong mereka.

Ibnu Ishaq dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ka'b bin

Malik, ia menuturkan, *Ketika ditun[rkannya Al Qur'an yang

menyebutkan tentang oriang-orang mnunafik, Al Jallas berkata, 'Demi

Allah, jika orang ini benar, tentu kami lebih buruk daripada keledai.'

Hal itu, didengar oleh Umair bin Sa'd, maka ia pun berkata; 'Demi

Allah watrai jallas, sunggutr engkau adalah yang sangat aku cintai,

bagiku engkau adalah orang berparai terbaik di antara mereka dan

paling menjaga diri di antara mereka gnttrk dimasuki se$ratu yang

dibenci. Tapi sungguh englrau telatr mengucapkan perkataan yang

kstika engkau m€ngatakannya maka itu sgnggUh mencemarkanmu,

dan bila alnr membiarkannya maka sungguh itu akan
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membinasakanku. Salatl satunya malatr terasa leibh buruk bagiku dari

yang lainnya.' Lalu ia bertolak menuju Rasulullatr SAW, lalu

menyampaikan apa yang dikatakan oleh Jallas. Namun Allatl

bersumpah bahwa ia tidak mengatakan itu, batrkan mendustakan

Umair. Lalu Allah menunrnkan ayat ll1 6 if,, f ; fi (Mereka

[orang-orang munafik ituJ bersumpah dengan [namal Allah, bahwa

merelra tidok mengatalun [sesuatu yang merryakitimu)." Ibnu Abu

Hatim juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang menyerupai itu.

Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-Syaikh, Ibnu Mardawaih dan Al
Baihaqi di dalam Ad-Dalail meriwayatkan dari Anas bin Malik, ia

mqnuturkan, "Adalah Zaid bin Arqam, ketika Nabi SAW sedang

berpidato, id mendengar salah seorang munafik berkata, 'Jika orang

ini benar, sungguh kami ini lebih buruk daripada keledai.' Zaid

berkata, 'Demi Allah, beliau benar, dan engkau memang lebih buruk

daripada keledai.' Lalu ia mengadukan hal itu kepada Nabi SAW,

namun orang munafik itu menyangkal. Lalu Allah menurunkan ayat:

ll1 C, fi 6AZ (Mereka [orang-orang nunafik ituJ bersumpah

dengan [namal Allah, bahwa mereka tidak mengatakan [sesuatu yang

menyakitimuJ)."

Ibnu Jarir, Ath-Thabarani, Abu Asy-Syaikh dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Ketika

Rasulullatr SAW sedang duduk di bawah bayangan sebuah pohon,

beliau bersabda, t'tlk x 6;e rif .gG3',#je\'ltibui *b Ul

(Sesungguhnya alcan datang kcpada kalian seseorang yang

memandang kepada kalian dengan pandangan syetan. Jika ia datitng

lrcpada lralian, maka janganlah kalian berbicara dengannya). Tidak

berapa lama, muncul seorang lelaki yang matanya miring, lalu

Rasulullah SAW memanggilnya, lalu berkat4 'Oi)i^bL Ul .ii# i:/r,
(Atas dasar apa englcau dan teman-temanmu mencelatz?). Lelaki itu

[menyangkal, lalu] beranjak dan datang kembali bersama teman-

temannya, lalu mereka bersumpatr dengan menyebut nama Allatl
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bahwa mereka tidak mengatakan itu, hingga mereka dilepaskan. Lalu

Allah menurunkan ayvt: $S ( ify 4E (Meretra [orang-orang
munafik'ituJ bersumpah dengan [na*al Allah bahwa mereka tidak

mengatakan [s esuatu yang menyakitimrJ).u"'

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Qatadah, ia menuttgkan, "Disantpaikan kepada

kami, bahwa ada dua lelaki yang berkelahi, salah satunya dari

Juhainatr, dan yang satu lagi dari Ghifar. Orang Juhainatr merupakan

sekutu kaum Anshar, lalu orang Ghifar itu mengalahkan orang Juhani,

kemudian Abdullatr bin Ubay mengatakan kepada suku Aus,

'Tolonglah saudara kalian. Demi Allah, orang-orang seperti kami dan

seperti Muhammad tidak lain kecuali sebagaimana yang dikatakan

orang: Anjingmu gemuk karena memakanmu. Demi Allah, JW "{Jsf Vi ?$16;;4A,tJl (sesungguhnyaiika Hta tetah kembati

kc Madinah, benar-benqr orang yang htat akan mengusir orang'

orsng yang lemah daripadanya) (Qs. Al Munaafiquun [63]: 8).' Lalu

seorang lelaki muslim pergi menghadap Rasulullah SAW

menyampaikan hat itu, lalu beliau pun mengutus utusan kepada

AMullah bin Ubay unttrk menanyakan hal itu, ia bersumpah

dengan menyebut nama Allah batrwa ia tidak mengatakan itu. Lalu

Allah mennnurkan ayat: $\6je- (Mereka [orang-orang munafik

ituJ bersumpah dengan [namal Allah)."

Mengenai hal ini, masih banyak hadits-hadits lainnya yang

menyebutkan tentang sebab turunnya ayat ini, namun apa yang telatr

kami kemukakan ini sudah cukup.

Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabarani, Abu Asy-Syaikh dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya,

r,2 Disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam Tafsirnya QBn) dari jalur lbnu Jarir;

AI Haitsami di dalam Majma'Az-Zmtaid(71122), di dalamnya disebutkan: duduk di
bawah bayangan kamarnya. Dan ia mengaakan, "Diriwayatkan oleh Ath-
Thabarani." Datam riwayat lainnya ia mcngatalcan; "Diriwaya&an oleh Ahmad dan

AlBazzar, Para perawinla adalah para pcrawi Ash'Shdlih.'?
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\]li- 1 QlFt (dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat

mencapairrya), ia berkatq "Seorang lelaki yang biasa dipanggil Al
Aswad, berkeinginan membunutr Nabi SAW."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari As-

Suddi mengenai firman-Ny 
", 

l]$-J Ql#t (dan menginginkan"apa

yang mereka tidak dapat meficapainya), ia berkata, "Mereka ingin

menyematkan matrkota kepada Abdullah bin Ubay."

Ibnu Majatr, Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-Syaikh,

Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi di dalam Sunan-nya meriwayatkan

dari Ibnu 
. 
Abbas, ia berkata, "Seorang lelaki terbunuh pada masa

Rasulullah SAW, lalu diyatnya ditetapkan dua belas ribu. Itulah

firman-Ny a, .ey,Z, at,A;ifi$'i,Jilit .I1 Wt:t (dan mereka ridak

mencela [Allah dan Rasul-NyaJ, kecuali karena Allah dan Rasul-Nya

telah melimpahtran karunia-Nya kepada merela), yakni, menghukum

mereka dengan diyat."ls3

'a3?J3'"9i5 4#t efr( -#'ii 5e7 # # #

<,9; rfi $'$ .*W . A#t o; A*Y,-tii, @D'u:ry1l

(J,: |ff: (, .filHfi q: if$ ;- Jt'rr.fi i.6r6{#Lft @

H#3 ;rj, &'rfi 6:ri4 fi @ ai#\ju
'u A*;fi 6r;\ 4i1i @ -|;5i $i'ifr (;Y,

'bj#33;4{F,_,45 65V *S:Sr --J Arryli

ts3 Dht,'rf Ibnu Majah Q629),dan dinitai dha'ifolehAl Albani.

Sar"'{r'dx';""'e
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uDan di antara mereha ada orang yang telah berihru kepada Allahz

'sesungguhnya jiha Allah numberihan sebagian dort harunb-Nya

hepada kami, pasri funi ahan bercedckah dan postilah horrti

termasuh orungqrung yang shalih.' Ma*a seteloh Alloh

memberihan kepadt mcrcha sebogian darl lurunia-Nya, mete*o

kihir dengan haranh itq dan berpaling, don nerelnnwnongW
ororg4tang yang selalu membelahangi (hebenoran). Moka Allah

menimbulhan kenunofihan pada hali nereha soznpat hqaaa waha

mereka menemui Alloh, harena mcrcka telah mcmwtgkiri lerhodap

Allah f,payang telah mcreka ifuarhan hepada-Nya dan (iuga)

*arena mereha selalu berdwta. Tidaklah mcreko tahu bahwasannya

Allah mengetahui rahosiadan bisihan mereka, fun bahwasanya

Altah arflot mengetahui segala yang ghaib? (Otangorang munafih)

yaitu orangerang yang twncela orung4tang mabrrin yang

mcmbert sed&ah dengan saharela dan (mencelQ orarrgotang yang

tidah memperoleh (urrtuk disedchahhan) selain sehodar

hesonggupannya, maha orungQrung munaSh itu nunghina mereho

Allah akan membqlqj penghinaan nureka itg dan untuh nureha

adztb yang pedih." (Qs. At-Taubah lglz 75-79)

Lam pertama pada kalimat: -3tr1 (Sesungguhnyo iika) Allah

4#i V63( (memberikan tupoda kami sebagian dwi karunia-Nya)

adalah laam al qasam (an partikel nrmpah). Sedangkan lan kedlua

pada kalimat: "$i5 @asti kami akon bersedekah) adalah laam la

jawab lil qasam wa asy-syart (laam penimpal sumpatr dan syarat).

Makna "di$ adalatr pasti kami akan mengeluarkan sedaqatr, yaitu

lebih umum daripada yang diwajibkan dan lainny a. 'a-2511'U"JK{t

(dan pastitah kami termasuk orang-orang yang slwlih),.yakni,

termasuk golongan orang-orang yang shalih dari kalangan orang-

orang beriman yang melaksanakan kewajiban-keurajiban agama dan

meninggalkan keharaman-keharamannya
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a,i; ,f: Vi; +W 'e}5 ot ,4*t;-(ili lMata setetah

Attah memierttran kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, merelu

kikir den$an ksunia"itu, dan berpallng, don mereka memanglah

orang-orang yotg" selalu membelakangi [kcbenmanJ), yakni, setela]r

Allatl membetikah kepada rnereka rezeki yang mereka minta, mereka

malatr pelit demgannya,' yakni,dengan karunia yang telah diberikan

kepadatmereka, sehingga mereka tidak mau menyedekatrkan-sebagtan

iurirrru sebagaimana yang telatr mereka sumpaSkan lf$ (dan '

berpafling),'yakni berpaling dari ketaatan kepada Allah dan berpaling

dari rnenyedekatrkan sebagian kartrnia yang telah diberikan Allatl

kepada mereka <ri? d; <*" mereka memanglah orang'orang

yorg ,rtolu membe[a*aig fkebenaranJ), yakni, dan kondisinya

batrwa mereka itu memang orang-orang yang selallu membelakangi

kebenaran di. setiap waktu semenjak sebelum Allah memberikan

kepadamerekarezekiyangdiberikan-Nyaituhinggasetela}r
diberikan-Nya itu kePada mereka.

Firman-Nya" ';i&- ; Jl't*fi A 6q'# (Maka 'ail!
menimbullran kcmurufikan pada lnti mereka sampai kepada waktu

merelra rnenemui Attah), fa'il-nya di sini adalah Allah swT, yakni:

Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka yang di sebabkan

oleh berpalingnya merekq dimana kemuroafikan itu tetap bercokol dan

berkesinambungan di dalam hati mereka 'nfrr|-Jl@ampat kepada

waldu mereka menemui Allah) 'Azza.wa Jalla'

Suatupendapatmenyebutkan,bahwadhamir.nyakembali
kepada ..kekikiran,, yakni: Maka kekikiran dengan apa yang telah

dianugerahkan Allah kepada mereka itu menimbulkan kemunafikan

pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah akibat

kekikiran mereka;'sebagai balasan atas kekikiran mereka.

M$na -#;1 (Maka Atlah menimbuthnn),-r.*t'Allah swT

menjadikan kemunafrkan itu tetap bercokol di dalam hati mereka

hinggabatas wakhr tersebut sebagai akibat dari kekikiran itu' 8a'pada
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kalimat i-#it ( '61 l;iJil td (koreru mereka telah memungWri

terhadop Allar, apa yang telah mereka ibarkb, kcpda-l'lya) adalah

baa' sabobiyah (menrrojukkan sebab), yang berarli, disebabkan

pengingkamn mereka terhadap apa yang telatr mereta ikrarkan kePada

Allalu yaitu bersedaqah dan menjadi orang shalih. Demikian jvgaba'
pada kalimat 6}*Vl4q @, fiuSoJ kmena mereka selalu

ber&tsta), yalari, disebatkan oleh 
-pendtrstaan 

mereka tertadap apa-aPa

yang dibawakan oleh Rasulullah SAW.

Kemudian Allah mengingkari merekq Allatt prm berfirman,

W- 1l (TidaHah mereka tahu), yakni orang-orang munafik. Ini

dibaca juga dengan ra'bertitik dua di atas sebagai khitlnb bagi kaum

mnkminin. #;33 ;3ie '& '31 $i ltot*^orrrryo Allah

mengetalnti rahosia fun bisikan mereka), yakni semua kemunafikan

yang mereka rahasiakan dan semua yang mereka bisikan-bisikan di

antara scsaura, rnerpka yang berupa celaan terhadap Nabi SAW dart

para satrabatrya scrta tsrhadap Islasr. V#\ llC X 6: @r,
balwasanry Allah amat mengetahui segala yang gtqib), maka tidak

ada sesuatu keghaiban yang luput darinya, bagaimana pun bentuknya,

dan termasuk juga apa yang terlontar dari orang-orang munafik.

Firman-Nyq <a*i::i 6i;. ail (f,orory-orong

nunofihJ yaiu orong<rrong yong metrela orongarang nw,lonin yng
memberi dengan sakoela), maustwl di sini tyalsri 6ji l pada

posisi naslub, tfrau rofa'sebagai cclaan, abuiaar sebagai badot dari

dlnmir @ #;33 ;3i:t Qahasia dan bisikan mereka). Makna

.1rit (mencela) adalah 3f6i (mencela). Penjelasannya telatr

arcmrrrr*an. 4.-;f:J1adalah t*i;lit (yang memberi dengan

sr*arela/menyumbani/menderma), tl$, artinya ftsr tmenaermal.
Maknanya: bahwa omng{rang mrmafik itu mencela kaum muslimin

saat mereka menyumbangkan huta merelo dan memgeluar*amya

turtuk sedaqab yang mana mercka mengaakm, *Allah tidak
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memerlukan ini.i'Mereka juga mengatakan, "Mereica tidak melakukan

ini keouali karena riya dan tidak.iklrlas karena Alah.:'
"'' 

Kalim at:' ,$i.51 --2 Gedeknh) be*attan dengan 6;#.
(menc eila), yakni:' orang-orang mUnafik ifir rmencela mereka mengenai

sedaqatr. ''

FirmanNy:nli*$y*o!'i,:{65:i(!:ty*o:taJorang-
orang yang tidak memperoleh [untuk disedetahkanJ selain sekadar

lrcsanggupannya) di''athf-km 6--:tf5l Oang memberi dengan

sularela),yakhi: mencela orang-orang yang memberi dengan sukarela

dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu untuk

disedekatrkan selain sekadar kesanggupannya' Ada juga yang

mengatakail bahwa ini di-'athfy^ kepada 'W#1 (orang-orang

mubnin),yakuri: mencela orang-orang yang memberi dengan sukarela

dari kalangan orang-olang mukmin dan dari kalangan orang-orang

yang tidak rnemperoleh sesuatu untuk disedekahkan selain sekadar

kesang gupannya. Lata^ i3i+.dibaca dengan fathah pada i i im. i4lj r,

dengan dhammah.dny" iitirlt ftemampuan), sedangkan dengan

fathah artinya '-iiAJ 
ftesulitan).,Ada juga yang mengatakan bahwa

keduanya adalah dua macam logat dan mempunyai arti yang sama.

Penjelasan tentang ini telah dipaparkan di muka. Maknanya: Batrwa

orang-orang munafik itu mencela : orop$-ofZto$ mukmin yang

merryedekahkan dari karturia yang mencukupi mereka'

FirmanNyu, 'it 'tij4 (maka orang-orang munafik in
menghina mereka) di-'athf-lcan kepada 6r#- (mencela), yaknii

mengolok-olok ' mereka 'karena sedikit .sedaqah yang mereka

keluarkan, padatral itu adalatr batas puncak kemampuan mereka.

Firman-Nya, '& ftfr'h1 (Allah akdn membalas Pienghinaan

olokan mereka terhadaP ofturg-mer,q\y irrf, yakni, Allah membalas

or*g .uk-in dengan penghigan seperti itu pula, yang mana Allatr

menghinakan *.rit" Uut*" Allah akan menghinakan, merendahkan

dan mengadzab mereka. Ini b€ntuk ungkapan' penyamaan
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sebagaimana ungkapan lainnya Ada juga yang mengatan bahwa ini

sebagai doa keburukan atas mereka, bahwa kelak Allah akan

menghinakan mereka sebagaimana mereka menghinakan kaum

muslimin. 'J $fr {t <*" unruk mereka adzab yang pedih), yakni,

yang pasti, berkesinarnbnngan dan sangat menyakitkan.

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-Syaikh, Al
Askari di dalam Al Amtsal, Ath-Thabarani, Ibnu Manduh, Al Barudi,

Abu Nu'aim, Ibnu MardawaitU Al Baihaqi dan Ibnu Asakir

meriwayatkan dari Abu Umamatr Al Bahili, ia menuturkan,

"Tsa'labah bin Hathib datang kepada Rasulullatr SAW lalu berkata,

'Wahai Rasulullatr, berdoalah kepada Allah agar Dia

mengenugerahiku rezeki.' Beliau menjawab, ,f\y W ,*i U- 'tV-l

*t I f 'u'P 6:il5 (Kasitan engkau wahai Tsa'labah sedikit

[harnJ yang kau tunaikan kesyuhtranrrya odalah lebih baik daripada

barryak thartal yang tak mampt [kau tunaikan kcsyttkaran|nya).

Tsa'labah berkata, 'Wahai Rasulullab berdoalatr kepada Allatr agar

Dia mengenugerattiku rezeki.' Beliau berkata lagi, ,tl ,7i;6 i',!;i)
'e3r.l 6i ,ijq{t ,f ;t'bibf tb Y ,e trt<t'ot 

",vl 
(Kasihan

engkau wahai Ta'labah, mengapa engkau tidak ingin meniadi

sepertiht. Seandainya aht mau agar Tuhanht menjadikan gunung ini

sebogai emas untukktt, maka itu akan terjadf). Tsa'labatr berkata lagi,

'Wahai Rasulullah; berdoalatr kepada Allah agar Dia

mengenugerahi}u rezeki. Sungguh, demi Dz.at yang telatr

mengutrsmu dengan kebenaran. Jika Allatr memberiku harta, aku

pasti akan memberikan haknya kepada setiap yang berhak.' Beliau

berkata tagt,';;+t \ # 'u ? ';31 W'[8 ,4;E ti-'o-r-t (Kasihan

engkau wahai Tsa'labah sedikit [hartal yang lrau tunaikan

kcsyuhtrannya adalah lebih baik daripado banyak ftartal yang tak

mampu [kau tunaikan kesytfuranJnya). Tsa'labatr berkata lugt,

'Wahai Rasutullah, berdoalah kepada Allah Ta'ala.' Maka Rasulullatl

SAW pnn berdoa, 'lu li31 ';ili ga,eUatt anugerahilah dia turta).
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Lalu Tsa'labah mengurus kambing, kemudian berkembang

seperti kawanan unta hingga menyempitkan Madinatr. Lalu ia pun

membawanya ke tempat lain. Ia biasa mengikuti shalat di siang hari

bersama Rasulullah SAW, namun tidak rnengikutinya bersama beliau

di malam hari. Kemudian kawanan kambing itu semakin berkembang

sehingga ia prur semakin jauh membawanya fte tempat yang lebih

Iapang), maka ia pun tidak lagi turut shalat (bersama Rasulullatr

sAw) baik di siang hari maupun di malam hari, kecuali dari Jum'at

ke Jum'at ia shalat bersama Rasulu-llah SAW. Kemudian kawanan

kambingnya semakin berkembang lagi sehingga tempathya tidak lagi

mencukupi, maka ia pun meninggalkan tempat itu (ke tempat lain

yang lebih lapang), dan ia tidak lagi turut shalat Jum'at dan tidak pula

menyaksikan jenazatr Rasulullatr SAW. Suatu letika ia berjumpa

dengan para pengendara unta, ia bertanya kepada mereka mengenai

berita-berita. Rasulullah SAW merasa kehilangannya, beliau pun

menanyakan tentang fttrabarnyq mereka pun mengabarkan bahwa

dulu Tsa'labatr membeli kambing, dan Madinatr sudah tidak cukup

lagi (untuk kambing-kambingnya), dan seterusnya mereka

menyampaikan khabar tentang Tsa'labatr kepada beliau. Lalu

Rasulullatr SAW bersabda, *6 i. # {t ,*b i. $* '{"
(Kasihan Tsa'labah btn Haihib. iasihan Tsa'tibah b'in Hathib).

Kemudian Allah Ta'ala memerintatrkan Rasul-Nya untuk memungut

zakat dan menurunkan ayat: 'i3.3 ;l>X U L 1rl,*oittot, zakat dari

sebagian harta merela). Maka Rasulullah SAW mengirim dua orang

utusan, seorang dari suku Juhainah dan seorang lagi dari Bani

Salamah, keduanya bertugas memungUt zakat. Keduanya diberi surat

catatan tentang usia-usia unta dan juga kambing serta cara

memrxrgutnya dan rnenyalurkannya. Keduanya juga beliau

perintatrkan Untuk mendatangi Tsa'labatr bin Hathib dan seorang

lelaki dari Bani Sulaim. Kedua petugas itu berangkat dan menemui

Tsa'labah, lalu meminta zakat. Tsa'labatr berkata, 'Tunjukkan surat

kalian.' Ia pun melihatnya, lalu ia berkata, 'Ini tidak lain hanyalatr
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upeti. Pergilatr kalian berdua hingga kalian melaksanakan tugas, lalu

kembali kepadalu.' Keduanya pun beranjak. Sementara orallg Sulami

mendengar tentang mereka berduq lalu ia pun menyambutnya dengan

lmta terbaiknya, lalu kedua pehrgas itu b€rkat4 'sebenarnya

kewajibanmu adalah di bawaturya ini.' Lelaki itu b€rkata, 'Aku tidak

mau mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan harta terbailftu"

Maka kedua petugas itu pqn menerimanya. Setelah selesai, ia

mendatangi Tsa'labah lagi. Tsa'labatr berkata" 'Tunjukkan surat kalian

kepadaku.' Ia pgn melihatnya, lalu berkata, 'lni tidak lain hanyalah

upeti. Pergilatr kalian bedua hingga aku kemukakan pendapatku.'

Maka keduanya pun pergi hingga sampai di Madinah. Tatkala

Rasulullah SAW melihat ,keduanya, 
beliau bersabda sebelum

keduanya berbicara, *g i l:ldrt'dt (Kasilnn Tsa'labah bin Hathib),

dan beliau mendoakan kebertatran-untuk orang Sulami ihr. Lalu Allatl

mentrnrnkan ayat '.irf ry # ,ililOan di antara mereka ada orang

yang telah beribar kcpada Altah) hingga tiga ayat. salatt seorang

kerabat Tsa'labatr mendengar itu, lalu ia menemui Tsa'labatr, lalu

berkata, 'Celaka engkau wahai Tsa'labah, telatr diturunkan ayat

mengenaimu demikian dan demikian.' Maka Tsa'labatr pun menemui

Rasulullatr SAW lalu berkata 'Wahai Rasulullatr, ini zakat hartaku''

Rasulullah SAW bersabda, |* ,!?t'ol ,*:6 &r Lt (sesungguhnya

Allah telah melaranght menerima darimz). Maka Tsa'labatr pun

menangis dan menaburkan tanah di kepalanya. Rasulullah SAW

bersabJa, ,t# i, '$fll ,Lt:,a:i.;it;l ti; (Ini (akibat) perbuatanmu

sendiri. Aht telah memerintahlanmu namun engftau tidak

mematuhiku)

Rasulullatr sAw tidak menerima darinya hingga beliau wafat.

Lalu pada masa pemerintatran Abu Bakar, Tsa'labah berkata, 'Watrai

Abu Bakar, terimalah zakatdariku. Sung$h engkau telah mengetahui

kedudukannya di kalangan golongan Anshar.' Abu Bakar berkata,

.Rasulullatr SAW tidak menerimanya, mengapa ah hanrs
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menerimanya?' Maka Abu Bakar pun menolak menerimanya.

Kemudiari pada masa pemerintahan Umar bin Khaththab, Tsa'labatl

menemuinya lalu berkata, 'Wahai Abu Hafsh, watrai Amirul

Mukminin, terimalah zakatdariku.' Hal itu dirasa berat oleh golongan

Muhajirin dan Anshar serta para isteri Nabi SAW. Umar pun berkata,

'Rasulullatr sAw tidak menerimanya dan demikian juga Abu Bakar,

haruskan aku menerimanya?' Urnar menolak menerimanya'

Kemudian ketika Utsman memerintatr, Tsa'labah pun memohon agar

mau menerima zakatnya" Utsman berkat4 'Rasulullah SAW tidak

menerimanya, demikian juga Abu Bakar dan umar, hanrskatr aku

menerimanya darimu?'Utsman pun menolak menerima darinya. Lalu

Tsa'labatr meninggal pada masa khilafah Utsman. Berkenaan denggn

itu telatr dittrnurkan ayat: '44fli 'n 69# €rt#- cl,151

,#iAl .-, ([orang-orong ntmalik] yain orang-orang yang

mencela' orang-orang muhnin yang memberi sedelah dengan

sukarela). Itu berkenaan dengan zakat."ls4 Hadits ini diriwayatkan

dari hadits Mu'adz bin Rifa'atr, dari Ali hin Zaid, dari Abu

Abdirratrman Al Qasim bin Abdunatrman, maula Abdullatr bin Yazid

bin Mu'awiyah, dari Abu Umamah Al Battili.

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

di dalam Ad-Dalail meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-

Nya, '.1r1 '^ii g #j (Oo" di antara mereka ada orang yang telah

beribar kcpada Altah), ia berkata, "Demikian itu karena seorang

lelaki yang biasa dipanggil Tsa'labah, dari golongan Anshar,

mendatangi suatu majlis lalu bersaksi kepada mereka dengan

mengatakan, 'Jika Allah menganugera?riku dari karunia-Nya, niscaya

aku berikan hak kepada setiap yang berhak, dan aku akan bersedaqatt

darinya serta untuk kerabat.' Lalu Allah memberinya cobaan dengan

menganugeratrinya dari kartyria-Nyq namtm ia malatr menyelisi

rs Sangat dha'if, disebutkan oleh Al Haitsarni di dalam Maima' Az-Zawaid
(7D2) dan ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, di dalam sanad-nya
ilraaiat Ali bin yiiO et Ahani, linatntk(rlwayatrya ditihggatkan)."
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sumpahnya. Hal itu membuat Allah murka karena ia menyelisihi apa

yang telah disumpatrkannya. Lalu Allatr mengisatrkan perihalnya di

dalam Al Qur'an."

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Al Hasan: Batrwa seorang

lelaki dari golongan Anshar yang mengatakan ini, lalu anak pamannya

meninggal dan ia mewarisi harta darinya. Lalu ia bersikap bakhil

dengan harta itu dan tidak memenuhi apa yang telah diikrarkannya

kepada Allah. Maka ia ditimpa oleh kemunafikan di dalam hatinya ia

berjumpa dengan-Nya. Itulah: lj\b YJrs ls6: (. 'Sl W L"
6i* Qrarena merela telah memungkiri terhadap Allah apa yang

telah merelra ibartan kcpada-Nya dan [iugal lcarena mereka selalu

berdusta)''Bukhari, 

Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu

Maslud, ia menutrkan, "Ketika diturunkannya syarat tentang

sedaqah, kami mengembannya di punggrrng kami. Lalu seorang lelaki

datang membawakan sedaqatrnya yang banyak, orang-orang pun

berkata, 'Ia riya.' Lalu Abu Uqail datang membawakan setengah sha',

maka orang-orang munafik berkata, 'sesungguhnya Allah tidak

membutuhkan sedaqatr orang ini.' Lalu turunlah ayat: 45t
.4-*:F, 6iJ-([Orang-orang munafikJ yain orang-orang vang

mencela orang-orang mulonin yang memberi sedelwh dengan

sukarela)."155 Mengenai masalatr ini masih banyak riwayat-riwayat

lainnya.

Abu Asy-syaikh meriwayatkan . dari Qatadah mengenai

firman-Nya, $-;fX 6r;6- 5.51 ([orang-orang munafikJ

yaitu orang-orang yang mencela orang'orang muhnin yang memberi

sedelrah dengan sukarela), ia berkata, *Yakni W:i;it e ot#.
(mencela orang-orang yang memberi sedaqah dengan sukarela)."

t55 Muttafaq 'alaih, Al Bukhari (l4t) daa'Muslim QnW) dari hadits Ibnu
Mas'ud.
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6t'6_;s,:r&{l;:soL{;i.;l;IFfir
'44;rt i;ifr e *71 {dri :t#; 

^V 

W e -& lV''{
't V- 6 fifs,i{ S;S 31+ 6+ {,;;" O}fiilt1;
d,rSrr+ 3( ST At;*{ $6 ;i,W o #t #i\

ti:F;t,fr e:Hxi:r$'&fi0 JYas*,og

{b3ii6 il; t;\ ;fiu,,V)'Ktf:;';; W J3 ('1 |4

@a#LI
"Kamu memohonhan ampun bagi nuteka atau fidah hanu

mohonhan arnpun kepada mereha (adalah sama saia). Kendatipun

hamu memohonhan ampun bagi mereha taiuh paluh hali naman

Auah sekali-kalitidak ahan membefi ampun kepada mereha Yang

demikian itu adalah karena mereka kalir kepadaAllah dan Rosul-

Nya. Dan Allah tidah memberi petuniuh kepada haum yangtasih"

Orang-orang yang ditkggalkan (tidah ikat berperang) itu merosa

gembira dengan tinggalnya mereha di belahang Rasulullah, don

mereka tidah suha be$ihad dengan harta daniiwa mereka pada

jalan Allah, dan mereha berhatar'langanlah kama berangkat (pergi

berperang) dalam panas terik ini.' Katahanlnhr'Api neraha

,,, . Jahannam itu lebih sangat ponas(nya)r' iihalau mereha

mengetahul Maka hendaklah mereha tertawa sedihit dan mcnangis

banyak, sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka keriahan

Maha jikaAllah mengembalihanmu kepada satu golongan dari

mcreka, kemudian mcrefu numinta iZk hepodamu untak heluar

';,r5r1 j,W)\G6$tK*rSSK;;$@'\ffi-li'(i
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(pergi berperang), maha hatahanlahr'Kamu tidah boleh heluar

bersamaku selama-lamanya dan tidah boleh mcmbrangi musuh

bersamaku Sesungguhnya hamu telah rela tidah pergi berperang

pada katiyang pertama Karena itu dadahlah (tkggallah) bersama

orang4rrang yong tidah ikut berperang."'

(Qs. At-Taubah [9]: E0-E3)

Allah SWT memberitatrukan Rasul-Nya SAW, batrwa ada atau

tidak adanya permohonan ampun darinya untuk orang-orang munafik

adalah sama saja, demikian ini karena mereka itu bukanlatr orang-

orang yang berhak memperoleh permohonan ampunnya Nabi SAW,

dan tidak ada ampunan bagt mereka dali Allah SWT. Maka ini seperti

rirman-Nya, 'F* S:;t- J C;{ I 61. i}41 $ (Katatrantah,

"Nalkbhlranlah hartamu baik dengan sukarela ataupun dengan

terpalaa")

Kemudian Allah berfirman, {N ';;- ;8"7'r#'{ ;}t:3' oy

(Kendatipun kamu memohonkan arnpun bagi mereka tujuh puluh kali,

namun Allah sekati-tcati tidak akan memberi ampun kepada mereka).

Ini mengandung penjelasan bahwa tidak ada ampunan dari Allah SWT

bagi orang-orang munafik walauprur Nabi SAW banyak memohonkan

ampunan bagi mereka. Jadi maksudnya bukan berarti batrwa bila

beliau menambah lebih dari tujuh puluh kali lalu itu diterima

sebagaimana pemahaman tentang bilangan, bukan begitu maksudnya,

akan tetapi maksudnya sebagai ungkapan mubalaghaft tentang tidak

diterimanya permohonan ampun bagi mereka. Orang Arab sudatr biasa

menggunakan ungkapan semacam ini dalam perkataan mereka

memaksudkan banyak. Malmanya: Bahwa Allah tidak

mengampuni mereka walaupun engkau memohonkan ampun

mereka dengan permohonan ampun yang sangat banyak.

r saat

akAn

rmtuk

Sebagian ahli fikih
bilangan yang khusus ini
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ampun itu bila melebihi jumlatr tersebut. Hal ini dituqiukkan oleh

riwayat dari Nabi sAw -yang lengkapnya nanti akan dipaparkan

setelatr ini-, batrwa beliau bersabda' #r ,Si'04:\'<S"nSS"h akan

melebihi tujuh puluh kati). Sebagian lainnya menyebutkan tentang

dikhususkannya penyebutan tujutr puluh, ia menyebu&an bahwa tujutr

adalatr angka yang muliq karena merupakan jumlaft langit, bumi, laut,

pena, bintang-bintang, planet-planet, dan hari-hari dalam sepekan.

Lalu semua itu bergerak dali tujuh hingga sepuluh, karena setiap

kebagikan diganjar dengan puluh kali lipatnya.

Ada juga yang mengatakan, bahwa dikhususkannya

penyebutan tujuh puluh, karena Nabi SAW bertakbir tujuh puluhtali

pada pamannya, Harr:y.ah. Jadi seakan-akan Allatt mengatakan: Bila

engkau memohonkan ampun untuk mereka tujrfi puluh kali sehingga

setara dengan takbirmu terhadap Hamzatt.

Manshub-nya 3,:I" (niuh puluh) karena sebagai mashdar,

seperti halnya ungkapan: 
'f.* ;i* 6* (X" memulnrlnya dua

pulutr kali pukulan)

Kemudian Alhh menyebutkan alasan tidak adanya ampunan

bagi merek4 sebagaimana firman-Nya' 4$; lll-#'u lil',Af'
(Yang demikian itu adatah koretta mereka lcafir kcpada Allah dan

Rasut-Nya), yakni, tidak adanya ampunm bagi mereka itu adalatr

karena kekufiran mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. 6tS'iti
'6i;It'ffi <O* Attah tidak memberi petuniuk kcpada laum yang

fasik), yakni, orang-orang yang mernbangkang yang keluar dari

ketaatan lagi melampaui batas-batasnya. yang dimaksud dengan

petunjuk di sini adalatr yang mengantarkan kepada yang diinginkan,

bulen petunujgk yang bermakna hidayatr dan menunjukkan jalan.

"'t"'. Kemudiai Allah SWT menyebutkan jenis lainnya dari

keburukan-keburukan orang-orang mrmafik, Allah pun berfirman,

,itt SiS a|+ ,2{;L,3;lA1'e3 (orang-orang vang ditinggalkan

[tidak ihtt berperangJ itu, merosa gembira dengan tinggalnya merekn

i
!

{

i
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di ' bela.lepns Rasutullah), 3;l#1, .?dalatt ttlfifl',*, (YanB

ditinggalkan), yakni, mereka yang memiqlp Eln,F9Padl,.\qrylullatr

A1{.,lalansan orang-orang munafik, lalu beliau meggizinkql,mereka

dan meninggalkan mereka di Madinah ketika perang Tabuk. Atau

mereka adatatr orang-orang yang ditinggalkan Allah dan ditatran, atau

ditahan oleh syetan, atau dibuat malas oleh sYetan, atau ditinggalkan

oleh orang-orang yang beriman. Makna Frt:L"(dengan ttnlgalnya

mereka) yakni 'e;y. (dengan tinggalnya mereka). Dikatakan - Ui
(&3 - r'rji yang urtinyu |i+ laua*1. 6* 'cuil (didudukkan oleh

yang lainnya; disuruh duduk oleh orang lain). Demikian maknanya

yang disebutkan oleh Al Jautrari. kalimat ini terkait dengan 'd
Yakni: Orang-orang yang ditinggalkan itu, merasa senang dengan

tetap tinggalnya mereka. Manshub-nya iI. )fi 3{+ 1di belakang

Rasulullah) karena sebagai zharfwt* d;d'(tinggalnya mereka). Al

Akhfasy dan Yunus mengatakan, "l!i4jt bermakna tiB:ir @elakang),

yakni setelatr Rasulullah SAW. Demikian. ini karena aratr depan yang

drtuju oleh seseorang menyelisihi arah'yang belakangan.?1, Quthrub

dn Az-?-ajjaj mengatakan, "Makna $ Sg i{+ adalah menyelisihi

Rasulultatr ketika berjalan dan tinggal. Dan manshub'nya itu karena

sebagai maf'ul lah, yakru: mereka tetap tinggal untuk menyelisihi.

Atau sebagai hal (keterangan kondisi), yakni: dalarn kondisi

menyelisihinya." Apa yang dikatakan oleh Al Akhfasy dan Yunus

.dikuatkan oleh qira'alrrya Abu Haiwatr b ti",i'r-iA.

Firman-Nya,$l;a;,A#Vls^,lt/1.-J$(danmeretra
tidak suka beriihad dengan harta doniiwa merelw pada jaly Allah),

sehabnya adalah kikir dengan harta dan jiw4 dan tidak ,4dany1

dorongan keimanan dan keiklasan, serta adanyS yang memalingkan

dari itu, yaitu kemunafikan pada diri mereka. Dan ini mpngandqr,rg

ungkapan halus bagi orang-orang,beriman yang mengeralrkan harta

dan jiwa mereka pada jalan Allah,karena .adanya doroggan yang
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mendorong mereka melakukan ittl dan tidak adanya hal yang

memalingkan mereka dari itu.
.# ,t W { 116 (tun mereha berkata, *Jangoilah kamu

berangiot [pergi berperang] fulan ponas terik inf), yakni, orang-

orang mturafik berkata kepada saudara-saudara mereka. Perkataan ini

mgnahan mereka, melele[kan semangat mereka dan menrpakan pesan

di aptara mereka rxrtuk menyelisihi perintatr Atlah dan Rasul-Nya

Kemudian Allah memerintatr _ Rasul-Nya sAw untt*

mengatalcan kepada rnereka, ';rffi.13f1.jff.'fi 'ft136 (Api nerako

Jalurnnam itu,lebih sangat panas[nyaf' iikalau mereka mengetahui)'

Maknanya: Sesrsrgguhnya kalian walrai orang-orang munafik"

bagaimana bisa kalian bergembira dari panas yang ringan ini, padatral

neraka Jatrannam yang akan kalian masuki dan kekal di dalamnya itu

jauh, lebih panas :daripada panas yang kalian hindari ini. Ikrcna

sesgnggullrya,:kalian,tGlah lari dri penas yang ringan @a masa yang

eqrdek; lalu kalian mencebu*an diri ke dalam panas yang berat pada

maln yang panjang, bahkan tidak bsal&iruntuk selama-lauranya.

penimpal j prO" l.jlirnd 6ffi W t $itrolsu mereha

mengetalnr| dipe*irakan, yalod: Jrtolau mcneka mengAahui bahwa

itu demikian, tentrlah mereka tidak akan melakukan apa yang mereka

lakukan itu.

Firman-Nya, fi$ lK43 {S lK#{ (Motu tuntuklah mercha

tertswa sedtHt dan menangis banyak). Kodua pedntah ini bermalsna

berita. Maluranya: Malsa mcreka alcan tertarva s€dikit dan akan borr;tak

menangis. DitnrgkaPkan dalam bcNttuk pelintah unt1k menujulskm

balrwa hal ini pasti tcrjadi, bukan sclainnya lulanslubnyalafa^.{t

*'q5';;sebagai moshdar atau zh*f,yakni: f;ir .;Aitry i3ib

ttli$&" y*g sedikit dan tangisan yang oan'-yak) atau r]5 6ti3i )tXI U63

(masa yang scdikit dan masa yang banyalc).
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'btift V( q''.(; $ebagai pembalasan dari apa yang selolu

merelra tcerjatran), yakni, sebagai pembalasan yang disebab*an 'oleh

kemaksiatan-kemaksiatan yang selalu mereka perbuat. Manshub'nya

((i tarena sebagai mrchdar, ya1,ai: ito- ii:i;- (mereka dibalas

dengan pembalasan).

'& fi6 Jy'ir{i -!L{: ;tf {u"t iiko Atlah mensembalitlanmu

lrepada'satu golongan dmi merelw)' !''.Jr muta'addi lmemerlukan

obyekl sedangkan Lhlt laazim ttidak memerlukan obyekl. Faq' li
sini sebagai penggabung apa yang setelahnya dengan apa yang

sebelumnya. Allah mengatakan, i7{L Jl @epaaa satu golongan),

karena tidak semua yang tetap tinggal di Madinah itu orang-orang

munafik, tapi di antara mereka terdapat juga orang-orang beriman

yang"udzurnya belar, dan ada juga orang-oftulg beriman yang tidak

mempunyai udzur yang kemudian dimaafkan oleh Rasulullatr sAw

dan Allatr menerima taubat mereka, seperti halnya tiga orang yang

ditangguhkan penerimaan taubatrya. Keterangan riwayatnya akan

dikemukakan nanti.

Ada juga yang mengatakan, batrwa Allah mengatakan' *n$ Jy

(lrepada satu golongan), karena di antara mereka ada yang bertaubat

dari kemunafikan dan menyesali ketidak ikut sertaannya itu.

e3L\ XSaJg' Qremudian merelw meminta izin kepaflsmv

untuk kluar [pergi berperangJ) lagi setelatr perangmu ini, J31 (makn

tratatantah) kepada *"r.k " $f 'A V$' J;fi 'd V? J (Kamu

tidak boteh ftcluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh

memerangi musuh bersamaht), yakni: Katakanlatr itu kepada mereka

sebagai hukuman bagi mereka, di samping bahwa keikUt sertaan

mereka itu akan menimbulkan kerusakan, sebagaimana yang telah

dipaparkan di muka pada penjelasan firman-Nya, C Krrj;,A i'
{G$Sf;rV (Jika mereka berangkat bersama-sama kannu, niscoya

merelca tidak menambah ftamu selain dari kcrusakan belaka). LafaZh
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'og dibaca dengan fathah pada ya' di kedua tempatnya, dan juga

dibaca dengan suhn di keduatempatnya.

Katimat i;; :fJI i.,fti! ,U-t 'fiy1*t*gs,rn rvo kamu tetah

rela tidak pergr berperang pada kali yang pertama) sebagai alasan,

yakni: Kalian tidak boleh keltrar bersamaku dan tidak boleh

mefferangi musuh bersamaku, karena kalian telah rela dengan tetap

tinggal dan tidak turut beranglet pada kali yang pertama' yaitu perang

Tabuk.

Fa' pada kalimat: 'u-+fi '{ it1fi( (l{arena itu dutuHah

[tinggattahJ bersama orang-orang yang tidok ihtt berperang) untuk

menggabgngkan apa yang setelafinya dengan apa yang sebelumnya.

6+9t adalatr jarnak dari Lrl1;i (pengganti), seakan-akan mereka

menggantikan orang-orang yang berangkat. Adapun maksudnya

adalah orang-orang yang tidak turut berangkat perang. Ada juga yang

mengatakan, batrwa maknanya: Ikrsna itu duduklatr (taap tingeatt$)

bersama orang-orang fasik. Pengertian ini berasal dari ungfupan: 0)tl

* ,Yi U,r; (fulan mendurhakai keluarganya) apabila ia seoran-g yang

rusak di kalangan keluarganya. Dan berasal dari rmgkap*r'St'&
(susu itu rusak), yakni rusak karena lamanya berada di dalam wadatr.

Demikian pengertian yang dikernrkakan oleh Al Ashma'i. Ini dibaca:

i*;flt'€WiE Al Farra' mengatakan, "Maknanya, jil{it (orang-

orang yang menyelisihi)."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Urwah:

Batrwa A6dullah bin Ubay berkata, 'seandainya bukan karena kalian

memberi infak kepada Muhammad dan para satrabatny4 tentulah

mereka telah menjauh dari sekelilingnya. Dan dialah yang

menrgatakan, JSJf W ?\Il €;;4 (benar-benar orans vang ktnt

afuil mengusir orang-orang yang lenah daripadanya) (Qs. Al

Mnnaafiqurur [63]: 8). Lalu Allah menurunkan ayat { t'{ ffil
{ l;:S (Kamu memohonkon mrpun bagi mereka atau tidak kamu

mohonlan ampun kcpada mereka [adolah sama saio), lalu Nabi

'l
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SAW bersabda, ,*-I,Jrt j; bC-;l'lSanggtth akan melebihi tujah puluh

kali),laluAllah menurunkan ayat: { t ;ii SfuXA ;$; 'S;:"
'{Xt g-J { # (Sama saia iagi mereka, kamu mintakan atau

tidak kamu minta bagt mereka, Allah sekaliukalt ,tidak aksn

mengampuni mereka). (Qs. Al Munaafiquun [63J: 61.'r

Ibnu Abu Syaibatr, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir juga

meriwayatkan dari Mujahid menyerupai itu. Ibnu Jarir juga

meriwayatkan serupa itu dad Ibnu Abbas

Ahmad, Al Bukhari, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majatr,

Ibnu Abu Hatim, An-Nuhas, Ibnu Hibban, Ibnu Mardawaih dan Abu

Nu'aim di dalam Al flilyah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia

menuturkan, "Aku mendengar Umar mengatakan, 'Ketika Abdullatr

bin Ubay meninggal, Rasulullah SAW diminta untuk menyalatkannya,

maka beliau pun berdiri di dekat (asad Abdullah). Setelah beliau

berdiri aku berkata, 'Perlukah ini terhadap musuh Allah, Abdullah bin

Ubay yang telatr mengatakan demikian dan demikian, dan telalr

mengatakan demikian dan demikian?' Aku menyebutkan masa-

masanya, namun Rasulullah SAW hanya tersenyum, hingga ketika

aku semakin banyak berkata, beliau bersabda, f .gll ,r-# ?t * U

h' $;- ;rla?',#'A -ilg;s br iti ',t€-r 'r jf ;ei y;a,i :S.J:t ii ,'cfp
t1jb '-\l 'i '}i '#r d' 5\ 4 ,J '&l '{t .r4 (wrnoi (Jmar,

rnundurlah dariht karena sesungguhinya aht telah memilih, dan telah

dilratalran lcepadaht, "Kamu memohonkan ampun bagi merekn atau

tidak lrarnu mohonkan arnpun kcpada mereka [adalah sama sajaJ.

Kendatipun lcamu memohonlan ampun bagi merekn njuh puluh kali,

namun Allah sekali-kali tidak alcan memberi ampun kepada mereka.'

Seandainya aht tahu bahwa bila aht melebebihlcan dari tujuh puluh
alcan diampuni, maka aht akan menambahinya). Kernudian

Rasulullatr SAW menyalatkanny4 lalu berjalan mengantarkan
jenazatrnya hingga berdiri di sisi kuburnya sampai selesai. Aku merasa

heran terhadap diriku dan keberanianku [mengatakan hal tadil kepada
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Rasulullah sAw, padahal Allah dan Rasul-Nya yang lebih

mengetatrui. Demi Allah, tidak berapa lama,--hingga kemudian

tunrnlatr dua ayat: "tfr if f' St 61 311 e S e ;3 {i <o*
janganlah sekali-tuli kamu menshalati fienazahJ seseorangyang mati

di antara merefta, dan ianganlah kanu berdiri [mendoakanJ di

tubarnya). Sejak itu Rasulullah sAw tidak pernatr menyalatkan

seowtg munafik pun hingga Allah 'Azza wa Jalla

mewafatkanny".,rl56

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari

Qatadatr mengenai firman-Ny \ 3;1!,j]1 'C (Orang-orang yang

ditinggaltun [tidak ilatt berperangJ itu merasa gembira), ia berkata,

"(Yakni) perang Tabuk.'

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Ibnu Abbas: Batrwa Rasulullatr SAW

rnemeriirtafikan orang-orang untuk bemngkat (perang) bersamanya,

dan itu terjadi pada musim Panas. Lalu ada beberapa orang berkata,

'Wahai Rasulullatt, Panasnya sangat terik, kami tidak dapat berangkat,

dan sebaiknya kalian tidak berangkat di saat panas ini.' Maka Allah

berfirman, i;rfr- ligl|fr k+"( $lxaoraaan,uAPi neratu

Jahannam itu lebih sangat panos[nya|" iikalai mereka mengetahui).

Allah memerintahkan beliau untuk berangkat." Ibnu Mardawaih juga

meriwayatkan dari Jabir bin Abdullatr yang menyerupai itu'

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Ny4 i$'K;4'
w{ lK*, (Malu henfuHah mereka tertava sedikit dan menangis

banyak),ia berkata, "Mereka adalatr orang-orang munafik dan orang-

oilrng kafir yang menjadikan agama mereka sebagai senda grrau dan

permainan. Allah mengatakan: Maka hendaklah mereka tertawa

sedikit di dunia dan menangis banyak di akhirat kelak'"

"6 Shahih,Al Bukhari (4671) dan Ahmad (l/16).

784 TAFSIR FATHUL qADIR



Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatirn dan,Abu Asy*Syaikh

meriwayatkan dari Qatadatr mengenai firman-Ny4,, Jylifi.Sl{t og
'& fi(L (Maka jika Altah mengembalilunmu kcpda iotu golongan

dari merelw), ia berkata, "Disampaikan kepada karni batrwa mereka

adalah dua belas orang munafik, dan mengenai mereka dikatakan apa

yang telah dikatakan itu."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas mengenai firman-Ny a, 'i$$$'{ bJiflo (Karena itu duduHah

(tinggallah) bersama orang-orang yang tidak ihtt berperang), ia

berkata, "Yaitu orang-orang yang tidak turut pergi berperang."

.AFi: ifr, l;S'iL:,# iy'F$61 3t1, # i iy V$;
('#fii3u;

6itLg'i\f&';;i5$trtAVfr ,fi.
6jsllc3 ;i, $Lrt $l :x:ti:t r$'e\i*f, idvt.'r'' 6

;";i e'e,$ 4.tiJ1 e tjK &tg,@ i_lriii'{ K
-/ ,4? -'i . )'!''' 'tll.a'-l r4P

"Dan janganlah sekali-kali hamu menshalati (ienazah) seseorung

yang mati di antara mereka, dan jonganlah kamu berdiri

(mendoakan) di huburnya Sesungguhnya mereka telah kalir
kepada Allah dai Rasul-Nya dan mereha mati dalam keadaanfasik.

Dan janganlah harta benda dan anak-anak mere*a menarik

hatimu Sesungguhnya Allah menghendahi akan mengadzab

merelro di dunia dengan horta dan anak-anak itu dan agar

melayang nyawa mereha, dalam headaan haJEn Dan apabila

t luu'!
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diturunkan sualu surah (yang nunurhtoltkan kcpada ofarrg4furg

munafih ilu)2, Berimotbh hana hepada Aaah da,, bedil,adlal'

beserta Rosul-Nyar' nbcaya orangara"g yang sangguP di antata

mereha meminta izin hepadamu (untuk tidah beriihad) dav nureha

berkatar'Biarkanlah kani berada benuna oro"g4rang ya"g

daduh.' Mereha rela berada bersana yang tidahpergi

helperang,danhatimerehatelahdikuncimati,makamcrehatidah
mengetahui ftebahagiaan befiman dan beriihd)''

(Qs. At-Taubah [9]: 8a-87)

Firman-Ny a, 3V (mati) adalah sifat unhrk iJ {seseorang),

dan fi1 $ekati-kali) adalah zlnrf (keterangan waktu) yang

mengabadikan penafi an. Az-7ayaj mengatakan, "Makna firman-Nya,

"r# if f'$t (dan janganlah knmu berdiri [mendoakanJ di htburnya)'

bitrwa apabila Rasulullah SAW menguburkan ietazah, beliau berdiri

di samping kubgrannya dan mendoakannya, dan dalam hal ini [terkait

dengan orang-orang munafik] beliau dilarang melakukan itu." Ada

juga yang mengatakan, batrwa makranya: Janganlah kamu

menyokong keperluan-keperluan lub.rannya. trklimat ti{'ffy
(sesungguhrrya mereka telah kofir) adalah alasan pelarangan itu.

Mereka disifati dengan kefasikan setelah disifati dengan kehrfiran,

karena terkadang orahg l€fir bersikap lunrs dalam agamanya'

sementara kebohongan, kemunafikao" pengknianatan, s€trta sifat

pengecut dan keji adalah buruk dalam semrn agama'

#taxr;\tav6s-;'\'slripy';1$v'f'r9Yr,i+4 F'ftl;;" lang;;)n hwta beida dan anak'anak mereka

^itqrik 
hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki alon menga&ab

^rirrko 
di dunia dengan horta dot anak-anok itu dan ago melayong

nyawa mereka, dalam kcaqom, w). Ke,mudian Allah melrang

Rasu!-Nya tertarik oleh harta dan aoak-anak mereka Ini pengulalrgan

yang sebelurnnya di dalam surah ini iuga dan penctapm
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kandungannya. Ada juga yang mengatakan, bahwa ayat terdahulu

mengenai suatu kaum, dan ayat ini mengenai kaum lainnya. Ada juga

yang mengatakan bahwa ayat yang ini mengenai kaum yahudi,

sedangkan yang pertama mengenai orang-orang munafik. Dan ada

juga yang mengatakan selain itu. Pada penjelasan ayat serupa

sebelumnya telatr dipaparkan hal-hal yang perlu dijelaskan mengenai

menafsirannya.

Kemudian Allah SWT kembaii menyebutkan celaan terhadap

orang-orang munafik, Allah pun berfirm^, ',5i ltj f* (Dan

apabila diturunlran suatu surah), yakni, dfii Al Qur'an. Bisa juga

maksudnya adalatr sebagian suratr, dan bisa juga selengkapnya. Ada
yang mengatakan batrwa maksudnya adalatr suratr ini, yakni suratr

Baraa'atr.

Lafazh.f, pada kalimat j,iu" li| 6 (y*S memerintahkan

lrcpada orang-orang muna/ik ituJ:'Berimanlah kamu kepada Allah)
adalatr penafsiran tentang apa yang ditwunkan, dalam makna

perkataan, atau masWar yang jaar-nya dibuang, yakni: th| 'O\

(untuk Berimanlatr). Didahulukannya perintah beriman, karena

menyibukkan diri dengan jihad tidak ada gunanya kecuali setelatr

beriman.

f,t);Et|]$j Stifit (niscaya orang-orang yang sansgup di
antora mereka meminta izin lrepadamu [untuk tidak berjihadJ),yakni,
orang-orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan, demikian yang

dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Al llasan. Al Ashamm mengatakan,

"(Yaitu) para pemimpin dan para pembesar yang terpandang."

Dikhususkannya penyebutan mereka, karena mereka lebih layak

dicela, sebab tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak turut serta.

Vs 1J63 (dan mereka berkata, "Biarkanlah kami"), yakni:
ui;i 1ui*tanlatr kami), fu.fii { !{7 1t e r aaa b er s ama or ang- or ang
yang dudufr), yakni bersama orang-orang yang tidak turut berangkat
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perang dari kalangan orang-orang yang memiliki udzur, seperti orang-

orang lematr dan orang-orang cacat'

4.61 elSK &W (Mereka rela berada bersama orang'

ororgyini tidip'ergi berperang)' qlJladalatr kaum wanita yang

menggantikan kaum lelaki untuk tetap tinggat di rumah. Yakni jarnak

aari.Ei.e @engganti). Sebagidh orang menyatakan batrwa bisa juga itu

sebagai benttrk jarnak dari ut6, yaitu orang yang tidak ada kebaikan

padanya.

;*ift &'r-fi gan hati mereka telah dikunci mati)' ini seperti

frrman-N'ya , g,B i|X'# @Uon telah mengunci-mati hati merelra)

(Qs. Al Baqaratr l2!:7),penafsirannya telah dikemukakan' 7 ;{i
416. (malca mereka tidak mengetahui) apa'apa baik yang

bermanfaat bagi mereka ataupun yang madharat bagi mereka, bahkan

mereka itu laksana binatang.

Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu

Umar, ia menuturkan, "Ketika Abdullatr bin Ubay bin Salul

meninggal, anaknya, yakni Abdullah, mendatangi Rasulullah SAw

danmemintabeliauagarmemberinyapakaiannyauntuk
mengkafaninya, maka beliau pun memberinya. Kemudian ia meminta

beliau agar menyalatkannya, maka Rasulullatr sAw pun berdiri, lalu

Umar berdiri meraih pakaian beliau dan berkata, iWahai Rasulullah,

akankah engkau menyalatkannya padatral Allah telatr.melarangml

menyalatkan orang-ot'ang munafik?' Beliau bersabda, ;Jrlt ri..t i"'Oi
i i-:ui.iil Xr' '$;- dtl7'#'i4'ri,Ls bl n*' 'rixx t i1. nS'pa'r
'tlpi (Sesungguhnya Altah telah memberiht pilihan' dan berJirman'

,,Kamu memohonkan ampun bagi meretw atau tidak kamu mohonkan

ampun kepada mereka [adalah saiaJ' Kendatipun kamu

mewohonlranampunbagimerekaajuhpuluhlrali,namunAllah
setuli-lali tifuk atran memberi amryn kepada mereka.' Dan aku akan

menambahi hingga lebih dari niuh putuh kali). umar berkata lagi,

.Dia itu munafik.' Namun beliau tetap menyalatkannya, lalu Allatt
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menurunkan ayat: (1 AA # i if ,Fl; (Daniansanloh sekali-

kati kamu menshalati [jenazahJ seseorang yang mati dl antara

mereka). Setelatr itu beliau tidak pernah lagi menyalatkan mereka

(orang-orang munafi k). " 
I 57

Ibnu Majatr, Al Bazzar, Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Jabir, ia berhrtur, "Seorang pemuka kaum munafik

meninggal di Madinah, ia telatr berwasiat agar Nabi SAW

menyalatkannya dan mengkafaninya dengan gamisnya. Lalu anaknya

menemui Rasulullah SAW lalu berkata, 'Sesungguhnya ayahku telah

berwasiat agax dikafani oleh ghamismu.' Maka beliau pun

menyalatkannya dan mengenakan gamisnya serta berdiri di sisi

kuburannya. Lalu Allah menunrnkan uy^t 6i 3,A & i * V{;
"t# if 'F 1; (Dan ianganlah sekali-kali tramu menihalati [ienazahJ

seseorang yang mati di antara merel(a, dan janganlah kamu berdiri

[me ndo alranJ di latburnya)."r sB

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

Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya,

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

Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Ny u, $i
)$1 1ora"g-orang yang sanggup), ia berkata, "(Yakni) orang kaya

(berkecukupan)."

Mereka juga meriwayatkan dari trbnu Abbas mengenai firman-

Nya, .)li;,Jl 'e l3K- i\tfi (Mereka rela berada bersama orang-

orang yang tidak pergi berperang). ia berkata, "(Yakni) bersama

kaum wanita."

t57 Mutta|aq 'alaih, Al Bulfiari (4672) dan Muslim @m4D dari hadits Ibnu
Umar.

tst Sanad-nya dha'rf,Ibnu Majatr (1524) dari hadits Jabir.
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Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-suddi mengenai ayat

ini, ia berkata, "Mereka rela tetap tinggal ttidak turut berangkat

perang] sebagaimana tetap tingalnya kaum wanita'"

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Qatadatr, ia berkata,

",j.GJ| (orang-orang yang tidak pergi berperang) adalatr kaum

wanita."

"#k, *^,t y* frW( O$V Wi,#
,* "{frifr @D i:}.$xt ? 6,.{r, L:;"li'{ 4r'

"Tetapi Rtsul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka

berjihad dengan harta dan diri mereha. Dan mereka itulah orang-

ofang yang memperoleh kebaikan; dan nureha ilulah (pula) orang-

orang yang beruntwtg, Allah telah menyedbkan bagi mereha sufga

yang mengalir di bawahnya sungai'swtgai, mereha kekal di

dalamny a ltulah kemenangan yang bes ar'"
(Qs. At-Taubah [9]: 88-89)

Yang dimaksud dengan penyusulan keterangan dengan firman-

NVa, liXi 6$ (Tetapi Rasut) dan seterusnya adalah pernyataan

bahwa tidak turut sertanya orang-orang itu bukan madharat, karena

kewajiban jihad telatr dilaksanakan oleh orang-orang yang lebih baik

daripada mereka dan lebih ikhlas niatnya, sebagaimana pada firman-

Nya, (2-1$i',q.'rt:t Ci, Uuts i;; ;99 q fr oF (Jitra orang-orans

[QuraisyJ itu mengingkarinya, malw sesungguhnya Kami akan

menyerahlrannya lcepadg. kaum yang selcali'kali tidak menginglrarinya)

F',;;rt At a6)i, 3t;:J1 V no#
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(Qs. Al An'aam [6]: 89). Penjelasan tentang jihad dengan harta dan

jiwa telatr dipaparkan

Kemudian Allah menyebutkan manfaat-manfaat jihad, Allah
pun berfirm arr, Lffi'{ $tt (Dan meretra itulah orang-orang

yang memperoleh kcbaikan), yaitu jamak d*rp ftebaikan) sehingga

mencaktrp kebaikan-kebaikan dunia dan agama. Ada juga yang
'mengatakan 

batrwa maksudnya adalatr wanita-wanita cantik seperti

pada firman-Nya, il:- tf ,ri- (Di dalam surga-surga itu ada

bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantilc.cantik). (Qs. Ar-
Rabmaan [55]: 7O), bentuk tunggalnya '{P 

-dengan tasydid-

kemudian tasydid-nya dibuang seperti halnya Uh a* be.

'bj,J)5f i q* (dan mereka itulah fpulal orang-orang

yang berunnng). Makna LXii fya*i dari kalimat ifiili! teran

dikemukakan, dan yang dimaksud di sini adalatr yang memperoleh apa

yang dicari. Pengulangan kata penunjuk tyakni $iLl di sini untuk

menunjtrkkan besarnya perihal dan perkara mereka.

,#f i;;rt,aytv tu* 7i!$ v n "# ;g #,fr "G
(Allah te.lah meTryedialran bagi mereka surga yang mengalir di
ba'wahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah
lwmenangan yang besar). arhjr adalatr cfi.At ftebun-kebun). Telah

dikemukakan penjelasan tentang mengalirnya sungai-sungai

dibawatrnya, demikian penjelasan tentarig kekelan dan juga

kemenangan. Kata penunjuk ail (hutah) menunjukkan kepada

kebaikan dan keberuntungan, serta surga yang disifati dengan sifat

tersebut. Disifatinya "kemengangan" dengan sifat o'besar"

menunjukkan bahwa itu adalatr indivudu yang sempurna dari jenis-

jenis kemenangan.

Al Qurthubi meriwayatkan di dalam kitab tafsirnya, dari Al
Hasan, batrwa ia mengatakan tentang btt{t, ia berkata, "Mereka

adalah para wanita yang cantik-cantik."
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":i;;'a $K'uJi tl;, {'i'A- v(Ai A'bi'i,:s:,6

@tJ 4$r*t;iLt5i*r
nDan datang (kepada Nabi) orang-orang yang mengemukahan

udzur, yaitu orang-otang Arab Badui agar diberi izin bagi mereka
:ii;'i (untuk tidak pergi beriihad), sedang orang-orung yang

mdndustahan Altah dan Rasul-Nya, duduk berdiam diri saia Kelak

orang-ofang yang kalir di antara mereha itu ahan ditimpa adzab

yang pedih.D (Qs. At-Taubah [9]: 90)

Al A'raj dan Adh-Dhahhak membacany a: ois'liit, dengan

tatdtltf, dari ]Filf. Qira'atr ini diriwayatkan juga oleh Abu Kuraib dari

Abu Bakar dari Ashim, dan diriwayatkan juga oleh para ahli qira'atr

dari Ibnu Abbas. Di dalam Ash.Shahhab diseburtkan, "Ibnu Abbas

membacanya, o';t;:lJ i6.s, dengan takhfif, dari ')Jf;l, dan ia

mengatakan, 'Demi Allah, demikianlatr ia ditgrunkan'." An-Nuhas

mengatakan" "Kecuali rotasinya pada Al Kalbi, dan itu dari f.i}(yang
artinya liiit ..J gti (bersunggutr-sunggu! 94q"- mengemukakan

udzur). Dari pengertian ini ada ungkapan:'2ibl Ui ti:|.J, (siapa yang

memberi peringatan maka ia telatr sunggtrh-sungguh menyampaikan

udanr)."'

Sementara itu, Jumhu membacanya: iiii,.fUdengan nsydid.

Mengenai ini ada dua pandan garr. Pertamc: Asalnya adalatr ;t1t;Alit,

la/nt taa'-nya di-idghan-kan (dimasgkkan) kepada dzaal, yang artinya

orang-orang yang mempunyai udzur. Maka i;:i,5(berdasarkan ini

adalatr orang-orang yang serius dalam mengemukakan udzur. Ini

diriwayatkan dari Al Fara" Az-Taiiai dan Ibnu Al Anbari. Kedua:

Ada yang mengatakan bafiwa ini dari i'Jb, yaitu mengemukakan udzur

(alasan) i"rnoo ia tidak punya udzur. Dikatakan fti d jJb apabilaia

lalai dan mengemukakan udzur yang bukan sebagai alasan. Demlkian
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yang disebutkan oleh Al Jauhari dan pengarang Al Kasysyaf. Maka

iii:ii berdasarkan ini adalah orang-orang yang membatalkan,

karena mereka mengemukakan udanr-udzur batil yang tidak ada

asalnya.

Diriwayatkan dari Al Aklrfasy, Al Farra', Abu Hatim dan Abu

Ubaidah, batrwa boleh kashrah pada 'ain karcna bertemunya dua

su:htn dan digabungkan karena berurutan.

Maknanya: Bahwa datang kepada beliau orang-orang Arab

Badui dengan mengprnukakan udzur-udan yang benar dan udztr-

udzur yang batil, demikian berdasarkan kedla penafsirannya, agilr

mereka diberi izin oleh Rasulullah SAW rxrtuk tidak turut berperang.

Sementua ada kelompok lain yang ti&k mengemukakan udzur,

namun mereka tidak turut berangkat p€f,ang tarpa udzur. Mereka

adalah orang-orang Arab Badui yang merdustakan Allah dan Rastrt-

Nya, serta tidak beriman dan tidak rembmrkan

Kemudian Allah SWT rengruiltr mereka, Allah putr

berfirnan, &WA 6i .:r# (Ket&.orang4retg yatg W fr
ottoo mereka itu okat ditimp),y*ni dri orang-orang Arab Ban*
yaitu orang-orang yang meirgemtrkrkan udzur-u&r yang batil dm
orang-orang yang tidak mengemukakan udanr, bahkan memdusfu
Allah dan Rasul-Nya 4 }t:i @dzab yang pedih), yakni 'sangat

menyakitkan, maka adzab ini berupa adzabdunia dan adzab akhirat.

Ibnu AI Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya, v(Ai <,D ii'i:Ji it{.: (pan datang [kcpada NabiJ

orang-orang yang mengemukakan udnr, yaitu orang-orang Arab

Badui), ia berkata, *Yaitu orang-orang yang mengemukakan tdztu
dari kalangan mereka (Arab Badui).' Ibnu Abu Hatim juga

meriwayatkan darinya yang menyerupai itu

Ibnu Al Anbari di dalam kitab l, Adhdadjuga meriwayatkan

darinya, bahwa ia berkatq *Allah nplalnrat orarig-orang yang
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mengemukakan udzur." Ia membacanya dengan tasydid, seakan-akan

menurutnya bahwa ]iilJr lorang yang mengemukakan udzur) itu

dengan tasydid, yaitu orang yang mengemukakan udzur untuk

beralasan namun bukan yang sebenarnya.

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Ibnu Ishaq mengenai fi rman-Nya, 'bi'iAi i6
V(Ai C (Dan datang [trepada NabiJ orang-orang yang

mengemulwknn udzur, yaitu orang-orang Arab Badui), ia berkata,

"Disampaikan kepadaku, batrwa mereka adalatr sejumlah orang dari

Bani Ghifar, mereka datang dan mengemukakan udzur, termasuk di

antaranya Khaffaf bin Ima', dan mereka disebut kelompok Amir bin

Ath-Thufail, mereka mengatakan, 'Jika kami berperan bersamamu,

maka golongan erab Thayyi' akan menyerang keluarga dan ternak

kami."'

';t$')+/ e <)-\r,;5i :F C :tW; ;+li^S 4A <rH
LlJn<,jf i5-u,$yoJ1.F{ic} 4W
(, ti';ri\ tg d'11'u,# # :iv,j; r* HAU
"t#l g, ali tfr; 6.$ e W fiy # @ 6id

@ iiii I fri b;c iirfi U dGJl'{bR &t t
*Tiada fua (lcntwu /dideh pcrgi beriihd) atcrs orang4nong ysng

lemah, ds orang-orong yang sskit fun otas orang-orong yang

tidak menperoteh oPa yang ahan mereka nafhahkan, apabila

mereka berloku ihhtos hepada Allah dan'Rasul-Nya Tidak ada

(, 6)\r { o$l $"{i €A :F15 ilAi'.JL
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jalan sedikit pun antuh menyalahkan orang-orang yang berbuat

baik, Dan Allah Maha Pengampun tagi Maha Penyayang, dan tiada

(pula dosa) atas orang-orang yang apabila mereka datang

kepadamu, supaya hamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu

berkata r' Ak u tidak memp erole h kendaraan untuk membawamu r'

lalu mereka kembali, sedang mereka bercucuran air mata karena

hesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan

mereka naJ*ah kan. Ses ungg uhnya i alan (untuk menyalah kan)

hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu,

padahal mereha itu orang-orang yang haya Mereha rela berada

bersana-sama orang-orang yang tidah ihut berperang, dan Allah

telah mengunci mati hati mereha, maha mercha tidak mengetahui

(ahibat perbuatan mereha)." (Qs. At-Taubah [9]: 91-93)

Setelatr Allah SWT menyebutkan orang-orang yang

mengemukakan udanr, Allah menyebutkan orang-orang yang

mempunyai udanr yang benar yang menggugurkan kewajiban perang.

Allah mernulai penyebutan udzur itu pada kondisi asal, Allah pn
berfirman, ilAi 'e A (Tiada dosa fiantaran tidak pergi

berjihadJ atas orang-orang yang lemah), yaitu orang-orang yang

eacat, lanjut usia, buta, pincang dan serupanya. Kemudian Allatt

menyebut udzur yang menghalangi, Allatr pun berfirman, €;i iY$;
(atas orang-orang yang sahit). Yang dimaksud dengan sakit di sini

adalah setiap yang bisa disebut sakit secara bahasa atau secara syar'i.

Ada juga yang mengatakan batrwa yang termasuk kategori ini adalah

orang buta, orang pincang dan serupanya. Kemudian Allatt

menyebutkan udzur yang terkait dengan harta, bulmn depgan kondisi

fisik, Allatr pun berffrm at\ 6j4)i 6j3i,.{ 6,ri ',!, 13 <ao"

atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan merelta

na/kahkan), yakni ti'dak mempwryai harta yang dapat digrrnakan untuk

memperoleh apa yang mereka perlukan untuk persiapan jihad.
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Allah menafikan dosa dari golongan-golongan tersebut, dan

menyatakan bahwa jihad menjadi gugur dengan adanya udzur-udz,ur

terSebut dan tidak wajib atas mereka dengan batasan firman-Nya, lil-

.l;; b l-;,-r' (apabita mereka berlaht il*las kepada Allah dan

Rasul'Nya). Asal makna Aallr aaaan ikhlas beramal yang terbebas

dari tipuan (kecurangan), contoh kalimat: C#lt ipr ltu,rbut y*g
setulus-tulusnya). Nafthayyah mengatakan, "Dikatakarr'r:j:l .4a
apabila sesuatu itu murni. ,SF, i llai artinyatulus kepadanya' 'ir.iiJr
adalatr beriman kepada Allah, mengamalkan syari'at-Nya dan

meninggalkan segala yang menyelisihinyq termasuk juga tulus

terhadap para hamba-Nya, mencintai orang-orang yang berjihad di

jalan-Nya, dan memberikan nasihat kepada mereka mengenai perkara

jihad, dan tidak membantu musuh mereka dengan caru apapun. Iklash

kepada Rasulullatr SAW dengan membenarkan kenabiannya dan apa-

apa yang beliau bawakan, mematghi segala yang diperintatrkan dan

dilarangnyq mendukung siapa yang didukungnya dan mernusuhi siapa

yang dimusutrinya" mencintainya dan mengagrurgkan sgnnahnya serta

menghidupkannya sunnatrrya semampunya setelah ketiadaan beliau.

Telatr disebutkan di dalam hadits shahih, batrwa Nabi SAW bersabda,

'a;"+At il1J' (Agama adalah kcikhlasantloyalitas) beliau

mengucapkannya tiga kali, para satrabat bertanya, "Untuk siapa?"

Beliau bersabda, dq ;;l;$ *.V lb.j3 t".Ss N. (untr* Atlah,

kitab-Nya, Rasul-Nya, Pua imam knum musltitn dan kaum muslimin

itu sendiri).rse

Kalimat: ,S *A--$iSt$Y lraa* adaialan sedikit pun

untuk menyalahian orang-orang yang berbuat baik) menetapkan

kandtrngan yang sebelumnya, yakni: Tidak ada jalan sedikit pun untuk

menyalatrkan orang-oriang yang memprmyai udzur yang ikhlas. Yakni

tidak ada jalan untuk menghukurn mereka. Lata/}1r oa di sini sebagai

tambalran. Berdasrkan pengertian ini maka lafa/r- <)*5

t,t Shahih,Myslim (1174),Ahmad QngT dan yang lainnya.
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(orang-orang yang berbuat Dait) menempati posisi dhamir yar,g

kembali kepada orang-orang yang disebutkan sebelumnya. Atau

maksudnya: Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan golongan

manapun dari antara golongan orang-orang yang berbuat baik yang

telah disebutkarr itu. Jadi redaksi ini sebagai redaksi alasan, dan

kalimat 4 W ',irf2 lOan Altah Maha Pengampun lagi Mata

Penyayang) sebagai lampiran yang menguatkan.

Semakna dengan ayat ini adalah firman Allaft Ta'alq 3gr'i
\i1;" $yL.i'31(Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai

dengan kcsanggupannya). (Qs. Al Baqaratr l2l:256) dan firman-Nya,

? e,;Ji & $i & #i l.p *: &,*g & A qtao* ada hatangot

bagi orang buta, tidak [pulal bagi orang pincang, tidak [pulal bagi

orang sakit). (Qs. An-Nuur [24]: 6l). Digugurkannya kewajiban ini

dari orang-orang yang mempunyai udanr itu tidak berarti menafikan

patrala jihad bagi mereka yang udzurnya diterima Allah bila mereka

menghendaki jihad kecuali karena ttrhalangi oleh udar itu. Di antara

yang memastikan ini adalah hadits Anas yang dikeluarkan oleh Abtr

Daud dan Alrmad, dan asalnya FAlp* di dalam Ash-Stufiifoaia

batrwa Rasulullatr SAw benabda" Yt .;,,3b €.,;6 6'iiA.'F;*6
*. '€, '{t lt (lrr '# li ie'"u 'il"tl gungguh setetdr

lceberanglratan kalian ini, knlian telah meninggalkan orang-orang

yang tidaklah kalian menempuh suatu perialanan, tidak pula

mengir{akkan suatu infak dan tidak pla kalian melintasi suotu

lembah lrecuali mereka bersama kalian dalam semua itu)Puasahabat

bertanya, "Wahai Rasulullatr, bagaimana bisa mereka bersama kami

padalral mereka di Madinah?' Beliau bersaMa" iiiir'nd,-+ (Merek'a

terhalmgi oleh udzur). Dikeluarkan juga oleh A.hmad dan Muslim

dari hadits Jabir.r60

Kemudian Altah SWT menyebutkan beberapa golongan orang-

orang yang mempunyai udar, di antaranya adalah terkandung di

'& Shahih,Muslim (3/l5lt), Abu Daud (250E) dan Ibnu Majatr Q764).
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daram firman-Nya, U L4-{ 4 ;i1;4 i{V fly(:-ii $"7;
,& HA (dan tiada [pula dosal atas orang-orang yang apabila

merelrn datang kepadamu, supaya kamu memberi merelca kendoraan,

lalu lcomu berkata, *Aht tidak memperoleh kcndaraan untuk

memba ryamu"), Lafazh' athf-nyamenyambungkan ini kepada kalimat:

<#;Xl (F U, (Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan

orang-orang yang berbuat baik), yakni: tidak ada juga jalan untuk

menyalahkan orang-ortrng yang ketika datang kepadamu .. dst. Bisa
juga ini dr-'athf-kar kepada MAi (orang-orang yang lemah),

yakni: dan tidak ada dosa juga atas orang-orang yang ketika mereka

datang kepadamu... dst. Maknanya: Bahwa di antara orang-orang yang

benar udzumya adalatr orang-orang yang ketika datang kepadamu agar

kamu membawa mereka ke medan perang dengan kendaraan yang

dapat meneka h:nggangr, namun kamu tidak mernperoleh apa yang

mereka minta darimu.

Srrulo _pendapat menyebutkan, bahwa kalimat: U 34 -{

A; P6 (Afu tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu)

pada posisi noslnb sebagai haal (k*enagan kondisD dari kaaf lyalrri
Icmul paldra kalimat 35 (mereka datang kepadamu) dengan

myamarkan :ri. yatcnir lrf t y,r.t Ei U ri1 lyang ketika mereka

ddang kepdamu, sarnbil mergatakan, "Aku tidak memperoleh ..).

Ada juga yang meng&kan bahrra itn sebagai badal d*i i5 (mereka

&tang leWfum\. Ada juga yang mengatakan bahwa ini kalimat
yang menyelingi antara kalimd syuat dan penimpalnya. Yang lebih

tepat adalah yang pstama

Kalimat l$ ga" tereko kenbali) adalah penimpal li!
prabita). Kalimat e':{iA, ,i"J ;$,{3 @edang mereka bercucuran

air mata) pada posisi nashab sebagai haal (keterangan kondisi),

yakni: lalu mereka kembali darimu ketika kamu mengatakan kepada

mereka, :rfiku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu,"

dalam keadaan mereka menangis. Lafazh (j/ garena kcsedihan)
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atau 'illoh atau haal. W-<1
(lantaran merelra tidak memperoteh) sebagai maful lah, dan me'-

nashab-kan ($ ltrarena kesedihan). Al Fara' mengatakan, "ii
bermakna ,i{ , yukt i ,l'j$-',{. of rJ;z (karena sedih lantaran mereka

tidak memperoleh)." Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya:

'Jt! ) bl dt rJ;i (karena sedih lantaran mereka tidak memperoleh).

Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: (karena sedih, bahwa

mereka tidak memperoleh sesuatu yang dapat mereka infakkan, itu

tidak ada pada mereka dan tidak pula padamu).

Kemudian Allah SWT menyebutkan jalan untuk menyalatrkan

terhadap orang-orang yang tidak turut berangkat perang, Allah pun

berfirman, 3+Al t13y {srsunssrrhnya jalan [untuk merryalahkanJ

hanyalah), yakni jalan rmtuk *.oghuk * . 4l$ti3- 6.ii &
(terhadq orang-orang yang meminta izin kepadamu) unhrk tidak ikut

pqmg, il$ ilt Ooaohal mereka itu orang'orang yang kaya'1,

yakni: padalatr kondisinya, mertka itu orang-orang kaya yang

memperoleh apa yang dapat rnengangkut mereka dan mampu

melakukan persiapan-persiapan.

Redaksi kalimat: ,11!;J1'{6R &W (Mereka rela berada

bersama-sama orang-orangyang tidok ihtt berperang) adalah redaksi

permulaan, seakan-akan dikatakan: Mengapa mereka meminta izin

untuk tidak ikut berperang padatral mereka itu orang-orang kaya.

Penafsiran tentang glfJltetatr di kemukakan di atas.

Kalimat: b.jf'&fri'#i.<qrn Attah telah mengtnci mati hati

mereka) di-'athli<an kepadi-: lrlit luerelu rela), yakni: sebab

meminta izin dalam keadaan kaya ada dva, pertama; rela dengan akad

yang rugi, yaitu tetap tinggal bersama oraog-orang yang tidak ikut

perang. Kedua: Allah telatr mengrmci mati hati merek". i$ @afu
merelra) dengan sebab pengrurcian hati mereka ini, 'bi& 7 ltidak
mengetahur) keuntungan bagi mereka sehingga memilihnya daripada

memilih kerugian.
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Ibnu Abu Hatim, Ad-Daraquthni di dalam Al Ifrad dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, ia berkata, "Aku

menuliskan untuk Rasulullatr SAW, lalu turunlah surah Baraa'ah,

maka aku pun menuliskan apa yang diturunkan kepada beliau. Dan

sungguh aku meletakkan pena dari telingaku bila kami diperintatrkan

untuk berperang. Lalu Rasulullah SAW melihat apa yang diturunkan

kepadanya tiba-tiba datanglah seorang yang buta, lalu berkata,

'Bagaimana aku wahai Rasulullatr, sedangkan aku ini orang buta?'

Lalu turunlalr ayat: l4;iti 6;$ lrioao dosa fiantaran tidak pergi

berj ihadJ atas or ang-orang yang lemah)."t 6l

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-

Syaikh berkata" "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abid bin

Umar Al Muzni."

Ibnu Abu I{atim meriwayatkan dari Muja}rid, ia berkata, "Ayat
dari mulai: 6"7 fifi li, (Semoga Allah memaaflranmu) hngga, &6
#W';\13')4 u<4#J1(Tidak adaiatan sediht pun untuk

menyalahlran orang-orang yang berbuat bailc, Dan Allah Maha

Pengampun lagi Maln Penyryang) diturunkan berkenaan dengan

orang-orang munafik."

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Adh-Dhahhak mengenai

firman-Nya" ,W e €,'-wiJi $, Y giaan ada ialan sedikit pun

mtuk metyalahkan orangerang yang berbuat baik), ia berkata,

"Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan mereka karena

mereka itu loyal kepada AUah dan Rasul-Nya namun mereka tidak

mampu berjihad. Maha Allah mencrima udzur mereka dan

rrene,tapkm pahala rmtuk m€reka sebagaimana yang ditetapkan untuk

orang-orang yang berjihad. Tidal&ah engkau mendengar batrwa Allah

telalr-berfirman ,-)fr\ $'e ir>;tt'w i,r#i 
";3-i 

(riaorurh sama

antara mubnin yang du&tk [yang tidak turut berperangJ yang tidak

tu' Disebuktan oleh lbnu Katsir di dalam Tafsirnya (2/381) dan disandarkan

kepada Ibnu Abu Hatim.
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mempunyai udzur). (Qs. An-Nisaa' [4]: 95). Allah memberi pahala

kepada orang-orang yang udzur dari kalangan orang-orang yang

lemah, orang-orang yang mempunyai udzur dan orang-orang yang

tidak memiliki apa-apa untuk disumbangkan, yaitu pahala

sebagaimana yang Allah tetapkan bagi orang-orang yang berjihad."

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya, ,)$ a $-**;!li $ Y giark ada jalan sedikit pun

untuk menyatahkan orang-orang yang berbuat baik), iaberkata, "'rt$
(Dan Allah) adalatr #) W (Maha Pengampun lagi Maha

Penyayang) bagi orang-orang yang mendapat kesulitan (halangan)."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Ny 
^, 

35Yfsy(2-$l ll"7; (dan traita [puta dosal dtas orang-

orang yang apabila mereka datang kcpadamu), ia berkata,

"Rasulullah SAW memerintahkan agar mereka berangkat perang

bersamanya, lalu datanglatr serombongan orang dari kalangan para

satrabat beliau, termasuk di antaranya Abdullah bin Mughaffal Al
Muzni, lalu mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, bawa sertalah kami.'

Beliau bersabda, nb '€r;l 6 'yf o lti (Demi Allah, aht ttdak

menemulran sesuatu untuk mengangkut knlian). Maka mereka pun

beranjak sambil menangis karena mereka enggan untuk tidak turut

serta berjihad, namun mereka tidak memiliki biaya dan tidak pula

kendaraan yang dapat mengangkut mereka. Maka Allah menurunkan

ayat tentang udztu *rr"ku, 35-U, tiL6-li iF 1; (dan tiada [puta .

dosal atas orang-orangyang apabila mereka datang lcepadamu)."

Ibnu Sa'd, Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari AMullah bin Mughaffal, ia berkat4 "Sungguh aku

tidak menemukan orang-orang yang Air"U,r*t * Allah, $y<:ji rfi*;
A3;4 i{U (dan tiada [pula dosal aras orang-orang yang apabila

mereka datang kcpadamu, supcrya kamu memberi merelra

kcndaraan)."
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Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mtrhammad bin Ka'b, ia berkata,

"Mereka itu tujuh orang dari Bani Umar bin Auf Salim bin Umair,

dari Bani Waqif Harmi bin Amr, dari Bani Mazin bin An-Najjar

Abdurrahman bin Ka'b yang dijuluki Abu Laila, dari Bani Al Mu'alla

Salman bin Shakhr, daxi Bani Haritsatr Abdurratrman bin Zaid Abu

Ablah, dari Bani Salamah Amr bin Ghanmatr dan Abdullah bin Amr
Al Mumi.')

Para perawi menyebutkan keh{uh orang itu, walaupun

sebagiannya masih ada per.bedaan. Kami tidak memperpanjang

masalatr ini karenatidak banyak manfaatnya

Ibnu Ishaq, Ibnu Al Mundzir dan Abu Asy-syaikh

meriwayatkan dari Az-Zvhi, Yazid bin Ruman, Abdullah bin Abi

Bakar, Astrim bin Umar bin Qatadah dan yang lairurya, Bahwa

beberapa orang dari kalangan kaum muslimin mendatangi Rasulullatt

SAW sambil menangis, mereka itu berjumlah tujuh orang dari

kalangan Anshar dan yaog lainnya. Kemudian mereka menyebutkan

tlarno-rrsrna mereka Datam riwayat ini disebutkan juga bahwa mereka

rreminta kepada Rasulullah SAW agar mereka dibawa serta" dan

mereka itu ormg-orang yang mempunyai hajat. Namun beliau

mgatakao, )& PJ+1 u 4 n @tu tidak memperoleh

badaraan wtuk mcmbavonu).

Abu Asy-S;raikh dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Al
Hasan, ia berkata, 'tIa'qal bin Yasar termasuk orang-orzurg yang

menangis, s€perti yaog difirrrankm Allah, i5 U $L <ii ,t" 1;
A1;e. @an tt& [pla dosa] atas orang-orang yang apabila

mereka futang kepofumt, $paya kamu memberi mereka

b+dormtt)."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Anas bin Malik mengenai

fimran-Nya, ,i6 PU U 4 -{ (Aku tidak memperoleh

frcndaraan untuk membawamz), ia berkata, "Yaitu air dan bekal."
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Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ali bin Shalih,'ia berkata,

"Seorang syaikh dari suku Juhani menceritakan kepadaku, bahwa

mereka berkata, 'Kami mengetatrui orang-orang yang meminta

tunggangan kepada Rasulullatr SAW. Mereka mengatakan, 'Kami
tidak meminta kepada beliau kecuali keberangkatan dengan alas

kaki'."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari

Ibratrim bin Adham dari seseorang yang menceritakan kepadanya

mengenai firman-Nya, A7r3. 3i1U t:tL <)-it iF 1; (dan tiada

[pula dosal atas orang-orangyang apabila mereka datang lrepadamu,

supaya lramu memberi mereka kcndaraan), ia berkata, "Mereka tidak

meminta funggangan, mereka hanya meminta alas kaki."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan bin Shalih

mengenai ayat ini, ia berkata, "Mereka meminta agar dibawa serta

dengan (mengenakan) alas kaki."

Ibnu Al Mrurdzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari

Mujatrid mengenai firman-Ny4 6J$ri5- 6Ji g; J4t t:3y
(Sesungguhnya jalan [untuk menyalahkanJ hanyalah terhadap orang-

orang yang meminta izin kcpadamu), ia berkata, "Ayat ini dan yang

setelatnrya hingga: <A+ifl ,.fl| ,, &A { 6l (:$ @a*a
sesungguhrrya Allah tidak ridha kepada orang:orang yang fasik itu)

adalah berkenaan dengan orang-orang munafik."

x, PJ Gi t ti*::'S S'iflL H, ra:{gy3i{s.
lr4 (1 tzi,sfi) ?26b'fn1(15

6jW @ 6Jg'3ivr Fq r'r$Ai3 v -;jJi )e
3+,'it evfi A' wp r$t w $v ;Ll in1
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H'olg @ <.,'*;$tA 6,'f* fi; ;Ati
Opilt( r$i (i.e;S'ff <r,(,#tp:irp W\;r),t

i|"'ilfi tilu rL W.$\ ::3s 6t1j $L fr+'i$i @
c;' h;;ti 3;5- J v(fiia @'& ry X, !t;,

<-e3 @ 34 U;" f'fi "..i|ItW 4:c 6:ti g, ;:;i-'
14,# 3*-u\r3j, *$1,;Jr' fi\At1 vLfll

'ifr i,bffi Ar"\ riL J5 ;{)"'ri q,;11W\ qi6 fi
@F;ja

uMereka (orang+rattg munalih) mengemukakan udzurnya

kepadamu apabila kanutelah hemhali hepada mereha (dari medan

perang). Katahanlahr' Jangonbh hamu mengemukakan udzur;

hami tidak percaya &lgi hcpadamu, (harena) sesungguhnya Allah

tetah memberitahuhan hepada homi beritamuyang sebenarnya. Dan

Atlah serta Rasul-Nya alcan melihat pekeriaanmu, hemudian kamu

dikembalikan hepada Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata,

lalu Dia nemberitakan kqadamu aPa yang telah kamu keriahan.'

Kelah mereha benmryh kepadamu dengan nomaAllah apabila

fumu kernboli keWda rrrrrrrho, sryraya hama berpaling dari mereka

IVo*a herpltns@ &ri aw&a; karena sesungguhnya mereha itu

adotah najis futt t@ nerck Jehannam; scbagai balasan atos

apo yang telah mcrekoheriahan. Mereka akan bersumpah

kepadamu agar kamu fidha heWda mereka Tetapiiiha sehiranya

kama ridha kepada mcreka, maka sesungguhnyaAllah tidak ridha

hepada orang4rang yangfosik itu Orang-orang Arab Badui itu,

lebih sangal kekafiran dan hemwtafikannya, dan lebih waiar tidah
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mengetahui hukum-hukum yang dituranhan AAah hepada Rasul-

Nya. Dan Atlah Maha Mengetahui lagi Maha Bijdlesana. Di antara

orangerang Arab Badui itu, ada orang yang memandang apa yang

dinalhahkannya (di jatan Alloh) sebagai suatu kerugian dan tlia
menanti-nanti marabahaya menimpamu; merekalah yang akan

ditimpa marabahaya DanAllah Maha Mendengar lagi Maho

Mengetahui. Dan di ontara orang-orang Badui itu, ada orang yang

beriman kepadaAllah dan hari kemadian, dan memandang opa

yong dinathahkannya (di jalan Alloh) iiu sebagai jalan

mcndehatkannya hepodaAllah, dan sebagai jalan untuh

memperoleh doa Rasul Ketahuilah, sesungguhnya naf*ah itu
adalf,h suatu jalan bagi mereha untuh mendehathon diri (hepada

Allah). KelahAllah ahan mcmosukhan mereha he dalam rahnat

$urga)-Nya; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maho

Penyayang." (Qs. At-Taubah [9]: 9a-99)

Firman-Ny u, !#L 6i{3- (Mereka [orang-orang muru/ikJ

mengemukakan udzurnya kepadamu). lni pemberitaan dari Allah SWT

mengenai orang-orang munafik yang mengemukakan udanr-udan

(alasan-alasan) yang batil, batrwa mereka mengemukakan udanr

kepada orang-orang mukmin saat mereka kembali dari peperangan. Ini

adalah redaksi permulaan. Allah mengatakan, ilLQrepada mereka),

yakni kepada orang-orang yang mengemukakan udzur yang batil, dan

tidak mengatakan, "ke Madinah,' karena pokok "pengemukaan

udanr" kembali kepada merek4 btrkan kembali ke Madinatr.

Kemungkinan juga penyampaikan udanr itu dilakukan saat

perjwnpaan sebelum mereka sampai di Madinah

Kemudian Allah memberitahu Rasul-Nya SAW tentang

jawaban yang hartrs dikemukakan kepada mereka, Allah pun

berfirman, Fl Gi 6liat;* $ 6rt"kanlah,"Janganlah kamu

mengemulrakan udzur; kami tidak perc{ya tagi kcpadama'). Allatr
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melarang mereka mengemukakan udzur yang bqtil, kemudian

menyebutkan alasannya dengan firman-Nya, ;41 Gi J (tratmi

tidak percaya lagi kepadamu), ya?ai'51:*l a,l 1tu*i tidak percaya

lagi kepadamu). Seolah-olatr mereka menyatakan bahwa mereka jujur

dalam mengemukakan udzur, karena maksud orang yang

mengemukakan udzur adalah dipercayai udzurnya. Jika diketatrui

batrwa ia tidak dipercayai udzurnya, maka tidak akan mengemukakan

udzur.

Redaksi kalimat: ?rG b '.11 $6 i (flrarenaJ

sesungguhnya Allah telah memberitahukan lcepada kami beritamu

yang sebenarnya) sebagai alasan rlrtuk yang sebelumnyq yakni: kami

tidak lagi mempercayaimu karena Allah telatr memberitatru kami

dengan watryu yang menafikan pembenaran terhadap udzur kamu.

Dikhususkannya Rasulullatr SAW wrtuk memberikan jawaban kepada

mereka, yaitu sebagaimana firman-Nya, liit; t, Jl (Katakanlah,

"Janganlah lcamu mengemukakan udzur"), padatral udzur itu

dikemukakan kepada semua kaum mukminin, karena Nabi SAW

sebagai pemimpin mereka, dan yang berwenang menjawab mereka.

Kemnngkinan juga maknrd dhamir pada kalimat !#L(kepadamu)

adalah Rasulullatl SAW sesuai dengan penafsiran yang.masyhur untuk

yary seperti ini.

Firman-Nya, !f<73 'ifi ,sfi: (Dan Allah akan melihat

pekerJaanma), yakni perbuatan-perbuatan yang akan kalian lakukan

nanti, apakah kalian akan meninggalkan keburukan sebagaimana yang

kalian lalo*an sekarang dau kalian akan tetap begitu.

Firman-Nya, A;; (serta Rasul-Nya) dr-'athf-y6kepada al
ism asy-syari;f tyakni ilfJ. piposisikannya maful dari "melihaf' di

tengan tvakfu di antara lafazh liri aan A;;l adalatr sebagai

pemberitahuan batrwa penglihatan Allah SWT terhadap apayang akan

mereka perbuat, yang baik maupun yang buruk, adalah sebagai

landasan diberikannya patrala atau siksa.
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Dalam redaksi kalimat 'r{fr )e 8L6;:;} f Gcnuaian
kamu dikcmbalikan kcpada Yang Mengetahui yang ghaib) dst.

terdapat hal yang menakutkan karena mengandung ancaman yang

keras, apalagi cakupan yang zahir yang menempati posisi yang samar,

dimana hal ini menunjukkan batrwa itu mencakup segala sesuatu yang

mereka perbuat, baik yang mereka sembunyikan maupun yang rnereka

lahirkan, dan juga pemberitahuan-Nya kepada mereka tentang itu serta

pembalasan mereka atas hal itu.

Kemudian Allah menyebutkan, batrwa orang-orang yang

mengemukakan udzur-udzur secara batil dengan disertai sumpatr

ketika kembalinya orang-orang mukmin dari peperangan kepada

mereka akan menegaskan udar-udanr yang mereka kemukakan itu,

dan maksud mereka dengan penegasan ini agar orang-orang mukmin

tidak berpaling dari nlereka sehingga tidak mencela mereka, tidak

menghukum mereka karena tidak turut serta, dan rela kepada mereka,

sebagaimana yang ditunjukkan oleh lafaz}n "ridha". Tidak

disebutkannya kalimat yang disumpatrkan di sini.karena redaksinya

telah menunjukkannya" yaitu mengemukakan udzur secara batil.

Kemudian Allah memerintatrkan orang-orang mukmin agar berpaling

dari mereka, dan maksudnya adalah meninggalkan mereka dan

mengucilkan merek4 serta tidak rela dengan mereka dan tidak

memaafkan kesalahan-kesalahan mereka sebagdimana yang

ditunjukkan oleh kalimat: $L.2 iLftorr"" sesungguhnya mereka iru

adalah najis) yang merupakan alasan perintatr untuk berpaling dari

mereka. Maknanya: Bahwa pada diri mereka itu terdapat najis, karen

semua perbuata mereka itu najis. Maka seolah-olah semua diri mereka

adalah najis, atau bahwa mereka itu bernajis, yaktri: melakukan

perbuatan-perubatan yang buruk. Ini senada dengan firman-Nyq t13y

# <ifiEl (sesungguhrrya orang-orang yang musyrik rtu naiis).

Karena perihal mereka yang demikian ini, maka mereka tidak Iayak
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mendapat petunjuk kepada kebaikan dan tidak layak diperingatkan

dari keburukan. Jadi yang layak bagi mereka hanyalatr ditinggalkan.

Firman-Nya, )3i; ;yJf (dan tempat mereka Jahannam),

ini merupakan pelengkap alasan tadi, karena setiap orang yang

termasuk ahli neraka, maka tidak ada gunanya mengajaknya kepada

kebaikan. ajllJ adalatr setiap tgmpat yang ditinggali sesu4tu biak
malam maupun siang. Polanya: iritj - tsl - ,tfi- - *. ;1L:i0 ,sjl
(tulan menempati rumaturya). Lafazh W @ibagat balaian) pada

posisi nashab sebagai mashdar, atau'illah. Dan baa' pada kalimat q
6ri$'1314 (atus apa yang telah mereka kerjakan) adalah baa'

s ab ab iyyah (menunj ukkan sebab).

Kalimat: H 'ojr$ (Mereka alan bersumpah kepadamu)

sebagai badal dari yang telatr dikemukakan. Dibuangnya kalimat yang

disumpatrkan di sini adalatr karena telah diketatrui dari konotasi

sebelumnya, dan yang disumpatrkan itu seperti yang telatr disebutkan

sebelumnya. Kemudian Allatr menyebutkan, bahwa maksud mereka

dengan sumpah ini adalah agar orang-orang mukmin rela terhadap

mereka. Kemudian Allah menyebutkan yang intinya bahwa tidak

boleh rela terhadap orang-orang yang mengemukakan udzur dengan

lrebatilan, Allah pun berfirman, |{il$; ;43 {f*afi jila sekiranya

lronu ridha kepada mereka) sebagaimana ymg mereka inginkan

sebagai pertolongan bagi mereka, ltir,<.\i ,3i ., ejil'Itl 6S
(maka sesungguhnya Allah tidak ridha kcpada orang-orang yangfasik
itu). Karena demikian yang dikehendaki Allah SWT, yaitu tidak ridha.

kepada oftmg-orang fasik lagi durhaka itu, maka selayaknya kalian
juga, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya tidak melakukan

hal yang menyelisihi itu, bahkan wajib atas kalian untuk tidak ridha

terhadap mereka. Karena kalauprur kalian ridha terhadap mereka

secara tidak sengaja, maka itu pun tidak akan berguna bagi mereka.

Maksud Allah SWT mengabarkan ketidak ridhaan-Nya terhadap

mereka adalah sebagai larangan bagi orang-orang mukmin dari hal itu,
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karena meridhai orang yang tidak diridhai Allah bukanlah perbuatan

seorang yang beriman.

Firman-Ny a, 6Jti5 $L 'fi 4b\1 (orang-orang Arab

Badui itu, lebih sangat kckafiran dan kcmunafikannya). Setelatr Allah

SWT menyebutkan perihal-perihal orang-orang munafik di Madinah,

Allah menyebutkan perihal orang-orang Arab Badui yang di luar

Madinatr. Allah menjelaskan batrwa kekufuran dan kemunafikan

mereka itu lebih berat daripada kekufuran dan kemunafikan yang

selain mereka, karena mereka itu lebih keras hatinya, lebih kasar

perangainya dan lebih kasar perkataannya, serta lebih jauh dari

mendengarkan kitab-kitab Allatr dan ajaran-jaran para Rasul-Nya.

$GJ| (Orang-orang Arab Badui) adalah orang-orang pedalaman, ini

berbeda dengan L;ir lorang-orang Arab), karena bersifat umum

untuk jenis ini, baik yang tinggal di pedalaman maupun pedesaan.

Demikian yang dikatakan oleh para atrli bahasa. Karena itulatl

Sibawaih mengatakan, "sesungguhny a 4L;-11 adalatr shigat jarnak,

sedangkan iTirtiaaf ada shighat jamaknya."

An-Naisaburi mengatakan, "Para atrli batrasa mengatakan ii1tg:f 
@r^g Arab) apabila valid penisbatannya kepada orang Arab.

Bentuk jamaknya Qf @rng-orang Arab), seperti halnya ,gH,
(orang majusi) dan ',;iat (orang-orang majusi), 'r$4, (orang

yalrudi) dan Siijr (orang-orang yahudi). Maka jika orang 'A.tp\i
(orang Arab Badui) dipanggil dengan panggilan: 

tg* 
U- (hai orang

Arab), maka ia senang, sebaliknya bila |,llr (orang-'^,\rab) dipanggil

dengan panggilan: q4'i?1 U Gai orang ariU gaaui), maka ia maratr.

Demikian ini karena orang yang menempati pedesaan Arab adalatr
tutf 

@r*g Arab), sedangkan orang yang bertempat di pedalaman

"ia*, forif lorang Arab Badui). Karena itulah kaum Muhajirin dan

kaum Anshar tidak boleh disebut i;tlt (orang-orang Arab Badui),

karena mereka adalah L.f (orang-orang Arab).'? Lebih jauh ia
mengatakan, "A& juga yang mengatakan, bahwa orang Arab disebut
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'qjr,karena keturunan Isma'il AS beitumbuh kembang di Arab, yaitu

dari Tahamah lalu dinisbatkan ke negeri mereka. Dan setiap orang

yang tinggal di jazirah Arab dan berbicara dengan bahasa mereka

maka itu adalah bagian dari mereka. Ada juga yang mengatakan,

bahwa itu karena lisan mereka mampu mengemukakan apa yang ada

dalam dada mereka dengan bahasa Arab di samping kefasihan dan

keindahan tutur batrasa mereka."

Lafazh 3;-*, (dan lebih waiar) di-'athf-karr kgpala 33
(tebih sangat'l,maknanya: lebih layak. Dikatakan |S,t'i-Jq li,rj rttinyu

fulan layak demikian. $? #nt'ol';1. Lif artinya, .ngku,r layak/pantas

melakukan demikian' Bentuk jamaknya j'ra aan oij'*' Asalnya dari

li6.i' )A (mendirikan dinding), yakni meninggikannya untuk

bangunan. Makna ayat ini: Bahvtamereka lebih layak dan lebih pantas

untuk 'Xfr $\V ,L !flX- il Qtdak mengetahui huhtm-huhtm vang

diturunkan Allah), yaitu syari'at-syari'at dan hukum-hukum karena

mereka jauh dari tempat para nabi dan tempat-tempat diturunkannya

syari'at dan hqkum-hukum. ry';[ft (Dan Allah Maha Mengetahui)

perihal para maktrluknya selurutrnya, dan mereka termasuk di antara

para makhluk itu. '$ QrSi Matn Biiaksana) dalam mengganjar

mereka dari kebaikan dan keburukan.

Firman-Ny a, (j-17 U-U'+3:.; v(frilt| (Di antara orans-

orang Arab Badui itu, ada orang yang tnemandang apa ysng

dinafkahtrannya [di ialan AltahJ sebagai suatu fterugian), pembagian

jenis ini tyakni Arab Baduil ada dua macam, yang pertama adalah

mereka **airi, dan yang kedua adatah: 1\ -Ui i; -;lSli A3
(Dan dt antara orang-orang Badui itu, ada orang yang beriman

kcpada Atlah). irii,ir.66lah'ot;^liry Lrf r laenda dan kerugian). Asal

makna i,lJl dan eitrlJt adalah sesuatu yang dibayarkan seseorang yang

diyakininya bukan sebagai kewajibannya, akan tetapi dibayarkannya

karena riya' dan untuk keselamatan diri. Ada juga yang mengatakan

batrwa asal maknu i/r adalah i3;ilr 1t<eperluan), seakan-akan ia
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meyakini batrwa itu kewajibannya karena fbktor ekstemal yang tidak

keluar dari dirinya.

'r51i fr ,Ff.t (dan dia menanti-nanti marabahaya

*rri*pi*4.-;5Xi adalah jarnak aan iS.ts (rnarabatraya), yakni

kondisi yang berbalik dari nikmat menjadi bencana. Asalnya adalatr

sesuatu yang meliputi sesuatu. 9lU'it ?.tiS artinya pergantian,

perputaran dan peredaran masa. Dan ini seolatr-olatr hanya digunakan

untuk hal-hal yang tidak disukai. Kemudian Allah SWT mendqakan

keburukan atas mereka dengan firman-Nya, ..;11 W 4
(merelralah yang akan ditimpa marabahaya), dan menjadikan apa

yang didoakan atas mereka itu seimbang dengan apa yang mereka

kehendaki terhadap kaum muslimin. .;r75, dengan fathah, menurut

mayoritas ahli qira'atr, adalah mashdar dimana i3$; a"i|nafah'kan

kepadanya untuk membaurkan, seperti ungkapan: 
'O* 

J., (ot*g
jujur). Abu Amr dan Ibnu Katsir membacanya dengan dhammah pada

siin,yangartinya sesuatu yang tidak disukai. Al Akhfasy mengatakan,

"Metekalah yang akan ditimpa marabatraya kekalatran dan

keburukan." Al Farra' mengatakan, " ;;11 ''{;$ 4.L (merekalah

yang alran ditimpa marabahaya) artinya adz,ab dan bencana." Lebih

jauh ia mengatakan ,*illL)t, dengatfathah adalahmashdar aal - 1l;;,
'aif-;5 t;:P. Sedangkan dengan dhammoh adalah ism, blkan

mashdar, yaitu seperti ungkap an: gl.iJJJitj iX;t i;ri lmarabatraya

trencana dan petaka) .' l,/,A {irlj lOan Altah Maha Mendengar) apa-

apa yang mereka katak-an, 74 Qast Maha Mengetahu) apa-apa

yang mereka sembunyikan.

Firman-Nya, ,1$1 ,AYt $\->:;. J *ii}Jli G @o"
di antara orang-orang Badui itu, ada orang yang beriman kepada

Allah dan hari kemudian), ini macam yang kedua dari macam-macam

orang Arab Badui sebagaimana yang tadi disebutkan di atas. Yakni:

mempercayai Allah dan Rasul-Nya. ii;3-Y'irg-, (dan memandang

apa yang dina/kahkannya [di jalan AllahJ itu), yak'ni menjadikan apa
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yang dinafkahkannya di jalan Allah i,q .# $ebagai ialan
mendekatlrannya), yakni jarnak dari li.j, yaitu sesuatu untuk

mendekatkan diri kepada Allah SWT dengannya. Dari pengertian ini

terdapat ungkapan: 
'5ri.,i l.Uf (uf.u mendekatkan diri kepada Allatl

dengan sungguh.sungguh). Bentuk jamaknya '9i dan 'c.l,i:i,.

Maknanya: batrwa ia menjadikdnapayang dinafkahkannya itu sebagai

sebab untuk menggapai kedekatan 5\"4(kepada Allah) dan sebagai

sebab ly:1, clttLt (untuk memperoleh doa Rasu[), yakni doa Rasul

untuk mereka, karena Rasulullatr SAW mendoakan orang-orang yang

memberi sedaqatr, sebagaimana firman-Nya , 'J3 6Xi3 ilrlAS W
'fl @on mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa knmu itu

[nenjadiJ kctentraman jiwa bagi mereka), dan sebagaimana sabda

beliau sAw, iif gl )T ,P 'k d) go Attah limpahtrantah

kcbertwhan trepada keiuarga Abu Aufa).t62

' Kemudian Allah SWT menjelaskan, bahwa

dinafkalrkan oleh golongan Arab Badui yang seperti

mendekatkan diri kepada Allatr adalah diterima sebagaimana'yang

mereka harapkan, maka Allah pun berfirman, ;{ rf.i ft 11

(Ketahuilah, sesungguhrrya natlwh itu adolah suatuialan bagi mereka

untuk mendekatkan diri [kcpada Allah). Allah mengabarkan

diterimanya itu dengan bentuk kabar yang ditegaskan oleh jumlah

ismiyyah yang disertai dengan harf tanbih [yakni: 11 lXetahuilah)]
dan harf tahqiq lyakri: (lylsesuns*thnya na/kah i/z)1. Ungkapan ini

membawakan kesenangan pada hati mereka dan ketentraman pada

jiwa mereka yang tiada taranya, di samping batrwa ini juga sekaligus

merupakan pernyataan terhadap mereka yang menganggap apa yang

dinalkatrkannya hanya sebagai kerugian belaka, dan sebagai celaan

yang mendalam bagi mereka. Dhamir pada kalimat $;kembali kepada

apa yang mereka nafkatrkan, dan ta'nrts-nya ini berdasarkan klnbar'
nya. Dalam satu riwayat clari Nd', ia membac *yu, {}i, dengan

t6z Muuafaq 'alaih, AlBukhari (4166) dan Muslim Q1756).

apa yang

ini untuk
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dhamrnah pada ra', sedangkan yang lainnya membacanya dengan

suhtn.

. Kemudian Allah SWT menafsirkanta.jini dengan firman-Nya,

"4#) AI"\ rilri5 (Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam

rahmat [surgaJ-Nya). ,Sin [yang dimaknai: akan] ini menunjukkan

kepastian janji ini.

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari As-

Suddi mengenai firman-Nya, ?rG b ':f K5 i (karenal
sesunggthnya Allak teloh memberitahukan kepada kami beritamu

yang sebenarnya), ia berkata, "Allah memberitahukan kepada kami

bahwa sesungguhnya bila kalian turut berangkat, maka kalian hanya

akan menambah kerusakan belaka kepada kami." Kemudian tentang

firman-Nya, ifi? Vjft (Maka berpalingtah dari mereka), ia berkatq
*Ketika Nabi SAW telatr kembali, beliau mengatakan kepada orang-

orang mukmin, e:A6rt lj'ijj3s 1 (Janganlah lcolian berbicara

dan bergaul dengan mereka), maka kaum mukminin pun berpaling

dari mereka sebagaimana yang diperintahkan Allah."

Abu Asy-syaikh meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya,

W W&, @upaya kamu berpaling dori mereka), ia berkata,
*(Yaloi) supaya kamu tidak memperdulikan mereka"

Abu Asy-Syaikh meriwaytkan darinya mengenai firman-Ny4

66{ $L fr $$$ (Orang-orang Arab Badui itu, lebih sangat

kelra/iran dan kemunaJikanrrya), ia berkata, "(Yakni) dari kalangan

kaum munafik Madinatr. 4bf) i|'A tlU ,3: 1fi3-$13:'-$3 6o
lebih wajar tidak mengetahui huhm-huhtm yang diturunkan Allah
kepada Rasul-Nya), yakni kewajiban-kewajiban dan jihad yang

diperintah itu."

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Al Kalbi, bahwa ayat ini
diturunkan berkenaan dengan suku Asad dan Ghathafan.
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Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Al Baihaqi di

dalam SJtu'ab Al Iman meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Nabi

SAW, beliau bersabda, ,j Ut ,S4o lSlt'g ,/t ,W t;;$r'o3',i
ddr i,ttilt giapa yang tinggat di pedatamai maka ia akan kasar

perangai, siapa yang suka mengihtti buruan (berburur) maka ia akan

lengah, dan siapa yong mendotangi penguasa malw ia akan

ter/itnah).163

Sanad Ahmad sebagai berikut: Abdunatrman bin Mahdi

menceritakan kepada kami: Suyfan menceritakan kepada kami dari

Abu Musa" dari Wahb bin Munabbih, dad Ibnu Abbas, dari Nabi

SAW. Lalu ia menyebutkannya. Disebutkan di dalam At-Taqrib, *Abu

Musa dari Wahb bin Munabbih tidak diketahui pada level keenam,

dan telatl keliru orang yang mengatakan batrwa ia adalatr Israil bin

Musa." Setelatr mengeluarkan riwayat ini At-Tirmidzi berkata,

"Hasan gharib, kami tidak mengetatruinya kecuali dari hadits Ats-
Tsauri."

Abu Daud dan Al Baihaqi meriwayatkan dari hadits Abu

Hnrairah ia berkata, "Rasulullah SAW bersabdq 8 Ui ,ti+ td U
s;'stis'pt 1 ry gi,ji. b "sll':$jt rg.d,Jr 9ri.ll t'.?ri,- dl'i;:t1p #,
,t* lt (itapa yo"S tlnggal di padang sahara fpedatamanJ malw ia
akan keras perangai, siapa yang membuntuhi buruan [berburuJ maka

ia akan lengah, dan siapa yang mendatangi pintu-pintu penguasa

maka ia akan terfitnah, dan tidoflah seseorang bertambah dekat

denganpenguasanya kecual ia bertambah jauh dari Allah).-ril

Abu Asy-Syailfi meriwayatkan dari Adh-Dhahhak mengenai

firman-Ny{. (fr hiU'#.; s#{i'6 (Di antua orans-orans
Arab Badui itu, ada orang yang memanidang apa yang

dinatkahlunnya [di jalan AllahJ sebagai suatu kerugian), ia berkata,

tB Shahih,Ahmad (1t357) Qt3?l);Abu Daud (32S1g);At-Tirmidzi Q256) dn
An-Nasa'i (71195).

ta Dha'i7Abu Daud (2860), dan dinilai dha'folehAl Atbani.
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"Yang dimaksud dengan kerugian adalah tidak mengharapkan pahala

di sisi Allah dan tidak pula ganjaran. Jadi penyerahan sedaqah yang

diberikan oleh orang yang memerikannya hanya karena terpaksa.

i$Ai fr, ,F;l (dan dia menanti-nanti marobahrya menimpamu),

yakni kebinasaan."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Zaid mengenai ayat

ini, ia berkatq "Mereka adalatr orang-orang munafik dari kalangan

Arab Baduy yang memberi infhk karenanya agar tidak diperangi, dan

mereak menganggap bahwa infak mereka itu hanyalah kerugian

belaka."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-
Syaikh meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-.Nya, <t3
fi\ *>E it fl#{\ (Dan di antara orang-oraig Badui itu, ada

orang yang beriman kepada Allah), ia berkata, "Mereka adalah Bani

Muqrin dari Muzyilfr, dan merekalah yang Allah katakan, iF S;

A1;3- i5 U $L <r-ii (dan tiada tpta dosal atas orans-orans
yang apabila mereka datang supaya hamu memberi

mereka kendaraan)."

Ibnu Jarir dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan datri

Abdtrnatrman bin Ma'qal, ia berkata, 'Kami sepuluh orang dari

ketnnrnan Muqrin. Lalu berkenaan dengan kami turunlatr ayat: <j3
fi\ -Ui $ ,-f-511 (Dan di antara orang-orang Badui itu, ads

orang yang beriman kcpada Allah)!'

Ibnu Jarir, Ibnu Al Murdzir, Ibnu Abu Hatim dan Ibnu

Mardawaih merewayatkan dari Ibnu At$as mengenai firman-Nya,

,S-St a.!ll/s (dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasu|), ia

berkata" *Yakni istighfarnya Nabi SAW."
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y;f:t 
"VI9';J Ue'u)g

W LrTS:,i o@t :F W; Y.is,F, 1n;'6,ig, :

Via'o;rt:; @ * rG JVaj;; f g:: fr ';x

6'Kriy& ;,1 6 5t p V ?;j$fuW irj:4
6ii7 iw F, V. "fi;'i#'is /.i u i@ r,
+,k &'i.9i y=4:i -iit 6w- ir @ l+ u K6 -;i,*

';f ,;{,:L W,9; @ #;1,)t!t';'frt L\ *3 i:A\ LY;

q KL# i*^r:g 41 )t 616;::j1t 2o)6t$ 
S;;_, gg

w 4 y,.cb i4 ;il.vt iit fr:b; j 6ij,-(!,

*1*{1fi3
' 
"Orang-orong yang terdahalu lagi yang pertama-tama (mosuh

Islam) di antara orang4rang Muhajirin dan A.nshar dan orang-
orang yang mengihati mereha dengan baik,Allah ridho hepada

nureka dan mereha pun ridha hepadaAllah, dan Allah
menyediakan bagi nereha surgo-surga yang mengalir sungai-

sungai di dolamnya; mereho hehal di dalamnya sehma-lamanyo.

Itulah hemenangan ygng besan Di antara orang-orang Arab Badui
yang di sehelilingmu itu, aili orang-orang munalih; dan (juga) di

antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam

@3;ciK
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kemunafihannya Kamu (Muhammad) tidoh mengetah ui mereha,

(tetapl Kami-lah yang mengetahui mcreha. Nonti mereka akan

Kami ciksa dua kali, kemudian mereka ahan dihembalihan kepada

adzab yang besar. Dan (ada pula) orang-orang lnin yang mengakui
dos a-dos a mere ka, me r e ka menc amp ur- b aur kan p e r herj a an y an g
baik dengan pekerjaan lain yang buruh Mudah-mudahanAllah

. menerima taubat mereka SesungguhnyaAllah Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka,

dengan zakat itu hamu membersihhan dan mensucikan mereka, dan

mendoalah untuk mereha Sesungguhnya doo hamu itu (menjadi)

ketentraman jiwa bagi mereka. DanAllah Maha Mendengar lagi
Maha Mengetahul Tidahhah mereka mcngetahui, bahwasannya

Allah menerima taubat hamba-hamba-Nya dan menerima zahat,

dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maho
Penyoyang? Dan katahanlahr' Beherjaloh hamu, maha Allah dan

Rasul-Nyo serta orang-orong muhth okan melihot perkerjaanmu

itu, dan hamu ahan dihembalihan hepada (Allah) Yang Mengetahui
ahan yang ghaib dan yong nyata, lalu diberirakan-Nya hepada kamu

apa yang hamu herjahan.' Dan ada buf{ orong4rrang yang lain
yang ditangguhkan sanpai ada heputusan Altah; ada katanya Allah

ahan mengadzab mere*a dan ada kalanyaAllah ahan tnenerima

taubat mereka Dan Allah Maha Mengetahui logi Maho Bijahsant."
(Qs. At-Taubah I9l: 100-106)

Setelatr Allah menyebutkao macarn-macam or+ng Arab Badui,

Allah menyebutkan tentang kaum Muhajirin dan Anshar, {an
menjelaskan batrwa di antara mereka ada yang lebih dulu hijrah, dan

ada yang mengikuti mereka. Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab

RA, balrwa ia membacanya: )bl\ii gan Anshar), dengan rafa'
karena di-'athf-kan kepada 1i+tr| (Orang-orang yang

terdahulu). Sementara para ahli qira'atr dari kalangan sahabat dan
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generasi setelatr mereka membacanya denganT'ar [yakni: ,Gti131. lt
Akhfasy mengatakan, bahwa khafadh [yakni denganTar] pada lafbz]t

),Ai$ adalah tepat, karena orang-orang yang terdahulu dari mereka

tercakup oleh dj'rreJY, 1Or ang - or ang y an g t er dahulu).

" Di dalam ayat ini diterangkan keutamaan orang-orang yang

terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari kalangan kaum

Muhajirin dan Anshar, yaitu orang-orang yang pernatr shalat ke dua

aratr kiblat, sebagaimana pendapat Sa'id bin Al Musayyab dan yang

lainnya, atau orang-orang yang turut dalam Bai'atur Ridhwan, yaitu

Bai'atul Aqabatr menurut pendapat Asy-Sya'bi,'atau para peserta

perang Badar menurut pendapat Muhammad bin Ka'b dan Atha' bin

Yasar. Tidak ada halangan rurtuk mengartikan ayat ini dengan semua

pengertian tadi.

Abu Manshur Al Baghdari mengatakan, "Para sahabat kami

sepakat, batrwa yang paling utarna dari antara mereka adalatr khalifatt

yang empat, kemudian enaln lainnya tyakni dari sepultrh orang yang

dijamin masuk surga], kemudian para peserta Perang Badar, kemudian

para peserta perang Uhud, kemudian para peserta Bai'attr Ridhwan di

Hudaibiyiatr."

Firman-Nya, #b i#\ i-5(: @* orans-orang yang

mengihuti merelw dengan bafi.Umar bin Khaththab membacanya:

i:frr.ii, , t.np" wclwusebagai penyifatan unttrk lafazh ]Gilisesuai
dengan qira'aturya, yaknl dengan rafa'. Lalu Taid bin Tsabit

mengeceknya dan menanyakannya kepada Ubay bin Ka'b, dan ia pun

membenarkan Z*rid, lalu Umar Fm menarik qira'ah tersebut

sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al

Mundzir dan Ibnu Mardawaih. Makna "orang-orang yang mengilruti

merelra dengan baiV' adalatl orarrg-orang yang mengikuti orang-orang

yang terdatrulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan

kaum Mutrajirin dan Anshar. Yaitu orang-orang belakangan setelatr

mereka dari kalangan para satrabat dan generasi setelatr mereka hingga
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hari kiamat. Jadi maksudnya bukan tabi'in yang dikenal secara itsilah,

yaitu setiap orang yang berjumpa'dengan sahabat dan memeluk Islam,

dan tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Jadi mereka juga

[yakni tabi'in] termasuk dalam cakupan ayat ini. Maka b pada

kalimat 'U,#l 'u, @i antara orang-orang Muhajirin) berfungsi

menunjukkan bagian. Ada juga yang mengatakan sebagai penjelasan,

seingga semua sahabat memperoleh pujian ini, dan yang dimaksud

dengan "orang-orang yang mengikuti mereka" adalah orang-orang

yang setelah mereka hingga hari kiamat.

Firman-Nya, E{;\(dengan baik), ini batasan kriteria untuk

"orang-orang yang mengihtti mereka," yakni: orang-orang yang
' mengikuti mereka yang disertai dengan kebaikan dalam perbuatan dan

perkataa,n" serta dalam mengikuti orang-orang yang terdatrulu lagi

pertama-tama masuk Islarn.

Firman-Nya, # tif G (Atlah ridtw kcpada mereka)

sebagai lfiabar untuk mubtada'dan apa )rang di-'athf-l<an kepadanya.

Makna keridhaan Allah kepada mereka adalatr, batrwa Allatr
menerima ketaatan mereka, mernaaflcan mereka dan tidak murkan

kepada mereka.
t.. ? )tz1b \F:: Um mereka pn ridha kcpda Allah) dengam

kanrnia-Nya yang Allah berikan kepada mereka Di samping

keridhaan-Nya kepada m€rek4 Allah pr- ]$ti W e-irt pg,-'F{'rbl
(menyediakan bagi mereka surga-surga yotg metgalir sungai-sungai

di dalamnya) di negeri akhirat.IbmrKatsirmembacanya: Q;vtb gf
],irll dengan tambahan dr, sedangkan yang lainnya tanpa 'u.D*
manshub-nya itu t'oitf1 karena sebagai ilwrf (keterangan tempit).

Tentang penafsiran mengalinrya air di bawah surga, kekekalan dan

kemenangan, telah dipaparkan di bagian lain.

Firman-Nya, l,;i{i -;y*it G K; il4 loi antara

orang-orang Arab Badui yang di selcelilinguu ita afla orang-orang

munolik),ini kembali kepada keterangan frihal orang-orang Munafik
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Madinah dan orang-orang Badui yang di sekitar Madinatr. K;i*;
(yang di sekelilingmu) adalatr klrubar muqaddam (khabar yang

letaknya didahulukan), dan -,if,:f G(di antara orang-orang Arab
Badui) adalah keterangan, ini pada posisi nashab sebagai haal
(keterangan kondisi). it;l# (orang-orang munafik) adalah mubtada'.

Suatu pendapat menyebu&an, batrwa mereka qdalah orang-orang

munafik yang di sekitar Madinah, yaitu Juhainah, Muzainah, Asyja'
dan Ghifar.

Redaksi $41 & lii hflt S U @an [iugal di antara
penduduk Madinah. Mereka lceterlaluon dalam lremuna/ilrannya) di-
'athf-kan kepada redaksi sebelumnya, ini benhrk penyambungan

redaksi kepada redaksi lainnya Ada juga yang mengatakan, bahwa ir..-

,i$i S <0, antara penduduk Madinah) di-'athf-kankepada Htabar
yang terdapat di dalam redaksi pertama. Berdasarkan pandangan

pertamq maka mubtada'-nyamt4qaddar (diperkirakan), yakni: dan di
antara penduduk Madinah ada juga orang-orang yang keterlaluan

dalam kemunafikannya. Sedangkan menurut pandangan kedua,

perkiraannya: Di antara orang-orang Arab Badui yang di sekelilingmu

itu, dan di antara penduduk Madinah, ada orang-orang munafik yang

keterlaluan ddam kemunafikannya.

Karena kalimat 4611 (F lj'| lWereka keterlaluan dalam

kemunafikannya) sebagai kalimat permulaan, maka tidak ada

posisinya. Asal makna 5V dar, t;f adalah lembut, halus dan sunyi.

Jadi seakan:akan mereka terbebas dari kemunafikan. Dari pengertian

ini terdapat istilah: i?l'# (datran gundul), yakni tidak ada daunnya.

ilt '$ Guda plontos), .yakni tidak ada bulunya. 'tll i,)i. (anak

pmaja), yakni tidak ada bulu pada wajahnya (tidak berjenggot). i"Jl
ir'rr. Qatran lengang), yakni tidak ada tumbuh-tumbuhannya. "t#t*
(istana licin). Maknanya: Batrwa mereka tetap pada kemunafikan dan

tidak meninggalkannya. Ibnu Zaid mengatakan, "Maknanya: Mereka

menekrminya dan rnelakukan.iuga yang lainnya. "
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Kalimat Sd|ti 7 (Kamu [MulnmmadJ tidak rungetahui

mbrelw) menjelaskan kalimat yang pertama, yaitu kalimat: '& lii
gtili ltrrtereta keterlaluan dalam kemunafikannya), yakni: Mereka

tetap dan senantiasa dalam kemunafikan serta sangat lihat dalam hal

itu hingga perihal mereka tidak diketatrui oleh Rasulullatr SAW,

apalagi oleh kaum mukminin. Maksudnya bahwa Nabi SAW tidak

mengetahui kepastian personilnya, bukan tentang jumlahnya, karena

ada tanda-tanda orang munafik yang memang diketatrui oleh beliau

SAW.

Kalimat: # A ([tetapiJ lhmi-lah yang mengetaihui

mereka) menegaskan kalimat yang sebelumnya yang menunjukkan

kepandaian mereka dalam kemunafikan dan keteguhan mereka dalam

kemunafikan sehingga tidak tampak oleh brang lain. Namun itu tidak

luput dari pengetatruan Allah SWT, karena Allah Matra Mengetahui

segala yang disembunyikan dan segala yang diratrasiakan.

Kemudian A[ah mengancam mereka, Allah pun berfirman,

{, frW (Nanti mereka akan Koni siksa tua kali). Suatu

p€ndapat menyebutkan, batrwa yang dimaksud dengan Sij g"o
lul) adalah adzzib dunia yang benrpa pernbunuhan dan perbudakan,

dan adzab aktrirat. Ada juga. yang mengatakan, balnna makzudnya

adalatr dipermulakuk* atngui{ingkapnya kemunalikan mereka, dan

dengan adz,ab akhirat. Ada juga yang mengatakaq- bahwa maksudnya

adalatr, berupa musibah pada harta dan anak-anak mereka, dan adzab

}ubur. Ada juga yang m€,ltgatakan selain itu, namun tidak perlu

diperpanjang di sini karena tidak da dalil yang pasti yang

menunjukkan hal tersebut. Yang benar, batrwa pengulangan ini di

dnnia dengan segala bentuk adzab yang bisa disebut sebagai &ab,
dan batrwa mereka akan diadzab setelah diadzab, kemudian mereka

setelah itu dikembalikan kepada adzr;b akhirat, inilah yang dimaksud

dengan firrran-Ny 
", 6P ,;(i Jyai:;; f (trcmudtan mereka akant

dilrembalikon hepada adzab yang besqr).
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Orang yang. mengatakan batrwa adz.ab keduanya adalatr adzab

akhirat mengatakan, bahwa makna firman-Ny u $afi $ai;;"i
(lrcmudian merelca akan dikcmbalilcan kepada adzab yang besar)

adalatr: batrwa mereka dikembalikan kepada adzab mereka di neraka

sepcti halnya semua orang kafir dikembalikan ke dasar neraka yang

paling rendah. Atau batrwa mereka diadzab di dalam neraka dengan

adzab yang khusus bagi mereka, dan berbeda dengan orang-orang

kafir. Kemudian setelah itu mereka dikembalikan kepada adzab yang

berlaku bagi mereka dan juga semua orang kafir.

Kemudian Allah SWT menyebutkan perihal segolongan dari

kalangan kaum muslimin yang mencampuri agama mereka dengan

dosa, Allah pun berfirm *, b.3\ CrjA 'o;il; (Dan [ada pulaJ

orang-orang lain yang mengalai dosa-dosa merekn), kalimat ini di-
'athf-kan kepada kalimat: 'oW (orang-orang munafik), yakni: Di

antara orang-orang Arab Badui yang di sekelilingmu itu, dan di antara

penduduk Madinatr ada adapula orang-orang lain.

Bisa juga i\71 (orang-orang lain) sebagu mubtada', \};fi
rtia+ty""s me.ngahti dosa=dosa mereka) sebagai sifatrya" aan ii$
Ulr$li|Wfi.L1*rrrkamencarnpur-baurkanperkcrjaanyangbaik
dcngan pelcerjaan lain yang buruk) sebagai khabar-nya. Maknanya:

Batrwa mereka adalatr sejumlah orang yang tidak ikut perang tanpa

udzur yang layak untuk tetap tinggal, kemtidian mereka menyesali itu
dan tidak mengemukakan udzur-udzur yang bohong sebagaimana

yang dilakukan oleh orang-orang munafik, batrkan mereka bertaubat

dan mengakui dosa serta berharap agar Allatr menerima taubat

Yang dimaksud dengan W{3 Qtekerjaan yang baik) adala}r

keislaman mereka, pelaksaan syari'at-syari' at Islam, dan berangkatnya

mereka untuk berjihad di berbagai medan jihad. Dan yang dimaksud

dengan "pekerjaan yang burrrk" adalatl tidak ikut sertanya mereka

dalam peperangan ini. Perbuatan btrtrk ini mereka ilnrti dengan
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perbuatan yang baik, yaitu mengakui dosa dan bertaubat darinya. Asal

makna Ur$\i [yakni dari kalimat Vj;il adala]r mengakui sesuati.

Sekadar pengakuan tidak cukup untuk taubat, kecuali bila disertai

dengan penyesalan atas kesalatran yang lalu dan bertekad untuk

meninggalkan saat itu juga dan untuk selanjutnya. Ini memang mereka

lakukan sebagaimana yang insya Allah riwayatnya akan kami

sebutkan setelatr ini.

Makna 3"i;rjr 1yA*i dari kalimat \$L1, yakni mencampurkan

masing-masing kedua perbuatan itu dengan yang lainnya, seperti

ungkapan: 
"Uu. 

';Slt1 
o;$u. itur '*b (aku mencampurkan air denga

susu, dan susu dengan air). Bisa jruga wav,u di sini bermakna Da',

seperti ungkapan: 6::;i ire irl.lr ti (Aku menjual kambing dengan

kambing dan satu dirham), atau;A.(dengan satu dirham).

Firman-Ny a, ig| 4,j:- 6 lili & (Mudah-mudahan Allah
menerirna taubat mereka) menunjuldran batrwa taubat itu telatr

diterima dari mereka bersamaan dengan pengakuan dosa yang

menunjukkan taubat. Atau: batrwa pendatruluan taubat, yaitu

pengakuan dosq berfirugsi sebagai taubat. Had torajji tpartikel
harapanl yakni ;b, yang ada pada perkataan AUah SWT
menuqiukkan kepastian terjadinya, karena trarapan yang sangat dari

Allah SS/T adalatr kepastian, karena Allah Matra Pemuratr dari semua

pemrnatr.

,1D2<.1'i) ffi -A'i it (Sesungguturya Allah Maha Petngampun lagi
Maha Penyayang), yakni menganpuni dosa-dosa dan mengarturiai

para harrba-Nya.

Firman-Nya" {i$ 
l5 UL @*non zakat dari sebqian

lnrta mereka). Para atrli ilmu berbeda pendapat mengenai sedaqatl

yang diperintatrkan ini. Suatu pendapat mengatakan, bahwa itu adalatr

sedaqatr wajib (nkat wajib). Ada juga yang r,nengatakan bahwa itu
adalatr yang dikhususkan bagi golongan yang mengakui dosa-dosanya

ini, karena setelatr diteirmanya merekq mereka membaurmkan harta
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mereka kepada Rasulullatr SAW, lalu turunlatr ayat int. Latazln La
(dar) di sini menunjukkan bagian, sesuai dengan dua penafsiran tadi.

Ayat ini bersifat mutlak dan dijelaskan oleh As-sunnah yang suci.
'ti:t41 (sedaqah) berasal dari kata Cfllr (benar), sebab sedaqatr

Firman-Nya, U 6ii 'i# (densan zakat itu kamu

membersihknt dan mensucilan mereka). Dhamir pada kedua fi'l di

sini untuk Nabi SAW, yakri: kamu, watrai Muhammad,

membersihkan dan mensucikan mereka dengan sedaqah yang kamu

anbil d.ari mereka. Ada juga yang mengatakan, bahwa dhamir pada

kalimat 'i# (membersihkon mereka) untuk sedaqatr, yakni:

sedaqatr yang dianrbil dari mereka itu membersihkan mereka.

Sedangkan dhamir pada kalim 
" }*SI (mercucikan mereka) untuk

Nabi SAW, yakni: karnu, wahai Muhammad, mensucikan mereka

dengan sedaqah yang dianrbil itu Yang pertama lebih tepat, karena

yang kedua ada perHaan pada kedua dlamir di kedua fi'l yalo;g

bersanrbungan itu. Be,rdasarkan pengertian yang pertama, ke&n fi'l
ini pada posisi nashab karena sebagai haal Q<eterangan kondisi),

sedangkan berdasarkan pengertian keduq maka fi'l pertarrta adalah

sifat unhrk 'i33, sedangkan/? keduanya sebagai haal (keterangan

Londisi) Nabi SAW

Makna ;+iAt tyakni dari kalimat, 'i'+ (membersihkan

mereka)l adalah menghilangkan bekas dosa yang melekat pada

mereka. Maka {S,fl, ty{ni dari kalimat: 

"fji 
(dan mensucikan

merelra)l adalah sangat mendalam dalam membersihkan. Az-Zajjaj

rnengatakan, 'Yang lebih baik adalah diartikan batrwa khithab ini
rmtuk Nabi SAW, yakni: karcna kamu. watrai Muhammad, kamu

membersitrkan mereka dan mensucikan mereka dengan itu. Baik

redaksinya dianggap terpisatr maupun sebagai redaksi baru."

' Bi* juga dengan jazm [trarakat suhtn! sebagai penimpal

perintah Maknanya: Hendaknya engkau mengambil sedaqatr dari
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harta mereka maka engkau membersihkan mereka.' - Al Hasan

membacanyu, p:ft, dengan jum.Berdasarkan qira'ah ini, maka

,f"i5 (dan mensucikan mereka) diperkirakan sebagai mubtada',

yakni: dan engkau mensucikan mereka dengannya.

Firman-Nya, ifl J-tt (dan mendoalah untuk mereka), yakni:

doakanlatr mereka setelah kamu mengambil sedaqah itu dari harta

mereka. An-Nuhas mengatakan, "sejauh yang kami ketatrui, semua

ahli bahasa menuturkan" bahwa iy:olt aaro perkataan orang Arab

artinya'rrfur 1doa1."

Kemudian Allah SWT menyebutkan alasan perintah-Nya

kepada Rasul-Nya SAW untuk mendoakan orang yang telatr diambil

sedaqah dariny4 Allah pun berfirm *, '$Kl,61itTiylsesungguhnya

doa lamu itu [menjadiJ ketentraman iiwa bagi mereta). Hafsh,

Hamzah dan Al Kisa'i membacanya, &fi, dengan bentuk tunggal,

sedanekan yang lainnya dengan benttrk jarnak. ';rK7 adalah seivuatu

dimana jiwa merasa tenang dan tenteram dcngannya.

Firman-Nya, .eS & '^{ti Y,X-'i'fi'rtW- i\ gtaon*"n

mereka mengetohui, bahwasannya Allah menerima taubat hamba-

hamba-Nya). Setelatr Allah SWT menerima taubatnya orang-orarg

yang disebutkan sebelumnyq Allah mengatakan,W Sl gia"f*on
merelca mengetahui), yakni ofturrg-orang yang tidak bertaubat. Atau:

oran$-orang yang bertaubat sebelum Allah menerima taubatnya dan

menerima sedaqaturya. '-{;)i fr{- i fr '"6 (tot***nya Altah

menerima taubat hamba-hamfu-Nya) karena Allah tidak

membututrkan taubat orang-orang yang td dan tidak memperdulikan

kedurhakaan orang-oftmg yang bermaksiat Ini dibaca juga: riiS iif
(Tidaklah karnu mengetahui), dengan raa'bertitik dua di atas, yaitu

sebagai khithab untuk orang-orang yang bertaubat, atau segolongan

kaum mukminin.

Makna: *33it lLY: @an menerima . zakat), yakni,

menerimanya dari merekq. Disardarkarur'ya penerirnaur itu kepada
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Allah SWT setelah Allah mernerintatrkan Rasul-Nya SAW untuk

mengambilnya adalatr merupakan penghormatan besar bagi ketaatan

ini dan bagi yang melaksanakannya.

Firman-Ny a, 4)l }ffll '; 'i,f $3 gon bahwasanya Altah

Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang) di-'athf-kan kepada

firman-Nya, .rrb & "{li fu-'i'iit"$ (ton*asannya Attah menerima

taubat hamba-hamba-Nya) di samping kandungannya yang

menegaskan apa yang dicakup oleh redaksi yang di-'athf-kan

kepadanya, yakni: Bahwa inilah perihal Allah SWT. Shighah

mubalaghah @ata yang menunjukkan sangat) pada lafaztr Stll an
i;)l yang diselingi oleh dhamir fasht tyakni !i1 aan Uta penegas

[yakni 0t adalah merupakan berita gembira bagi para hamba-Nya dan

dorongan bagi mereka.

Firmanlya, iti+i:ti3 :t;; lSt !"t d;;:r W .ii <o*
katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah ilan Rasul-Nya serta

orang-orang mubnin akan melihat perkcrjaanmu itu"), ini
mengandung hal yang menakutkan dan ancaman, yakni: bahwa

perbuatan kalian tidak luput dari Allah, tidak puta dari Rasul-Nya, dan

tidak pula dari orang-orang yang beriman. Karena itu, bersegeralatr

halian melalnrkan perbuatan-perbuatan yang baik, dan ikhlaskanlatr

perbuatan kalian untuk Allah 'Azza wa Jalla. Ayat ini juga

mengandung dorongan dan motivasi, karena orang yang mengetahui

bahwa perbuatan tidak tersembunyri, baik perbuatan baik maupun

perbuatan buruk, maka ia akan termotivasi trntuk melakukan

perbuatan-perbuatan yang baik dan menjautri perbuatan-perbuatan

yang buruk. Sunguh indatr apa yang dikatakan oleh Zuhair,

& ,"au "J? "#-3 
tAG itp i#'n'fit'+ 6.3 W,

: "Kendati seseorang yang memilif suatu perangai,

yang ia berusaha menyemburryikan ogar luput dari manusia, Engkau

p as t i menge t ahuui (ny a) ."
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Yang dimaksud dengan "melihat" di sini adalah rnengetahui

perubatan-perbuatan yang mereka lakukan.

Kemudian Allah SWT menyebutkan ancaman keras, Allah pun

berfirman,';ti36 61 * Jyai;i,A (dan kamu a*an dilcembalitran

lrepada [AltahJ Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata),

yakni: setelatr kematian kalian akan dikembalikan kepada Allah SWT

yang mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian

lahirkan, serta apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian

tampakkan. Didahulukannya "yang ghaib" daripada "yang nyata"

mengindikasikan luasnya pengetahuan Allah 'Azza wa Jalla. Dan

batrwa tidak ada sesuatu yang luput dari pengetatruan-Nya, dan

baginya segala yang diketahui adalah sama-

Kemudian Allah SWT menyebrlkan apa yang akan terjadi

setelah mereka dikembalikan kepada-I$a Allah pun berfirman,

'*# (atu dtberitat@n-Nya kepda fumu), yalcni diberitahulsr

tepaaamu, $j3 ';K q @pa 1mg h,ontt kcriakan) di dunia" Ialu

orang yang berbuat iait diganjar dengan kebaikannya dan orang yang

berbuat buruk dibalas demgan kebrmrkamya. Dan Allah mexngarumiai

siapa yang dikehendalci-Nya dari aotam pma harnbaNya.

Firman-Ny a, ii i\53;j 6ij-6 (Dan ada [putal orarg-

orang yang lain yang ditangguhkm sampai ada kcputusan Allah).

Allah menyebutkan tiga golongan orang-orang yang tidak ikut

berperang: Pertama, Orang-orang munafik yang keterlaluan dalam

kemunafikannya. Ked4a, Orang-orang yang bertaubat dengan

mengakui dosa-dosa mereka. Ketiga, Orang-orang y{tg perihal tetap

pada kondisi semula, yaitu orang:orarlg yang perkaranya

ditangguhnya hingga'adanya keputusan Affah"

Hamzah, Al Kisa'i, Nafi' dan Hafsh membacanya, 'bF.;.,

sedangkan yang lainnya membacanyar denghn hamzah br'dhammah

setelatrjfiz " "'' 
'
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Maknanya: Mereka itu ditangguhkan dalam keadaan seperti

itu, tidak ada keputusan diterima atau ditolaknya taubat mereka,

batrkan dalam kondisi menunggu keputusan Allah SWT itu, kondisi

mereka 'i;{; (ygaa kalanya Atlah alran mengadzab merelca) jika

mereka ietap demikian dan tidak bertaubat, fi 3.1-Vb (dan ada

lralanya Allah akan menerima taubat merelca) jika mereka bertaubat

dengan benar dan ikhlas. Kalimat ini pada posisi nashab sebagai haal

fteterangan kondisi). perkiraannya: Dan ada pula orang-orang yang

lain yang ditangguhkan sanrpai ada keputusan Allah, dalam keadaan

tssa saja mereka diadzab, dan bisa juga diterima taubatnyu. u'ili3
(Dan Allah Maha Mengetahur) tentang perihal mereka, I* (t"Si

Maha Bijaksana) dalam segala apa yang dilakukan terhadap mereka,

baik mauprur yang buruk.

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-syaikh dan AbuNu'aim

di dalam.,ff Ma'rifahmeriwayatkm dari Abu Musa: Batrwa ia ditanya

rnengenai firman-Nya, 'olf.Jl 1t4l(t (orang<mng yang

terdalrulu tagi yang pertamg-tang fmasuk IslamJ), ia pun berkata,
..Mqrka dalah orang-orang yang pemah shalat dengan menghadap

ke dua ratr kiblat."

Ibnu Abu Syaiba[ Ibnu Al Mrutdzir, Ibnu Abu Hatim, Ibnu

Mardawaih dan Abu Nu'aim jtrga meriwayatkan seperti itu dari sa'id

bin Al Musayyab. Ibnu Al Mundzir dan Abu Nu'aim juga

meriwayatkan seperti itu dari Al Hasan dan Muhammad bin Sirin.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata

"Mereka adalah Abu Bakar, IJmatr, Ali, Salman dan Ammar bin

Yasir."

Ibnu Abu Syaibah lbmr AI Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Abu

fuX.#y"ikh, Ibnu Marda*r,aih da.dbu Nu'aim di dalam Al Ma'rifah

meryipvayatkan dari Asy-sya'bi,-ia berkata" "Mereka adalatr orang-

ortmg yang mengiluti Bai' atur-ridhwan."
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Ibnu Abu Hatim, meriwayatkan dari Qatadatr mengenai firman-

Nya +#! i#l ';6(: <d*, orangerong yang mengikuti mereka

dengan baik),ia berkata, "(Yaihl) tabi'in."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu 7aid, ia berkata,

"Mereka adalah orang-orang dari kalanganpemeluk Islam yang masih

ada hingga terjadinya kiamat"

Abu Asy-Syailfi dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Abu
Shakhr Hnmaid bn Ziyad,, ia berkata, eedku pernah mengatakan

kepada Muhammad bin Kf,'b Al Quazhi, 'Beritahulah alor tentang

para sahabat Rasulullah SAW. Maksudku pada masa fitnah (hunr-

hara).' Ia berkata, 'sesungguhnya Allah telah mengampuni semua

satrabat Nabi SAW dan mcnetapkan surga bagi mereka di dalam

Kitab-Nya, yang baiknya dan yang bunrlnrya dari mereka.' Aku
berl<ata lagi, 'Di bagran mana Allah menetaptan surga bagi mereka di
dalam Kitab-Nya?' Ia menjawab, 'fidaklcah kalian baca firman-Nya,

6I!$ -- i-JrV (Ororytrag yory terdahutu lagi yang pertana-
tama [masak Islam). Allah menetapkan surga dan keridhaan rurtuk

semua satrabat Nabi SAW, dan mengrratkan suatu syarat kepada

tabi'in yang tidak disyarakan kepada para sahabat beliau.' Aku
berkata, 'Apa yang diryaratkan kepada mereka?' Ia menjawab,

'Disyaratkan kepada mereka rmtuk meirgikuti mereka [generasi.
sahabatl de,ngan baik. Yaitu mengikuti mereka dalam amalan-amalan

mereka yang baik dan tidak mengikuti mere*a dalam hal yang selain

ihr'." Abu Shalfir b€rkafia, *De,mi Allah" seolatr-olah alnr belum
pernah rnembacanya dan tidak mengetahui penafsirannya hingga aktr

membacalcannya kepada Ibnu Ka'b."

Ibnu Mardawaih meriwayatlon dari jalur Al Atrza'i, ia
berkata: Yatrya bin Abi Kalsir, Al Qasam, Mak-hul, Abdah bin Abi
Lubabatr dan Hassan bin Athiyyah menceritakan kepadalnr, bahura

mereka mendengar sejumlah satrabat Ntrbi SAW, bahwa ketika

ditnnnrkannya ayat: ';tfifrl -- rj{lY,(Aiang-orang yang terdalrulu
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tagi yang pertama-tama [masuk Istamfihngga: iiVi: (dan merelm

pun ridha kepada Alloh), mereka mendengar Rasulullatr sAw

tersabda, L* A1t fr.;As ,{ ,ib. ot ltnt tmtuk semua umatht'

Dan tidak ada lagi kcmurkaan setelah keridhaan itu)'"

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabarani di ddam Al

Ausath, Abu Asy-syaikh dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari

Ibnu Abbas rnengenai firman-Nya" ',"Sii G K; ';.; (Di

antsra orang-or(mg Arab Badui yang di sekclilingmu itu), ia berkata,

*Pada suahr hari Jum'at Rasulullah SAW berdiri menyampaikatr

khutbatr, lalu beliau bersabda, i,yi r; t;*i ,:Ott:j d/,y'eyo i'Xi t, ii
'rttr6 'OSy (Berdirilah walwi futan lalu kcluarkan, karena

trturgguhrryo engkott munalik Berdirilah wahai fulan karena

sesunggutqya engkou nrnafik). Beliau mengeluarkan mereka dengan

menyebutkan nama-nama mereka dan mempermalukan mereka. Saat

itu Umar bin Khaththab tidak mengikuti Jum'atan tersebut karena

sedang mempunyai srBtr hajaq lalu Umar menjumpai mereka sedang

keluar dari masjid, maka Umar pun bersembunyi dari mereka karena

malu tidak mengikgti jum'atan, dan ia mengira bahwa orang-orang

sudah pulang b/akni sudah pada pulang dari masjidl. Sementara

mereka juga bersembunyr dari umar karena mengira batrwa umar

telatr mengetahui pqrihal mereka. Kemudian Umar masuk masjid,

ternyata orang-orang belgm pada pulang, maka seorang lelaki berkate

'Bergembiralah wahai Umar, karena sesungguhnya Allah telah

mempermalukan orang-orang mpoafik hari ini.' Itulah adzab ya11g

pertama, sedangkan adabyang kedua adatah adzabkubur."'165'

Ibnu Al Mgndzir meriwayatkan dari Ilcimah mengenai firrran-

Nya, ./i5yf G K; s;t 1U wttoa orang-orang Arab Badui

,"t Dha,i7 dikeluarkan oleh Ibnu Jarir (ll/s); disebutkan oleh Al Haitsami di

dal,In, Majia, Az-?awaid Qt34) M ia mengatakan, "Dirirpayatkan oleh Ath-

Thabarani di dalanAl AwAh. Di dataur suad-nyaterdapat Al Husain bin Amr bin

Mnhammad Al Anqazi, iadha'if,

L
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yong di sekclilingmu itu), ia bert@t4 *(Yaitu) suku Juhainalu

Muzainatr, Asyja', Aslam dan Ghifar."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Zaid mengenai

firman-Nya, A6rt :F W; (Mereka kcterlaluan dalam

kcmtnafikannya), iaberl<at4 "Merelo dihulom namun tidak bertaubat

sebagimana yang lainnya"

Ibnu Al Mundzirmeriwayatkan dari Ibnu Juraij mengenai ayat

ini, ia berkata, "Mereka mati dalam keadaanrmwtafik: Abdullah bin

Ubay, Abu Amir Ar-Rahib dao Al Jadd bin Qais."

Ibnu Al Mun&ir, Ibnu A-bu Hatim dan Abu Asy-Syaikh

mcriwayatkan dari Mujahid menge,nai fr.an-Ny", #i fr'{{.
(Narti merelu okon ICmi siba dua kol},irberkata! *(Yaihl) dengan

kclryran dan ke,matian."

Ibnu Al Mtmdzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh

meriwayatkan dari Abu Malilq ia berkatq "(Yaitu) dengan kelaparan

dan adzab kubur."

Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-syaikh dan Al Baihaqi

meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, "(Yaitu) adzab di alam kubur

dan adzab di neralca"

Diriwayatkan juga dari sejumlatr salaf yang menyerupai ini

dalam menetapkan kedua silcsaan tersebut. Dan yang benar adalah apa

yang telatr kami kemukakan.

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

dan Al Baihaqi di dalam Ad-Dalail meriwayatkan dari Ibnu Abbas

menge,nai firman-Nya, W{SW fr.i\l5iT3;rt:6 @on tada
putal orang-orang lain yang mengahi dosa4osa mereka, mereka

mencamryr-baurkan perkeriaan yang baik), ia berkata' *Mereka

berjumlah sepuluh orang, mereka tidak i}ut Rasulullah SAW dalam

perang Tabuk. Ketika Rasulullatr SAW sedang kembali, tujuh orang

dari mereka mengikat diri mereka sendiri'di pagar-pagar masjid, yang
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mana jalanan Rasulullatr SAW saat kembali akan melewati mereka.

Tatkala melihat mereka beliau bertany4 fiiif o'.hii, :1$'6 (Siapa

orang-orangyang mengikat dirinya itu?),mereka menjawab, "Ini Abu

Lubabah dan kawan-kawarurya. Mereka tidak mengikutimu [pergi

berperang] watrai Rasulullah, sampai engkau melepaskan mereka dan

menerima udzur mereka'' Beliau bersabdq lt '&4't r nq ;jf r;'ii

i+Liir 'e tF, ,r tjib,rs -f t*; |&hp- q5Jt itrnt ,tfi-,;'"$Pl
(Dan aht bersumpah kepada Allah, aht tidak akan melepaskan

merelra dan tidak akan 'menerima udzur mereka sampai Allah

melepaslcan mereka. Merekn ttdak menyutraiht dan tidak turut

berperang bersama kaum muslimin). Ketika sampai kepada mereka,

mereka berkata" 'Dan kami pun tidak akan rnelepaskan diri kami

sampai Allatr melepaskan kami.' Lalu tunrnlatr ayat: t AS'61&
(Mudah-mudahan Attah menerima taubat mereka)- Kata ;ii darr

Altah artinya pasti. Setelafu turunnya ayat ini, Nabi SAW mengirim

utrsan kepada mereka" lalu membebaskan mereka dan menerima

udzur mereka. Lalu mereka datang membawakan harta mereka dan

berkata, 'Wahai Rasulullatr, ini harta kami. Bersedaqahlah dengannya

atas nama kami dan mohonkanlah ampunan untuk k4roi.' Beliau

bersabda, €tit irT i,f 'c4l t (Atu tidak diperintahkan untuk

mengambil harta kalian). Lalu Allatr 'Azzawa.Ial/a menurunkan ayat:

i* F' q. 6it 'i#'i"3 Ai ir L (Ambittah zatrat dari

sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan

mensucilrnn merekn, dan mendoalah untuk mereka), yakni:

mohonkanlatr ampunan untuk mqeka.'$'* A;*11(S e sungguhny a

doa lramu itu [menjadiJ kctentraman jiwa bagi mereka), yakni ratrmat

bagi mereka. Maka beliau pun menerima sedaqah itu dan

memohonkan ampunan untuk mereka. Sementara itu, tiga orang

lainnya tidak mengikat diri mereka di pagar-pagar itu, mereka

ditangguhkan setahun tanpa tatru apakatr akan diadzab atau diterima

taubatnya. Lalu Allatr 'Azza wa./a/la menurunkan ayat: 'ei <'€ LA

;#i :F (sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi) hingga:
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W O-$ ,{I)1 S" @"" terhadap tiga orang-vyq ditangguhkan

[penerimaan tatbatJ kcryda mereko),r*rp"i' itUA$ AG *
,jjt +gl 'i fri' (Sesmggulvrya Allah-lah Yory Maha Penerima

taubat lagi Malw Penyryang), yakni jika mereka istiqamah."I6 Abu

Asy-Syail*r juga meriwayatkan dari Adh-Dhahhak yang menyerupai

itu.

Ibnu Abu syaibah, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al

Baihaqi di dala6 Ad-Dalail meriwayatkan dari Mujatrid mengenai

firman-Ny" Ffj\\!;i;i (mengatui dosa4osa mereka), ia berkata'

..Yaitu abu Lubabatr ketika mengatakan kepada aurai?ah apa yang

dikatakannya sambil mengisyaratkan pada tenggorokanny4 bahwa

Muhammad al6an memancrmg kalian jil6a kalian tetap pada

hukur[rya.'l Kisatr ini disebutkan di dalam kitabkitab sirah.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-suddi mengenai

firmanNy q W # W (mereka mencampur-bourknn perkcri aan

yang baiQ, ia berftata, "(Yaitu) p€rangnya mereka bersama Rasululla]t

SAW, W ?6 (dengan pekcrjaan lain yang b1/n.,?tk), yakni tidak ikut

sertanya mereka bersama beliau."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu

Abbas mengenai firman-Nya F*t Vt @0, mendoalah untuk

mereka),ia berkatq *(Yakni) mohonkanlah ampgnan untuk dosa-dosa

yang mereka lalokan. {'S:" iStS 'irL$eswsgannya doa kamu itu

[menjadiJ ketentraman iiwa bagi mereka), yakni ratrmat bagi

mereka."

16 Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir (ll/10), ia berkata, "Al Mutsanna menceritahan

kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepoda kami: Mu'awiyah

minceritaiankepadaku dari Ali, dari lbnu Abbas," lalu ia menyebutlcannya' Saya

katakan: Di daiam sanad-nya terdapat Abu Shalih, yaitu Abdullah bin Shalih Al

Mishri, jnru tulis eU,aits. Al Hafizh mengatakan, 'la sha&tq rymrrtl banyak

keliru.i i,"io arri itu, di dilam solyrld-rya jugt tqdryat Ali binAbi Thalhah, yang

mana Al Hafiztl mengatakm, "Ia meriwayatkan seciara ,tursal dari lbTru Abbas,

padatral ia tidak pemah melihatqta-"

TAFSIR FATHUL QADIR 833



Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari

Abdullatr bin Abi Aufa, ia berkata" "Adalah Rasulullah sAw,-apabila

dibawakan sedaqatr kepadanya beliau mengucapkan, )I *'Jb'ftUi
gli 1fa Altah berikanlah kcberlatnn knpada peluarga fulan). La\t

ketika ayatrku membawakan sedaqahnya beliau mengucapkan, friJi,j\1 c.l JT ,* ,)* (Ya Atlah berikanlah kcberknhan kepada lreluarga

Abuii4!t67
Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Al Mundzir dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Mujatrid mengenai firman-Ny \ |t$fi,li{rlfiJi
A;; (Bekcrjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya apnn melihat

perlcerjaanmu itu),ia berkata "Ini janji dari Allah 'Azza wa Jalla."

Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Hibban, Al Hakim, Al Baihaqi di

dalam Asy-sytt ab, Ibnu Abu Ad-Drur-ya dan Adh-Dhiya' di dalam lI
MuHrtarah meriwayatkan dari Abu Sa'id, dali Rasulullah SAW,

beriau bersabda, e?$ ,if tilu $ 'rt;b r;* e [,4'6't;l't:17
u& t&.€ *€ls.'&fu geandainya seseorang dari kalian beramal di

sebuah bitu cadas nan kcras yang tidak berpintu dan tidak pula

berlobang, niscaya Allah akan mengeluarkan amalrrya kepada

manus ia, b agaimana pun i adinya).r 68

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ikrimah mengenai firman-

Nya, jri ,f,.59 6il6 (Dan ada [pulal orang-orang vang lain

yang ditangguhkan sampai ada kcputusan Allah), ia berkata, "Mereka

adalatr tiga orang yang tidak tunrt berangkat perang."

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Mujahid mengenai ayat ini,ia berkata, "Mereka

adalah Hilal bin Umayyatr, Murarah bin Ar-Rabi' dan Ka'b bin Malik

dari Aus dan Khazraj."

"' Shahih,taktrijnyatelatr dikemukakan di bawah ayat nomor 99.

'6t Dha'y, Al Hatdm @Rlq; Ahmad Qn$; Dinilai dha'if oleh Al Albani di

dalam A dh- D ha' ifah (l 807 ).
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Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari As-

Suddi mengenai firman-Ny4 'frif- V\ <rao kalanya Allah akan

mengadzab mereka), ia mengatakan, "Yakni mematikan mereka

dalam keadaan maksiat, F* $5-(b <a*, ado kalanya Allah akan

menerima taubat mereka), sehingga menangguhkan perkara mereka

kemudian menghapusnyq lalu berfirman, W <r;rt ,{E)1 iii @o"
terhadap tiga orang yang ditotgguhkot [percrinaan taubatJ kcpada

mereka)."

(6,b<*J:s<i6;irfr :4ri*r6zli'llioJv
'r$$\Yr"63i$i$ii,t|j#;1#u5f ifr <.,L$.

rii;, 6,131 iy ;-:it L:37;J o SJ @D <,i.93 #L

6*!ts1 dA'itSi i ir,i 6 oj.i*Iu. t ri \, ifi 6 g
# lT e*t' ;'f <i s'r tF r4: 63 L:3

e,*$ r"6"3;'.t 4 4r'.,$6 )6 $irg iF fi6. ";i
6 i t +$ alqtVa$r riiti.Sr;li @ <a,!6 i i;t,

uDan (di antara orangorang manafih itu) ada orangerung yang

mcndirihan mesjid untuh meninbulhan hemudhorutan (Nda otong-

orang muhmin), untuk fohafran dan untuk menccah belah antara
'otangerong muhmin serta ncnunggu kedatangan orung4tang

yang telah memerangiAllah dan Rasal-Nya seiah dahulu Mereka

ses ungg:uhnya bersunEah:' Kami tidah menghendafi selain

kebaihan.' Dan Atlah menjadi saksi bahwa suungguhnya mereka
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itu adalah pendusta (dalam sumpahnya). Janganlah kamu shalat

dalam mesjid itu selama-lamanya- Sesungguhnya mesiid yang

didirikan atas dasar talcwa seiak haripertama adalah lebih patut

hamu shalat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin

membersihkan dirl Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih.

Maka apahah orang-orang yang mendirikan mesiidnya atas dasar

takwa kepadaAllah dan keridhaan(-Nya) ituyang baik, ataukah

otang-orang yang tundirihan bangunannya di tepiiurang yang

runtuhr lalu bangunannya ituiatuh bersama'sama dengan dia ke

dalam neraka Jahannam? Dan Allah tidah memberihan petuniuh

kepada orcng-orang yang zhalim Bangunan'bangunan yang

mereha dirikan itu senontiosa meniadi pangkal keraguan dalam hati

mereka, kecuali bila hati mereka itu telah hancun Dan Altah Maha

Mengetahui lagi Maha Biiolesana.'(Qs. At-Taubah [9]: 107-1f0)

Setelatr Allah menyebutkan jenis-jenis orang-orang munafik

dan menerangkan corak mereka yang beragam itu, Allah

menyambungkan dengan kelompok terdatrulu mereka, yaitu orang-

orang yang mendirikan masjid dhirar (mesjid rurtuk menimbulkan

kemudharatan terhadap orang-orang mt*min). Jadi perkiraannya:

tp't;$ ;1$ i14i tO^di antara mereka [orang-orang munafik,itu] ada

orang-orang yang mendirikan), dengan anggapan batrwa UrJt aaA*,

mubtada' dar, khabar-nya ii'}. Kalimat ini di-'athf-kan kepada yang

sebelumnya.

Bisa juga maushul-nya [yakni diiq pada posisi nashab sebagai

celaan. Para atrli qira'ah Madinatr dan Ibnu Amir membacanya: i-)$
tj.$,St, tanpa wawu. Sehingga menjadi kisah tersendiri, dimana

maushul-nya [yakni oilt] sebagar mubtada', dan Htabar-nya adalah:

;X\ 7 (Janganlah lcamu shalat). Demikian yang dikatakan oleh .dl

Kisa'i. An-Nuhas mengatakan , "I{}7a.bar-nya adalatr, '-i}$i. 3V-t
Y. tsjfr (Bangunan-bangunan'yang mereka dirikan itu senantiasa)."
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Ada juga yang mengatakan bahwa khabo-nyadibuang, perkiraannya:

irik (mereta akan diadzab).

Lafa* 6fi Qntulc menimbttllcot kenrudhoratan) pada posisi

nashab sebagai mashdu,atau sebagai 'illah- Dan, 6 e,$t C|1t
(6t5 <r:4fi Qtttuk kckofirm dan ut* memecah belah antffa
orang-orang muhnin serta memutgu) dt-'athf-l<at kepada 6fr,
(untuk menimbulkan kcmudhuatu).

Allah SWT telah mengabarkm, bahwa yang mendorodg

mereka membangun masjid ini ada cm@ hal: Pertama, Untuk

menimbulkan madharat bagi orang-ormg sclain mereka Kedua,

Kekufuran terhadap Allah dan membanggakan diri terhadap para

pemeluk Islam, karena derrgan m€,mbangunya itu mereka hendak

menguatkan golongan mrmafik. Ketiga, Untrk memecatr belah antara

orang-orang mukmin, kil€oa mereka ingin tidak hadir di masjid

Quba' sehingga jama'ah karm muslimin m€njadi sedikit. Maka dalanr

kondisi ini akan terjadi dan rusaknya kesatuan. Keempat,

Menunggu kedatangan orang-orang yang telah mernerangi Allah dao

Rasul.Illya, - yakni sebagai persiapan rmtuk orang-orang yaog

memerangi Allah dan Rasul-Nya

Az-Tajjaj mengatakan, *3l2lli adalah lU*fi (menunggu)."

Ibnu Qutaibah mengatakan, *"lriliudAah 
tsr:tAr U ]rfjfi(menrmggu

yang disertai pennusuhan)." Mayoritas omng mengatakan, bahwa itu
adalah 3r'.ri1i (persiapan), maknanya saling berdekatan. Dikatakan:

ti:iil.'c,:*:1f apabila aku me,mpersiapkannya dan menantikannya Abu

Zaid mengatakan, "Dikatakan t'6lbi dn ifrb\1 untuk hal kebaikan,

dan dikatakan, 'i 'c,tWJ rmtuk hal kebunrkan." Ibnu Al A'rabi
mengatakan, "Tidak dikatakan kecuali: ';i*il, dan maknanya adalatl

'*f;(aku menturggu)."

Yang dimaksud dengan "orang-orang yang telatr me,merangi

Allah dan Rasul-Nya" "dalah oftug-orang munafik, termasuk di

antaranya adalah Abu Amir Ar.Rahib. Yakni: Mereka
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mempersiapkannya unfuk orang-orang itu dan menantikan kedatangan

mereka agar mereka shalat di dalamnya hingga bisa membanggakan

diri terhadap orang-orang mukmin.

Firman-Ny t, li 4 @eiak dahutu) terkait dengan $Ci.
Yakni: Mereka mendirikan masjid sejak datrulu sebelum orang-orang

itu menjadi mrurafik dan membangun masjid dhirar. Atau terkait

dengan 3. ,L. Yakni: orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-

Nya sejak sebelum dibangunnya masjid dhirar.

Firman-Ny u, 6-*ft iy-gl$ i,y"rll;\', (Mereka sesungguhnva

bersumpah,"Kami tidak menghendoki selain kcbaiftan') Yakni: Kami

tidak menghendaki kecuali perangai yang baik,. yaitu keramahan

terhadap kaum muslimin. Lalu Allatr membantah mereka dengan

firman-Nyu 6A;$ ;#y*'iff21Oan Atlah menjadi sa*si balwa

sesunggulutya mereika in adalah pendusta) dalam sumpahnya itu.

Kemudian Allah SWT melarang Rasut-Nya SAW shalat di

masjid dhirar, Allah pun berfirman, $3 * -^1 llorgonlah kamu

shqlat dalam mesjid itu selama-lamanya) di waktu kapan pun.

Melarang berdiri di dalamnya berarti melarang shalat di dalamnya,

karena shalat kadang diungkapkan dengzn kataqiyam. Dikatakan: rr)^l

,PJ, itartinya: fulan shalat di malam hari. Contohnya dalam sebuah

hidits shahih, it n ?"fr 6 d 3i, ri.t:.iti t, tir;;4 oWt ts V
(Barangsiapa yang melaksanakan shalat malam bulan Ramadhan

knrena mengimaninya dan menghuapi,kan pahala, malra diampunilah

dosarrya yang telah lalu). '
Kemudian Allatl SWT menyebutkan alasan larangan shalat di

dalamnya dengan firman-Ny u, ifr 6g ri{Jr{}fu|:F PJ 5":3
)j. (Sesungguhnya mesjid yang didirilmn atas dasar tahtta seiak hari

pertama adalah lebih patut lamu shalat di dalamrrya). Laam pada

kalimat: L:5 adalah laam al qasam [partikel sumpatr]. Ada juga

yarig mengatakan laam al ibtida'[permulaan], dan ini menegaskan

kandungan redaksinya. ",iJt 
'*U artinya mendirikan bangunan dan
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meninggikannya. Makna pendiriannya atas dasar takwa adalatr:

pendiriannya dilandasi karakter-karakter, yang dengannya hukuman

dapat dijauhkan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai masjid yang didirikam

atas dasar takwa. Segolongan mereka mengatakan, bahwa itu adalah

masjid Quba' sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Adh-

Dhahhak, Al Hasan, Asy-Sya',bi dan lain-lain. sementara yang lainnya

mengatakan batrwa itu adalah Masjid Nabi SAW. Pendapat pertama

lebih mengena berdasarkan riwayat-riwayat yang insya Allatr akan

kami kemukakan setelatr ini.

i {J r.@eiak hari pertama) terkait deng^ ;-. r;l (didirikan),

yakni: didirikan atas dasar talorra dari sejak hari pertama pendiriannya.

Sebagian ahli natrwu mengatakan, battwa 4 di sini bermakna iiir

(sejak), yakni: sejak dimulainya pendiriannya.

Fimran-N ya, p.(ji Jt3 6aoUn bbih patut kamu shalat di

datamnya) adalah Hubar untuk mubtada'. Maknanya: seandainya

berdiri di selairurya dibolehkan, maka ini lebih layak bagimu berdiri di

dalamnya untuk shalat dan berdzikir kepada Allah, karena masjid ini

didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama didirikannya. Dan

karena b3ig_ i 6#_}Y.r.li (Di dalamnya ada orang-orang yang

ingin membersihkan dir). lm redaksi permulaan untuk menjelaskan

kenapa lebih layak untuk shalat di dalamnya. Yakni: Selain masjid ini

lebih layak dari segi tempatnya, juga lebih layak dari segi kondisinya.

Bisa juga kalimat ini pada posisi n^hob sebagai haal (keterangan

kondisi), yakni: Kondisi di dalamnya terdapat orang-orang yang suka

membersihkan diri. Dan bisa juga sebagai sifat lainnya untuk masjid

ini.

Makna "Mereka ingin membersihkan diri" adalatr, mereka

mementingkan itu dan antusias terhadapnya ketika adanya hal yang

mewajibkannya. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya:

mereka ingin membersihkan diri dari dosa-dosa dengan bertaubat dan
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memohon ampun. Pengertian pertama lebih mengena. Ada juga yang

mengatakan, bahwa maknanya: mereka ingin membersihkan diri

dengan perlindungan yang dapat membersihkan dari dosa-dosq maka

mereka melindungi semuanya. Pengertian ini sangat lemah. Makna

"Allah menyukai mereka" adatah ridha kepada mereka dan

memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka sebagaimana yang

dilakukan oleh orang yang menyukai apa yang disukainya.

Kemudian Allah menjelaskm, batrwa antara kedua kelompok

itu terdapat jarak yang jauh, Allah pun berfirm arr, ',rLS. -23';|3
(Malra apalrah orang-orang yang mendirikalt mqsjidnya). Hamzah di

sini unhrk mengingkari pernyataan' i'EJr adalah mashdar

sebagaimana halnya Lrliir, dan maksudnya adalah .i;Jr @ansunan).

Kalimat ini sebagai kalimat permulaan redaksi. Maknanya: Bahwa

orang yang.membangun bangunan agamanya atas dasar kaidah yang

kuat lagi tepat, yaitu takwa kepada Allatt dan keridhaan-Nya, adalatt

lebih baik daripada orang yang membangun agama ataS dasar yang

sebaliknya, yaihr kebatilan dan kemrurafikan. Maushul di sini [yakni

0r] adalah mubtada', dan khabar'nya adalatr !8. l* dibaca dalam

bentnk bina' lil majhul. Dan dibaca irya X\r7i.$dalam bentuk

bina' al fi't til fa'it dan me-nashab'kan ',ri4!, Abu Ubaidatr memilih

qira'ah ini. Ini dibaca juga dalam bentuk bina lit maihul. Dibaca juga:

*V. u't11, dengan meng-idhafah-kan !6f kepada 9$i. Dibaca juga:

ig. ',Jt, dan maksudnya adalatr pondasi bangunannya. Abu Hatim

menuttrrkan qira'atr lainnya, yaifu: Yl#.'urLt,dalam bentuk jamak.

,/6t e'u FHr, ",.61i ir Ault4bi

"Kerajaan itu masih tetap pada pondasi-pondainya

bersama orang-orang bahlul (para badut) dari Bani Abbas.-

)6 3,- lfr i{" (di tepi iurang yang runtuh). r;i'Ntt adalah

!;lilt (epi/ujung). UiJl.adalatr apa yang dihanyutkan oleh aliran air,

yaitu tepi-tepi yang disapu oleh air. Jtf;ti adalah melepaskan
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sesuatu dari asalnya. Ia bisa dibaca dengan harakat dhammah padia

huruf ra'-n!4 karena berasal dai J7, lal bisa juga dengan suhtn.

jtalt ?dalah b,l, (yang jatuh). Dil<atal<an'rtiJt ,,i,apabila bangunan itu
jatoh (runtuh). Asalnya J6 seeerti halnya t*t 3r3 (senjata itu

menusuk) dan tJ.t3 (berfui). Demikian yang dikatakan oleh Az-

hiaj. Abu Hatim bahwa asalnya adalah l3ti. Syamsul

Ulum mengatakan, *'J'Ht adalah apa yang pangkalnya'dihanyutkan

oleh aliran air, sementara bagian ujrmgnya tegak. Bila ujungnya

muncul maka disebut iit.- Atlah me,mbuat perumpamaan ini

mengenai apa yang melandasi bangrman agama mereka yang berupa

kebatilan yang mudah lenyap.

Kemudian Allah bemrnan, # ,( A -r, 
"q6 

(talu

bangunanrrya itu jatuh bersama-soma dengu dia ke dalam neraka

Jahannam). Fa'il d^ri'rqfiadalah dtwnir yang kenrbali ke,pada #
Yakni: lalu jurang itu jatuh bersama dengan bangunan itu ke dalam

neraka. Bisa juga dhamir pfu.r(bersama-sama dengan dia) kembali

kepada cr, yaitu orang yang membangun itu. Maknanya: batrwa

kebatilan itu binasa bersama bangrrnan itu. Atau: si pembuat bangunan

itu binasa di dalam neraka Jahannam. Digwakan kata "runtuh" yang

merupakan kata rurtuk jurang adalah untuk menembus kiasan. Matra

Suci Allatr, sungguh, betapa indaturya ungkapan ini, betapa kuatrya

susunan redaksi ini, betapa mendalamnya qaknanya dan betapa fasih

alunrya.

Kemudian Allah SWT menyebutkan, bahu,a bangunan mereka

ini menyebabkan bertambahnya keraguan mereka dan

berkesinambungannya kebingunan mereka Allah pun berfirman, {
4$ A'4tV. aIJt ')3:$' 3(i-@""sor-"-bingunan vans mereka

dirilan itu senantiasa menjadi pangkal keraguon dalam hati mereka\,

yakni keraguan dan kemunafikan di dalam hati mereka. Contohnya

ungkapan An-Nabighah,

841TAFSIR FATHUL QADIR



get4,'.!:;l *Lk
*Aht bersumpah'r^,"r* 

;fff;:#:r",*" 
trcraguan apa pun

dan setelah Allah, tidak seorang pun yang punya pendapat."

Ada juga yang mengatakan, bahwa makna ''t62adatahkerugian

dan penyesalan, karena mereka menyesali pembangunannya. Al

Mubarrad mengatakan, "Yakni panas dan kemarahan. Karena orang-

o,rang yang membangun masjid dhirar itu adalatr orang-orang munafik

yang selalu ragu dalam agama mereka. Dan, mereka justru semakin

parah kemunafikan dan kekufuran mereka setelatr Rasutullah SAW

menghancurkan masjid itu, dan semakin benci terhadap Islam karena

diterpa kemarahan yang besar akibat penghancuran itu."

Kemudian Allah SWT menyebutkan apa yang menunjukkan

berkesinambungan dan berkelanjutannya keraguan ini, yaitu firman-

Nya, ii1.jr.3 '{h 6 -$sgccuati bita lntr mereka itu telah hancur),

yakni: ini terus berlangsurg kecuali hati mereka hancur dan

berkeping-keping, baik karena kematian normal, maupun karena

pedang. Maknanya: kecuali bila mereka bertaubat dengan taubat yang

memutuskan hati mereka disertai penyelasan yang mendalam atas

keterlanjuran mereka.

Ibnu Amir, Hamzah, Hafsh, Ya'qub dan Abu Ja'far

membacanya dengan fathah pada huruf mudhara'ah, sementara

. Jumhur membacanya dengan dhammah. Diriwayatkan dari juga

Ya'qub bahwa ia membacanya: iJa;i, dengan takhfif [yakni tanpa

tasydidl, dan khithabnya untuk Nabi SAW, yakni: kecuali engkau,

watrai Muhammad, menghancurkan hati mereka. Para sahabat

Abdullah bin Mas'ud membacany", {3o '.tlfu i1. Sementara Al

Hasan, Ya'qub dan Abu Hatim membacanya, 'e,,ri o1 i\, yakni:

mereka tetap akan demikian hingga mereka'mati
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Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Mardawaih

dan Al Baihaqr di dalarn Ad-Dalait meriwayatkan dari Ibnu Abbas

firman-Nya, 6t qAtJGiO-!6(Dan [di antma orang-

orang munafik W ada or(mg-orang yang mendirikan mesjid untuk

me nimbul kan kemudhoatm tlrada or ang-or(mg muhninJ), ia berkata

"Mereka adalah beberapa orang dari golongan Anshar yang ingin

membangun mesjid, lalu Abu Amir Ar-Rahib berkata, 'Bangunlah

masjid kalian dan persiapkanlah kekuatan dan persenjataan yang

kalian bisa lalarkan, karena sesungguhnya aku akan pergr ke Kaisar

pengrusa Romawi, lalu aku akan datang kembali dengan tentara dari

Romawi, lalu aku keluarkan Muhammad dan paro sahabatnya'

Setelah mereka selesai membangun masjid, mereka menemui Nabi

SAW lalu berkata 'Kami telah selesai membangrur masjid kami.
Kami ingin agar engkau shalat di sana dan mendoakan keberkahan.'

Lalu Allatr menurunkan ayat: (iJ * ri\i llongonlah kamu slnlat
dal an me sj id itu s el ama-l unarya)."

Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya

ia menuturkan, "Ketika Rasulullah SAW membangun masjid Quba',
keluarlatr sejumlah orang dari golongan Anshar, termastrk di
antaranya Bajdatr kakeknya AMullah bin Hunaif, Wadi'ah bin Hizarn,

dan Majma' bin Jariyah Al Anshari, mereka pun membangun masjid

kemunafikan, lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Bajdatr, iil$
oti 6 j1 critl 6 ,t&4 ti- (Celaka kamu wahai Bajdah kau tidok

menginginkan apa yang aht lihat). Ia berkata 'Wahai RasulullalL

demi Allah aku hanya menginginkan kebaikan.' Padatral ia
berbohong, namun Rasulullah SAW mempercayainya dan hendalc

memaafkannya, lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat: VtCt <tS|
'A;;fr 4,L ';:66.,6 <r_u:A\ <;6fr fU) 6trta+:J
(Dan [di antara orang-oraig munafik ituJ ada orang-orang y(mg

mendirikan mesjid untuk menimbulkan kemildhoratan [pada orang-

orang muloninJ, untuk kckafiran dan untuk memecah belah antma
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orang-orang mulonin serta menunggu kedatangan orang-orang yang

telah memerangi Allah dan Rasul-Nya), yakni lelaki yang bernama

Abu Amia ia pernah memusuhi Rasulullatr SAW dan telatr berangkat

menuju Hiraclus. Mereka tengatr menunggu-nmggu, bila Abu Amir

datang untuk shalat di situ, bemfti ia telah keluar dari Madinah untuk

memerangi Allah dan Rasul-Nya."l 6e

Ibnu Ishaq dan Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan darinya, ia

berkata, *Rasulullatr SAW memanggil Malik bin Ad-Dukhsyum, lalu

Malik mengatakan kepada Ashim, 'Tunggulah aku hingga aku keluar

kepadamu dengan membawa api dari keluargaku.' Lalu ia masuk ke

tempat keluarganya, lalu mengambil obor-obor berapi, kemudian

mereka keluar dengan bergegas hingga masuk masjid, sementara di

dalamnya terdapat para penghuninya, lalu mereka membakamya dan

menghancurkannya. Lalu para penghuninya keluar dan berhamburan,

latu Altatr menurunkan ayat ini.'170

Kemungkinan dalam riwayat ini ada redaksi yang dibuang,

yaitu redaksi antara: Rasulullah SAW memanggrl Malik bin Ad-

Dukhsyum" dan *Lalu Matik mengatakan kepada Ashim.' Di antara

itu terdapat riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Ishaq dan Ibnu

Mardawaih dari Abu Rahm Kultsum bin Al Hushain Al Ghifari, ia

termasuk kalangan satrabat yang berbai'at di bahwa pohon, ia

menuturkan, "Rasulullah SAW datang hingga singgah di Dzi Awan,

suatu negeri yang jiraknya dari Madinatr hanya sebentar. Sementara

para pembangun masjid dhirar (mesjid untuk menimbulkan

kemudharatan terhadap orang-orang mtrkmin) telah mendatangi beliau

ketika sedang bersiap-siap untuk berangkat ke Tabuk, lalu mereka

berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telatr membangun

masjid bagi yang udzur, yang punya haiat, saat malam yang dingin

r6e Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir (l l/19), ia berkata, "Muhammad bin Sa'd

menceritakan kepadaku: Pamanku menceritaka kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu

Abbas .." lalu ia menyebutkannya.
r70 Disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam Tafsirnya Q1388).
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dan saat malam hujan, dan sesungguhnya kami ingin agar engkau

mendatangi kami lalu shdat mengimami kami di sana.' Beliau

bersabda, ,* lV * ,il (Afu sudah hampir berangkat). Tatkala

beliau singgatr di Dzi Awaru sampailatr berita tentang masjid tersebut,

maka Rasulullah SAW memanggil Malik bin Ad-Dulfisyum, saudara

Bani Salim bin Auf dan Ma'n bin Adi, serta saudaranya, Ashim bin

Adi, salah seoriarg Bani Al Ailan. Lalu beliau bersaMa, tb Jl @\

",6?i 
6rir.iri .fi'f 

,,l.tflft 
,gUi (Berangkatlah kalian berdua kc masjid

yang ptra penghuninya zhalin, lalu lanctrkan dan balcarlah).Maka

keduanya pun segera trerangkat hingga mendatangi Bani Salim bin

Auf, mereka adalatr orang{rangnya Malik bin Ad-Dukhsyum, lalu

Malik mengatakan kepada Maln, 'Nantikan aku hingga aku keluar

menemuimu.' Lalu ia masuk ke tempat keluarganya, lalu mengambil

obor yang terbuat dari pelepah pohon kurma, lalu dinyalakan apinya,

kemudian keduanya segera keluar. Sementara itu di dalam masjid itu

terdapat para penghuninya, lalu keduanya membakarnya dan

menghancurkannya hingga mereka berhamburan. Lalu berkenaan

dengan mereka itu turunlah ayat Al Qur'an, $futir:1'rt!1t 6)f5
fiUt (Dan [di antara orang-orang munafik ituJ ada orang'orang

yang mendirikan mesjid wtt* menimbulkan kcmudharatan [pada
or ang-or ang mubninJ, untt* kekafir an), hingga akhir kisahnya. " I 7 I

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim menyebutkan, bahwa

orang-orang yang membangm masjid dhiro ada dua belas orang, lalu

keduanya menyebutkan Dolrra{rarlr& mereka.

Ibnu Abu Syaibalu Ahmad, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i,

Abu Ya'la, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ibnu

Khuzaimah, Ibnu HibbalL Abu Asy-Syaiktr, Al Hakim, Ibnu

"r Dha'i7 diriwayatkan oleh Ibnu Hisyam di dalam As-Sirah (4/185) dari Ibnu
Ishaq tanpa sanad; disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam Tafsimya (2/388) dari Ibnu
Ishaq, dari Az-Zt;trnri, Yazid bin Rumaq Abdullah bin Abi Bakar, Ashim bin Umar,
Ibnu Qatadah dan lain-lain secara mursal; Al Albani mengatakan di dalam ta'liq-nya
pada F iq h A s -S ir ah (5248), " D ha' if}'
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Mardawaih dan Al Baihaqi di dalam Ad-Dalail meriwayatkan dari

Abu Sa'id Al Khudri, ia menuturkan, "Ada dua lelaki yang berselisih,

seorang dari Bani Khudratr {alam redaksi lainnya: Aku berselisih-

dengan seorang lelaki dari Bani Amr bin Auf mengenai mesjid yang

dibangun atas dasar taloua. Orang Khudri berkata, 'Itu adalah mesjid

Rasulullah SAW.' Orang Amri berkata" 'Itu adalah masjid Quba'.'

Lalu keduanya menemui Rasulullatr SAW dan menanyakan tentang

itu, beliau pun bersabdi'a,,:*t tb i (ku adalah masiid inr) -yakni

masjid Rasulullah-. Dan-beliau pun mengatakan banyak kebaikan

mengenai masjid yang itu -yakni masjid Quba'-''tzz

Ibnu Abu Syaibatr, Ahmad, Abd bin Humaid, Az.Zubair bin

Bakar di dalam Arthbar At Madtnah, Abu Ya'la, Ibnu Hibban, Ath-

Thabarani, Al Hakim di dalam Al Kuna, dan Ibnu Mardawaih juga

meriwayatkan dari Satil bin Sa'd As-Sa'idi yang menyerupai itu.

.Ibnu Abu Syaibalu Ahmad, Ibnu Al Mundzir, Abu Asy-

Syaikh, Ibnu Mardawaill Al Khathib, Adh-Dhiya' di dalam l/
Muwttarah, meriwayatkan dari ubay bin Ka'b, ia berkata, "Aku

pernah bertanya kepada Nabi SAW mengenai masjid yang dibangun

atas dasar ketaloraan, beliau pur menjawab,t'ta q;et3 $ (n" adalah

masjidfu ini).-r13

Ath-Thabrani dan Adh-Dhiya' Al Maqdisi di dalam Al

Mulchtarahjuga meriwayatkan seperti itu dari ZudbinTsabit.

Ibnu Abu syaibah, Ibnu Mardawaih dan Ath-Thabarani

meriwayatkan dari jalur Urwah bin Az-Zubair, dari Zaid bin Tsabit, ia

berkat4 "Mesjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama

tn Shahih, dikeluarkan oleh Muslim (2t1015); Ahmad (5/l 16) dan At-Tirmidzi

(30ee).tn Sanad-nya dha'if, Ah,mad (5/116); Al Hakim Qt334) dan A&'Dzatrabi

mengatakan, ..li mengeiuarkannya aari haais Abu sa'id (shahih);' saya katakan:

Di diaur sanadhaddini terdapat Abdullah bin Amir Al Aslami, dimana Al Hafiztt

mengatakan di dalam at-Taqrii, "la dha'd." _alKafi 
tetapi hadits ini shahih menurut

uuiim danyang lainnya aari naaits Abu Sa'id Al Khudri R.A. Wallahu a'lam.
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adalah masjid Nabi SAW." Urwah berkat4 "Masjid Nabi SAW lebih

baik dari itu. Sebenarnya ini diturunkan berkenaan dengan masjid

Quba'."

Ibnu Abu Syaibatr dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari

Ibnu Umar, ia berkata, *Masjid yang dibangrrn atas dasar takwa adalah

masjid Nabi SAW."

Ibnu Abu Syaibah dan Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan

seperti itu dari Abu Sa'id Al Khudri. Telatr diriwayatkan juga seperti

perkataan mereka dari sejumlah orang yang selain mereka.

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

di dalarn Ad-Dalail meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa itu adalatt

masjid Quba'. Abu Asy-syaikh juga meriwayatkan seperti ittr dari

Adh-Dhahhak.

Cukup jelas bagi anda, batrwa Nabi SAW telatr menetapkan

batrwa masjid ini dibangun atas dasar talnva" dan beliau menyatakan

bahwa itu adalah masjid beliau SAW sebagaimana yang telatr kami

kemukakan dari hadits.hadits yang shahih. Hal ini tidak dapat

disangf,al oleh perkataan seofirng satrabat dan tidak pula segolongan

dari mereka ataupun lainnya. Dan tetunya tidaklah tepat

mengemukakan pendapalpendapat itu untuk menyangkal apa yang

telatr shahih dari Nabi SAW. Dan juga tidak ada gunanya

mengemukakan riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang

keutamaan shalat di masjid Quba', karena hal itu tidak memastikan

bahwa masjid tersebut dibangtrn atas dasar takw4 karena riwayat-

riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan masjid beliau SAW

lebih banyak daripada yang menyebutkan tentang keutamaan masjid

Quba'.

Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majatr, Abu Asy-syaikh dan

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Hruairatr dari Rasulullah

SAW, ia berkatq "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan warga
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Quba': 
'lrfrI;i i aj.L-\Y.t *. (Di dalamnya ada orang-orang yang

ingin membersihkan diri)." Ia juga berkata, "Mereka biasa ber-istinja'
dengan air, lalu berkenaan dengan mereka itu turunlah ayat ini." Di
dalam sanadnya terdapat Yunus bin Al Harits, ia perawi yang

dha'if.t1a

Ath-Thabarani, Abu Asy-Syaikh, Al Hakim dan Ibnu
Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, *Ketika

ditunrnkannya ayat ini: bfr$- 6 6#-3Y., * (Di datamnya ada

orang-orang yang ingin membersihkan diri), Rasulullah SAW
mengirim utusan kepada Uwaim bin Sa'idatr, lalu beliau bersad4 6
ffq,i, Xut J g- ri[,r $L (Kebersihan apa ini yang Altah memuji
lralian karena itu?). Mereka menjawab, 'Wahai Rasulullatr, tidaklatl
seseorang dari karni yang keluar setelatr buang air, baik laki-laki
maupun peremprnn, kecuali mencuci kemaluannya.' -atau ia
mengatakan: pantatnya- maka Nabi SAW bersabdq fiA 3L 1nu
dia).-r7s

Ahmad, Ibnu I(huzaimah, Ath-Thabarani, Al Hakim dan Ibnu
Mardawaih meriwayatkan dari Uwaim bin Saidah Al Anshari: Batrwa

Nabi SAW mendatangi mereka di masjid Quba',lalu bersabd4 &r ilt
oi:# g,.;Jt';tii,tr r.u-ci ,6tnx tq e )rt,,J ;dt, '#',*tt tt
t.u. (Sesunggulvrya Allah telah menyebutkan pujian yang baik

"' Shohih, Abu Daud (a4); At-Tirmidzi (3100); Ibnu Majah e57);Di-shahih-
kan oleh Al Albani di dalam ShahihAs-Stuton.

t75 Sanad-nya diperbindangkan. Dikeluarkan oleh AI Hakim Q1344) dan ia
mengatakan, "Sanad-nya shahih namun Al Butfiari dan Muslim tidak
mengeluarkannya." Dan ini disepakatioleh Adz-Dzahabi. Saya katakan: Di dalam
sanad-nyaterdrpat utbah bin Abi Hakim, dimana At Hafidr mengatakan, ,,la shaduq
namun banyak keliru, dan para imam Juh wa Ta'dil berbeda pendapat mengenai
ke-tsiqah-annya dan tajrih-nya. Sementara itu, Thalhah tidak pernah berjumpa
dengan Abu Ayyrb." Al Albani mengatakan di dalam Adh-Dha'ifah (1031),,,Dha'if
dengan lafazh ini."; Disebutkan oleh Al Haitsami di dalam Majma' Az-Zmtaid
(7134), dan ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani. Di dalam sanad-nya
terdapat Ibnu Ishaq, ia mudallis, sedangkan perawi laiirnya d:rrrilai tsiqah, yaitu dari
hadits Ibnu Abbas."

i
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terhadap lralian mengenai lcebersihan terlmrt dengan kisah masjid

lcalian. Kebesihan apa itu yang kalian membersihkan diri
dengannya?). Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, kami tidak

mengetatrui apa-apa kecuali bahwa kami mempunyai tetangga dari

kalangan yahudi, yang mana mereka itu mencuci dubur mereka

setelah buang hajat, maka kami pun mencucinya sebagaimana mereka

mencuci."'176

Diriwayatkan juga oleh Ahmad dari Hasan bin Muhammad:

Abu Uwais menceritakan kepada kami: Syaratrbil menceritakan

kepada kami dari Uwaim bin Sa'idah. Lalu ia menyebutkannya.

Dikeluarkan juga oleh Ibnu Ktruzaimah di dalam Shaftift-nya.

Ibnu Majatr, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Al Jarud

di dalam Al Muntaqa, Ad-Daraquthni, Al Hakim,Ibnu Mardawaih dan

Ibnu Asakir meriwayatkan dari Thalhah bin Nafi', ia berkatq "Abu
Ayyub, Jabir bin Abdullah dan Anas bin Malik menceritakan

kepadaku, batrwa diturunkanny a ayat ini: l:j,-7Vi il <r#-lQ * @i
dalamrrya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri),

Rasulullah sAw be,rsabda, ,i t? '€Jl/" 
"$l:16 

&r ir1 ,;tuli ?.ii t;-

n:- ,s'tt uj ,;$at (Wahai setrattn kaum Anshar, iesungguhnya
Allah telah memuj.ikan lrcbaikan terhadap knlian mengenai

lrebersihan. Kebersihan kalian yang bagaimanalcah itu?) Mereka
menjawab, 'Kami berwudhu untuk shalat dan mandi dari junub.'

Beliau berkata lag i, $:t U; t &i <earfon yang selain itu?). Mereka
menjawab, 'Tidak ada, hanya saja bila seseorang dari kami selesai

t76 
Sanad-nya dha'if,Al Hakim (l/155). Di dalam sanad-nyaterdapat Utbah bin

Abi Hakim dan Thalhah, sebagaimana yang kami kemukakan pada hadits yang lalu.
Adapun yang diriwayatkan Ahmad (616/), di dalam sanad-nya terdapat Syahr bin
Hausyab. Sementara dalam riwayat Ibnu Khuzaimatr (l/h83), di dalam sanad-nya
terdapat Syarahbil bin Sa'd. Al Haitsami menyebutkannya di dalam Majma' Az-
Zawaid (ll2l2) dan ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabarani
pada ketiga kitabnya. Di dalam sanad-nya terdapat Syarahbil bin Sa'd, ia dinilai
dha'if oleh Malik, Ibnu Ma'in dan Abu Ztx'ah, dan dinilai tsiqah oleh Ibnu Hibban."
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bnang hajat maka iaberistinja'dengan air.' Beliau pun bersabdU $
6't*)i ,:Sri 1In dia, hendaHah kalian melalairan itu).-"'

Ibnu Abu Syaibah, Ahmad, Al Bukhari di dalam Tarihrnya,
Ibnu Jarir, Al Baghawi di dalam Mu'jam-nya, Ath-Thabarani, Ibnu

Mardawaih dan Abu Nu'aim di dalam Al Ma'rifahmeiwayatkan dari

Muhammad bin AMullah bin Salam, dari ayahnya, ia berhrhr,

'Ketika Rasulullah SAW datang ke masjid yang dibangun atas dasar

takwa, yakni masjid Quba', beliau bersabda, t:fu, e'#;if ii 3ur 11

9rf!{H161 ,ff (Sesunggtrtnya Allah telah menyebutkan pujianyang
baik terhadap kalian mengenai kcbersilnn Maukah kalian

memberitakht), malsudnya adalah firman Allah Ta'ala: 3Y., *
Ori!1513,/.|6li itfrIt 6 6#-(Di datamrrya ada orang-orans

yang ingin membersihkan diri. DanAllah menyukai orang-orang yang

bersth). Mereka pun berkat4 'Wahai Rasulullalu sesungguhnya kami

mendapatinya terhrlis di dalam Taurat untuk beristinja'dengan air,

dan kami sekarang melalcukanny^t 1tt78

Sanad Ahmad pada hadits ini sebagai berikut: Yahya bin
Adam menceritakan kepada kami: Ma[k; yakni Ibnu Maghul,
menceritakan kepadaku: Aku mendengar Sayyar Abu Al Hakam dari

Sy"tr bin Hausyab, dari Muhanrmad bin AMullah bin Salam.

Telah diriwayatkan juga dari sejumlatr tabi'in yang

menyebutkan tentang sebab diturunkannya ayat ini yang menyerupai

ini. Cukup jelas bagi anda, bahwa sebagian hadits-hadits ini tidak
menyatakan masjid Quba' dan para penghuninya. Sebagiannya dha'if,
dan sebagian lagi tidak meayatakan batrwa masjid yang dibangun atas

tn Shahih, Al Hakim QBQ; Ibnu Majah (355) dan Ad-Daraquthni (1t62). At
Alb?qi mengatakan, " Shtahih. " Lihd, Shahih I bn Maj ah (l I 63).'tn S*ud-nya dha'if, Ahmad (6/6) dari hadits Abdullah bin Salam. Di dalam
sanadaya terdapat Syatr bin Hausyab. Demikian yang dikatakan oleh Al Haitsami
Of2l3), *Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari hadits Ibnu Salam, di dalam sanad-
nya terdapat Syahr bin Hausyab." Saya katakan: AI Hafidr mengatakan, "la shaduq,
banyak meriwayatkan secara mursal danmengira-ngira."
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dasar takwa adalah masjid Quba'. Yang jelas, hadits-hadits yang

menyatakan batrwa masjid yang dibagun atas dasar takwa adalah

masjid Nabi SAW tidal( dapat dipatabkan keshahihan dan

kejelasannya.

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari lbnu
Abbas mengenai firman-Nya, & ,( e 4r"6 (lalu bangunonrrya itu
jatuh bersama-sama dengan dia ke dalom ruraka Jalwnnam), ia
berkata, "Yakni pondasi-pondasinya ke dalam neraka Jahannam."

Diriwayatkan oleh Musaddad di dalam Musnad-nya, Ibnu
Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Al Hakim dan ia
menshahihkannya, serta Ibnu Mardawaih, dari Jabir bin Abdillah, ia
berkat4 "sungguh aku melihat asap keluar dari masjid dhirar ketika

masjid itu runtuh pada masa Nabi SAW."

Ibnu Al Mundzir dan Al laihaqi di dalarn Ad-Dalail
meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, X3$ 3$-*
+$ 4 '41V. ,sJlt (Bangunan-bangunan yarrg mereko dirikan itu
senontiasa menjadi pangkal kcragtan dalon luti mereka), ia berkata,
*Yakni ttl$r lkeraguan) ;i,,,;t3'{:n;1$slrccuatr bita tati mereka

itu telah luncur),yakni mati."

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari

Habib bin Abi Tsabit firman-Nya, 4j e'41(kcraguan
dalam hati mereka), ia berkat4 *(Yakni) kemaratran di dalam hati

mereka. ;#.b'& 6 Jl(kcctnli bila hati mereka itu tetah lwncur),
yakni hingga mereka mati."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Su$an mengenai firman-
Nya, i#.J-i 'Jh 6 -SS6tr*ti 

bita lnti mereka itu telah hancur), ia

berkat4 *(Yakni) kecuali bila mereka bertaubat."
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'"^9, 4J <-,i", li; H,ii\ <r-,$s A {iA fr 't y*

--;- (t; r* 16 z];$1,fr:i; qi,w c 6Ld,_
'b)rg'W a .rs11,, J'7 ss Z;;Pi:,y'i,r, *:;11

<r#t !.Ji,Jfr 3;rft i 6t4 f* #5 " 
$i'$;.

<)rjqrAl < G #i <,;yrfli 5t3,;fi <rl;A(
"ifi ;-'.4 i')4ifr' hii & 6itdY, *:;:U iur<ii

@<^rj:j\;iS
"SesunggahnyaAllah telah nembeli dari orungorang muhmin, diri
dan harta mcreka dengon mcmberihott swga untuk mereko. Mereko
berperang pada jalan Allart,lolu mereka mcmbunuh atau terbunuh.

Qta telah menjadi) jonjiyang benar dariAllah di dalam Taurat,

Injil danAl Qur'an Dan siopahah yang lebih tncnepati janjinya

$elain) daripado Allah? Maha bergembiralah dengan jual beliyang
telah hamu lakuhan itq dan itulah kemenangan yang pesar.

Mereha itu adatah yang bertaubat, yang beribadah,

memuji (Altah), yang nulawag yang tuku, yang sujud, yang

menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar, dan

yang menulihara huhut*huhum Allah. Dan gembirakanlah orang-
o?ang mukmin irr." (Qr. At-Taubah [9]: 111-112)

Setelatr Allah menerangkan kebunrkan-keburukan dan

kebusukan-kebusukan orang-orang munafik saat mereka tidak ikut
perang Tabuk, dan menyebutkan bagian-bagian mereka dan cabang-

cabang dari setiap bagian itu, Allah kembali menerangkan keutamaan

jihad dan dorongan untuk berjihad, serta menyebutkan jual-beli
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sebagai perumpamaan, sebagaimana dalam firman-Nya, 'r-$i A$il
&riJ! 'i{3ji tijat (Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan

petunjuk) (Qs. Al Baqarah [2]: 16). Allah SWT mengumpamakan

pengganjaran para mujahid dengan surga atas pengerahan jiwa dan

harta mereka di jalan Allah sebagai jual-beli. Asal makna jual-beli

antar para hamba adalah mengeluarkan sesuatu dari kepemilikan
dengan sesuafu lainnya yang setara, atau hrang dari itu, atart lebih
bermanfaat dari itu. Jadi orang-orang yang bedihad itu menjual jiwa
mereka kepada Allah dengan surga yang Allatr siapkan untuk orang-
orang yang beriman. Yakni: untuk menjadi termasuk ahli surga, dan

termasuk di antara orang-orang yang menghuninya. Sungguh mereka
telatr menyerahkan jiwa merekq yaitu jiwa-jiwa yang mencintai dan

sangat mulia. Sementara itu Allah pun memberikan surga kepada

merek4 yaitu sebaik-baik apa yang diinginkan oleh para hamba dan

diupayakan. penggapaiannya dengan amal-amal shalih. yang

dimaksud dengan A-f$ adalatr diri orang-orang yang berjihad, dan
yang dimaksud dengan harta mereka adalah apa yang mereka

nafkalrkan di dalam jihad.

Firman-Nya, ii ,W C OM_ (Meretra berperang pada
jalan Allah), ini penjelasan tentang penjualan yang dituntun oleh
pembelian tadi. Jadi seolah-olah dikatakan: Bagaimana mereka
menjual jiwa dan harta mereka dengan surga? Lalu dijawab: Mereka
berperang di jalan Allah. Kemudian Allah menjelaskan berperang di
jalan Allatr ini dengan firman-Nya, 6Jq 'oli-{; (lalu meretm

membunuh atau terbunuh). Maksudnya, batrwa mereka itu maju di
medan perang untuk membunuh orang-orang kafir dengan

mengerahkan jiwa mereka dalam hal itu. Jika mereka melakukan itu,
maka mereka berhak mendapat surga walaupun mereka tidak sampai
terbunuh, karena mereka telah maju ke medan jihad dan menghadapi
kematian dengan maju melawan orang.orang kafir.
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At A'masy, An-Nakha'i, Hamzatr, Al Kisa'i dan Khalaf

membacanya dengan mendatrulukan al mabni lil maf'ul daripada al

mabni lil fa'il [yakni: l]kJ 'oiA| (lalu mereka terbumrh atau

membunuh)1, sedangkan yang lainnya membacanya' dengan

mendahulukan al mabni lit fa'il daripada al mabni lil maf'ul [yakni:

6j4'uffi(lalu mereka membuntrh atau terbunuh)1.

Firman-Nya, qt7]3Y$ ,,l;.iJ't'rj.;i! i.k s$"t37t gtt"

telah menjadiJ janji yang benar aah.eUan di dalam Taurat, Injit dan

Al Qur'an). Ini pemberitahuan dari Allatt SWT, bahwa kewajiban

jihad dan keberhakan terhadap sgrga karena kewajiban ini adalatl janji

yang pasti dari Allah di dalam Taurat dan Injil, sebagaimana juga di

dalam Al eur'an. Manshub-nya l'6 dan erkarena sebagai mashdar,

atau yang kedua sebagai na't yangpertama. Iklimat };$1 i. (di

dalam Taura)terkait dengan kalimat yang dibuang, yakni: janji yang

pasti di dalarn Taurat.

Firman-Ny a, fii A +#, Ji ii': @an siapakah yang

lebih menepati janjinya [selarnJ daripada Allah?) ini mengandung

dorongan bagi orang-orang yang berjihad di dalam jihad, dan

memberikan semangat kepada mereka untuk mengerahkan jiwa dan

harta. Karena, pertama: Allah mengabarkan bahwa Dia telatr membeli

jiwa dan harta mereka dengan syga. Dengan bentuk ungkapan nan

u** itu [yakni: 1%1 ]i|$|,@atrwa bagi mereka adala]r surga)l

menunjukkan batrwa surga itu dinyatakan telatr menjadi milik mereka'

Kemudian yang kedua: Allatr mengabarkan batrwa janji itu telah

ditetapkan di dalam kitab-kitab-Nya yang telah diturunkan. Kemudian

Allah mengabarkan, bahwa setelah janji yang benar ini, pasti akan

terjadi apa yang dijanjikan itu, karena tidak ada yang lebih menepati

jaqiinya daripada Allah swT, dan Dia Maha Benar akan janji-Nya

lagi tidak menYelisihi janji.

Kemudian Allah menambahkan lagi

kegembiraan kepada mereka dengan firman-Nya,

kesenangan dan

,rif 'FrAi#*\'"'r('
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., i3-(. (Matw bergembiralah dengan iual beli yang telah kamu

lahtlmn ilz), yakni: tampakkanlah kegembiraan kalian dengan itu.

iicit adatah menamp.alfcan kegembiraan, dan tampaknya

kegembiraan itu pada *$ ai;.Gulit u/ajah). Karena itu dikatakan

l,-jt j-{"l,yakni tampak kegembiraan pada wajatr. Penjelasan tentang

ini telah dikemukakan. Faa' di sini berfirngsi untuk mengurutkan

perintatr gembira dengan yang sebelumnya. Maknanya:

Tampakkanlatr kegembiraan dengan jual beli yang telatr kalian

laknkan dengan Allatl 'Azza wa Jalla, karena sesunggtrhnya kalian

telatr sangat benurtung di dalarnnya, dimana tidak seoriang pun

manusia yang memperoleh keuntungan itu kecuali yang melakukan

seperti apa yang kalian lakukan ini.

1..V;1 '1 '; 6{:; (dan itulah kcmenangan yang besar).

Kata penunjuk Ul,i (itulah) menunjukkan kepada surga, atau kepada

jual beti yang memberi keuntungan surga. Disifatinya 3;ryl
(lremenangan) dengan ,$fl (besar) menunjukkan batrwa tidak ada

lagi kemenangan yang seperti itu.

Firman-Nya, -a,:i#ll lMereka itu adalah orang-orang yang

bertaubat), im khabar dari mubtada'yang dibuang, yakni: ll1f;rir pi
(Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat), yakni orang-orang

yang beriman. U13r artinya Ur:j, (yang kembali). Yakni, mereka itu
adalatr orang-orang yang kembali kepada ketaatan terhadap Allah dari

kondisi yang menyelisihi ketaatan. Az-Zajjaj mengatakan,

"Menurutku, firman-Nya, 6i;Ai 6&gl (Mereka itu adolah

orang-orang yang bertaubat, yang beribadah) dalam posisi rafa'
karena sebagai mubtada', dan Hnbm-nya dibuang. Yakni, oftmg-

orang yang bertaubat .. dst. bagi merekajuga surga, walaupun mereka

tidak berjihad." Lebih jauh ia mengatakan, "Ini lebih baik. Karena jika
sifat-sifat ini untuk orang-omng mukmin yang disebutkan di dalam

firman-Ny4 <-r1 :A A {j,-i (membelt dari orang-orang

mulanin), berati janji itu khusus bagi orang-orang yarrg berjihad."
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Sejurrlatr ahli tafsir yang berpendapat seperti Az-Zajiaj

mengatakan, bahwa redaksi ini terpisatr dari yang sebelumnya.

Sementara yang lainnya berpendapa! bahwa sifat-sifat ini kembali

kepada orang-orang mukmin yang disebutkan pada ayat pertama, dan

bahwa ini adatah segi syarat, yakni, tidak ada yang berhak terhadap

surga dengan jual beli itu kecuali orang.orang dari kalangan kaum

mulminin dengan sifat-sifat ini.

Di dalam mushaf Abdullah bin Mas'ud dicantumkan: f;rit
.if.Ot dan seterusnya Ada dua pandangan mengenai ini: Pertama,

bahwa ini adatah sifat untuh 6l*;5t. Kedua, batrwa nashab-nyaini

lcarena sebagai pujian. Ada juga yang mengatakan, batrwa marfu'-nya

sifat-sifat ini karena sebagai badal dai. dhamir aLfi, Pengarang

Al l{asysyaf mengatakan, bahwa boleh juga 6#l sebagai

mubtada', dan tetubo-nya adalah 6i;Ai hh yang setelatrnya

jnga sebagai t*abu-Hubo'nya, yakni: oralrg-orang yang bertaubat

deugan zungguh-sungguh dari kehrfiran adalah orang-orang yang

memadtrkan sifat-sifat ini.Tapl pengertian ini jauh dari mengena.

(-'A;Ai tyans beribadah) adalah orang-orang melaksanakan

perintah ibadah kepada Allah dengan ikhlas. 6)i;Li(yang memuii)

adalah orang-orang yang memuji Allah swT baik dalam keadaan

lapang maupun sempit. 6;;A\ ada yang mengatakan batrwa itu

adalah orang-orang yang berptrasa, demikian pendapat jumhur

mufassir, seperti pada firman Allah SWT, # ,* Oang

mengerjakan ibadah yang berptasa) (Qs. At-Tahriim [66]: 5). Orang

yang trerpuasa disebut * karena ia meninggalkan kelezatan

sebagaimana seorang 46 (pelawatlpelancong) meninggalkannya di

negerinya Contohnya ungkapan seorang penyair,
a ., . !*), !r. f $';f ,P* i3ai{,j-,ktt;

"Kau melihatrrya slulat di malam dan siang harinya,

ia barryak berdzikir kcpada AAah sambil sambil melancong-"
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Az-Zajjaj mengatakan, "Madzhab Al Hasan, bahwa <r;{A1
di sini adalatr orang-orang yang melakszinakan puasa viajib." Ada juga

yang mengatakan, bahwa mereka adalah orang-orang yang

melestarikan puzua. Atha' mengatakan, bahwa 5;;ai adalah

orang-orang yang berjihad. Abdurratunan bin Tard bin Aslam

mengatakan, bahwa <r;;Aiini adatatr orang-orang yang berhijratr.

Ikrimah mengatakan, bahwa mereka adalah orang yang mengadakan

perjalanan untuk menuntut hadis dan ilmu. Ada juga yang

mengatakan, bahwa mereka adalah orang-orang yang menerawangkan

frkiran mereka mengenai keesaan Tuhan mereka dan kekuasaan-Nya

serta pelajarari-pelajaran dari segala apa yang diciptakan-Nya. Secara

batrasa" asal makna L#, adalatr berkelana di muka bumi

sebagaimana ltljr fo]1i lmengalirnya air), yaitu perjalanan yang

membantu seorang hamba untuk melalnrkan ketaatan, dan karena apa

yang dicapainya dari penyimpulan-peyimpulan dengan memikirkan

makhluk-makhluk Allah SWT.

6:1,;41 6i*:9i@ans nth+ yong y-tiudl,yakni orang-

orang yang mengerjakan shalat. o. jf,lu, it2r$l (yang menyuruh

berbuat ma'rufl, yakni orang-orang yang menyuruh orang lain

melaknkan hal-hal yang ma'ruf dalam syari'at. ,, 6ig$
14t (dan mencegah berbtnt munkar), yakni orang-orang yang

mengingkari orang yang melakukan perbuatan mungkar, atau sesuatu

yang diingkari oleh syari'at. it ;t!4 \ja+flft (dan yang memelihara

huhtm-huhtm Allah), yakni orang-orang yang memelihara syari'at-

syari'at Allah yang diturunkan-Nya di dalaur kitab-kitab-Nya dan

melalui para rasul-Nya. Disertakannyawclwu pada kedua sifat teraktrir

ini, yakni: Sr ;tL tll{ft P4lJi ,f ItLLAL @o mencegah

berbuat munkar, dan yang memelihora huhtm-huhtm Allah), karena

menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuajal mungkar dianggap

satu karakter, kemudian dirangkaikan padanya o3Eftilt dengan wawu

karena kedekatannya.
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Ada juga yang mengatakan, batrwa PeBngkaian sifat-sifat ini

dengan menggunakan kata sambwrg wowu dan lainnya adalatr seperti

halnya firman-Ny u v6l *9 ;it *St ,j,'ilt ;6 (Yang mengampuni

dosa dan menerima taubat tagi kcras huhtman-Nya), (Qs. Ghaafir

taoJ: 3). Ada juga yang mengatakan, bahwa werwu di sini sebagai

tambahan. Adajuga yang me,ngatakan bahwa itu adalah wawu delapan

yang dikenal oleh para atrli nahu,u sebagaimana dalam firrran-Nya,

6*U .# @ang ianda dan yang perawan) (Qs. At-Talriim [66]: 5),

firman-Nya, q$l ,f,$ @ibt kakil, pintu-pintmya) (Qs' Az-Zumar

[39]: 7l) da nfirman-Nyq 'i!L'pi.yt'2l;,11irr^lah merekal tuiuh

omng, yang kcdelqan oaaan oyiingnya) (Qs. Al I(ahfi llSl: 22)'

Tentang wawu delapan ini diinekari oleh Abu Ali Al Farisi dan

didebat oleh Ibnu Khaluwaih

<J-u#l ji3 <O*, gembirokontah orutg-or(mg muhnin itu),

yakni yang disifati dengan sifu-sifrt t€rsebut.

Ibnu Jarir meriwayaf,kan dari Muhammad bin Ka'b Al Qarazhi

dan yang lainnya, mer€ka berkata, "Affiullah bin Rawahatr

mengatakan kepada Rasulullah SAW, 'syaratkanlatr rmtuk Tuhanmu

dan nnttrkmu sesukamu.' Beliau bersabd,, 'iry !j"W :f ;;!'?l
€,iti 'I-Jtl '4 ttiat q nF 'ol #.L"*?t ,& t. <ix"
syaratkan untuk Tuhanht ago tralian menyembah-Nya dan tidak

mempersehttukan-Nya dengan sesuatu pun Dan aht untuk

dirifu agar kalian melindangifu dari apa yang kalian melindungi diri

dan hmta katian doinya). Merekaberkata, 'Bila kami melakgkan ihr,

apa yang kami dapatkan?' Beliau bersaMq 'Z?$t 
lSurga). Ia berkata,

.Keuntungan jual-beli, kami meremehkan dan tidak menganggaPnya

sedikit.' Lalu turunlah ayat: AJ81 <-*r:t$l A {;:X ':$1 ity

(Sesungguhrya Allah telah membeti dari orang-orang mubnin, diri

mereka)."r79

rD Sana&tya dha'ill', dikeluarkan oleh Ibnu lartr (ll27). Di dalam sanad"nya

terdapat Abu Ma'syar. et gan*, mengatakan, "la dha'if, namanya adalatr najih bin
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Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Jabir

bin Abdullah, ia berkata, "Ayat ini diturunkan kepada Rasulullatr

SAW ketika beliau sedan di masjid: A-31<,65i <,t {iA1ill't-
(Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mubnin, diri
mereka), maka orang-orrng pun bertakbir di masjid. Lalu datanglatr

seorang lelaki dari golongan Anshar sambil menyelendangkan

sorbannya di pundaknya, lalu berkata 'Walrai Rasulllah, benarkah

ayat ini telah diturunkan?' Beliau menjawab, e* VO.Orang Anshar

itu berkata lagi, 'Keuntungan jual beli, kami tidak meremehkan dan

tidak menganggapnya sedikit. "'l t

Ibnu Sa'd meriwayatkan dari Ubadah bin Ash-shamit: Batrwa

ketika Bai'atul Aqabah Nabi SAW mensyaratkan kepada yang

berbait'at kepadanya dari golongan Anshar untuk bersaksi bahwa

tidak ada Tuhan yang ha,q selain Allah dan bahwa beliau adalatr

utusan Allah, mendirikan shalaL menunaikan zakat, mendengar dan

patuh, tidak membantatr perkara terhadap ahlinya, serta melindungi

beliau dari apa yang mereka melindungi diri dan keluarga mereka

darinya. Mereka pun berkata, 'Ya.' Salah seoftlng dari golongan

Anshar berkata, 'Ya. Ini rmtukmu watrai Rasulullah, lalu apa yang

rurtuk kami?' Beliau menjawab, 'ziai 
lsurga)."

Dikeluarkan juga oleh Ibnu Sa'd dari jalur lainnya namun

tidak menyebutkan kisah Aqabab, dan menrurjukkan bahwa itu sebab

turunnya ayat ini.

Ibnu Abu Syaibatr dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

Ibnu Abbas, ia berkata, "Barangsiapa yang mati dalam keadaan yang

sembilan ini, maka ia fi sabilillah: <-ri;A( Qi,gl (Mereka in
adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadah) hingga akhir

ayat."

Abdunahman As-Sindi."
re Lihat yang sebelumnya.
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Ibnu Jarir, Abu Asy-syaikh dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata"'Syahid adalah orang yang

memiliki sembilan karakter yang disebutkan di dalam ayat ini."

Abu Asy-syaikh meriwayatkan darinya, ia b€rkat4

" <)A;Ai O*rg beribadah) adalah oftmg-orang yang mendirikan

shalat."

Abu Asy-syaiktu Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi di dalam

Syt'ab Al Iman juga meriwayatkan darinya, ia terkata, "Rasulullah

siw bersaua, :| llr,,I, l, i'ruai';;$n:p;ir Frir ,t\et'i'Jil
:tipti (Yang pefiilrra kati dipanggit kc surga adatah al

haammaaddwq [yaiUJ orangerang yory memuii Allah baik di wafuu

lapang dan diwaldu senpit)."rtl

Ibnu Jarir meriwayalkan dari Ubaid bin Umar, ia berkata"

'Nabi SAW ditanya tentang <rlrf.jJ\ beliau pun bersaMao n
t;t$Ut (Mereka adatah orang-orang yang berpuas a)."rn

Al Firyabi, Ibnu Jarirdan Al Baihaqi di dalam Syu'ab Al Iman

juga meriwayatkan seperti itu dari jalur Ubaid bin Umar, dari Abu

Hurairah secara marfu'.Ibnu Jarir, Abu Asy-Syaillh, Ibnu Mardawaih

dan Ibnu An-Najiar juga meriwayatk4n seperti itu dari jalur Abu

Shalih, dari Abu Hurairah. Ibnu Mardawaih juga merwiayatkan seperti

itu secara mmfu'dari Ibnu Mas'ud. Telatr diriwayatkan juga dari Abu

Hnrairatr secara mauquf, dan ini yang lebih slahih daripada yang

marfu' yang dari jalurnya. Hadits Ubaid bin Umar mursal, dan

disandarkan pula kepada jalur Abu Hurairah pada riwayat yang kedua.

Telatr diriwayatkan juga dari sejumlatr satrabat yang seperti ini, di

antaranya: Aisyatr yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Al

'"' Dha'i7 dikeluarlan oleh Al Baihaqt di dalaur Asy-W'ab (4373) dan Ath-

Thabarani di dalam lslrsiaghir (lll3). Al Albani mengatakan dha'if di doJiarn Adh-

Dho'ifalr(32).
n2 Mursal, dikeluarkan oleh Ibnu Jarir (l ll28); Disebutkan oleh Ibnu Katsir

QBn) dan ia mengatakaq "Mursal ja1ryid."
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Mundzir; Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Al

Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabarani dan Abu Asy-Syaikh; Ibnu

Mas'ud yang diriwayatkan oleh mereka yang disebutkan sebelumnya.

Dan telah diriwayatkan juga dari sejumlah tabi'in yang menyerupai

ini,

Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabarani, Al Hakim dan Al Baihaqi di

dalam Syu'ab Al Iman meriwayatkan dari Abu Umamatr: Batrwa

seorang lelaki meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk

melancong, beliau pun bersabaq I' W e iq'sl ,Sl z;q' i,f

(Sesungguhnya melancongnya umatiu iah"n iiruri fr sabilillah).-rst

Di-shahih-kan oleh Abdul Haq.

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ar-Rabi' mengenai ayat

ini, ia berkata; "Ini adalah amal-amal yang dikatakan oleh para

satrabat Nabi SAW: Batrwa Allah telah menetapkan atas Diri-Nya di

dalam Taurat, Injil dan Al Qur'an untuk umat ini, bahwa barangsiapa

dari mereka yang terbunutr saat mengamalkan hal-hal, maka ia syatrid

di sisi Allah, dan Allatr wajibkan patrala kepadanya."

Ibnu Al Mundzii meriwayatkan dari Abu Shalih, dari Abu

Hurairah, ia berkata, "Orang yang mati syahid adalatr orang yang

sekalipun mati di atas tempat tidumya, maka ia akan mastrk surga." Ia

berkata, "Dan Ibnu Abbas berkata, 'Barangsiapa mati dengan

sembilan (karakter itu), maka ia adalatr syahid.' LaIu ia membacakan

ayat ini."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu. Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya , <, tiA'fr,':ry

J"iV A:Kt <-:4351 (sesungguhnva Attah telah membeli dari

orang-orang mukrnin, diri dan harta mereka), ia berkata "Yakni

dengan surga. Kemudian Allah berfirman, 6i,gl (Mereka itu

"t Shahih; dikeluarkan oleh Al Hakim Ql'73) dan Al Baihaqi di dalam l^y-
Syu'ab Qa2O;Al Albani mengatakan di dalam ShahibAl Juni' (2093), "Shahih"
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t: I

adalah or(mg-orang yang bertoubot)hingga: $ ;t!iL- ItW6 <a""

yang memelilnra huhtm'huhm Allah), yakni, orang-orang yang

senantiasa taat kepada Allah. Itu adalah syarat yang disyaratkan Allah

kepada ahli jihad. Bila mereka memenufui syaratnya unhrk AllalL

maka akan dipenuhilah syarat bagi mereka"

$ V'a u a?t*W#-SW(, 6-51' biy 6K

t.;i fi '&W',,4*i.,6' r$;,; $y rA t+9t36*;t

ry.'.6{t4rti,yttJ:lsfi-3:i
(Tiodolah srylotttfrtya W Ncbi 1il0, orang4tu.t yang bcrinan

numiatafun 4,rt4ro, (k@oAlloh) bagi o4angorang musyrih,

wolaupua orong4raog rnt sytilh ira adolah lltrl//,n W(nya),
sa udah jctas bagi ntqcka, fultwosannya orungaru,,g musyrih itu

adaloh penghuni nerfu lahannan Dan petmintaor anErn dari

Ibrahim (hepadaAuoh) ,t.t th bqa*nya, tidoh l4lin hanyalah

harena suota ianii yang.telah diiktufunnya hqada bqahnya itu
Maha tathola jelos bagi lbrcltim fulwa bapahnya itu odalah masah

Allah, maha lbrahim berlcPas dbi dafiPadanyo. Sarunggrrtnya

Ibrahim odotatt seorarrgyong sangot lemhd halinya lagi

pcnyaatun '(Q!. At-Taubeh [9]: lf3-ffa)

Setelatr Atlah swT menjelaskan di awal surah dan yang

setelahnya, batrwa berlepas diri dari oralrg-orang musyrik dan orang-

orang mrurafik adalah wajib, Allah SWT menjelaskan di sini sebagai

penegasan tentang hal ltu, dan menyatakan batrwa itu adalah pasti

<-,( vr@ r"ili'+5 # -it <;: u+\'u i$
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walaupun orang-orang itr "dalatr kerabat dekat, dan batrwa hubungan

kekerabatan dalam hlarm ini tidak adapengarutrnya.

Para atrli tafsir menyebutkan, bahwa kalimat <r( E di Al

Qur'an mempunyai dua pengertiaa: Pertuna, bermakna penafian,

seperti: pt .;ih {P;S ol ritS,AYj (Sesuatu yang bernyau,a tidak

akan mati melainkan dengor izin Altah) (Qs. Aali 'Imraan [3]: la5).

Kedua, bennakna t21angan, seperti: ;fr J;, L'# ,i 'H S(C,
(Dan tidak boleh kamu thdil Rasulullah) (Qs. Al Afuzaab

[33]: s3) aan: i,l+r97-V#-6$(6-56 t* Afv (riadatah

sepatutrrya bagi Nabi dur orang-orang yang beriman memintakan

qmpun [kcpada AAahJ bagi orcrng-or(mg musyrik). Ayat ini
mengandrurg pemufi$an dengan orang-orang kafir,
pengharaman memohonkan ampunan rmtuk mereka dan larangan

mendoakan sesuatu yang tidak dibolehkan bagi orang yang kafir. Ini
tidak bertentangan dengan apa yang diriwayatkan secara valid dari

Nabi SAW di dalarn Ash-ShahiL bahwa saat perang Uhud, ketika

kaum musyrikin memecahkan gigi beliau dan melukai wajatr beliau,

beliau berdoq 'ottJti i iitri ,$t lir';fii ga Altah ampunitah

kaumnya, lrareru sesungrrirrya mereka tidak mengetahui);.ru Karena

kemungkinannya saat itu belum turun pengtraraman memohon

ampunan untrfl< orang-orang musyrik. Dan kalaupun diperkirakan

telah ditunurkan pengbaraman itu sebagaimana yang ditunjukkan oleh

riwayat tentang sebab turunnyq yaitu jauh sebelum terjadinya perang

Uhud sebagaimana yang riwayatnya nanti akan dikemukakan, maka

permohonan ampun beliauuntuk kaumnya ini hanya berupa penuturan

kisah tentang para nabi sebelumriya sebagaimana yang disebutkan di
dalarn shahih Muslim dari Abdullab yang mana ia menuturkan,

tu Shahih, Muslim (lZl50lNawawi) dengm lafu,h: 'monceritakan seorang
nabi." An-Nawawi mengatakm, *Telah dialami pula oleh Nabi kita SAW yang
seperti ini saat perang Uhud." Dikeluarkan juga oleh Ibnu Hibban di dalam Shabib
nya Qll60). Abu Hatim mengatakan -yalcri doa ini-, "Ini beliau ucapkan saat
perang Uhud ketika wajah beliau SAW berdarah.'
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"seakan-akan aku melihat kepada Nabi SAW menceritakan seorang

nabi di antara para nabi, yang dipgkul oleh kagmnya, sembari

menggsap darah dari wajahnya nabi itu mengucapkan, 'Wahai

Tuhanku, ampunilatr kaumku, karena sesungguhnya mer€ka itu tidak

mengetahuir.r:I8s pr1*, riwayat Al Bukhari disebutkan: Batrwa Nabi

SAW menyebutkan (cerita) seorang nabi sebelumnya yang dilukai

wajahnya oleh karrmnya" lalu Nabi SAW menceritakan tentang nabi

itu, batrwa saat ittr nabi tenebut mengUcapkaq "Ya Allatr, ampunilatr

kaumnya, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui''186

Firman-Nyq >A +A {+1{ <ii Y )4?a(sesudatr
jelas bagi merekq bahwasouya orailg-orotg musyrik itu adalah

penghuti wroka Jatunnon). Redaksi lni mengandung alasan

larangan merrohonkan ampunAlL Maknanya: Batrwa kejelasan ini

menghanskan p€mutusan hubrmgan dengan orang yang kondisinya

demikian, dan tidak perlu lagi menganggap kekerabatan karena

meraka mati dalam kesyirikan, dah Allah SWT telah berfimraru -51-6t

anfi o1 'j5-{ $esmsgurryn Allah tid&' akan mengomw'i dosa

syirik) (Qs. An-l.fisaa' [4]: 48). Mal(a memohonkan ampunan untuk

merelca sama dengan menyelisihi jaqii dan ancarnan Allah.

Firman-Nya, *rl'-/l.1.L 
"'6*r:l 

<-r( Vt (Dan permintaan

ampun dori lbrahin fupado Altohl utt* bapabA6- Alhh SWT

menyebu&an sebab ampun Ibrahim rmtuk bapalatya,

bahwa itu karcna Ibrahim p€rnah meqianjikan kepada bapaknya

bahwa beliau akan memohonkan amprman untuknya. Namun setelatr

itu Ibratrim tidak lagi mernohonkan amPllnan dan berlepas diri setelatt

jelas batrwa bapaknya adalah mustrh AllalL dan bahwa ia tidak layak

untuk dimohonkan aurpunan. Ini menrinjuldon, bahwa Ibrahim pernatt

menjanjikan itu kepada bapaknya sebelum jelas batrwa bapaknya itu

terysuk ahli neraka dan termasrk musuh-musuh Allah. Kar-ena ihr

's shahih,Muslim (3/la I 7).

'6 Shahih,Al Bultari (3477) dari hadits AMullah.
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tidak perlu lagi mempersoalkan pertanyaan yang dilontarkan oleh

sebagian mufassir yang menanyakan: bagaimana bisa hal itu tidak

diketatrui oleh Ibrahino, kar€na jelas beliau mengetahui

diharaurkannya memohonkan amptm bagi orang yang terus menerus

melakukan kehrfirran dan mati di atas kehrfiran. Beliau memang

tidak mengetatrui itu kecuali dengan pemberitahuan Allah bahwa

bapaknya adalah musuh Allah. De,mikim juga Nabi kita SAW, beliau

tidak mengetahui hararrnya hal itu kecuali setelatr Allah
memberitahunya dengan ayat ini. Huhrm ini ditetrykan bedasarkan

dalil sam'i, bukan dengan akal.

- Suatu pendapat menyebutkan tahwa yang dimakzud dengan

*rl ;+il, 3lftJJ adalah mengajaknya kepada Islan. Namtm

pendapat ini sangat lqfr. pendapa lain menyebutkan, bahwa yang

dimaksud dengan larartgan memohonkm ampun di dalam ayat ini
larang menyalatkan jerra"ah kafir, yaihr seperti firman-

Nya, fiJ 36 # i * ,# 1; (Dot jangantah sekati-kali kamu

mewhalati [ienailJ seseorong yorg rati di antara mereka).

Sebenarnya tidak perlu menafsirkan istighfar dengan shalat, karen

tidak ada sandarannyaunhrk ihr.

Kemudian Allah SWT menuhp ayat ini dengan pujian yaog

agung terhadap Ibrahim, Allah prm berfirm ^, + ',tJ ;+iL 'SL

(Sesungguhnya lbrahlm adolah seorongWrg sangat lembut hatirrya),

yaitu gJBr 'il $^yak mengeluhkm [kesalatrannya]) sebagaimana

yang ditunjukkan oleh lnfaz,hnya yang berbentuk shighah mubalaglah

(kata yang menunjtrkkan sangat).

Para atrli ilmu berbeda pendapat mengenai makna ar]ti. tUnu

Mas'ud dan Ubaid'bin Umar mengatakan, bahwa itu adalah orang

yang banyak berdoa. Al Hasan dao Qatadah mengatakan, bahwa itu
artinya: yang sangat penyayang kepada para hamba Allatr.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa itu adalah omng beriman

menurut bahasa Habasyatr. Al Kalbi mengatakan, batrwa itu adalah
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orang yang berdzikir kepada Allah di areal yang kosong (sepi tak

berpenghuni). Diriwayatkan juga seperti ini dari Ibnu Al Musayyab.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu adalah orang yang banyak

berdzikir kepada Allah, tanpa ada batasan. Demikian yang

diriwayatkan dari Uqbah bin AmiI. Pendapat lain menyebutkan,

bahwa itu adalah orang yang banyak membaca Demikian yang

diceritakan dari Ibnu Abbas. Pendapat lain menyebutkan, bahwa ihr

adalah orang yang ahli fikih. Demikian yang dikatakan oleh Mujatrid

dan An-Nal&a'i. Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu adalah orang

yang khusyu' lag tundulq demikian yang diriwayatkan dari AMullatr

bin Syaddad bin Al Had-.Pmdapat lain menyebut[can" bahwa ihr

adalah orang yang apabila tgringat"akan kesalahannyq maka ia

boi"tighfr, me,mohonkan ampun, atas k6alahan itu Demilcain yang

diriwayatkan dari Abu Ay1r1& P€odapat lain menyebutkan' bahwa itu

adalah orang yang sangat lembut bminya, demikian yang dikatakan

oleh Abdul A2;1z bn Yahya h juga mengatakan" bahwa itu adalah

orang yang mengajarkan kebaikan Pendapat lain menyebutkao,

bahwa itu adalah orang yang kembali dari segala yang dibenci Allatt,

de,mikian yang dikatakan oleh Atha'.

Yang tepat rmtulc makna arlli secara bahasa adalah banyak

mengelufuIon dosanya. Idaka dikatakan: ,f.]t 'u 3T (aduh, dosa-

dosalnr), V. t U,il q 3T (aduh, dosa yang lcarenaoya alcu

mcndapat hrlnlnan), dan serupanya Dcmikian yang dikatakan oleh

Al Farra', dan ini juga diriwayatkan dari Abu Dzar. Maloa 9i6r

adalah terdengarnya suara di dada dari helaan !"Irt yang panjang-

Disebutkan di dalaml sh-Shahhoh: dikatikan, ff B -'y:l''o:tl an cif
61t, - apabila mengucapkan'tab/aduh" (mengaduh). Bentuk ism-nya

tT, d*guo ,nadd.

*Bila dat metangoryilrya di malam luri,

y/t hrst 
tLr;ili ,Prri+J'cJiYsy
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ia akan menga&th seperti nenga&tfurya lelaH yang bdrduka."

# (tosi penyantun), yakni smgat santun sebagaimana yang

ditunjukkan oleh lafaztrnya befuentr*.shigtnh mubalaghaft (kata yang

menunjukkan sangat), yaitu orang ymg memaafl<an kesalatran dan

bersabar terhadap penganiayaan. Ada juga yang mengatakan, bahwa

itu adalatr orang yang tidak p€mah menghukum seorang pun kecuali

karena Allah.

Al Bulfiari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Sa'id

bin Al Musayyab, dari ayatrnya ia berkatq "Ketika kematian hampir

menjemput Abu Thalib, Nabi SAW masf,rk, sementara saat itu di

sisinya terdapat Abu Jahal dan Ab&rtlah bin Umayyatr, lalu Nabi

sAw bersabda, !, * q u ir;f .lr \in.i # ,p |€f lwahai
pamanht, ucapkanlah: tidak ada fi,hw, yang luq selain Allah. In
akah afu jadikan huiiah untuk nnfieloru kclak di haddpan Allah)-

Abu Jatral dan Abdullah bin Umayyah berkata, 'Wahai Abu Thalib,

apakatr engkau membenci agama AMul Muththalib?' Rasulullatr

SAW menawarkarinya lagi kepada Abu Thalib, sementara Abu Jahal

dan Abdullatr juga menentangnya de,ngan ucaPan itu, maka Abu

Thalib berkata sebagai yang terafthir kali berbicara kepada mereka,

batrwa ia tetap di atas ryt,rro Abdtil Muththalib dan menolak

mengucapkan laa ilaalw illallaah.lvlakaNabi SAW bersabda, nlf-;:{
',tVe 'All'l 6 U (Sun1gfi afu akfi nunohonkan ampurun untuhnu

selama aht tfdak ditarang mntonu)-Lalu turunlah ayat: ;# afY
(Tiadalah sepatutnya bagi Nabi), dm mengenai Abu Thalib Allatr

mennrunkan ayx: fii- i ,s#.fii'{.5; <fA i; 6*i 'i iiy
(Sesungguhnya kamu tidak akst d@ memberi Wtuniuk kcpda

orang yang kamu kasihi, tetapi Allah numberi pefimiuk lcepada orang

yang dilrehendaki-Nya). (Qs.Al Qashash [28]: 56)."18? 
:

t87 Muttd 'alaih, Al Buffiari (4675) dm Muslim (l/54) dari hadits Sa'id dari

ayabnya.
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Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah, Almad, At-Tirmidzi,

An-Nasa'i, Abu Ya'la, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim,

Abu Asy-Syaikh, Al Hakim dan ia menshatrihkannya, Ibnu

Mardawaih, Al Baihaqi di dalah Syt'ab Al Iman, dan Adh-Dhiya' di

dalam Al MuWfiarah, dari Ali, ia berkatq *Aku mendengar seorang

lelaki memohonkan ampunan trrtuk kedua orang tuanya" padahal

keduanya musyrik, lalu aku berkata, 'Engkau memohonkan ampunan

untuk kedua orang tuamu padatral keduanya musyrik?' Ia menjawab,

'Bukankah Ibrahim juga memohonkan ampunan trntuk ayahnya?'

Lalu aku sampaikan itu kepada Nabi SAW, lalu ttrtmlah ayat: 6(V
;rjy guaaW s epatutntn bagi Nabi).-ttt

Ibnu Sa'd dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ali, ia berkata'
*Aku memberitahu Nabi SAW tentang kematian Abu Thalib, maka

beliau pnn menangis, lalu bersabd4 'n fu 'ri; ,tTt '&i ii3 +!rl
Ut (Beranglralala lalu nandikanlah dia, kafanilah dan

htburkanlah semoga Allah mengamryni dan mengasihinya). Lalu

Rasulullah SAW me,lnohonkan ampunn untuknya selama beberapa

hari dan tidak keluar dari rumahnya hingg" turun kepada beliau ayat:

t# <rfY (Tiadolah sepatutnya bagi Nabi).'

Telatr diriwayatkan dari banyak jahn periwayatan tentang

sebab turunnf ayat tentang permohonan ampun Nabi SAW untuk

Abu Thalib, di antaranya: Dari Muhammad bin Ka'b yang dikeluarkan

oleh lbnu.Abu Hatim dan Abu Syaikh, riwayatnya mursal; Dari Amr

bin Dinar yang dikeltrarkan oleh Ibnu Jarir, ini juga mursal; Dari Sa'id

bin Al Musalyab yang dikeluarkan oleh Ibnu Jarir, ini juga mursal;

Dari Umar bin Khaththab yang dikeluarkan oleh Ibnu Sa'd, Abu Asy-

Syaikh dan Ibnu Asakir; Dad Al Hasan Al Bashri yang dikeluarkan

oleh Ibnu Asakir, riwayatnya mtrsal.

ttt Sanad-nya dha'if,, dikeluarkan oteh Al Hakim (21335) dan Al Baihaqi di
dalan Asy-Slu'ab (9378), di dalam sanad-rrya terdapat Abu Ishaq As-Sabi'i (Amr
bin Abdullah) yang hafalanrrya kacau di alfiir usianya" mudallis dan mu'an'an,
sementara Abdullah bin Al Y;.halil maqbul (riwayatnya diterima).
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Diriwayatkan jugq bahwa ayat itu turun disebabkan Nabi

SAW menziaratri kuburan ibunya dan memohonkan ampunan

untuknya. Ini diriwayatkan dari jalur Ibnu Abbas yang dikeluarkan

oleh Ath-Thabarani dan Ibnu Mardawaib dari jalur Ibnu Mas'ud yang

dikeluarkan oleh Ibnu Abu Hatim, Al tlakim, Ibnu Mardawaih dan Al

Baihaqi di dalam Ad-Dalail; Dari Buraidah yang dikeluarkan oleh

Ibnu Mardawaih. Riwayat yang terdapd di dalam Ash-Slnhihain lebih

didatrulukan daripada yang tidak tedryat di dalam keduanya

walauprm shahih apalagt yang rata-rata dlra'if.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

rirman-Nya, ttit -d 6a:; 11 i$ ,i{t (Dan Tuhanmu tetah

memerintahkan supaya kamt jangan nuryrcmbah selain Dia) hrngga:

W AV, (@ebagaimana mereka ber&ta telah mendidik aht waldu

kccil). (Qs. Al Israa' flfl: 23-24), ia b€*ata, "Ke,mudian Allatr

mengecualikan, Allatr prm berfirman, iA 6( V (Tiadalah

sepatufiiya bagi Nabf) hingga: lLil\3:.€t r3.--1 i, i\(ttdak latn

harryalah karena suatu jotji yang telah diibwkannya kepada

bapabtya itu)."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadatr

mengenai firman-Ny r" 1\3I ,,ul :1'&ffi (Maka tatkala jelas bagi

Ibrahim bahwa bapabtya itu adalah rrrwl, Allah), ia berkata, "Jelas

baginya ketika (ayatuiya) meninggal, dan tahu batrwa taubat darinya

telah terputus."

Al Firyabi, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrmdzir, Ibnu Abu Hatim, Abu

Asy-Syaikh, Abu Bakar Asy-Syaf i di dalam Fawaid-ny4 Adh-

Dhiya' di dalam Al Mukhtarah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia

berkat4 "Ibrahim senantiasa memohonkan aurpun untuk ayaturya ia

(ayatrnya) meninggal. Ketika meninggal itu jelaslatr baginya batrwa ia

adalatr musuh Allah, maka ia pun berlepas diri dariilya." 
:

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Jabir: Batrwa seorang

lelaki mengeraskan swra dzikimy4 lalu lelaki lainnya berkata,
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'lMengapa orang ini tidak merendatrkan suaranya?" Maka Rasulullatt

SAW bersabda, ff2l'rt'f '&3 (Btarkantah dia, karena sesungguhnya dia

itu orang yang lchusYt )."
Ath-Thabarani dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari uqbatr

bin Amir, batrwa Rasutullatr SAW mengatakan tentang seorang lelaki

yang biasa dipanggil Dzu An-Najadi+ i$f 
"11(Sesunggahnya 

dia itu

orang yang Htusyul.lse Demikian itu karena ia banyak berdzikir

kepada Altah dengan Al Qur'an dan doa.

Riwayat ini dikeluarkan juga oleh Ahmad, ia mengatakan:

Musa bin Latri'atr menceritakan kepada kami dari Al Harits bin Yazid,

dari Ali bin Rabah, dari uqbah bin Amir. Lalu ia mengemtrkakannya.

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy.Syaikh dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Abdullatt bin syaddad bin Al Had, ia

berkata "seorang lelaki b€rkal4 'W4hai Rasulullah, oPo itu aI

auryah?, Beliau menjawab, rO'tX't;*iir iyrr;rir (Orang yang klttsytt'

lagi merendahkon diri saat ierdoa)-'rn

Jika riwayat ini vali4 maka hanrs diiadikan sandaran dan

didahulukan daripada apa yang disebutkan oleh para ahli batrasa

mengenai malma 6r]li. S"',adnya yang dikeluarkan oleh Ibnu Jarir

sebagai berikut Al Mutsaona menceritakan kepadaktr: Al Haiiaj bin

Minhal menceritakan kepadaku: Abdul Hamid bin Battr4m

menceritakan kepada kami: Syahr bin Hausyab menceritakan kepada

l(ami dari AHullah bin sayaddad. Lalu ia menyebutkannya.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Ny q +',I;{ ;lyl1qe'-*guturya lbrahim adatah seorang

rse Disebtrtkan oleh Al $aitsami dr dalam Al Majna' (9R69), dan ia mengatakarL
..Diriwayafkan oleh Ahmad dan Afi-Thabarani, dan sanad meteka.-hasan'" Saya

k r*.rri Bagaimana iur, karena hadits ini dikeluarka oleh Ahmad (4/159) dari jalur

Ibnu Lahi'af, dsri Al rirri6 uio Yazi{ d.ri Ali bin Rabah, dari uqbah bin Amir'

Sedangkan lbnu lahi'ah mudallis dan kadang ilu' an' an'---*"Di*bt 
lk n oleh Ibnu Katsir (2R95), di dalam sanad'rrya terdapat Syahr bin

Hausyab.
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yang sangat lembut lntinya lagi penyantun), ia berkata, "Di antara

kesantunannya adalah apabila beliau disakiti oleh seseorang dari

kaumnya, maka beliau mengatakan, 'semoga Allah memberimu

petunjuk'."

Z;i{v,1 q- et &'i ",y c. V'i,'i${i'i 6rL v3

'U-r-&-"6i;+iiAiiiif irSY *rc,.hx'i'Y
$,ifr <.€^x GD #7; gj n i{ -rj' d PU) 6

,o+{3YrA4Al#i J51 ,t^i'frtl'.s4 s3 ti
4 4W 46 i3 ;3*g-r3 4 $'e*i\''L Y )i
?* 66 6L#W o.fi ,{i11 th@ #p 3;'

1 6l ir'tar.* irj$ a-N 1p 6t6 ig,q,,f,
OJIfiq 6l #) +grt'i'ii, iLfjj',L' i$ ort i AL

@ <+.+rTntilY''iiWWY.
"Dan Allah sekali-halitidak ahan menyesatkan suatu kam+

sesudah Allah memberipetuniuk kepada rnereha h@ga diielashan-

Nya kepada mereka opa yailg harus merehaiauhl Sesungguhnya

Allah Maha Mengetahui segah sesuatu Sesungguhnya kepunyaan

Atlah-lah heraiaan tangit dan buni Dia menghidupkan dan

mematikan. Dan sekali-hali tidak ada pelinduag dan penolong

bagimu selain Allah. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat

Nabi, orang-orang Muhaibin dan orang<rang Anshat, yang

mengihuti Nabi dalam m,osa hesulitan, setelah hati segolongan dari
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mereha hampir berpaling, kemudian AUah menerima taubat mereka

itu SesungguhnyaAUah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

kepada mcreka, dan terhadap figa orang yang ditangguhkan

(penerimaan taubat) hepada mereha, hingga apabila bumi telah

menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan iiwa
mereka pun telah sempit (pula terusa) oleh mereha, serta mereha

telah mcngetahui bahwa tidak ada tempat lari dafi 6iksa) Allah,

melainkan kepada-Nya saio. Kemudian Allah rnenefima taubat

mereha agar tnereha tetap dolom taubatnya. Sesungguhnya Allah-

tah Yang Maha Penerbru taabot lagi Maha Penyayang. Hai orang-

orang yang berinan, bertahwalah hepdaAllah, dan hendahlah

kama bersana orangorang yang benar.')

(Qs. At-Taubah [9]: 115-119)

Setelah ditunrnt<annya ayat yang melarang memohonkan

ampun bagi orang{rang musyrik, sejumlatr orang yang pernatt

memohonkan ampun untuk mereka merasa tdctrt tertimipa huktunan

dari Allah yang disebabkan oleh permohonan ampun itu, maka Allatl

SWT menunmlcan ryat: fij 'H'Ai 6UVj (Dan Allah setrali-

knti tidak akan menyesatkan suatu kaum) dst. yakni: Allah swT tidak

menempatkan kesesatan pada suatu kaum dan tidak menyebut mereka

sesat setelah menunjuki mereka kepada Islam dan setelah mereka

melaksanakan syari'at-syari'at-Nyq selama mereka tidak melalcukan

kehara6an-keharaman setelah jelasnya apa yang diharaml<an itu

kepada mereka. Adapun sebelgm jelasnya itg, maka tidak ada dosa

atas mereka, dan mereka tidak dihulcum karena itu.

Makna: 6fi-e fr q-&71hingsa diielaskan-Nva kcpada

merelra apa yang harus mereka lofrt), maksudnya adalah, hingga

jelas bagi mereka keharasran-keharaman syar'i yang hanrs mereka

jauhi. * ni h'$fr "oylSrt*gguhnya Allah Malw Mengetahui

segala sesuatu), terrrasuk apa-apa yang dihalalkan bagi para hamba-
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Nya dan apa-apa yang diharamkan bagi mereka, serta segala sesuatu

yang diciptakan-Nya.

e fil.--,-j, 6 p4(j4s.*';;!:6 ->.iiAi is$fr'lri'y

#{; $ (SesunS*hnya kcpmyaan Allah-lah kerajaan langit dan

bumi. Dia menghidupkm don menatikan Dan sekali-luli tidak ada

petindung dan penolong bagimu selain Allah). Kemudian Allah

menjelaskan kepada mereka, bahwa sesungguhnya kepunyaan Allah-

latr seluruh langit dan bumi, dan tidak ada yang menyertai-Nya dalam

hal itu, serta tidak ada yang dapat menentang-Nya. Dia berhak

mengatur kerajaan-Nya itu sesuai dengan apa yang dikehendaki-Nya,

yang di antaranya adalah menghidupkan siapa yang dikehendaki-Nya

rurhrk dihidupkan, dan mernatikan siapa yang dikehendaki-Nya rurtuk

dimatikan. Dan bagi para tramba-Nya, tidak ada pelindung yang dapat

melindungi mereka selain-Nya, dan tidak ada penolong yang dapat

menolong mereka selain-Nya. Maka janganlah mereka memohonkan

ampun bagi orang-orang musyrik walaupun mereka itu kerabat dekat,

karena kekerabatan ihr tidak berguna dan tidak berdampak apa pun

untuk itu. Batlkan segala tindalon merupakan hak Allatt semata.

Firman-Nya, 63)i &'ifr 4€ tA (Sesungguhnya Allah telah

menerima taubat ttobiltarcnaizin yang diberikannya terhadap orang-

orang yang tidak ilut berperang atau karena permohonan ampunnya

bagi orang-orang musyrik. Taubat itu sendiri tidak harus didahului

oleh dosa, karena setiap hamba memerlukan taubat dan istighfar.

Taubat dari Allah Ta'ala rmtuk Nabi SAW karena beliau

meninggalkan yaog lebih utama dan lebih layak, sebagaimana

disebutkan di dalam firman-Nya, ;13 At d 6ri X$ 6, (Semoga

Allah memaa/kanmu. Mangapa kamu memberi izin kepada mereka

[untuk tidak pergi berperangfi. Bisa juga disebutkannya Nabi SAW

sebagai pendefinisian bagt orang-orang yang berbuat dosa, agar

mereka menghindari dosa-dosa dan bertaubat dari h{il yang

tersamarkan. Demikian juga Allatr SWT menerima taubatrya kaum
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Muhajirin dan Anshar atas dosa-dosa yang telah mereka perbuat. DaIi

segi ini sejalanlatr apa yang diriwayatkan secara shahih dari Nabi

SAW, balrwa beliau bersabda, 'nl;a t ryrOt ,Jui )U. ,Yl Se 4u?ubt
€ '-'p'.tii lsesungglhrrya Atlah mengetahui iari peserta perang

Badar, maka Allah pun berfirmaa "Berbtntlah apa yang kalian sufta,

lrar ena s e sungguhnya' Aht telah mengamlruni kalian. ").

Kemudian Allah SWT menyifati kaum Muhajirin dan Anshar,

batrwa mereka adalah oran-orang yang mengikuti Nabi SAW dan

tidak mangkir darinya.

'rlj--JxJl ,;\1' (masa kcsulitan) adalah perang Tabuk, karena

saat ihr mereka dalarn kesulitan yang berat, maka yang dimaksud

dengan as-saa'ah di sini adalah selama waktu p€rang tersebut dan

bukan hanya saat perangnya saja iijillartinya sulitnya perihal.

Firman-Nys 'e ,il '"'ii U s'e t ,4'u @ete-tah hati

segolongan dryi nereka tianpir berpaling). Pada lafazh 'rK terdapat

dhamir sya'n,lafazh '-. jt padr, posisi rafa'liurren" df, demikian

menurtrt Sibawaih. pendapat lain menyebutkan, bahwa rafa''nya

karena irt, dan perkiraannya, ef 'C ii '-:ii s'& t fi b @etelah

hampir saja lati segolongot doi mereka berpaling). Al A'masy,

Hamzah dan Hafstr membacanya, 'ei, dengan yaa'bertitik dua di

bawah. Abu Hatim mengatakan, "Orang yang meurbacanya dengan

yw',maka tidak boleh me-rafa'-kan $$ aengan '>(4.u An-Nuhas

mengatakan, "Apa yang dipandangnya tidak boleh itu adalah boleh

mennnrt yang lainnya dengan anggapan mudzakhar-nya lafazh jamak

tersebut."

M€kna L;i .aa.f, rusak karena kesukaran, kesulitan dan

kekerasan. Ada juga yang mengatakan" batrwa maknanya adalah

condong dari kebenaran s€rta tidak menolong dan tidak mencegah.

Ada juga yang mengatakan, bahwa malcnanya adalah lebih

mementingkan tidat( turut perg berperang karena mereka sedang
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mengalami kesulitan yang berat. Qira'atr Ibnu Mas'ud: i*t] 6 fi.'U,
dan mereka menyelisihi qira'ah ini.

Pengulangan taubat atas mereka dengan firman-Nya, 4G i
flA$ (Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka

tetap dalam taubatnya) adalah sebagai penegasan yang nyata dan

menunjukkan perhatian mendalam mengenainya. Demikian ini jika

dlwmir-nya kembali kepada orang-orang yang diterima taubatnya

yang telah disebutkan sebelumnya, tapi bila dhamir-nya kembali

kepada golongan lain, maka ini bukan pengulangan.

Firman-Nya, W 6-5i ';{!1 & (dan terhadap tiga orang

yang ditangguhkon [penerimaan taubatJ kepada mereka), yakni,

penerimaan taubatrya tiga orang yang ditangguhkan penerimaan

taubatnya, yakni: penerimaan taubat mereka ditangguhkan dan hingga

saat itu belum diterima taubat mereka sebagaimana diterimanya

orang-orang lain y.ang tidak tunrt berperang yang telah disebutkan

tadi. Ibnu Jarir mengatakan, "Makna W adalah ditinggalkan.

Dikatakan: tfXi diil arinya aku meninggalkannya." Ikrimah bin

Khalid membacanya: rji?, dengan tafrhfif tyaf,ry tanpa tasydidl,

yakni: mereka tetap tinggal setelah berangkatnya Rasulullah SAW dan

kaum mukminin ke peperangan. Ja'far bin Muhammad membacanya:

ry'r; 1-"rryelisihi). Ketiga orang itu adalah: Ka'b bin Malik, Murarah

bin Ar-Rabi' atau Ibnu Rabi'ah Al Amiri, dan Htlal bin Umayyatr Al
Waqifi. Semuanya dari golongan Anshar. Nabi SAW tidak menerima

taubat mereka hingga ditunmkannya Al Qur'an yang menyatakan

batrwa Allah telatr menerima taubat mereka. Ada juga yaqg

mengatakan batrwa makna rriie uAaun rusak, ini diambil dari U:;,"

P' Oau mutuQ.

Firman-Nya, U!2\ ,}i*t'# 66 $v (hingga apabita

bumi telah menjadi sempit bagi mereka padahal bumi itu luas),

maknanya: batrwa penerimaan taubahya ditangguhkan hingga kondisi

demikian, yaitu saat dimana bumi terasa sempit bagi mereka padahal
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bumi itn luas. Lafaztr 6 pada kalimat q.dul"t mashdar, y^V*i V4
(dengan keluasannya) karena orang-orang berpaling dari mereka dan

tidak seorang pun mengajak mereka berbicara" karena Nabi SAW

melarang orang-orang berbicara dengan mereka. 'vlt artinya E.,,'it
(luas). Dikatakan: '+i iy "t"" 

ilj atru ?6j (rumah yang

luavlega). Aya ini menunjr*kan bolehnya mengucilkan pelaku

maksiat sebagai hukuman agar mereka jera terhadap kemaksiatan.

Makna "menjadi sempit bagi mereka", batrwa dada mereka terasa

sempit karena rasa sepi yang mendera dan pengUcilan yang dialami.

Firman-N vu Ay$y11lr14i1S ol$ (serta mereka tetah

mengetahui bahwa tidok ada tempat lari dari fsiksal Allah melainkan

kcpada-Nya saja), di sini Allah menggrrnakan lata,1_ lrldr laugaan)

untuk menyatalcan P;ir lmengetahui), yakni: mereka mengetatrui

batrwa tidak ada tempat berlindrmg kecuali kepada Allah SWT dengan

taubat dan istighfar.

Firman-Nya, W.4 4C 'i (Kemudian Altah menerima

taubat mereka og* *rirka tetapi, dalam tatfiatnya), maksudnya

adalah, kembali kepada mereka dengan menerima taubat mereka dan

memberikan rahmat, serta mentrrunkan ayat Al Qur'an yang

menyatakan diterimanya taubat me1€kq agar dengan begltu mereka

tetap berlaku lurus. Atau: Allah menerima taubat mereka setelatr

berlalunya masa walaprm kesal"han mereka besar, agar mereka

bertaubat darinya dan kembali kepada Allah serta menyesali

kebunrkan yang mereka Perbuat

+fjll ?fri '3!<Srt*rsgrr@o Altah-lah Yang Maha Penerima

taubat),' yakni banyak menerima taubatnya orang-orang yang

bertaubat. #Si (tagi Mala Perytayang), yakni banyak memberikan

rahmat kepada para harnba-Nya yang

Firman-Nya, <-F-#i 't llfit (dan hendaHah kamu

bersamo or(mgorang yang benu). Perintatl untuk bersama orang'

orang yang benar ini setelah dike,mukakannya kisah tentang tiga orang
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yang ditangguhkan penerimaan taubatny4 mengisyaratkan batrwa

ketiga orang itu telah mencapai kebenaran dengan bukti Allatl

menerima taubatnya mereka Thehir ayat ini sebagai perintatr untuk

para hamba secara umum.

Ibnu Mardawaih meriwayafkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya, &>i;43-3.Vi, 
'H'6l6tLV 

@an Altah sekali-

kali tidak akan menyesatkan sudtt kannn, sesudqh Allah memberi

petunjuk kepada mereka), ia bertata, "Ini diturunkan ketika mereka

mengambil tebusan dari kaum musyrikin ketika mereka ditawan.

Allah mengatakan: Kalian tidak dibolehkan mengambilnya hingga

kalian diizinkan. Akan tetapi Allah tidak akan mengadzab suatu kaum

karena dosa yang mereka perbuat 5iZ-11 ;i q- &7 thngga
dijelaskan-Nya keryda mereka ry yang lrarus mereka jauftl), yakni,

hingga Allah melarang mereka sebehrm itu."

Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu

Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai ayat ini, ia berkata,

"Pe4ielasan Allah bagr kaum mukminin mengenai permohonan

ampun untuk orang-orang musyrik secara khusus. Di dalam

penjelasan-Nya adalah untuk menaati-Nya, sedangkan bermaksiat

terhadap-Nya adalah apa yang mereka perbuat atau

mereka tinggalkan."

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Khuzaimatr, Ibnu Hibban,

Al Hakim dan ia menshatrihkannya,Ibnu Mardawaih, Abu Nu'aim, Al
Baihaqi, Adh-Dhiya' di dalam At Mufittarah, dari Ibnu Abbas,

"Bahwa ia mengatakan kepada Umar bin Khaththab, 'Ceritakanlah

kepada kami tentang perihal masa kesulitan.' Umar berkata, 'Karni

berangkat bersama Rasulullah menuju Tabuk di pertengahan musim

pil6, lalu kami singgatr di suatu tempat, saat itu kami dilanda

kehausan sampai-sampai kami menduga bahwa leher kami akan

terputus, hingga ada orang yang menusuk untanya lalu mengambil

airnya dan meminwnnya dan membiarkan sisanya pada hatinya. Lalu
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Abu Bakar Ash-shiddiq berkat4 'Wattai Rasulullah, sesungguhnya

Allah telatr terbiasa terhadapmu memerikan kebaikan di dalam doa,

karena itu berdoalah untuk kami.' Maka beliau pun menengadatrkan.

kedua tangannya, dan sebelum menarik tangannya hujan pun turun.

Hujan itu turun dengan sangat deras ilan melimpatr, maka mereka pun

memenuhi wadatr yang mereka bawatr. Kemudian kami mulai

memperhatikan, ternyata hujan itu tidak melebihi area pasuk*.r:lel

Para perawi sama sependapat, batrwa masa sulit tersebut adalatl

perang Tabuk.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Mandhq Abu Asy-Syaikh,

Ibnu Mardawaih dan Ihnu Asakir meriwayatkan dari Jabir bin

AMullah mengenai firrnan-Nya, W.Oii 1{i11 ili @o" terlwdap

tiga orang yong ditangguhl@t [percrimam taubatJ kcpada mereka),

ia berkata, ..(Yaitu) I<8'b bin L,rauk, tlilal bin umayyah dan Murarall

bin Ar-Rabi', somuanya dari golongan Anshar.' Ibnu Mandgh dan

Ibnu Asakir jugameriwayatkan seeerti itu dari Ibnu Abbas.

Al Bulfiari, Muslim danyang lainnya meriwayatkan dari Ka'b

bin Malik, ia menuturkan, "1Aftu tidak pernatr absen mengikuti

Rasulullah SAW dalam peperangan yang beliau ilarti kecuali dalam

perang Tabuk, padahal aku juga tidak ikut dalam perang Badar,

natnun saat itu tidak seorang pun dicela karena tidak iht serta. Saat

itu Rasulullah SAW beraltgkat menuju lofilah Quraisy hingga Allatt

mempertemukan mereka dengan munrtr mereka tanpa perjanjian.

Snngguh aku telah menyaksikan malam Aqabatr bersama Rasulullatr

SAW ketika kami menyepakati untuk memeluk Islam, saat itu

sungguh aku beranggan batrwa aku turut serta dalam perang Badar,

karena Badar lebih dikenal orang dan lebih populer."r9 Demikian

.trt Dikelurlan oleh lbnu Hibb6n 4;yg.ll); Al Hakim (l/159); Ibnu Khuzaimah

(1152); Al Albani mengaAkan setelah perkataan A&-Dzahabi, "shatih mcnurut

syarat keduanya [Al Bukhari dan MuslimJ, dcan tetapi Ibnu Abu Hilal hafalannya

kacau."

'n lutattoyaq 'alaih, AlBukhari (3951) dan Muslim (4D120}
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setenrsnya ia menuturkan kisah yang panjang dan masyhur di dalarn

kitab-kitab hadits dan siratr, dan ini cukup dikenal oleh para ahli ilmu

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari

Adh-Dhahhak mengenai firman-Nya, !;i4 <rji y:ii)I l,ii @"
terhadap tiga orang yang ditangguhkan [penerimaan taubatJ kepada

mereka), ia berkata, "Yalsd ditangguhkan penerimaan taubatnya dan

belum diterima taubatrya ketika Allah menerima taubatnya Abu
Lubabah dan kawan-kawannya. "

Abdurrazzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Abu Asy-Syaikh

dan Ibnu Asakir juga meriwayatan dari Ikrimah yang menyerupai itu.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Nafi' mengenai firrnan-Nya, <-FlAi t Vgt
(dan hendaHah kamu bersona or(mgerang yang benar), ia berkata,

"Diturunkan berkenaan dengan tiga orang yaog ditangguhkan
penerimaan taubatnya. Dikatakan kepada mereka: hendaklah kalian

bersama Muhammad dan para sahabatnya"

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai

firman-Ny4 G-#Vij$gm nendaWah kamu bersama orang-

orang yang benar), ia berkata, "(Yakni) bersama Abu Bakar dan

Ljmar."

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-Syaikh dan Ibnu Asakir

meriwayatkan dari Adh-Dhabhak mengenai ayat ini, ia berkata,

"(Yakni) bersama Abu Bakar dan Umar beserta para shabat mereka

berdua."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas,.ia berkata,

"(Yakni) bersama Ali bin Abi Thalib.

Ibnu Asakir meriwayatkan dari Abu Ja'far, ia berkat4

"(Yakni) bersama tiga orang yang ditangguhkan penerimaan

taubatnya."
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6t );3,; i;:r:;_ 6 vfflr u A; r, *,$ $t5t1Y
3:5 1 iYE, A);; 7 ;fi1,6)f' :*;\,i'rr)fr,rp;.*i

7j 

"(i4i 
.L;;uL, <r;$$ ;t,E e.'i6J1i

'$frr"-tluY'oA'Si ##. { + I yU l:
"Tidaklah sqotufrya bagipenduduh Madinah dan orang-orang

Arab Badui yang berdiam di sehitu mereha, tidal tarut menyertai

Rasulullah (peret beryerug) dan ilth patut (pula) bagi meruha

lebih nencin ai diri nerefu daripado mencintai.diri Rosul Yang

demihian ilu ialah kareno mercha ilah ditinpa kehausan,

hepayohan fun helaparu Wda iolor. Allah, det tidah (pula)

menginjah sudu tempat yang numbugfithan anarah orang4rang

kalb, dan ilak m,enhnpafun suqtu bencana hcPada musuh,

melainkan ditalithanlah bagi nurefu dengan yang detrtkian itu
s uatu amd s h olih. Ses ungguhnya Allar, Mth ttutryia-nyiahan

pahala orangerang yarrg berbuat baih, dan nureha tidah

ncnalhahhan suatu nalfuh yang hccil dan tdak (Pula) yong besar,

dan tidah melintasi stuta lembah, rrrclainhan dilalishan bagi mereka

(anal shatih pttb), harenaAllah afon numberi balasm hepada

nereha (dengan balosan) yang lcbih baih dari apayang teloh

mereha herjahan.' (Qs. At-Teubah [9]: 120-121)

Dalam firman-Nya igl ,frSAY lnaaaan sepatutnya

bagi penAfuk Madinah) dst. terkandung tambahan Penegasan tentang

wajibnya berperang bersama Rasulullah SAW dan haramnya mangkir
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darinya. Yakni: tidak pantas dan tidak layak bagi penduduk Madinatr.

f$'li G A; d2 gan otang-orang Arab Badui yang berdiam di

sekitar mereka), seperti Muzainalu Juhainab Asyja', Aslam dan

chifar, 6l ); ni;fri;-l (na"t turut menyertai Rasulullah fpergr
berperangl dalam peftmg Tabuk. Allah mengkhususkan penyebutan

mereka karena mereka telah diminta unttrk berangkat namun mereka

tidak berangkat, beda halnya dengan omng-orang Arab lainnya,

karena mereka tidak diminta rmtuk berangkar, demikian ini karena

mereka ini lebih dekat dan berdampingan sehingga lebih layak untuk

membantu dan mengikuti Rasulullah SAW.

-# e '#\Vrt-{; (dan tidak patut [putal bagi meretra

lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rosu[), yakni:

Dan tidak layak pula bagr mereka untuk lebih mencintai diri mereka

sendiri daripada diri beliau sehingga mereka kikir dengan jiwa mereka

dan lebih menjaganya dan tidak mempertahankan jiwa Rasulullatt

SAW dan menjaganya sebagaimana mereka mempertatrankan dan

meqiaga diri mereka Bahkan wajib atas mereka untuk turut

menanggutg kesulitan bersama beliau, berjuang di hadapan beliau

bersama orang-orang yang sulit lainny4 serta lebih mengedapankan

diri mereka daripada diri beliau. Dalam pemberitahuan ini terkandung

makna perintatr bagi mereka di samping menunjukkan celaan dan

teguran keras bagi mereka

;it,E a.'41 { i #t $\xt i,i#* { -i\4*t (y an g
demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepryahan

dan kelaparan pada jalan Allah). Kata penunjuk 6)f" (Yang

demikian rtu) menunjukkan kepada apa yang diisyaratkan oleh

kandungan redaksinya, yaitu wajibnya mengikuti Rasulullah SAW.

Yakni: kewajiban atas mereka itu dikarenakan mereka akan mendapat

patrala atas berbagai kepayatran dan kesulitan. LI t uaAun j.l;lt
lt.huur*; , ;*:*lt adalatr i-i3r ftepayahan), dan 'z,";Xit adalah

kelaparan yang sangat hingga menampakkan lekukan perut. Ubaid bin
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Umar membacany 
^, 

'ru$, dengan madd, sedangkan yang lainnya

dengan qashr tyakni tanpa maddl, kedganya adalah dua macam logat

seperti halnya kata G} dan lria. Lata/r- i ai rioi sebagai tambatran

yang berfrrngsi sebagai penegas. Makna ;fr ,g $@ada jalan Allah)

adalah dalam ralgka menaati Allah.

Fimran-Nvu" 

"(lLii 
ij-Wj6;4{3@* tidak [putaJ

menginjak suatu tempat y(mg membangkitkan amarah grang'orang

tafir), yakni: tidak pula mereka menginjak suahr tempat di antara

tempat-tempat orang-orang kafir dengan kaki-l€ki mereka atau kaki-

kaki kuda mereka atau tunggangan-tunggangan *F"k3, yang mana

hal itu menimbulkan kemarahan orang-oralrg kafir: *t lt adalah ismul

makan (sebutan te,mpat), dan bisa juga sebagai mashdar-

i4 iJC ir 6j6-7i <u, tidak menimpakan suatu bencana

fupada musuh),dan tidak puta menimpakan pembunuhan, Penawanan,

kekalahan ataupun perampasan harta terhadap musuh meneka. Asalnya

d*i iu'f -';;tlt { r-s artinya aku.memqgrgleh sestratu. Al Kisa'i

mengatakan, "ftu aiti .-gk"pan: q .ti5 I (menytrnrn.memberikan

darinya), dan bukannya dari 'li6lt (puriU"ti*), karena 33t3tdad ilii
(alcu memperolehnya) dengan pemboian." Yang lainnya mengatakan,

":J'i - + dari pemberian, dah liuf + artinya aku

me,ndapatkannya."

O{, l= q -4 lS {t(metainkan ditutiskantah bagi

merekadengan yang demikion itu stntu amal slnlih). Dhanir pada

kalimat 49 kembali kepada masing-masing hal yang disebutkan tadi.

A-C ]13 lanal slulih) adalah kebaikan yang dircrima. Yalmi:

melainkan Allah menuliskannya bagi mereka sebagai kebaikan yang

diteirrra, yaog mana mereka alcan diganjar dengannya.

Kalimat {IE,,*'JIJ\ A'n l*{ 61 6!$esunggutnva Allah

tidok menyia-nyiakan pahala- orang-orang yang berbuat baik)

berfrmgsi sebagai alasan untuk hal yang telah disebutkan, di samping
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berlaku juga untuk setiap orang yang berbuat baik, apalagi untuk

mereka yang disebutkan di sini.

Firman-Nya" iii 6ii-{;9"" mereka tidak menafkahkan

suotu nolfuh) di-'athf:l<an kepada yang sebelumnya, yakni: tidak ada

sesuafu pun yang mereka infakkan untuk perang walaupun itu hanya

berupa sesuatu yang sedikit. V)3 <.r# 7: @o" tidak melintasi

suatu lembah), asalnya adalatr setiap celah di antara pegunungan dan

lembatr-lembah yang dialiri air. Orang Arab mengatakan: ltj dat'ti-2\l

tanpa mengikuti qiyasnya An-Nuha$ mengatakan, *Sejauh 
ryng 3!ry

ketahui, tidak diketatruinya adanya bentuk.t*ti a^ ,',+ {l".qif
il @elainkan dituliskan bagi mereka [anal slalih ptttal, yakni:

ditlirf* pula bagl mereka naflGh dan perjalanan jihad yang mereka

lalorkan itu sebagai arrral shalih. Bri i$-il. (k*r*r^,Allah akan

memberi balasan fupada mereka) l€rena ni itu ';tj4lj'tUY lA
([dengan balasanJ yang lebih baik doi apa yang telah mereka

kcrjakan), yalnri dengan balasan yang lebih baik dari amal yang telah

merelca perbuat itu. Bisa juga pada kalimat, { # $l(melainkan

dituliskm bagi mereka) terdapat dhamir yang kembali kepada 3:1

& @mat shatfi. Segolongan ahli ilmu berpendapat bahwa htrkum

alat ini dihapus oleh ayat yang disebtrtkan setelatrny4 yaitu: 6(V't
13;'A li'g'). {thfll gidak sewtutnya bagi orang-orang yang

mubnin itu pergr semuanta [ke medan perong), karena menuqiukkan

bolehnya sebagian orang tidak trntrt berangkat bila jihad itu telah

terpenutri oleh sebagian lainnya. Peqielasnnya nanti akan dipaparkan.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Umar bin Malik dari

salah seorang sahabat, ia berkata" "Ketika diturunkannya ayat U

;fSl ,fr 64 (TidaHah- sewturya baqr wnduduk Madinah),

Rasulullah SAw bersada, \\tffr;ri r; nOri@i'i ;AU.$ q{tt
ti} t.!i (Demi Dzot yang ie"grrtrsht drng*, kcbettsut, ieindatrya
tidak ada orang-orang yang lemoh" tentu tidak ada pasulan perang

kccuali aht ado di dalamnya)."
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Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Zaid

mengenai firman-Ny u, '*Sl ,flSrUY lftda*tah sepat:utnya bagi

perduduk Madinah), ia berkata, "Ini ketika para pemeluk Islam masih

se{ikit, tidak boleh seorang pun meninggalkan Rasulullah SAW.

Setelah mereka banyak dan menyebar, Allah berfirman, 6( V',

'i\i4 litA. 'o;j41 (Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang

mubnin itu pergi semuartya [ke medan perangJ )."

Ibnu Abu Hatim meriwayadcan dari Al Auza'i, Abdullatr bin

Al Mubarak,Ibratrim bin Muhamrnad Al Fazari dan Isabin Yunus As-

Sabi'i, bahwa mereka mqgatakan tentang firman Allah Ta'ala, 1;
i6 j'S b 6Jq @an tidak menimpakan suatu bencana kepada

musuh), mereka berkata, "Ayat ini berla}u bagi kaum muslimin

hing ga ferj adinya kiamal "

& yt $n ft it?fi;a ii e 1.6;.;41 6w'' *
-iii dl*; $r;i:i, ti Aj r- $i ovi1l-w
,t-;r 5; #& oii wvr:. i.ieE-@ <.,i.i7_

@<:-igi'i'fi "iwr'rIrb*.b,,.,d;
"Tidak sepatutnya bagi orong-oruilg yang mukmin itu pergi

semuanya (ke medan perong). Meng,apa tifuk pergi dari tiap-tiap

golongan di antara mereha beberapa orong untuk memperdalam

pengetahuan mereka tentang agama dan untuk mcmberi peringatan

kepado kaumnya apabtln mereka telah kembali kepadanya, supaya

mereka itu dapat menjaga dirinya Hai orang-orang beriman,

perangilah orang-orang kaliryans di sekitar kamu itu, dan

hendaklah mcreka rmenemui kekerasan daripadamu, dan

*elinuilan, bahwasanya Atlah beserta orang-orang yang bertakwa."

(Qs. At-Taubah l9l: 122-123)
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Para atrli tafsir berbeda pendapat mengenai makna firman-Nya,

''r3lL lihA-{rh$I 6( V': Qidak sepaturya bagi orang-orang

yang mubnin itu pergi semuntya [ke medan perang). Segolongan

dari mereka berpendapa! bahwa ini terrrasrrk hukum-hukum jihad,

karena setelah Allah SWT menegaslcan perintah jihad dan

menganjurkan rmtuk b€rjihad, maka bila Rasulullah SAW mengirim

pasukan kaum muslimin kepada orang{rang kafir, mereka berangkat

semuanya dan meninggalkan Madinah dalam keadaan kosong. Lalu

Allah SWT mengabarkan kepada mereka, batrwa mereka tidak hants

begitu, yakni: tidak sepantasnya mereka berangkat semuanya, tapi

hendalarya sekelompok dari mereka berangkat, dan sekelompok

lainnya tetap tinggal. Mereka mengatakaq bahwa dlamir pada

kalimat l.,ii'i l@"tuk memperdalam pengetahuan mereka) kembali

kepada kelompok yang letap tinggal. Maknanya: bahwa sekelompok

dari golongan ini berangkat ke medang perang, dan sebagian lainnya

dari golongan ini agar mentmtut ilmu lalu mengajarkan kepada orang-

orang yang bgrperang itu saat mereka kembali dari peperangan kepada

kelompok ini. Atau berangkat ke tempat yang mana mereka bisa

mempelajari ilmu agar bisa mendapatkan pengetahuan agam4 lalu

memberi peringatan kepada kauurnya setelah kerrbali kepada mereka.

Pendapat lainnya menyatakaq bahwa ayat ini tidak termasuk

hukun-hukum jihad, tapi merupakan huhm tersendiri mengenai

disyari'atkannya pergr menrmhrt ilmr dan memperdalami agama.

Allah menjadikannya bersambung dengan keterangan yang

mewajibkan berangkat jiha( sehingga safar (perjalanen) itu ada dua

macarn. Pertama perjalanan jihad, dan kedua, perjalanan untuk

menuntut ilmu. Tidak diragukan lagi tentang wajibnya keluar unttrk

menuntut ilmu. Yaitu ketika tidak dapat menemtrkan orang yang dapat

ditimba ilmwrya di tempat t"'ggalnya ii4ir tyakni dari kalimat:

VifrA,adalah ilmu tentang hulom-huhm, syari'at, dan hal-hal
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lainnya yang dapat mengantarkannya ke situ, yaitu batrasa, nahwu,

sharf, bayan dan ushul.

Makna: XS* (Mengapa tidak pergi),'l Xf(mengapa tidak

petgi). Makna hGt ,""o" batrasa adalat'zOt;rlt ftelompok). Atlatr

SWT telah menjadikan maksud dari ini adalah memperdalami agama

dan memberi peringatan kepada orang yang tidak memperdalami

agmna. Jadi dengan begitu memadukan dua maksud yang shalih dan

dua firntutan yang benar, yaitu menuntut ilmu dan mengajrkannya.

Maka barangsiapa bermaksud menutut ilmu yang selain kedua ini,

berarti ia bermaksud duniawi, bukan ag.tma, sehingga seperti

disebutkan dalam pepatah:

fPr.#- 4nr.(*'i3 '*t|.'rsl i\t *r6!-s 49:
"Pencori dwia dengan ilmu agama sangatlah sengsara,

bagaikan orangyang berusala mengusap sandabrya dengan peci."

Makna: <.,iai?- ;{yi @upaya mereka itu dapat meniaga

dirinya), adalatl harapan supaya mereka waspada, agfi tidak

meremehkan kewajiban ini sehingga meninggalkannya, atau

meremehkan apa yang harus ditinggalkan sehingga justru

melakukannya.

Kemudian Allah SWT memerintahkan orang-orang beriman

agar bersungguh-sunguh dalam memerangi orang-orang kafir yang di

sekitar mereka, dan supaya bersikap keras dan tegas dalarn memerangi

mereka. Dan batrwa jihad wajib dilakukan terhadap setiap orang kafir,

apalagr yang lokasinya lebih dekat malca harus didahulukan, kemudian

yang dekat dan setenrsnya. 'li.

Kemudian Allah mengabarkan kepada mereka tentang apa

yalig dapat menguatkan keinginan dan meneguhkan mereka, Allah

pun' berfirman , <$3i 'i':i "i ffr$t (dan ketahuilah, bahwasanya

Allah beserta orang-orang yang bertalcwa), yakni dengan menolong
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mereka dan menegutrkar,r mereka terhadap musuh-musuh mereka.

Siapa pun yang Altah bersamanya, maka tidak akan terkalatrkan.

Abu Daud di dalam Nasiffir-nya, Ibnu Abu Hatim dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ayat-ayat ini:

{t33J $4 lr$ (Berangkatlah kamu baik dalam kcadaan ringan

atgupun mercuta berat) dffi 'Pi$ li;r $y1tif" kamu tidak

berangkat untuk berperang) Jukumnyr telatr dihapus oleh

firman-Nya, 'i:rU liy1.'6j;A1 6( Y3 gidak sepatunrya bagi

orang-orang yang mubnin itu pergi semuotOp [kc medan perangfi.

Atlah mengatakan: hendaknya segolongan berangkat dan segolongan

lagi tetap tinggal bersama Rasulullah SAW. Orang-orang yang tetap
'nggal bersama Rasulullah SAW adalah mereka yang memperdalami

agama dan memberi peringatan kepada saudara-saudara mereka

setelah kembali dari perang, $paya setelah itu mereka dapat waspada

ketetapan Allah di dalam Kitab.Nya dan batasan-batasan-

Nya."
)

Ibnu Jarir,Ibnu Al Mundzir- Ibnu Abu Hatim,Ibnu Mardawaih

dan Al Baihaqi juga meriwayatkan serupa itu darinya dari jalur

lainnya dengan redal$i yang lebih lengkap.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan darinya

mengenai ayat ini, ia berkata, *Ayat ini bukan mengenai jihad, akan

tetapi ketika Rasulullah SAW mendoakan paceklik untuk Bani

Mudhar, negeri mer€ka pun g€rsang, lalu ada kabilah dari mereka

yang semuanya datang hingga me,nyesaki Madinah dan menerima

Islam padahal mereka berdusta Hd itu menyempitkan para sahabat

Rasulullatr SAW dan memberati mereka, Ialu Allah memberitatru

Rasul-Nya batrwa mereka bukanlah orang-orang yang beriman, maka

beliau pun mengembalikan mereka kepada suku mereka dan

memperingatkan kaum mereka bila melakukan sqcrti perbuatan

mereka. Itulah firnan-Ny4 <riar7- fr fdllj,{jfsy;i1:jli$j
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(dan unnk memberi peringatan kepada kCIumnya apabila merekn

telah lrcmbali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya)."

Mengenai ini ada juga riwayat-riwayat lainnya dari sejumlatr

tabi'in.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadatr mengenai firman-

Nya, ,(i-if A{s}'-O-$il's$ @erangtlah orang-orang kafir yang

di sefitar kamu itu),iaberkata, "(Yakni) yang paling dekat, kemudian

yang dekat."

Abu Asy-Syaililr juga meriwaya&an seperti itu dari Adh-

Dhatrtrak.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Umar: Bahwa ia

ditanya tentang perang Dailam, ia pun berkat4 *Aku mendengar

Rasulultah SAw bersabda tentang firman-Nyq <t #fi-OJiW
,G'4i Qterangilah orongerttg kafir yang di sekitar kamu itu),

beliau bersabda, !i1 lYain Romowf) J'

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu

Abbas mengenai firman-Nya, 'rtiD fu b4; (dan hendaHah

merela menemui kekerasan doipadarru), ia berkata, *(Yaloi) ;U
(kekerasan)."

Ojl et VVgI1;$'H 3;i J -i:;";i Aiu

J#'*3oa.ifi$i 5i;;i3-';tq;fr"6$('

41 l';;iJ @ a'bz & riYs +e Jy-;,. i:ii$
p" {j 6i';;r? -+:: f',fr +G :P i.5}3-

"t1 61, $y #.; #t "-,;; tXJ'fiitp @ <rtHX

'ib
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'ui:-,:;J ?i i\, r; ;f' {i$ 1?"66'* tJ -; ru;;-
LtY*$ir#d 't;?;qfr
isgrj rE @ H 3;; <r,.$, ru$; --b;

@ t3( ep\ U'X"tXu; r&'i $ y'nf{';t G
oDan qabila diturunhan suotu surah, nuha di antarl mereha

(orury-orang munalih) ada yang berhata,'Siapa di antara kamu

yang bertanbah intnnya dengan (urunnya) surah inf,!' Adapun

orung yang berinanr rnaha sarah hi mcnambah ilnannya, sedang

nureka mctuta gertba. Dan adapun orung yang di dalam hati

meriha ada penyahit, rrrafu dengan surah itu benambah hehafiran

mereha, dt samptng hctcafwannya (lang telah ado) dan mcreha nati

dalamheadaan hafa. Dan fidahkah nercha (otang<rang munatih)

memperhatihan bahwa nereka diuii sehali atau dua hali setiq

tahun, hemudian mcrehatidak Auga) bettaubat dan tidah (pula)

mengambil pelajaran? Dan apabila diturunfun salu surah, sebagian

mercha numandang hepoda sebagian yang lain (sambil berhata),

,Adahah seseotung dafi (orutg-orang muslimin) yang melihal

hamu?, sesudah itu nerefu pun pergi. Atldt tehh memaling*an

hati mereha disebabfun mereka adalah haumymg tidah mengerti

Seswggnhnya klah datang hcpadama seorang rusul dari hawnmu

sendiri, berat terasa olchnya penderitaanmu, sutgal menginghfun

(heinanan dan heselanutat) baginu, anot belas kosihan lagi

penyayarrg terhadap otang4nung maknin liha nureha berpalhg

(dmi heirnanm), maha h0raharrlahr'Cuhuplah Allah bagiha; tidak

ada Tuhan selah Dia. Hanya hepoda-Nya aku bertawahhal, dan

Dia adatah Tahan yaag nemihki'Atxy yang agung"'
(Qs. At-Teubah [9lz t2a'I29)
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Finnan-Ny u, o{i Aj U 69 {oan apabila diturunkan suatu

surah).Ini penuturan dari Allah SWT mengenai keburukan-keburukan

lainnya pada orang-orang munafik. Yakni: Apabila Allah menurunkan

suatu surah dari Kitab-Nya yang mulia kepada Rasul-Nya SAW, maka

di antara orang-orang munafik ifi 3;"i J @ao yang berkan)kepada.

saudara-saudaranya dari kalangan mereka sendiri, &L.*T$'Hl
(Siapa di antara kamu yang bertambah imannya dengan (turunnya)

surah ini?). Mereka meagatakan ini sebagai olokan terhadap orang-

orang mukmin. Bisa juga mereka mengatakan ini kepada segolongan

kaum muslimin dengan maksud memalingkan mereka dari Istam dan

membuat mereka antipati. Latazh 'Hl pada posisi rafa' karena

sebagai mubtada', dan khabar-nya adalah t!6. penjelasan tentang

makna suratr telatr dipaparkan.

Kemudian setelatr Allah SIVT menyebutkan perkataan mereka

ini, Allatl menyebutkan bahwa orang-orang mukminlatr yang

bertambah keimanannya, dan mereka pun bergemira dengan

bertambatrnya keimanan itu dengan turunnya wahyu di samping

manfaat-manfaat dunia dan agama yang dicalupnya.

3'14'$ O4-$(1t <o* adapun orang vang di dalam

hati mereka ada peryakit), yaitu orang-orang munafi.k, f+i(i (maka

dengan surah itu bertambah), dengansgratr yang diturunkan iflt, \!,L.2.

+e J\(t"*ofi*" mereku di sanping kckafiranrrya [yang telah

adaD, yakni, bertarrbahlah keburtrkan di sarping keburukan yang

telah ad\ yaihr kekufuran dan rusaknya keyakinan, serta

menampakkan selain apa yang mereka' sembgnyikan, dan mereka

tetap mempertahankan itu hingga mereka mati dalam keadaan kafir

lagi munafik. Yang dimaksud dengan penyakit di sini adalah keraguan

dan kemunafikan. Ada juga yang mengatakan, battwa maknanya:

bertarnbatrlatr dosa di sarrping dosa mereka yang telah ada.

Firman-Ny q -$Y {ifi+G b,<;3f-41'bi;{J
(Dan tidakkah mereka [orang-orang munafikJ memperhatiftnn bahwa
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mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun). Jumhur membacanya:
/la;:jj, deryaln yaa' bertitik dua di bawah, sementara Hamzah dan

Ya'qub membacanya dengan raa: bertitik di atas sebagai h*ithabbagr

orang-orang mukmin. Al A'masy membacanya: W d'tl, duThalhatr
bin Musharrif membacanya: c,j\Tl sebagai fuittub untuk Rasulullah

SAW, yaitu qira'aturya Ibnu Mas'ud. Matma 6i3-(mereka diuji)
adatah iti#.;-(mereka diuji), demikian yang dikatakan oleh Ibnu Jarir

dan yang lainnya. Yakni: Allatt SWT menguji mereka dengan

paceklik dan kesulitan. Demikian yang dikatakan oleh oleh Mujahid.

Ibnu Athiyatr mengatakan, bahwa itu bertrpa penyakit dan kelaparan.

Qatadah dan Al Hasan mengatakan bahwa itu dengan perang dan jihad

bersamaNabi SAW, dan melihat pertolongan yang dijanjikan Allah.

6ifr y o; 
{t"^raion mereka tidak fiugal bertaubat)

disebabkan hal itu, SIHS I $ @an tidglc (pta) mengambil

pelajuan). Hamzah pada kalimat irrj- *1 berfirngsi untuk

mengingkari dan sebagai celaan, dan wavu-nya untuk

menyambungkan dengan kalimat yang diperkirakan, yakni: tti$- |
iTili(tidak melihat dan tidak merrperhatikan). Ini bentuk ungkapan

keheranan dari Allah SWT terhadap orang-orang mukmin mengenai

perihal orang-orang munafik dan pembangkangan mereka di dalam

kemunafikan dan ketidak pedulian mereka untuk memperhatikan dan

mengambil pelajaran.

,. Kemudian Allah SWT menyebutkan apa yang meneka lalcukao

ketika diturunkannya surah setelah Allah menyebutkan apa yang

merelra katakan itu. Allah berfinman, $ n:; #'$; :fjY $$
,# (Dan apabila diturukan satu surah sebagian merelea

memandong kcpada sebagior yang lain), yalari saling berpandangan

di antara sesama orang-orang munafik sambil berkata, fAi;- J7
# -; @dakoh seseor(mg doi [orang-orory nrusliminJ yang

melihat kamu?),yalari dari kalangan orang-orangmukmin, supaya kita

bisa pindatr dari tempat ditunrnkannya wahyq krena tidak tatran kita
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mendengarkannyq dan agar kita bisa membicarakan apa yang kita

mau, berupa celaan, cemoohan dan tawaan. Ada juga yang

mangatakan, bahwa maknanya: Dan ketika diturunkannya suatu suratr

yang di dalamnya Allah menyebutkan kebusukan-kebusukan dan

borok-borok orang-orang munafik, sebagian orang yang menghadiri

majlis Rasutullah berkata kepada sebagian lainnya sesama orang

munafik, "Adakah seseorang yang melihat kamu?" Kemudian mereka

ber4r{ak pulang ke rumah mereka.

Ibnu Jarir menuturkan dari sebagian ahli ilmu, batrwa ia

berkata, *|J:t (memandang) di dalam ayat ini berperang sebagai Jd

(berkata), yakni: sebagian mereka berkata kepada setagian lainnya,

'Adakah seseorang yang melihat kamu?''

Firman-Nya\l3fri'{{sn*n itu mereka pun perg), yakni,

beranjak dari majlis itu menuju rumah-rumah mereka. Atau dari yang

menyebabkan hidayah dan keimanan kepada yang menyebabkan

kekufuran dan kemunafikan. Kemudian Allatr mendoakan keburukan

atas mereka, Allah pun berfirman, f;;i tii 1? (Atlah telah

memalingkan hati mereka), yakni, memalingkannya dari kebaikan dan

segala yang mengaridung bimbingan dan petunjtrk bagi mereka, dan

Dia-lah yang Kuasa memalingkan hati dan membalikannya. Ada juga

yang mengatakan, batrwa maknanya: Allah menelantarkan mereka

dari menerima petunjuk. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalatt

doa yang tidak memaksudkan terjadinyq ini seperti halnya rurgkapan:

hr i!6 (dilaknati Allatr-latr dia).

Kemudian Altah swT menyebutkan sebab yang karenanya

mereka berpaling dari tempat-tempat hidayah, atau sebab yang

karenanya *er"t" berhak mendapat doa keburuk ur, fi$ 4 ,l*
lnq.* ietoh 

^e*alingknn 
hati merela). Allatr berfirman, S ?j 'i\,

5_rt^\ (disebabkan mereka adalah paum yang ti.dak mengerti) apa

yang mereka dengar itu karena tidak menghayati dan tidak

memperhatikan.
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Kemudian Allah SWT menutup surah ini dengan sesuatu yang

meringankan beban-beban berat, Allah pun berfirm M, ei| 33
(Sesungguhnya telah datang watrai sekalian orang Arab,

*l;; (seorang rasut) yang Allah utus kepadamu dengan perkara

besar. 'er\1 d. (furi kaummu sendirfl, yakni, dari jenis kamu,

karena ia seorang Arab. Jumhur mufassir berpendapat, batrwa ayat ini

sebagai fuithob untuk orang-orang Arab. Az-7anai mengatakan, "Id
khrthab nnttrk seluruh alam. Maknanya: g $$2 P:C 35)

(Sesunggubrya telah datang kepadomu seorang rasul dari) jenismu

sendiri selaku manusia." ir; 11 *4; 1-,i {Orro, terasa olehnya

penderitaanmu), V di sini sebagai mashdu, maknanya: terasa berat

olehnya penderitaanmu lrarena ia dari jenismu dan diutus untuk

menunjukimu. trrir adalah kelelahan pada mereka dan kesulitan yang

menimpa mereka karena adzrtb drmia dengan pedang dan serupanya.

Atau karena adzab alqhir dengan neraka Atau karena keduanya.

f41, -_b- ; (s angat menginginlwt [kc imanan dan ke s e I amat an)

bagimuJ, sangat beranrbisi supaya kamu tidak masuk neraka. Atau:

sangat ingin supaya kamu beriman. Pengertian yang pertama lebih

tepa! dan demikian juga yang dikatakan oleh Al Farra'. <.-9|{\
4 --3iit (amat betas kasitwr lagi penyayang terhadap orang-

orc,ng mubnin). Penjelasan makna 3;tdar- 4^ 
l.telatr dipaparkan.

Yakni: Rasul 
"11,4)-;1rdt',(terhdap 

or(mg-orang mubnin) di antara

kalian wahai orang-orang Arab, atau: wahai manusia, U 3;t
(amat belas kaihan lagi penyayotg)

Kemudian Allatr berfirrian ditr{ukan kepada Rasul-Nya untuk

menyenangkan hatinya dan membimbingnya kepada apa yang

dikatakannya ketika didurhakai ,6C, o'5 gika mereka berpaling [dari
keimanan), yakni jil€ mereka berpaling darimu dan tidak

melaksanakan apa yang kamu bawakan dan tidak pula menerimanyq
j3i' lnaka katakantah) wahai Muhammad, 'itl f i; (Cufuplah

Allah bagilat),yaknl cukuplatr bagiku Allah SWT saja sebagai Tuhan.
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UUj *iF (Hanya kcpada-Nya aht bertav'akkal), yakni,

memasrahkan semua unrsanku. #t e.A U 'fi (dan Dia adalah

Tuhan yang ,nemiliki 'Arsy yang agung). Disifatinya 'Arsy dengan

"agung", karena merupakan malfiluk paling besar' Jumhur

membacanya dengan jarr learerf_ dianggap sebagai sifat 'i.A
Sementara Ibnu Muhaishin membacanya dengan rafa' karena

dianggap sebagai sifat unhrk 3.5. qir"'.U ini diriwayatkan juga dari

Ibnu Katsir

Ibnu Jarir, Ibnu Atu Hatim dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Ibnu Abbas menge,lrai firman-Nya , Wf' O-51ffi
tS"; iif;fj (Adapun orang yang beriman, maka surah ini menambah

imannya), ia berkata, "Apabila diturunkan suatu surah, mereka

beriman kepadanyq maka Allah menambatrkan keimanan dan

pembenaran kepada merekq dan dengan begltu mereka merasa

gembira."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi mengenai

firman-Nya, 4t Jyt*., (bertambah kekafiran mereka, di

samping kekafirannya [yang telah adail, ia berkata" "(Yakni)

keraguan di sanrping keraguan mereka yang tclah ada."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Ny L 6F- 41 it;j-$ <o* tidakkah mereka forang-

orang munafikJ memperlatikan balwa mereka diui), ia berkata'

'(Yalani) dimatikan."

'Ibnu Abu Syaiball Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu

Hatim dan Abu Asy-Syaikh juga meriwayatkan serupa itu dari

Mujatrid, dan ia mengatakan, *(Yalmi) dengan paceklik dan

I Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan, ia berkata,

"(Yakni) dengan musuh."
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Ibnu .Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Qatadatr, ia mengatakan, "(Yakni) dengan

berperang,f s abilillah."

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Bakkar bin Malik, ia

berkata, "Mereka menderita sakit sekali atau dua kali dalam setahun."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Sa'id, ia berkata, "setiap

tatrun mereka mempunyai safir atau dua kebohongan."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-

Syaikh dan Ibnu Mardavraih meriwayatkan dari HudzaifalU ia berkata,

"I(ami mendengar setiap tahrm ada satu atau dua kebolongan yang

disebarkan kepada sekelompok besar manusia."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatlcan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nyq ,# Jt A# # (sebagian mereka

mematrdang kcpada sebagian yang lain), ia berkata, "Mereka adalatt

orang-orang munafik."

Sa'id bin Manshur, Ibnu Abu Syaibatr, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mrmdzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu.{.sy-Syaikh meriwayatkan.dari

Ibnu Abbas, ia berkat4 "Janganlah kalian mengatakan, l)lialt 'U VtA
(Karni berpaling dari shalaQ, karena kaum yang berpaling maka Allatt

akan memalingkan hati mereke akan tetapi katakanlah, ilUt *i
(Ikmi telah selesai shalat)."

Ibnu Abu Syaibah juga meriwayatkan senrpa itu dari Ibnu

Urnar.

Saya katakan: Kata Urgi(berpaling) bisa dari kebaikan dan

bisa juga dari kebtrnrkan. Dalam me,ngartikannya sebagai kembalinya

orang-orang munafik dari majlis kebaikan di sini tidak ada yang

menunjt*kan bahwa itu tidak diartikan kecuali yang menyerupai itq
sebab jika demikian maka setiap lafazh yang digrrnakan dalam

bahasanya orang Arab dalam berbagai hal, bila itu digtmakan di dalam

Al Qrn'an ketika menceritakan apa yang dilakukan oleh orang-orang
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kafir, maka tidak boleh digunakan untuk menceritakan apa yang

dilakukan oleh ahli kebaikan, seperti kembali, pergi, masuk, keluar,

berdiri dan duduk. Yang mengharuskan adalah batil berdasarkan

rjma', dan yang diharuskannya juga demikian. Alasan penghartrsan

cukup jelas.

Abd bin Humaid, Al Harits bin Abi Usamah di dalam Musnad-

nya, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Mardawaih, Abu Nu'aim di dalam Dalail

An-Nubuwwah dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya, pjl ,; 4;) ?iq 3iJ
(Sesungguhnya telah datang kcpadamu seorang rasul dari kautrimu

sendir), ia berkata, *Tidak ada satu kabilatr Arab pun kecuali telatr

melahirkanNabi SAW, termasuk Mudhar, Rabi' dan Yamannya."

Ibnu Sa;d meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya, A
'41(dori kawtmu sendiri), ia berkata, "Kalian telatr melahirkan

beliau, watrai sekalian bangsa Arab."

t+bdtxrazzaq di dalam Al Muslunnaf, Ibrolu Jarir, Ibnu Abu

Hatim, Al Baihaqi di dalam Sunon-nya dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya mengenai

firman-Ny u |a jtl a, 4;) ?iq ti) (Sesunggatvrya telah

datang lrcpadamu seorang rasul doi kaummu sendiri), ia berkata

"Beliau tidak terkena sesuafir pun dari kelatriran jahiliyah. Dan

Rasulullatr SAw bersabdq gV b ert ii g*)u'*? (Alat kcluar

[dilahirlranJ dmi pernikahan dan afu tidak keluar dari perzinaan)."

Di dalam sanadnya ada keterputusan, namun telah disambungkan oleh

Al Hafizh Ar-Rahharamzi di dalam kitabnya Al Fashil,baina Ar-Rawi

wa Al Wa'i, ia pun mengatakan: Abu Ahmad Yusuf bin Harun bin

Ziyad menceritakan kepada ka4r: Ibnu Abu Umar menceritakan

kepada kami: Muhammad bin Ja'far bin Muhammad menceritakan

kepada kami, ia berkata: Aku menyaksikan ayahku menceritakan

kepadaku dari ayaftnya, dari kakeknya, dari Ali bin Abi Thalib, ia

berkatq "Rasulullah SAW bersabda, ?V b t?|'{, g*,b'*?
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;li *j g.tti'of jtftt bd u (Atu kcbu [ditohirkanJ dari pernikah,an

don afu tidak keluq dsi perzinaot doi sejak Adom hingga

ditahirkm oteh ayah donibuht)."rn

Ibnu Ma{dawaih meriwayadrm dari Anas, ia berkata"

"Rasulullah SAW membaca: ;LrrX i; Dtji ;L'e iA
(Sesugguhrya telah datorg kcrydon seorang rasul dari koummu

sendiri), lalu Ali bin Abi Thalib b€d@, 'Wahai Rasulullalu apa

nay1,?*1!i?'Beliau menjawab, Clt'A''A ,Wi t:k:t tirt

a,3 uli ,LV itt'lt:n'u 6 (*r*o nasab (kcturunan), kerabat dan

tehinr).-rx

AI Hakim meriwayalkan dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah

sAw me,mbaca: ?2X .r, ,t:6 ki( 36 (Sesunggubrya

telah datoq kcpadonu seorotg rasul fui lcoummu sendiri), yakni

dari yang paling mulia di antara kamu sdralian.tes

Ibnu Sa'd juga meriwayakan drinya yang menyerupai hadits

yaog pertama Ath-Thabarani juga meriwayatkan serupa itu darinya.

Ibnu SA'd dan Ibnu Asaldr juga meriwayatkan dari Aisyatr yang

menyertrpai itu. Mengenai ini banyakhadits.hadits yang semakna, dan

ini dilcuatkan oleh riwayat yang tetdapd di dalam shahih Muslim dan

yang lainnya dari hadits Wdilah bin AI Asqa', ia berkata"

"Rasulullah sAw b.*rry} &rt ,Jp/c,1fl',lli u ju!t'01
4 fti ti L,il?tt ,e$ tq ,f 'u ;i,bit ,lrE 4 ,kv;.t li i
fb q U gr;hbti tp!6 (Sesugalaqn Allah memilih Isma'il doi
kctwunan lbrahin memilih Boi Kirwtah dari kottr'urlCI, Istra'tl,
memilih Qraisy dqi Boti Knruuh nemilih Bani Hasyim fui
Awdsy dan memilihht doi Boti Hosyim).'r% , ,,: :

te Hasa, dikelur*an ole.h Ibmu Juir (11156); Ad-Dailami di drlm IM Al
Firdaus (377 3); Di-has or,rtzm oleh Al Albmi fr efu Shah[ il Jmt' G'DS).

f] Ltat yang sebehmnya yang meryenpai ini.
tE Dikeluarkan oleh Al Hakim eflg. Di ilafu sotfuytQdryt ltfuslim bin

Iftq[d Az-?Anii, Al llafizh mengafrkm, *lt sWq,rmrwm brynkmengira-ngira-."
'" Shahih, Muslim (41 nE2) dan At-Tirmi&i (sl544).
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Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi dan ia

menghasankannya, Ibnu Mardawaih, Abu Nu'aim dan Al Baihaqi daxi

Al Abbas bin Abdul Muththalib, ia berkata, *Rasulullah SAW

bersabda, ',ia *'p ,:;;;:t'P'i,tio .3'u #'#, *';;?s';t1.
* e?i q. ep tfit ,14/.. i?'u & o'At (sesingsuhnva kctika

Allah menciptakan ciptaan, Dia meTfadilwnht sebaik-baik ciptaan-

Nya, kcmudian memilih jiwa mereka. kcmudian kctika menciptakan

rumah-rumah, Allah meniadikanhr sebaik-baik rumah merekn. Maka

ahr adalah sebaik-baik rumah dan sebaik'baik iiwa)."Ie7 Mengenai

ini masih banyak hadits-hadits lainnya.

Ibnu Abu Syaibalu Ishaq bin Rahwaih, Ibnu Mani', Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mundzir, Abu Asy-syaikt5 Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi

di dalam Ad-Dalail meriwayat(an dari jalur Yusuf bin Matuan, dari

Ibnu Abbas, dari Ubay bin IG:b, ia berkata *Ayat teraktrir yang

ditunurkan kepada Nabi SAW {alam lafazh lainnya: yang teraktrir

kali diturunkan dari AI Qur'aF adalatr: d '$) ?iq )3
'#1 (Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari

kaummu sendir) hingga akhir ayat.'

Diriwayatkan juga darinya yang menyenrpai itu dari jalur

lainnya yang dikeluarkan oleh AMullah bin Ahmad di dalam Zawaid

Al Musnad,Ibnu Adh-Dharis di dalam Fadtwit'nya, Ibnu Abu Daud di

dalam Al Mashahif, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-Syaikh, Ibnu

Mardawaih, Al Baihaqi di dalam Ad'Dalail, Al Khathib di dalam

Tallihish Al Mutasyabih dmtAdh-Dhiya' di dalam .,{ I Mukhtarah-

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Sa'd bin Abi Waqqash, ia

berkata, "Ketika Rasulullatr SAW datang ke Madinah, beliau

didatangi oleh strku Juhainah, lalu mereka mengatakan kepada beliau,
.Sesgngguhnya engkau telatr datang ke tengatr-tengah kami, maka

'q Shahih, Ahmad di dalam luluna&nya (ll2l0) (41166)- Ahmad Syakir

mengatakan, 'Shahirl"; At-Tirmidzi (3607, 3608) dan ia mengatakan, "Hasan

shaiih.'
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terikatlah dengan kami, maka kami melindungimu dan engkau

melindungi karni.' Beliau bertanya gLLr iJti {t (Mengapa katian

meminta ini?). mereka meqiawab, 'Kami meminta kearnanan.' Lalu

Allah mennrunkan ayat ini: ;**l O ')t6 P:( 33
(sesmgguhnya telah daturg kepadamu seorang rasul dari kaummu

sendiri)."

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firrran-Nya, ,p ti| ,E

'ef <# (Jifu mereka beryaling [dui kcimananJ, maka katakanlah,

"Cuhrylah Allah bagiht'), ia berkata, "Yalsri orang-orang kafir,

mcreka berpaling dari Nabi SAW.-

Ibnu Abu Hatim meriwal'atkan darinya, ia berkat4 "'Arsy itu
disebut 'arsy kareira ketinggiannya" Telah diriwayatkan banyak

hadits mengenai sifat 'Arsy, hakikatnya dan kadarnya

Sampai di sini, sepertiga p€rtama dari tafsir yang berjudul Fatft

Al Qadir Al Jami' bairu Foncy Ar-Riwayahwa Ad-Dirayah min 'Ilm

At-Tafsir selesai oleh pena pengarangnya: Muhammad bin Ali Asy-

Syaukani, semoga Allah mereka Selqsainya sepertiga

naskah ini pada hari Selasa, png kemrmgkfuBnnf pada tanggat dua

puluh Muharram tatun 1227 H.

Segala puji milik Alalt Tuhan semesta alam. Shalawat dan

salam semoga dicnrahkan k€pada pemimpin para rasul, juga kepada

keluarga dan para satrabatnya semua. Segala puji bagi-Nya.

Selesai diperdengarkan k€pada pengarangn)ra {emoga Allatr
meqanjangkan masanyr pada bulan Jumadal Ula tahrm 1235 H.

Yatrya bin Ali Asy-Syaukani

Se,moga Allah meingmprmi mer€k4 aamiin.
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