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SURAII YWNUS

Ini adalatr surah Makiyyah kecuali tiga ayat, yaitu: O& og

* (mo*a jilra knmu [MuhammadJ berada dalam lceragu-raguan)

hingga akhir tiga ayat. Demikian yang diriwayatkan oleh Al Qurthubi
dalam tafsirnya, dari Ibnu Abbas.

Diceritakan dari Muqatil, bahwa'surah ini Makiyyah kecuali

dua ayat, yaitu: 
"F O & oy (maka jilm t**u [MuhammadJ berada

dalam keragu-raguan) diturunkan di Madinah.

Diceritakan dari Al Kalbi, bahwa ini adalatr surah Makiyyah

kecuali ayat: .g-bi-i J # (dan di antaranya ada [putal orang-

orang yang tidak b;eriman kepadanya) diturunkan di Madinah.

Diceritakan dari Al Hasan, Ikrimah, Atha' dan Jabir, bahwa

surah ini Makiyyah seluruhnya.

An-Nahhas, Abu Asy-syaikh dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan .dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Surah Yuunus

diturunkan di Makkah." Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu

Sirin, dia berkata, "Surah Yunus diturunkan setelah tatrun ketujuh."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Anas, dia berkata, "Aku
mendengar Rasulullah SAV/ bersabda: g*tp it *Ut1t gtUli ?ttt'01

#*li tsK. (Sesungguhnya Allah memberilu [surah-surahJ yang
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mengandung ra' hinggayang mengandung tha'-sin sebagai pengganti

Injit).1

Ibnu Abi Syaibah di dalam Al Mushannaf meriwayatkan dari

Al Ahnaf, dia berkata, "Pada suatu pagi aku shalat di belakang Umar,

lalu dia membaca surah Yuunus, Huud dan surah lainnya."

afio$*;^,
'&,F l;c.45 ijr* n66rf @ rt-'x r5l 4r, ;ty}r
6i{aJi JC'G3 -v qvi:i';{)-o1rhr,O,ti #J J$i $i\ 3

/6 fu ,t (8.{v o. <isi,L 
" 

fi\'at KirLy@ W htl ('i^ 5L
rif, i4sis -bty Sg S W u6:*fi j:i e;A S *tV

fryr3: ;I''43-; #+3:rl @ <rr:{'i Ee ";;ge'H
'u-{rrJrig,sisgfi$$J,r;',r-5te;lli;X'erfi lr3,;-

@ <r'j* t;'(q'al $rG * "g 5tr ;t t;b
"Alif Laam Raa'.Inilah ayat-ayatAl Qur'an yang mengandung

hikmah. Patutkah menjadi keheranan bagi manusia bahwa Kami
mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara merekar'Berilah

peringatan kepada manusia dan gembirakanlah otang-orang
beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi

T uh an mereka'. Orang-orang kaJir itu b erkata r' S es u.ng g uhny a

orang ini (Muhammad SAW) benar-benar adalah tukang sihir yang

'Dha'y.
Hadits ini disebutkan oleh Al Albani dalam Dha'if Al Jami'(no. 1556).
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nyata'. Sesangguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yangmenciptakan

langit dan bumi dalam enam hari, kemudian Dia bersemayam di

atgs Arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pury yang

akan memberi syafa'at kecuali sesudah ada izin'Nya @zat) yang

demikian itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Maka

apakah kamu tidak mengambil pelaiaran? Hanya kepada-Nya-lah

kamu semua akan kembali; sebagaiJaniiy.ang benar daripada

Allah, s es un g g uh ny a A llah men ciptakan ma kh I uk p a da

p ermulaanny a kemudian meng ulan giny a (mengh idup kan) kemb ali
(sesadah berbangkit), agar Dia memberi pembalasan kepad.a orang-

orang yang beriman dan yang mengeriakan amnl shalih dengan

adil Dan untuk orang-orang kaftr disediakan minuman air yang

panos dan adzab yang pedih disebabkan kekafttan mereka."

(Qs. Yuunus [0]: 1-4)

Firman-Nya: .,,Jt (Alif Laam ra). Pembahasan tentang ini telah

dikemukakan secara gamblang pada permulaan-permulaan surah di

awal penafsiran surah Al Baqarah, maka kami tidak mengulanginya

lagi di sini. Abu Amr, Hamzah,Iftalaf dan yang lainnya membacanya

dengan imalah, dan banyak imam qira'ah yang membacatrya tanpa

imalah.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa makna jt aaaUn em-

lah Allah, Aku melihat.

An-Nahhas berkata, "Menurutku, Abu Ishaq cenderung dengan

pendapat ini, karena Sibawaih telah menceritakan seperti itu dari

orang Arab, dan diapun bersenandung,

tstl;'l$bt-* /r,
"Dengan kebaikan adalah kebaikan, dan bila buruk maka itu."
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Maksudnya adalah bila buruk maka itu buruk.

. 
Al Hasan dan Ikrimah berkata, " jtadalah sumpah."

Sa'id mengatakan dari Qataduh,* jt adalah rutma surah." Ada

juga yang mengatakan selain itu yang terkesan hanya dibuat-buat

mengenai ilmu yang 1nemarlg disembunyikan Allah.

Para ahli qira'ah sepandapat, bahwa jt Uutantah ayat, dan

balrwa rl adalah ayat. Di dalam Al Muqni'karya Abu Amr Ad-Dani

disebutkan, bahwa orang-orang yang menganggap ,.1 sebagai ayat

adalah orang-orang Kufatr saja. Ada juga yang mengatakan, bahwa

kemungkinan perbedaannya, jt tidak senada dengan potongan-

potongan ayat setelahnya.

Kata penunjuk ai, Qnilah) ditujukan kepa$a ayat-ayat yatg

terdapat di dalam surah ini. Bentuk kata yang menunjukkan jauh

[yakni, bahwa ,[i secara harfiyah berarti "itu" menunjukkan makna

jauh] ini menunjukkan pengagungan. Ism isyarah ftata penunjuk) ini
berfungsi sebagai mubtada', sedangkan khabar-rrya adalah kata

setelahnya.

Mujahid dan Qatadatr berkata, "Yang dimalcsud adalah Taurat,

Injil dan. semua kitab terdatrulu, karena kata penunjuk itu
menunjukkan kepada yang ghaib muannatas."

Ada juga yang mengatakan, bahwa ai di sini bermakna 9S

(ini), yakni #ajr ?4t'cr6 $; (inilah ayat-ayatyang mengandung

hikmah), yaitu Al Qur'an. Kata penunjuk yang ditunjukkan kepada Al
Qur'an dikuatkan oleh bukti bahwa sebelumnya tidak disebutkan
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kitab-kitab terdahulu, dan bahwa ,{,llt termasuk' sifat-sifat Al

Qur'an, dan bukan sifat-sifat lainnya.

,!;! Oang mengandung hikmah) adalah menetapkan halal,

haram, batasan dan hukum-hukum. Demikian yang dikatakan oleh

Abu'Ubaidah dan lainnya. Pendapat lain menyebutkan, bahwa makna

.SF adalah € ar, yang mengikuti bentuk'Sal y ang bermakna J9ti,

seperti firman-Ny at y\Fg 4 ,t6i ',fi '&4. ;;i\ igfr ii iii;
(dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk

memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka

perselisihkar/ (Qs. Al Baqaratr l2l:213). Ada juga yang mengatakan,

bahwa makna +5)t adalah *. i::k;;lt, yang mengikuti bentuk j4J

yang bermA*uifr, yakni di dalamnya Allah memutuskan dengan

adil dan baik. Demikian pula yang dikatakan oleh Al Hasan dan

lainnya. Pendapat lain menyebutkan bahwa -r,+*atbermakna 
'rl(At 2\

(mengandung hikmah) karena mencakup hikmah.

Kalimat tanya pada firman-Nya: G3 nOl i'gi (patutkah

menjadi keheranan bagi manusia) berfungsi untuk mengingkari

keheranan di samping menunjukkan teguran dan celaan. Ism t;€

adalah -Q-tr i\ (botro Knmi mewahrylcan), dan khabar-nya 137,7

(keheranan), yakni patutkah pewahyuan Kami menjadi keheranan

bagi manusia.

Ibnu Mas'ud membar*yu W, dengan anggapan bahwa ini

sebagai ism isr?, karena it5 tetah sempuma. Sementara -GJ 'ii
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(bahwa Kami mewahyukarz) berfirngsi sebagai badal (pengganti) dari
"r+;3

Kalimat # ,b ll, (kepaaa seorang laki-laki di antara

merelra) dibaca juga dengan harakat sukun pada huruf jim, yalrrri dari
jenis mereka sendiri. Pewahyuan kepada salah seorang dari jenis

mereka sendiri tidak ada yang mengherankan, karena yang dari satu

jenis tidaklah bergaul, menunjukkan dan mengabarkan dari Allah

SWT kecuali yang dari jenisnya juga. Jika bukan dari jenis mereka,

berarti dari jenis malaikat atau jin. Saat itu terhalanglah maksud

pengutusan itu, karena mereka tidak bisa akrab dengannya dan tidak

dapat menyaksikannya. Kendatipun menampakkan diri, bisa jadi

menampakkan dalam bentuk selain manusia, dan itu bisa membuat

hati mereka takut dan semakin jauh dari keakraban. Atau dalam

bentuk manusia, tapi mereka tentu mengingkari karena asalnya

memang bukan manusia. Demikian ini jika keheranan mereka itu
karena yang diberi wahyu itu dari jenis mereka sendiri.

Adapun jika keheranan itu muncul karena beliau seorang yatim

atau fakir, maka hal itu tidak menghalanginya untuk menjadi orang

yang memiliki karakter-karakter baik dan mulia yang tidak dimiliki
oleh yang lain, serta sempurna sifat yang tidak dimiliki oleh orang

kaya atau orang yang tidak yatim. Rasulullah SAW semenjak sebelum

dipilih Allah untuk mengeinban risalah-Nya telah memiliki sifat-sifat

kesempurnaan di kalangan Quraisy yang lebih tenar daripada matahari

dan lebih terang daripada siang, sampai-sampai mereka menjulukinya

Al Amiin (si jujw; yang dapat dipercaya).

";6i )rt 3 (berttan peringatan'kepada manusia). Kalimat ini

berada pada posisi nashab.karena naz'ul khafidh [ada kata sambung

yang menyebabkan kata berikufirya dibaca kasrah yang dihilangkan],

yakni lrgl J:ijf .fL. pendapat lain menyebutkan, bahwa ini sebagai
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penafsiran, karena pewahyuan berarti 'JiiJr 
lperkataan). Ada juga yang

mengatakan, bahwa ini adalah bentuk peringanan dari bentuk kalimat

yang berar

,23'7 iii, (menpunyai l@tutukon yang tinggi), yakni 9V Jy
(kedudukan yang tinggi).

Az-Zajjaj berkata, "Maksudnya adalah derajat yang tinggi,

seperti dalam ungkapan Dzu Ar-Rumah,

flt *'.5 J.i, .3Jt e ,iitu6tffi\in
'Kalian mempunyai derajat yang tidak diingkari oleh orang-orang,

balwa dengan leluhur yang tinggi dapat melimpahi laut'."

Ibnu Al A'rabi berkata, "ilri' udulah terdepan dalam hal

kemuliaan."

Abu Ubaidah dan Al Kisa'i berkata, "Setiap yang lebih dulu

dalam kebaikan atau keburukan, maka menurut orang Arab, bahwa itu

adalah iii." Contoh lainnya adalah, l>tl"li e?,tt Pi,til, (nrfan lebih dulu

memeluk Islam), gV '?n ** 'i (ia rirempunyai kedudukan yang

tinggi bagiku), f '?t (persekot baik),p id @ersekot buruk). Contoh

lain ungkapan Al Ajjaj,

r:ra 4 *.u.ililt'li ,;.".:t J\ + ?;it ;. J::

"Bani Al Awwam jatuh dalarn menghadapi keluarga Al Hakam,

dan kekuasaan pun ditinggatkan untuk penguasa yang terdepan."

Tsa'lab berkata, *'?fit adalatr setiap kebaikan yang lebih

dulu."

'€j
t
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Ibnu Al Anbari berkata, "iGitudulul, kiasan tentang perbuatan

yang tidak ada penangguhan maupun kelambanan."

Qatadah berkata "Kebenaran terdahulu.'

Ar-Rabi' berkata, "Ganj aran terdahulu.'

Al Hasan berkata, "Yaitu Muhammad SAW."

Al Hakim At-Tirmidzi berkata, "Munculnya Nabi SAW di
tempat yang terpuji."

Muqatil berkata, "Perbuatan-perbuatan yang mereka

persembahkan."

Ini dipilih oleh Ibnu Jarir. Seperti ungkapan Al Wadhdhah,

,)'ltj 12lt &|!:Li cul,;6;?t qr,,k
"Shalatlah untuk Sang PemilikArsy dan ambillah kedudulcan,

niscaya itu akan menyelamatkanmu pada hari pembantahan dan

ketergelinciran."

Ada juga pendapat yang mengatakan selain itu, namun tfuak
perlu berpanjang lebar memaparkannya di sini.

Firman-Ny u, 'o$\fit:6 Oy{'ilUJi Jv (orans-orang kafir

itu berkota,"Sesungguhnya orang ini [Muhammad SAIVJ benar-benar
adalah tukang sihir yang nyata"). Ibnu Katsir, Ashim, Hamzah, Al

Kisa'i, Khalaf, Al A'masy dan Ibnu Muhaishin membacany a oVfi,

karena yang mereka maksudkan adalah Rasulullah SAW dengan kata
penunjuk itu. Sementara ulama lain membacanya 1ij @enar-benar

adalah sihir) karena yang dimaksudkan adalah Al Qur'an. Tentang

makna sihir telatr dikemukakan dalam penafsiran surah Al Baqaratr.
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Kalimat JE (orang-orang kalir itu berkata)

berfungsi sebagai kalimat permulaan, seakan-akan yang ingin

dikatakan adalah, apayangmereka lakukan setelah keheranan itu.

Al Qaffal berkata, di sini ada kalimat yang tidak ditampakkan,

perkiraannya adalah tatkala dia memberi' peringatan'kepada mereka,

orang-orang kafn mengatakan itu.

Kemudian Allah SWT mengemukakan perkataan yang

menggugurkan keheranan orang-orang kafir karena pewahyuan

kepada seorang lelaki di arfiaramereka, ^A.llah pun berfirm *n K$'tL

/g1 ii A €;r:V 9{3i ill 
"1\ 

N gesungsthnya ruhan kamu iatah

Attah" Yang menciptakan thngit dan bumi dalam enam hari)

maksudnya adalah, Dzat yang memiliki kekuasaan nan agung ini,
yang tidak dapat dijangkau oleh akal untuk menggambarkannya,

bagaimana bisa-mengherankan bila mengutus utusan kepada manusia

dari jenis mereka sendiri, padahal orang-orang kafir juga mengakui

hal itu. LaIu, bagaimana bisa mereka tidak mengakui kebenaran

pengutusan dengan utusan ini. Penafsiran ayat ini telah dikemukakan

dalam surah Al A'raaf, yaitu firman-Nya: '* u51 ':i'Fl: 5t

,f-,fr iY €;3 ? ,v-1 ,i ,t ,1i;*6 ,>-icsi (sesungguhnya ruhan

kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam

enam masa, lalu Dia bersemayam di -atas Arsy) (Qs. Al A'raaf [7]:
54), maka kami tidak mengulanginya di sini.

Kemudian Allah menyebutkan apa yang menunjukkan

tambahan kekuasaan-Nya dan keagungatr perihal-Nya, Allah pun

berfirman: .*'"L ),)'& iy* u("t<il')ii-(untun mengatur segala

urusan. Tiada seorang pun yeilg akan memberi syafa'at kecuali

sesudah ada izin-Nya). Di sini tidak disebutkan kata sambungnya,
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karena kalimat 'Jii- (*r"gotur) berfixrgsi sebagai penafsiran dan

penjelasan sebelumnya. Ada juga yang mengatakan, bahwa kalimat ini
berada pada posisi noshab sebagai hal (menerangkan kondisi) dari

dhamir {r:-i lOersemayam). Ada juga yang mengatakan bahwa ini

adalah kalimat permulaan redaksi sebagai jawaban atas pertanyaan

yang diperkirakan. Asal makn. ,f, adalah melihat dampak dan

akibat suatu perkara agar dapat diposisikan pada posisi yang tepat.

Mujahid berkata, "Dia melaksanakan dan menetapkan

sendirian."

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah mengirim
perintah. Ada juga yang mengatakan bahwa maklanf adalah

menurunkan perintah. Ada pula yang mengatakan bahwa maknanya

adilah memerintatkan dan melaksanakan. Makna ini semua saling
berdekatan. Kata ini dibentuk dari turunan kata iiJt.

Makna jil ua*t i[alr 6ertara; urusan; keadaan), maknanya

adalah kondisi kerajaan langit, bumi, Arsy dan seluruh makhluk.

Az-Zajjaj berkata, "sesungguhnya orang-orang kafir yang

dituju oleh ayat ini pernah mengatakan, 'sesungguhnya berhala-

berhala itu akan memberi kami syafa'at di sisi Allah'. Maka Allah
menyanggah mereka, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat

memberi syafa'at untuk sesuatu kecuali setelah diizinkan Allah,
karena Allah lebih mengetahui letak hikmah dan kebenaran."

Tentang makna syafa'at telah dipaparkan dalam penafsiran

surah Al Baqarah. Di sini terkandung penjelasan tentang kewenangan

Allah SWT dalam mengatur urusan segala sesuatu.

Kata penunjuk iZ.Sjt {DzatJ yang demikian itulah)

ditujukkan kepada pelaku hal-hal ini, yaitu penciptaan dan pengaturan.
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Maksudnya adalah yang melakukan hal-hal besar ini adatah 'H':X

(Allah, Tuhan kamu). Kata penunjuk ini berfungsi sebagai mubtada'

dan khabar-nya adalah al ism asy-syarif (yakni lii), sement Na iQ,
berfirngsi sebagai badal dari al ism asy-syarif, atau sebagai penjelasan

itu, atau sebagai khabar kedua. Dalam redaksi ini terkandung

tambahan penegasan untuk redaksi (ij$ o.l$i iv a.\ N *5 b,

(sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang menciptakan langit dan

bumi).

Kemudian Allah SWT memerintahkan manusia untuk

menyembah-Nya setelah menjelaskan kepada mereka bahwa Dia-lah
yang layak disembah, bukaff selain-Nya karena keteraturan ciptaan-

Nya dan keagungan kekuasaan-Nya. Bagaimana bisa mereka

menyembah benda-benda yang tidak dapat mendengar, tidak dapat

melihat, tidak dapat rnendatangkan manfaat dan tidak dapat pula

menghalau madharat?

Kalimat tanya pada firman-Ny"' -a,i<K 9(l 6atra apakah

knmu tidak mengambil pelajaran?) berfvngsi sebagai pengingkaran,

teguran dan celaan, karena orang yang paling sedikit ilmu dan

kesadaran pun dapat mengetahui ini.

Kemudian Allah menjelaskan kepada mereka tentang perihal

mereka setelah kehidupan dunia ini,-Allah pun berFrm*r, '$lry 91y

(.i lUanya kepada-Nya-lah kamu semua akan kembali). Di sini jelas

terkandung ancaman. Kata 1ii 'tLj lsebagai janji daripada AtlCIh)

dibaca nashab karena berfungsi sebagai mashdar, lantaran kalimat

,:,.; '&; Ay {norryo kepada-Nya-lah kamu semua akan kembali)

mengandung makna ancaman. Atau karena ada kata kerja yang
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diperkirakan keberadaannya. Yang dimaksud dengan kembali adalah
kembali kepada Allah swr, baik dengan kematian, atau dengan
pembangkitan kembal i, atau dengan keduanya.

Kemudian Allah menegaskan janji itu dengan firman-Nya:
,
l1L @ang benar). Kata ini berfungsi sebagai penegas untuk penegas.

Dengan demikian redaksi ini mengandung penegasan yang sangat
kuat. Ibnu Abi Ablah membacanya V lt itbj, karcna dianggap

sebagai permulaan redaksi.

Kemudian Allah swr menyebutkan alasan unhrk yang telah

dikemukakan, Allah pun berfirman: f'r; '* '&$rI Va+- {:y
(sesungguhnya Allah menciptakan malchluk pada permulaannya
l:e'mudian m.engulanginya), yakni sesungguhnya inilah perihal Allah,
Dia menciptakan makhluk dari tanatr kemudian mengembalikannya ke
tanah. Atau makna pengulangan ini adalah pembalasan pada Hari
Kiamat.

Mujahid berkata, "Menciptakannya kemudian mematikannya,
kemudian menghidupkannya dengan pembangkitan kembali.,,

Pendapat lain menyebutkan, ;,Menciptakannya dari air,
kemudian mengulanginya dari satu kondisi ke kondisi lainnya."

Yazidbin Al Qa'qa' membacanya '#, ,*d, d"rrg* harakat

fathah pada huruf hamzah, sehingga kalimat ini berada pada posisi

nashab karena faktor yang menyebabkan nashab-nya ;rI 'r;5

Maksudnya adalah, Allah menjanjikan kepadamu bahwa Dia
menciptakan makhluk kemudian mengulanginya. Bisa juga ini sebagai
perkiraannya, karena Dia yang menciptakan makhluk. Al Farra'
membolehkannya pada posisi rafa' sehingga statusnya sebagai ism.
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Ahmad bin Yatrya bin Tsa'lab mengatakan, bahwa perkiraannya,

adalah, benar Dia menciptakan makhluk.

Kemudian Allatr menyebutkan maksud pengulangan tersebut.

Allahberfirman:W;#A9l1'J^;rlj:,t;ir-$t'6p(agarDiamemberi

pembalasan kepada orang-orang yang beriman dan yang

mengerjalran amal shalih dengan adi[), yakni tidak ada kezhaliman.

6;i*.V,(q'al Sfr, * i; L. t:, ;tri t;trL'u-t; @o"

untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang panas dan

adzab yang pedih disebabkan kekafiran mereka). Kemungkinan

maushul tyakni 6-il kedua di-athf-l1a11kepada matushul [yakni

4-$11 yang pertama. Maksudnya. adalah, agar Dia memberi

pembalasan kepada orang-orang yang beriman dan memberi

pembalasan kepada orang-orang kafir. Sedangkan kalimat e3. *,;ii

# (unt k merelca disedialan minuman air yang panas) berada

berada padqposisi nashab sebagu hal untuk kalimat itu dan yang di-

athf-kan kepadanya, yakni: '$ $t€, (dan adzab yang pedih). Jadi,

perkiraannya adalah dan memberi pembalasan kepada orang-orang

kafir dalam kondisi mereka disediakan minuman air yang panas dan

adzab ini. Namun ini menjadi janggal mengingat minuman dan adzab

ini merupakan pembalasan [sehingga tidak tepat bila dipandang

sebagai athfl.

Bisa juga dikatakan, bahwa maushul pada kalimat '"rtL

l;jL (dan orang-orang kafrr) adalah mubtada', sedangkan yang

setelah kalimat ini adalah khabar-ny4 sehingga tidak berfungsi
sebagai kalimat y ang di- athf-kan kepada ma' t huf y artg pertama.
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Huruf ba' pada kalimat <r;i3 'tj( q (disebabknn

kekafiran mereka) adalah ba' sababiyyaft [menunjukkan sebab], yakni
'ef r.iL. (disebabkan kekafiran mereka). do;ir adalah air panas.

Setiap yang panas, orang Arab menyebutnya iai.
Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya: ,it, dia berkata, "Pembuka-pembuka nama dari nama-

nama Allah."

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

Syaikh, Al Baihaqi dalam Al Asma' wa Ash-Shifat, dan Ibnu An-
Najjar dal.am Tarikh-nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya: ,jl, dia berkata, "Maksudnya adalah, Aku adalah Allah,

Aku melihat."

Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan seperti itu dari Sa'id bin
Jubair. Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan seperti itu dari Adh-
Dhahhak.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Malik mengenai

firman-Nya, ,lSJi 4f. AEQnilah ayat-ayat Al Qur'an), dia berkata,

"Maksudny a adalah 99 (ini). "

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-

Nya, ,"S.Jt t-( illi ltnttan ayat-ayat Al Qur'an), dia berkata,

"Maksudnya adalah kitab-kitab terdahulu sebelum Al Qur'an."

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Abu Asy-Syaikh dan Ibnu
Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ketika Allah
mengutus Muhammad SAW sebagai rasul, orang-orang Arab

mengingkari itu, atau di antara mereka ada yang mengingkari itu.

Mereka pun berkata, 'Allah lebih mulia daripada Rasul-Nya seorang
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manusia seperti Muhammad'. Lalu Atlah menurunkan ayat: nlttgi

&,f, Jt"GtriitZ; (Patutkah menjadi keheranan bagi manasia

bahwo Kami mewahyukan kepada seorang lakiJaki di antara

mereka),dag ayat: dtuS $ .q Jy& --&|uJ (Dan Kami tidak

mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri

wahyu kepada mereka) (Qs. An-Nahl [16]: 43). Setelah Allah
mengulang hujjah atas mereka, mereka pun berkata, 'Kalaupun

seorar.rg manusia, maka selain Muhammad lebih layak mengemban

risalah. * #.i" U ,F iF t'r;$t tK 3j {J (uengapa At Qur'an ini

tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri

[Melrah dan Thaifl inl (Qs. Az-hi<fuuf [a3]: 31)'. Yakni yang lebih

mulia dari Muhammad. Mereka memaksudkan Al Walid bin Al
Mughirah dari Makkah dan Mas'ud bin Amr Ats-Tsaqafi dari Thaif.

Lalu Allah membantah mereka dengan menumnkan ayat: ii-:;-'j,i

qJ gd @pakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu Kami)

(Qs. Az-Zukhruf l43l: 32) ;'
Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-

Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: $
o t/ / "' '{)'6 ftrC O-ii fao" gembirakanlah orang-orangtr) + 94 lx,

beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi

Tuhan mereka), dia berkata, "Yaitu kebahagiaan bagi mereka yang

disebutkan lebih dulu."

Ibnu Jarir juga meriwayatkan darinya, dia berkatu, 'tr*
ganjaran yang baik sebagai balasan amal perubatan mereka."

Abu Asy-Syaikh dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, dia berkata, "il.tdt adalatr amal yang mereka persembahkan.
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Allah SWT berfirman: '&JSr; Vil C ,:! 43 (dan Kami menuliskan

apa yang telah merelca lcerjakan dan bekas-bekas yang mereka

tinggalkan) (Qs. Yaasiin [36]: l2). ]tfuiadala]r jejak mereka."

Selanjutnya dia berkata, "Rasulullah SAW berjalan di-antara
dua tiang masjid mereka, kemudian beliau bersabda: ",+'FJ j ua Qni

adalah j ej ak yang tertulis) . "

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri

mengenai firman-Nyu, ,2:V ili gna"a"kan yang tinggi), dia berkata,

"Muhammad SAW memberi syafa'at untuk mereka."

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan seperti itu dari Ali bin
Abi Thalib.

Diriwayatkan oleh Al Hakim dan di-shahih-kawrya, dari Ubai
bin Ka'b, dia berkata, "(Yaitu) jejak terdahulu."

Masih ada riwayat-riwayat lainnya dari tabiin dan lairmya
mengenai ini, dan kami telah mengemukakan sebagian besarnya.

Ibnu Abi Syaibafr, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibrtu Abi hatim
dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-

Nya: 
-4'i1 

j:i (mengatur segala urusan), dia berkata, ',Allah

memutuskannya sendirian." Kemudian tentang firman-Nya: V";-frL

#; '* '6irt (sesungguhnya Altah menciptakan makhluk pada

permulaannya), dia berkata, "Allah menghidupkannya, lalu
mematikannya, kemudian menghidupannya kembali."
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'4ti','iVLi:t- 3;6 fr:J6 6j,';T(, iti ;e -#i'# " 
trt ;

fu @'rr53- ;dj-{9i 3-;i ;;i\.J y-lrft {ii'& y Zrlii3
,,A ;.5 e:'it +ia\ Ar"l',lL c3 tQ6 s$i oirg o

-z 24-.
<.:)-rt4^-:

"Dia-lah yang menjadikan matahuri bersinar dan bulan bercahaya
dan ditetap kan-Ny a manzila h-man zila h (temp at-temp at) b ag i

perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan
perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu
melainkan dengan haq. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-
Nya) kepada orang-orang yang mengetahul Sesungguhnya pada
pertukaran malam dan siang itu dan pada ilpa yang diciptakan
Allah di langit dan di bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda

(kekuas aan-Nya) bagi orang-ordng yang b ertakwa.r,
(Qs. Yuunus [10]: 5-6)

Di sini Allah menyebutkan sebagian nikmat-nikmat-Nya bagi
para mukallaf, yaitu apa saja yang bisa dijadikan bukti atas

keberadaan-Nya, keesaan-Nya, kekuasaan-Nya, ilmu-Nya, dan

kebijaksanaan-Nya dengan kesempurnaan ciptaan-Nya pada siang dan
malam yang silih berganti selamanya, setelah sebelumnya Allah
menyebutkan penciptaan langit dan bumi, serta besemayam-Nya di
atas Arsy dan sebagainya.

Satu pendapat menyebutkan bahwa i*St uA**rbentuk jarnak

aariilz (sinar; cahaya) seperti halnya t<ataLriSt dan rpralt eunbul
dari Ibnu Katsir membacany ui\a,yakni mengganti t *of yo' dengan

hamzah dan diikuti oleh hamzah.lnitidak ada arahnya, karena huruf
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ya' itu asalnya adalah wowu berharakat. Asalnya adalatr itg, lahr

dirubah menjadi ya' karena yang sebelumnya kasrah.

Al Mahduwi berkata, "Orang yang membacanya ;r+ -
dengan hamzah- maka itu terbalik, karena mendahulukan hamzah

yang setelah alif sehingga menjadi sebelum alif,kemudian merubah

ya'menjadi hamzah."

Yang lebih tepat adalah menganggap iV-> sebagu mashdar,

bukan sebagai kata jamak, seperti halnya tig - i!;ri - i6 aan - ?t:o

t t*'ij.-. Setain itu harus memperkir akan mudhaf, ydr,ai u,:.35t S+

/ ri ';.;irri 
:* Cri lmenjadikan matahari bercahaya dan bulan

bersinar), kecuali bila diartikan sebagai bentuk mubalaghah

(hiperbola), dan seakan-akan keduanyl dijadikan sebagai sinar dan

cahaya. Ada yang mengatakan bahwa i.(iatr t"Uitr kuat daripa da',"3!r.

Ada juga yang mengatakan bahwa Lrio[t 1"r6u1at padadzat, sedangkan

]f r t"taup at pada benda. Dari pengertian ini para bijak mengatakan,

bahwa u,""J:Jr :*'U itiA; ft 3:i (sinar bulan dihasitkan dari cahaya

matahari).

l.,zz )z(,zz
$t-. iui2 (dan ditetaplran-Nya manzilah-manzilah [tempat-

tempatJ bagi perjalanan bulan itu), yaknt ditetapkan rotasinya (alur
peredarannya) pada tempat-tempat tertentu, atau ditetapkan memiliki
tempat-tempat tersendiri. Dhamir pada kalimat tersebut kembali

kepada bulan. Manzilah-manzilah (tempat-tempat) bulan adalah jarak

yang ditempuh oleh bulan dalarn sehari semalam dengan peredarannya

yang khusus. Jumlahnya ada dua puluh delapan, dan itu cukup

dikenal. Setiap malam bulan mencapai satu tempat dan tidak
melebihinya. Maka, pada permulaannya tampak kecil di awal

tempatnya, kemudian tampak membesar sedikit demi sedikit
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hingga akhirnya tampak sempurna. Di akhir tempat edarnya bulan

akan tampak tipis dan berbentuk busur (sabit), kemudian tidak tampak

selama dua malam jika hitungan bulannya genap, atau selama satu

malam jika hitungan bulannya kurang. Pembahasan mengenai ini

cukup panjang, kami telah menghimpun ini dalam risalah tersendiri

sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada kami oleh

sebagian ahli.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa dhamir'nya kembali

kepada matahari dan bulan, sebagaimana yang dikatakan mengenai

firman Allah: 6yGTaflJ1;g-rt6y1 {oo, apabtla merelca melihat

perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya)

(Qs. Al Jumu'ah [62): 1l), dan sebagaimana tentang ungkapan

seorang penyair,

"dU,',sY!tt f5'!+ 6rU?, 6+ a ;
"Komi rela dengan apa yqng ada pada ksmi, dan engkau pun

rela dengan apqyang ada padamu, kendati berbeda pendapat."

Penjelasan tentang ini telah dikemukakan dalam kitab tafsir

ini. Yang lebih tepat, bahwa dhamir itu hanya kembali kepada bulan

saja sebagaimana dalam firman Allah: 3;6 i|;|i;15(Dan telah

Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah) (Qs. Yaasiin [36]: 39).

Kemudian Allah menyebutkan manfaat-manfaat yang

berkaitan dengan penetapan manzilah-maruilah itu, Allah pun

berfirman, 4t:"4\5 it#i i'i 1F-4 gupaya kamu mengetahui

bilangan tahun dan perhitungan [waktu), karena mengetahui

bilangan tafiun termasuk kemasalahatan agama dan dunia, termasuk

juga mengetahui perhitungan bulan dan hari. Seandainya tidak ada

ketetapan ini yang ditetapkan Allah SWT; tentu manusia tidak akan
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mengatahui itu dan tidak akan mengetahui banyak kemasalahatan

yang terkait dengan itu.

Satu tahun terdiri dari dua belas bulan, satu bulan terdiri dari

tiga puluh hari jika genap, dan satu hari terdiri dari dua puluh empa
jam termasuk siang dan malam, dimana kadang-kadang masing-

masing terdiri dari dua belas jam, dan terkadang salah satunya lebih

lama dari yang lainnya sesuai dengan kondisi hari yang panjang atau

hari yang pendek. Perbedaan perhitungan antara tahtrn matahari dan

tahun bulan cukup dikenal.

Kemudian Allah SWT menjelaskan, bahwa Allah menciptakan

matahari dan bulan serta perbedaan kondisi-kondisi itu kecuali dengan

benar dan tepat, bukan dengan kebatilan dan kesia-siaan

Kata penunj"k J{6 (yang demikian rru) ditujukkan kepada

yang disebutkan sebelumnya, dan pengecualian pada kalimat ini
merupakan pengecualian total dari keumuman kondiSi.

Makna j-{1i tii- (oi" menjelaskan tanda-tanda) adalah

menerangkannya, dan yang dimaksud dengan j-{li (tanda-tanda)

adalah ciptaan atau kekuasaan atau semuanya. Tanda-tanda ini
mencakup tanda-tanda penciptaan yang telah disebutkan

Ibnu Katsir, Abu Amr, Hafsh dan Ya'qub membacanyu 35i"
dengan huruf ya', sedangftan Ibnu As-Sumaifi' membacanyu'Sili,

dengan huruf ta' dalam bentuk bina' lil rnaful. Sementara yang lain

membacanya dengan huruf nun. Ablu Ubaid dan Abu Hatim memilih
qira'ah yang pertama. Kemungkinan alasan pemilihan ini karena

sebelum fi'l ni terdapat kalimat ;i{U Jt3)f' dtt iS- Y (Atlah ttdak

menciptaknn yang demikian itu melainkan dengan haq), dankalimat
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setelaturya ,r$tS o.iiAl A f"l ';;LL 173 @an pada apa yang

diciptakan Allah di langit dan di bumi).

Kemudian Allah SWT menyebutkan manfaat-manfaat yang

dihasilkan dari perbedaan siang dan rnalam serta apa-apa yang

diciptakan di langit dan dibumi, Allah pun berfirm*r, S$i,4!{t git

<-;*- ;;+ r.5 o'r'"V ,>.ii7)\ OXI',;IL vt t$i't (sesungguhnva

pada pertukaran malam dan siang itu dan pada apa yang diciptakan

Allah di langit dan di bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda

[kehtasaan-Nya| bagr orang-orang yang bertakwa) maksudnya

adalah, orang-orang yang takut kepada Allah SWT dan menjauhkan

diri dari bermaksiat terhadap-Nya. Ayat-ayat ini menyebutkan mereka

secara khusus karena merekalah yang dimaksud untuk memperhatikan

dan memikirkan makhluk-makhluk Allah SWT agar tidak terperosok

ke dalam sesuatu yang menyelisihi kehendak Allah SWT, dan agar

dapat mencermati dampak sikap mereka dan apa-apa yang maslahat

bagi mereka.

Al Qaffal berkata, "Barangsiapa menghayati kpndisi-kondisi

ini, maka dia tahu bahwa dunia adalah ciptaan karena keberadaan

manusia di dalamnya, dan bahwa penciptanya adalah juga pencipta

mereka yang tidak membiarkan mereka, bahwa menjadikan dunia ini

sebagai tempat beramal bagi mereka, karena itu mesti ada perintah

dan larangan."

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaiktr meriwayatkan dari As-

Suddi mengenai firman Allah: $3'fitr) 44 ;:"Jt| 'J!+ (menjadikan

matahari bersinar dan bulan bercahaya), dia berkata, "Allah tidak

menjadikan matahari seperti halnya bulan agar diketahuinya malam
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dari siang, dan itulah firman-Ny"t $i'i:;-VJ (Lalu Kami hapuskan

tanda malam) (Qs. Al Israa' fi71: l2);'

Abu Asy-Syaikh dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu
Abbas mengenai ayat ini, dia berkata, "Permukaan-permukaannya

menghadap ke arah langit, sementara tengkuk-tengkuknya menghadap

ke arah bumi."

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan seperti itu dari Abdullah
bin Amr.

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Khalifah Al Abdi, dia
berkata, "Seandainya Allah SWT tidak disembah kecuali karena apa

yang disembah oleh seseorang dapat dilihat, maka sesungguhnya

orang-orang beriman senantiasa berpikir tentang datangnya malam
saat dia datang lalu memenuhi segala sesuatu dan menutupi segala

sesuatu, tentang datangnya cahayasiang ketika datang lalu menghapus
gelapnya malam, tentang awan yang bearakan di antara langit dan

bumi, tentang bintang-bintang, serta tentang musim dingin dan musim
panas. Maka demi Allah, orang-orang beriman senantiasa memikirkan
apa-apa yang diciptakan oleh Tuhan mereka SWT hingga hati mereka
yakin akan Tuhan mereka."

G I o-it q|f,Wr, Vlti t#Ui#j, v'.Gt- a;. i{ o.trt L

;t @ <-,*,Ki ila e 3(tr 5,U 6,a_ j @ ll+ 6+_r;

-zb- , lt. . ../u\+iir*rt1ry-*tr
ur, 

tr, qe$;'#i'ri#"Qd;; 4iet*o36.il
@ <4J;ji r;;r3"!r 6 ;i,tr;,;r7,

iljJ;W(<).lri

22 TAFSIR FATHUL QADIR



"Sesungguhnys orang yang tidak mengharapkan (tidak percaya

akan) pertemuan dengan Kami, dan merasa puos dengan kehidupan

dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu dan orang-

orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya ialah

neraka, d.isebabkan apa yang selalu mereka kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-

amal shalih, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena

keimanannya, di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam

surga yflng penuh kenikmaton. Doa mereka di dalamnya ialah:

' S ubhaanakallah umma r' dan s alam p en g hormatan me re ka ialah :

'Salaam'. Dan penutup doa mereka ialahr'Allumdu lillaahi
Rabbil'aalamin'." (Qs. Yuunus [10]: 7-10)

Allah SWT mulai menjelaskan perihal orang yang tidak

mempercayai adanya tempat kbmbali (kehidupan akhirat) dan yang

mempercayainya. Golongan yang tidak mempercayai disebutkan

terlebih dahulu, karena surah ini tengah membicarakan orang-orang

kafir yang merasa heran terhadap hal yang semestinya tidak perlu

heran, dan meremehkan perhatian serta pemikiran mengenai apa-apa

yang tidak layak diremehkan, karena selalu tampak oleh setiap orang

yang hidup sepanjang hidupnya. Meremehkan perhatian dan

pemikiran yang benar terhadap itu akan menyebabkan tidak adanya

keimanan (kepercayaan) terhadap tempat kembali (kehidupan akhirat).
t

Makna ,Vlr ai sini adatah U:dt (takut), seperti ungkapan

seorang penyair,

65 i'J 5'l-,lt izl tito 1;u-l'U ,

"Kala lembah menyengatnya dia tidak tahtt karena sengatannya

namun tidak demikian di sarang lebah madu."
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Ada juga yang mengatakan, bahwa makna 5;.i- di sini

adalah O'iLb3-(mengharapkan), seperti ungkapan seorang penyair,

gt,e$arte ett ,f%,f ot7;,f.;'J,.

"Apalwh luu mengharap bani Manvan aht dengar dan aht patuhi,

sementara kaumht, Tamim, berada di belakang padang sahara."

Maknanya berdasarkan pengertian pertama adalah, tidak takut

akan siksaan, sedangkan berdasarkan peng'ertian yang kedua, tiddk

mengharapkan pahala. Hal itu bila yang dimaksud denga pertemuan

itu bukan yang hakikafirya, tapi bila yang dimaksud itu adalah

hakikatrya, maka maknanya adalah tidak takut melihat Kami atau

tidak mengharapkan untuk melihat Kami.

Pendapat lain menyebutkan, .bahwa makna )e}t di sini

menunggu, sehingga mencakup makna takut dan harap, sehingga

makna $(4 4F.t { adalatr tidak menunggu-nunggu pertemuan

dengan Kami, sehingga mereka tidak takut dan tidak pula

menghaapkannya.

6'rli i#,ir|i: @a, merasa puas dengan kehidupan dunia),

yakni merasa puas dengan itu dan tidak mengharapkan akhirat, maka

mereka pun berbuat untuk itu.

q(|W(sertatnerctsatenteramdengankehidupanitu),yaY,ri

jiwa mereka merasa nyaman dengan itu dan merasa senang dengan

itu.

'oM (4-t; &'ff O-;It (dan orang-orang yang melalaikan

ayat-ayat lcami) tidak memperhatikannya dan tidak memikirkannya.
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Firman-Nyu, ){rV <r$t (mereka itu tempatnya), yakni

tempat tinggalnya k9lak adalah neraka. Kata penunjuk ini ditujukkan

kepada orang-orang tadi yang disifati- dengan tidak mengharapkan,

puas, tenteram dan lalai.

<r*SJ- llt+ Q @isebabkan apa yang selalu mereka

lcerjakan), yakni disebabkan apa yang selalu mereka perbuat yang

berupa kekufiran dan mendustakan adanya tempat kembali

(kehidupan akhirat). Inilah kondisi orang-orang yang tidak

mempercayai adanya tempat kembali di akhirat.

Adapun kondisi orang-orang yang mempercayainya, maka

Allah SWT inenjelaskan dengan firman-Ny a: .ltfitl 4-$i iry

(sesungguhnya orang-orang yang beriman), yakni melakukan

keimanan yang dituntut Allah dari mereka yarrg diebabkan oleh

pemikiran dan perhatian mereka terhadap tanda-tanda yang telah

disebutkan itu.

grJ$l WS (dan mengerjakan amal-amal shalih) yarrg

disebabkan oleh keimanan, yaitu apa-apayang disyariatkan Allah bagi

para hamba-Nya yang beriman.

#+, iS +-X(merekn diberi petunjuk oleh Tuhan merekn

larena keimanannya), yakni dianugerahi petunjuk yang sebab

keimanan yang mencakup amal shalih, sehingga dengan begitu

mereka sampai ke surga.

Redaksi kalirirat ,,6*t '6 ,t -tf-3 (di bawah mereko

mengalir sungai-sungai) adalah redaksi permulaan, atan khabar

kedua, atau berada pada posisi nashab sebagai hal.Makna 'G u@i
ba,vah mereka) adalah di bawah kebun-kebun mereka, atau di

I
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hadapan mereka, karena mereka berada di atas singasana-singgasana

yang tinggi.

41 # ,l (di datam surga yang penuh kenikmatan) terkut

dengan -b-; (mengalir), atau ry.*(mere*a diberi petunjuk), atau

sebagai khabar lainnya, ?u, ,.bug u hal mengenai 3/f*t (sungai-

sungai).

Firman-Nya: i+;t (Doa mereka), yakai seruan dan doa

mereka. Ada yang mengatakan bahwa doa ini adalah ibadah, seperti

pada firman-Nya: i{t gj, ;r:.: 5}i ft #j:Y (Dan atat atrnn

menjauhlr.an diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain
Allah) (Qs. Maryam [19]: 48). Ada juga yang mengatakan, bahwa

makna e;'di sini adalah pemyataan yang terjadi antara dua pihak

yang berseberangan. Maknanya adalah ahli surga, di dunia dan

akhirat, mengklaim kesucian Allah SWT dari segala aib dan mengakui

ketuhanan-Nya. ,

Al Qaffal berkata, "Asalnya dari iOfur, karena satu pihak -liU
(mengajak) pihak yang beselisih dengannya kepada orang yang dapat

memutuskan di antara keduanya."

Ada juga yang mengatakan, bahwa makna i+;" adalah cara

dan gaya mereka. Demikian ini karena yang mengklaim sesuatu maka

dia menemukinya, sehingga ag|t)t bisa dianggap sebagai kata kiasan

tentang kebiasaan walaupun didalam firman-Nya: '&-Lli i$$
(Subfuaanakallahumma) tidak terdap at cg's maupun 163. fendapat

lain menyebutkan, bahwa maknanya adalah harapan mereka, seperti
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pada firman-Nya: 'bFX- 11 f{, (Dan memperoleh apa yang mereka

minta) (Qs. Yaasiin [36]: 57). Seakan-akan, harapan mereka terhadap

surga tidak lain berupa mensucikan Allah. Kalimat ini [yakni W]"1

adalah mubtada', sedangkan khabar-nya adalah '&Ai 'rf$". Makna

Q <a, dalamnya)'adalah di surga. Makna ayat ini berdasarkan

pengertian yang pertama: Bahwa doa yang me ka panjatkan di surga

adalah mensucikan Allah. Maknanya ada' Kami memuji-Mu ya

Allah.

'ill q;. '#; (dan salam penghormatan mereka ialah,

"Salaam") maksudnya adalatr, ucapan penghormatan di antara sesama

mereka. Dalam hal ini mashdar-nya di-idhafah-kankepadafa'il. Atat
ucapan penghormatan Allah atau malaikat bagi mereka. Dalam hal ini

mashdar-nya di-idhafah-ka\ kepada maf'ul. Penafsiran tentang ini

telah dipaparkan dalam penafsiran surah An-Nisaa'.

Ajei\ r; 
^ 

35 6 Al;.' |r1j gan penutup doa

merelra ialah, " Alfuamdu lillaahi Rabbil' aalamin") maksudnya adal.ah,

penutup doa mereka, yakni tasbih itu, adalah mereka mengucapkan,

"Alfoamdu titlaahi Rabbil' aalamin. "

An-Nahhas berkata, "Madzhab Al Khalil, bahwa ini

merupakan bentuk peringanan dari kalimat yang berat tyakni bf aati

o'i1. Vfahanv aadalah,l,*i' ,5 panwa segala puji bagi Allah)."

Muhammad bin Yaulid At Mubarrad berkata, "Boleh juga

bentuk kalimat ringan menjalani fungsi kalimat berat. Ia dibaca rafa'

lebih tepat (yukoi marfu'-rryalafazh '-r5y.';
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Sementara Abu Ubaid hanya menyebutkan takhfif tyakni irt.

Ibnu Muhaishin membacanya dengan tasydid padaltl [yakni 
'of1 a*

me-nashab-kan kata 1^3ii [sehingga menjadi :ri.,.ir1.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid

mengenai firman-Nya: $ali z13u lr\j, gan merasa puas dengan

kehidupan dunia), dia berkata, "Yaitu seperti firman-Nya: l-_i,-'ofu,

A. W dy S; fu$ g:ti ',;Sr (Barangsiapa menghendaki

kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikqn kepada
merelca balasan pelcerjaan mereka di dunia dengan sempurna). (es.
Huud I l]: l5)."

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi

Hatim meriwayatkan dari Mujahid juga mengbnai firman-Nya: 4*
#* fi3 <*rrelca diberi pbtunjuk oleh Tuhan mereka karena

keimanannya), dia berkata, "Mereka memiliki cahaya yang dengannya
mereka berjalan."

Abu Asy-Syaikh juga meriwayatkan seperti itu dari eatadah.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari Qatadah mengenai firman-Nya: (rr. !, &S +X(mereka diberi

petunjuk oleh Tuhan merelm, karena keimanannya), dia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, dia berkata: Telah sampai kepada
kami, bahwa Rasulullah SAW bersa.bda: 'i ;k 9f b t? tt\Uiit'o\
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')61 '^t 'r- & yr',#$ .:de si ,'i 'J:trj .r-* (srrungguhnya orang

mukrnin itu bila dia kelu,ar dari htburnya, amalnya akan ditampakknn
kepadanya dalam suatu sosok yang bagus dan beraroma wangi, lalu
orang mulonin itu berkata, "Apa engkau ini? Demi Allah, sungguh

aku melihatmu sebagai inti orang yang baik " Ia pun menjawab, "Alat

adalah amalmu." Lolu dia pun menjadi cahaya baginya dan
penuntunnya ke surga. Sedangkan orang ka/ir, ketika dia keluar dari
latburnya, amalnya alan ditampakkon dalam bentuk sosok

buruk dan beraroma busuh maka orang ka/ir itu pun berkata, "Apa

englrau ini? Demi Allah, sungguh aht melihatnya sebagai inti orang
buruk." Ia pun menjav,ab, "Aku amalmu." Lalu dia membawanya

hingga memasuklcannya ke ner aka)."2

Ibnu Jarir, Ib,nu Al Mundzir dan Abu Asy-Syaikh juga
meriwayatkan dari Ibnu Juraij yang menyerupai itu.

tbnu Mardawaiih meriwayatkan dari Ubai bin Ka,b, dia
b'erkata, "Rasulullah SAW bersabda: rriSr r; i.tr;i iijir g^rb rj6 ril

€:t "n #t 'u (Bila mereka mengucapkan, "Maha Suci Engkau ya

Allah" Maka datanglah kepada mereka apa yang mereka sulai dari
surga, dari Tuhan mereka).3

Diriwayatkan juga riwayat-riwayat lain yang menyerupai ini
dari sejumlah tabi'in.

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Abu

Al Hudzail, dia berkata,"'slfradalah permulaan perkataan dan akhir

perkataan." Kemudian dia membacakan ayat: ;t'"A ,J #i Lt;-,

z Mursal.
Hadits ini dinukil oleh Ibnu Jarir (l l/63).
' Hadits ini dinukil juga oleh Ibnu:Jarir 

'dalan 
Tqfsir-nya (1U64) dari hadits Ibnu

Juraij yang menyerupai itu.
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<iJjJ\ Jj (dan penutup doa mereka ialah, *Alfuamdu lillaahi

Rabbil'oalamin").

dy,$ F\ A#'?$ o+A-rtfr J4 i'l *
12,7,2,y.lD 6i31- #,t (',rr), 6{t-7'q ;f 3:r3 "M
'ifiriL1K6;#f

eq\, Au, &r"vr" w 6 {# u.5r3.is1 Kifr in:

OrlEE- {ffi-f O't -;tK ifi G AfK 1g1- 6Kj
Gt7-(. 4-S Sl rif @'d&:,,;K'j' b .'u..;{ft

S\XlT:iS;b o,(j\;i V,V)-a&i-t 65i J6;:d-

ey"4t-GiC I €i t;-,;n ;W n |iA 6 C -:-K C

,L)i3\i{ifr{eii @ # ai.4t|i i; ie; i'y,36

tA :A# i#'H.3)J G i+ #.,1 St

@5J#
"Dan kalau sekiranyaAllah menyegerakan keiahatan bagi manasia

seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah

ailhhtrt umur mereka- Maka kami biarkan orang-orang yang tidak

mengharapkan pertemuan dengan Kami, bergelimang di dalam

kesesatan mereka. Dan apabila manusia ditimpa bahaya dia berdoa

'e$
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kepada Kami dalam keadaan berbarlng, duduh atau berdlri, tetapi

setelah Kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia (kembali)

melalui (ialannya yang sesat), seolah-olah dia tidak pernah berdoa

kepada Kami untuk (menghilangkan) bahaya yang telah

menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu
memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Dan

sesungguhnya Kami telah membinasakan umat-umat yang sebelum

kamu, ketika mereka berbuat kezhaliman, padahal rusul-rasul
mereka telah datang kepada mereka dengan membawa keterang-

keterangan yang nyata, tetapi mereka sekali-kali tidak hendak
berimqn Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada orang-

orflng yang berbuat dosa. Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-
pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami
memperhatikan bagaimana kamu berbuat. Dan apabila dibacakan

kepada mereka ayat-ayat Kamiyang nyata, orang-orang yang tidak
mengharap kan p ertemuan dengan Kami berkata, ( Datangkanlah Al

Qur'an yang lain daripada ini atau gantilah diat. Katakanlah,

'Tidaklsh patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri Aku
tidak mengikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku

Sesungguhnya aku takat jika mendurhukai Tuhunku kepada siksa

hari yang besor (kiamat)'. Katakonlahr'Jikalau Allah
menghendaki, niscaya aku tidak akan membacakannya kepadamu

dan Allah tidak (pula) memberitahukannya kepadamu.

Sesungguhnya aku telah tinggal bersamamu beberapa lama
sebelumnya. Maka apakah kamu tidak memikirkannya'?"

(Qs. Yuunus [10]: U-16)

Setelah Allah SWT menyebutkan ancaman terhadap ketidak
percayaan akan adanya tempat kembali (kehidupan akhirat), Allatr
menyebutkan bahwa adzab ini ditangguhkan baginya dari kehidupan

dunia.
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At Qaffal berkata, "setelah menyifpti 'mereka 
dengan

kelalaian, Allah menegaskan bahwa kelalaian mereka itu adalah ketika

Rasul memberi mereka peringatan, mereka malah menantang agar

adzab disegerakan. Maka, Allah SWT menerangkan, bahwa tidak ada

maslahat mengantarkan keburukan kepada mereka, karena boleh jadi

mereka bertobat, dan dari mereka terlahir generasi yang beriman."

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa makna firman-Nya: tr:

j|f\, 4W Ai c$ILfr 34 (Dan katau sekiranya Attah

menyegerakan kejahatan bagi manusia seperti permintaan mereka

untuk menyegeraknn kebaikan) adalah, kalau sekiranya Allah
menyegerakan hukuman bagi manusia seperti disegerakannya pahala

dan kebaikan, &4 dy 'rrii 1p*tilah diafutiri umur mereka)

maksudnya adalah, mereka menemui ajal.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya adalah kalau

sekiranya Allah melakukan terhadap manusia seperti apayaig mereka

inginkan, yakni mengabulkan sesuatu yang dibenci yang mereka

tantang sebagaimana mengabulkan permohonan kebaikan, tentulah

Atlah membinasakan mereka. Pendapat lain menyebu&an, bahwa ayat

ini khusus berkenaan dengan orang-orang kafir yang mengingkari

pembangkitan kembali dan hal-hal yang terkait dengan itu.

Disebutkan dalan Al Kasysyaf, bahwa penempatan kata

permohonan mereka unfuk menyegerakan kebaikan pada posisi

menyegerakan kebaikan bagi mereka menunjukkan cepatnya

pengabulan Allah terhadap permohonan mereka, sehingga seakan-

akan permohonan mereka untuk disegerakan adalah kesegeraan-Nya.

Yang dimaksud itu adalah penduduk Makkah dan firman-Nya: p;U
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)Aili€;C7(+G 1Uat, hujanilah kami batu dari langit). (Qs. Al

Anfaal [8]: 32).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa perkiraannya adalah kalau

sekiranya Allah menyegerakan keburukan bagi mereka saat mereka

meminta keburukan itu disegerakan seperti disegerakannya kebaikan

mereka saat mereka meminta disegerakannya kebaikan. Namun di sini

ada kalimat yang dibuang karena kalimat yang telah telah cukup

menunjukkan.

Abu Ali Al Farisi berkata, "Pada redaksi ini ada kalimat yang

dibuang. Perkiraannya adalah Ai q6';if J;; 53 @r" kalau

sekiranya Allah menyegeralcan kejahatan bagi manusia) dengan

segera seperti #J\ $t;;*t Qtermintaan merekn untuk

menyegerakan kebailmn), Kaiimat 'odengan segera" dibuang, lantas

sifatnya menggantikan perannya, lalu sifatnya juga dibuang, lantas

y arry di- i dhafah-kan kepadanya meng gantikan perannya. "

Lebih jauh dia berkata, "Demikian pendapat Al Khalil dan

Sibawaih."

Demikian juga yang dikatakan oleh Al Akhfasy dan Al Farra',

mereka berkata, "Asalnya d.A;E:,"18 
(seperti permintaan merekn untuk

menyegerakan), lalu huruf kaf drbuarrg dan kalimatnya menjadi

nashab."

Al Fana' berkata, "seperti halnya kalimat ',{* r,i; otta (aku

memukul Zaid seperti pukulanmu), yakni U;*S (seperti pukulanmu).

Makna ;14 dy '3i to^rilah diakhiri umur mereka) adalah

pastilah mereka dibinasakan. Akan tetapi Allah tidak menyegerakan

keburukan bagi mereka sehingga mereka ditangguhkan."
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Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalah: mereka

dimatikan.

Ibnu Amir membacany" ;|zi (pastilah Dia mengakhiri), dalam

bentuk bina' lil fa'il. Ini adalah qira'ah yang bagus karena sesuai

dengan redaksi {li J+4 fi (sektranya Allah menyegerakan).

, ' Firman-Nya: 6ji4 Ar;tq{.6.<r}r-n'*-;rt 3{i@"*o
lrnmi biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan

dengan Kami, bergelimang di dalam kpsesatan mereka). Huruf/a' di

sini adalah kata sambung yang menyambungkan kepada kalimat yang

diperkirakan yang ditunjukkan oleh kandungan redaksinya, karena

kalimat '^1 'JS tj (sektranya Attah menyegerakan) mengandung

penafian penyegeraan, sehingga sakan-akan dikatakan: Akan tetapi

Allah tidak menyegerakan keburukan bagimerek4 dan tidak
mengakhiri ajal mereka, maka Kami biarkan dan seterusnya.

Maknanya adalah Maka Kami biarkan mereka dan Kami tangguhkan

mereka. lgi.J' adalah'Jj,iS'(sombong; congkak), yaitu merasa luhur

dan tinggi. Makna 6)iZ;- adalah ;t3H" @imbang; bingung).

Maksudnya adalah, Kami biarkan mereka terombang-ambing di dalam

kecongkakan dan kesombongan mereka, serta keengganan menerima

kebenaran sebagai bentuk istidraj [kondisi baik sebagai ujian agar

semakin jauh dari kebenaranl bagi mereka dari Allah SWT dan

penelantaran mereka.

Kemudian Allah SWT menerangkan, bahwa mereka berdusta

dalam meminta disegerakannya keburukan, karena jika sekiranya

mereka ditimpa oleh apa yang mereka minta itu, tentulah mereka

men'ampakkan kelemahan dan ketidak berdayaan. Allah pun
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berfirman: *ti'bfl{t,frti[ (Dan apabila manusia ditimpa bahaya),

yakni setiap hal yang bisa membahayakan.

4r4- 661 (Dia berdoa kepada Kami dalam keadaan

berboring). Huruf lam ini menunjukkan waktu, seperti kalimat +
tS P. (aku menemuinya pada bulan anu). Atau benda pada posisi

nashab sebagai hal karena di-at/h-kawry" 6S I GX (duduk atau

berdiri) kepadanya, dan htruf lam bermakna .rti. Maksudnya adalah

6aLbf s63 (berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring) , atau l";gG

4 Sfurark atau berdiri).Seakan-akan yang ingin dikatakan adalah,

berdoa kepada tanii a*am segala keadaan tersebut dan lainnya.

Dikhususkannya kondisi-kondisi yang disebutkan ini karena

merupakan mayoritas kondisi manusia, sedangkan yang lain jarang

terjadi, seperti dalam kondisi ruku dan sujud.

Bisa juga yang dimaksud adalah berdoa kepada Allah dalam

keadaan berbaring karena tidak mampu duduk, atau dalam keadaan

duduk karena tidak mampu berdiri, dan dalam keadaan berdiri karena

tidak mampu berjalan. Pengertian pertama lebih tepat.

Az-Zajjaj berkata, "Perubahan kondisi-kondisi berdoa lebih
banyak daripada beragamnya kondisi-kondisi madharat, karena bila
dia senantiasa berdoa kemudian lupa di saat lapang, maka itu lebih

mengherankan."

Firman-Ny a: ,ifr ? Jy'Gf, i ;14'J1 di, i:; GKtfr
(Tetapi setelah' Kami hilangknn bahaya itu daripadanya, dia

firembaliJ melalui [jalannya yang sesatJ, seolah-olah dia tidak pernah

berdoa lrcpada Kami untuk [menghilanglcanJ bahaya yang telah

menimpanya), yakni setelah Kami hilangkan bahaya yang

L
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menimpanya itu, demikian sebagaimana yang ditunjukkan oleh ttrruf
fa', dia pun kembali menempuh jalan yang sebelumnya dia tempuh

sebelum tertimpa bahaya ini, dan dia lupa kondisi berat dan bencana

yang pernah menimpanya itu. Atau dia berlalu dari sikap berdoa.dan

merendah, tidak kembali lagi kepadanya, seakan-akan dia tidak pernah

berdoa kepada Kami saat ditimpa bahaya itu hingga hilangnya bahaya

yang menimpanya itu.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa makna 'i gt" [kembaliJ

melalui [jalannya yang sesatJ). adalah melanjutkan kekufurannya,

tidak bersyukur dan tidak mengambil pelajaran (tidak menyadari).

Al Akhfasy berkata, ".lf pada kalimat Gf, i ;14 (seolah-

oLah dia tidak pernah berdoa kepada Kami)adalah bentuk peringanan

dari yang berat [dari L'f1. fr{a**ya adalah ifi (seolah-olah dia)."

Kalimat penyerupaan ini berada pada posisi nashab sebagai

hal (keterangan kondisi). Kondisi yang disebutkan Allah SWT ini
adalah bagi yang berdoa, tidak dilihususkan bagi orang yang kafir,
bahkan cocok pula untuk kebanyakan kaum muslimin, dimana lisan

mereka menjadi lembut dengan doa, dan hati mereka khusyu',
sementara mereka pun merendahkan diri saat mereka ditimpa oleh

hal-hal yang tidak mereka sukai. Setelah Allah menyingkirkan itu dari

mereka, mereka pun kembali lengah akan doa dan kerendahan diri,
dan mereka lalai akan apa yang diwajibkan atas mereka, yaitu

mensyukuri nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka

berupa dikabulkannya doa mereka dan diangkatrya bahaya yang

menimpa mereka, serta dihilangkannya hal buruk.yang menimpa.

mereka. Ini adalah salah satu bukti yang menunjukkan bahwa ayat ini
berlaku umum bagi orang Islam dan orang kafir sebagaimana yang

ditunjukkan oleh lafazh q(.{-dan lafazh 6fiYi Ya Allah, tolonglah
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kami agar bisa selalu mensyukuri nikmat-Mu, dan ingatkanlah kami

akan kondisi-kondisi dimana Engkau telah mengabulkan doa kami

sehingga kami bisa banyak bersyukur, yang mana kami tidak mampu

selain itu dan tidak kuasa atas selain itu, padahal Engkau tidak

membuhrhkan itu sedangkan kami sangat membutuhkannya. 4

'#'*5'l fH, (Sesungguhnya iika kamu bersyuhtr, pasti Kami

alronmenambah [nibnatJ kcpadamz) (Qs. Ibraatriim U4/:7)-

Kata penunjuk dalam firman-Nya: ,$( Y '6lA '4 iryK

-18;- (begitulah orang'orang yang melampaui batas itu

memandang baik apa yang selalu mereka keriakan), menunjukkan

kepada mashdar .fi'l yarrg disebutkan setelatrnya, sebagaimana yang

telah dipaparkan beberapa kali sebelum ini. Maknanya adalah seperti

pengindahan yang bagus itulah ditampakkan baiknya perbuatan orang-

orang yang melampaui batas itu dalam pandangan mereka.

Secara batrasa, JF artinya orang yang menggunakan

banyak harta untuk tujuan yang remeh (tidak berarti/tidak penting;

yakni boros). Lafazh AfK berada pada posisi nashab sebagai

mashdar. Penampakkan baiknya perbuatan itu bisa berasal dari Allah

Ta'ala, yaitu dengan merutmpakkan indahnya itu dan tidak adanya

kelembutan terhadap mereka, atau dari syetan dengan godaan, atau

dari nafsu yang selalu menyuruh kepada keburukan. Maknanya

adalatr, berpalipg dari doa, lalai bersyukur dan sibuk dengan syahwat

ditampakkan baik dalam pandangan mereka.

Kemudian Allah SWT menyebutkan apa yang bernada sebagai

celaan dan kecaman terhadap apa y'atg diperbuat oleh mereka itu.

Auah pun berfirman: W 6 S n 5t35\ lKfi1 i:1; (dan

sesungguhnya Kami telah membinasokan umat-umat yang sebelum
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kamu, ketil@ mereka berbuat rrezhariman), yakni umat-umat terdah\rlu
yang sebelum orang-orang kafrr ini yang sezaman dengan,Nabi SAW.
Maknanya adalah Kami membinasakan mereka sebelum zamankalian
,ini. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa khithab ini ditujukan kepada
penduduk Makkah sebagai bentuk pengalihan redaksi untuk lebih
mendalamkan nada kecaman.

Lafazh (51ketika) berfungsi sebagai zharf lketerangan waktul

untuk (Kifr 1xo*i membinasarran), yakni Kami membinasakan

mereka ketika mereka merakukan kezhaliman yang berupa
pendustaan, pengingkaran para rasul dan terus menerus dalam
kemaksiatan, yang rrul.,pembinasaan mereka itu tidak ditangguhkan
sebagaimana Kami menangguhkan pernbinasaan kalian

Huruf wowu pada kalimat #.U _ll": friV, Qtadahal
rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membqwa
lceterang- keterangan yang nyata) berfungsi sebagai hal (menerangkan
kondisi) dengan disembunyikannya li 6"urr;. Maksudnya adalah lij
p$u dl eu;I,,:i u;tt *: 'i$;E (dan kondisinya telah datang

kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa keterang-
keterangan yang nyata). yakni tanda-tand a yffig nyata lagi sangat
jelas yang menunjukkan kebenaran. para rasul itu. Ada juga yang
mengatakan, bawa huruf wcrwlt ini berfrrngsi sebagai athf lwfiJ*
menggabungkan] dengan W (mereka berbuat kezhaliman).

Pendapat pertama lebih mengena.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan

kezhaliman di sini adalah syirik. Hwuf wawu pada kalimat '(;fu5

WA- Qetapi merekn seknti-trati tidak hendak beriman) berfungsi
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untuk menyambungkan kalimat ld)-E (mereka berbuat kezhaliman).

Atau kalimat ini berfungsi sebagai kalimat sanggahan, danhttruf lam-

nya berfungsi sebagai penegas penafian, yakni tetapi tidaklah benar

dan tidaklah tepat mereka hendak beriman karena tidak siapnya

mereka untuk itu dan telah sirnanya kesantunan dari mereka.

'c'-;lil i;rti G A:K (Demikiantah Kami memberi

pembalasan kepada orang-orang yang berbuat dosa), yakni seperti

pembalasan itu kami membalas orang-orang yang berbuat dosa. Ini

merupakan pembasmian menyeluruh bagi setiap orang yang berdosa,

dan merupakan ancaman keras bagi orang-orang kafrr yang sezaman

dengan beliau, atau bagi orang-orang kafir Makkah secara khusus.

Kemudian Allah SWT berbicara kepada orang-orang yang

kepada mereka Rasulullah SAW diutus, Allah pun berfirman: ?

4 {e (Kemudian Kami jadikan kamu penggonti-pengganti

[mterekaJ), yakni Kami menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah

(pengganti-pengganti) di bumi setelah generasi yang kalian dengar

beritanya itu dan kalian lihat bekas-bekasnya itu. i-iil$ adalah

bentnk jamak dari {;12 lp"ngganti). Pembahasan tentang kata ini telah

dipaparkan di akhir surah Al An'aam

Huruf lam pada kalimat 'tj1:' 35 'rL4 (supaya Kami

memperhatilmn bagaimama lcamu berbuat) adalah lam kay [berfungsi
menunjukkan makna agar; supaya], yakni agar Kami memperhatikan

bagaimana kamu melakukan perbuatan-perbuatan baik dan buruk.

Lafazh 3! lOogoimana) berada pada posisi nashab karena fi'l
setelahnya, yakni U ji;,3 ,p'gt'j*:l,1ug*Kami melihat perbuatan apa

yang kamu lalcukan). Atau berada pada posisi nashab sebagi hal
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(keterangan kondisi), yakni dalam kondisi apa kamu melakukan
perbuatan-perbuatan yang layak dengan penggantian itu.

Kemudian Allah SWT menyebutkan jenis ketiga dari golongan
orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah. Allah pun

berfirman: # GC-f, 4 gj 6;,y, (Dan apabita dibacakan kepada

mereka ayat-.ayat Kami yang nyata). Di sini pengalihan khithab
(bentuk redaksi untuk orang kedua) ke bentuk ghaibiyah (bentuk
redaksi untuk orang ketiga) yang menyebutkan tentang berpalingnya
mereka. Yang dimaksud dengan ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang
terdapat di dalam Al Kitab yang mulia, yakni bila dibacakan kepada
mereka ayat-ayat Kami yang menunjukkan penetapan tauhid dan
pembatalan syirik dengan sangat nyata, yakni sangat jelas
menunj ukkan maksudnya.

$at i;i y 6-ii J6 (orang-orang yans tidak

mengharapkan pertemuan dengan Kami berkata) maksudnya adalah
orang-orang yang mengingkari kehidupan akhirat. penafsirannya telah
disinggung di muka. Maknanya adalah mereka mengatakan kepada
orang yang membacakan ayat-ayat itu kepada mereka, yaitu

Rasulullah sAw, x"i f-tJb ;b gt;A,;i (Datangkanrah Ar eur.an
yang lain daripada ini atau gantilah dia). setelah mendengar apa
yang membuat mereka marah saat dibacakmnya Al eur'an kepada
mereka mengenai tercelanya penyembahan berhala-berhala dan
ancaman yang keras bagi yang menyembahny4 mereka meminta
kepada Rasulullah sAw salah satu dari dua hal, yaitu: Mendatangkan
Al Qur'an selain ini dengan tetapnya Al ew'an ini seperti demikian,
atau mengganti Al Qur'an ini dengan menghapus sebagian ayat-
ayatnya atau seluruhnya dengan yang lainnya sesuai dengan kehendak
dan maksud mereka.
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Lalu Allah memerintahkan beliau untuk menjawab mereka

dengan mengatakan, -J. -LK 6 QtdaHah pafut bagila), yakni tidak

layak bagiku dan tidak halal bagiku untuk menggantinya dari diriku

sendiri. Beliau menafikan dari dirinya salatr satu satu dari dua bagian

itu [yakni tuntutan mereka], yaitu penggantian, karena itulah yang

memungkinkan seandainya itu dibolehkan. Lain halnya dengan bagian

lainny4 yaitu mendatangkan Al Qur'an lainnya, karena beliau tidak

mampu melakukan itu.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa beliau menafikan dari

dirinya bagian yang lebih muda dari kedua bagian itu untuk menjadi

bukti penafian yang lebih sulit. Ini berasal dari Nabi SAW sebagai

bentuk pengimbangan terhadap orang-orang bodoh, karena usulan

seperti ini tidak terlontar dari orang-orang yang berakal setelah Allah

SWT memerintahkan demikian, karena Allah lebih mengetahui

kemasalahatan bagi para hamba-Nya dan apa yang dapat

membungkam orang-orang kafir dari tunfutan-tuntutan tolol dan

permintaan-permintaan bodoh.

Lafazh ;W (dari pihat) adalah mashdar yang berperan

sebagai zharf $eterangan tempat), yakni dari arah diriku sendiri.

Az-Zanaj berkata, "Mereka meminta beliau agar

menggugurkan apa yang di dalamnya menyebutkan tentang

pembangkitan kembali.'

Ada yang mengatakan" batrwa mereka meminta kepada beliau

agar menggugurkan apa-apa yang menyebutkan tentang pencelaan

tuhan-tuhan mereka dan pembodohan logika mereka. Ada juga yang

mengatakan, bahwa mereka meminta kepada beliau agar mengganti

ancaman dengan janji, yang haram dengan yang halal, dan yang halal

dengan yang haram.
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Kemudian Allah memerintahkan beliau agar menegaskan

kembali jawaban terhadap mereka bahwa tidaklah benar dan tidaklah

pantas untuk menggantinya dari pihak dirinya sendiri, yaitu

diperintahkan untuk menegaskan itu dengan ungkapan: C fi €! ul-

4L 6j- (Aku tidak mengihtt kecuali apa yang diwahyukan

kepadaku) maksudnya adalah, aku tidak mengikuti sesuatu pun selain

apa yang diwahyukan kepadaku dari sisi Allah SWT, tanpa ada

penggantian, pengalihan, maupun perubahan. Jadi, perihal Nabi SAW

terbatas hanya mengikuti apa yangdiwahyukan kepadanya.

Kemungkinan juga maksud orang-orang kafir dengan

permintaan itu adalah bentuk kesanksian terhadap Nabi SAW, bahwa

Al Qur'an itu adalah perkataan beliau sendiri, San beliau bisa

menggantinya dengan selain itu dan menggantinya.

Kemudian Allah SWT memerintahkan beliau, sebagai

pelengkap jawaban tadi, untuk mengatakan, 4l:i i; i;6 i,y,3tA4y

# rJ- @ esungguhnya aht tahtt i tka mendurhakai Tuhanlat lcepada

siksa hori yang besar [kiamat). Redaksi ini sebagai alasan untuk

jawaban yang telah dikemukakan sebelumnya. ,+; tj-(hari WnS

besar) ini adalah hari kiarirat. Maknanya adalah i; i#" 3y364y
(sesungguhnya alru tafut jika mendurhakai Tuhanku) dengan

melakukan apa yang kalian minta, berdasarkan perkiraan adanya

kemungkinan untuk melakukan itu. griiir ii qt;O (siksa Hari Kiamat).

Kemudian Allah SWT menegaskan bahwa Al Qur'an itu dari

sisi Allah, dan bahwa Nabi SAW hanya menyampai dari-Nya kepada

mereka apa yang Allah perintahkan kepadanya untuk disampaikan,

beliau tidak mampu lebih dari itu. Allah pun berfirman: [ {ifr/,G" I' S
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'?-4; ,aji3 (Katakantah, "Jikalau Attah menghendaki, niscaya

aht tidak akan membacalmnnya kepadamu") maksudnya adalah, Al

Qur'an ini dibacakan kepada kalian dengan kehendak Allah.

Seandainya Allah menghendaki agar aku tidak membacakannya

kepada kalian dan tidak menyampaikan kepada kalian apa yang aku

bacakan itu. Jadi, perkaranya bertopang pada kehendak Allah,

sedangkan aku tidak punya kuasa apa pun dalam hal itu.

Firman-Nya: -*, $;ti 7i (Dan Allah tidak [pulaJ

memberitahukannya kepcidamu). Kalimat ini di'athf-kan kepada li

,t3j1 @lat ttdak akan membacakannya). Matcnanya adalah jikalau

Allah menghendaki, niscaya Allah tidak memberitahukan Al Qur'an
kepada kalian. Maknanya adalah aku tidak mengajarkannya kepada

kalian melalui lisanku. Dikatakan ";;:Sr'*rS (aku mengetahui sesuatu)

dan y; iit' it)\1 (A[ah niemberitahukannya kepadaku). Jumhur

membacanya dengan huruf alif, dan S-if- - 'ot'\t yalg artinya - ',Abi

ll$i (memberitahukan kepadanya).

Ibnu Katsir membacany u y. "$t 
lit/. 1, tanpa hwuf alif arfiara lam

dan hamzaft. Maknanya adalah, jikalau Allah menghendaki niscaya

Dia memberitahukannya,kepada katian tanpa aku bacakan kepada
a

I

kalian. Hiruf lam-nya di sini berfungsi sebagai lam ta'kid (penegas)

yang masuk ke dalam atif Jtll.

Ini dibaca iuga f'l:\f, dengan hamzah,lalu dikatakan bahwa

ini adalah perubahan da.ir atif karena keduanya dad satu jalur.

Kemungkinan juga aari iiiii yang artinya mendorong, dan Xrtlil y*rg

artinya menjadikannya mengerti. Maknanya adalah, niscaya dengan
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pembacaannya itu aku menjadikan kalian musuh-musuh yang

mengaj akku berdebat dan mendustakanku.

Ibnu Abbas dan Al Hasan membacanya .u.'jr:itpill1.

Abu Hatim berkata, "Asalnya g) t<L\l t1 tut., huruf ya'-nya

diganti dengan alif)'

An-Nahhas berkata, "Ini salah. Riwayat dari Al Hasan adalah:

FSirif 13, d"rrg* htxuf hamzah:'

Firman-Ny a, 
"ey2 n # 'H- 3i1 36, (Sesungguhnya

aht telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya). Kalimat ini
berfungsi sebagai alasan, karena hal itu berdasarkan kehendak Allah
dan bukan dari Nabi SAW, kecuali penyampaian. Maknanya adalah,

aku telah tinggal bersama kalian bertahun-tahun sebelumnya, yakni

sangat lama, yaitu empat puluh tahun semenjak sebelum turunnnya Al

Qur'an, dan kalian mengenalku sebagai orang yang jujur dan dapat

dipercaya, dan aku orang yang tidak dapat menulis dan membaca.

<rJ# i(A (matra apakah kamu tidak memikirkannya).

Huruf hamzah [kata tanya] ini berfungsi sebagai celaan, yakni, maka

apakah kalian tidak menerapkan sebagaimana yang ditunjukkan oleh

logika, yaitu tidak mendustakanku karena kelian mengetahui

kebiasaanku yang jujur lagi amanah dalam masa yalg sangat panjang,

dan bahwa aku tidak dapat membaca kitab-kitab yang diturunkan

kepada para rasul, dan tidak mempelajari'ilmu dari para ahlinya itu.

Lain dari itu, aku pun tidak mencari ini dan tidak berambisi terhadap

hal ini. Kemudian aku membawakan Kitab ini kepada kalian yang

tidak ada satu surah pun yang bisa ditiru oleh kalian, dan kalian tidak

mampu menandinginya, padahal kalian, semua bangsa Arab, yang

telah diakui kefasihan dan kepiawaiannya yang tidak tertandingi oleh

selian bangsa kalian.
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Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi

Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Mujahid mengenai

firman-Nya, ':3i ql{ 'iit I4i it 6o" kalau sekiranva Atlah

meiyegeraftan kejahatan bagi manusia), dia berkata, "Yaifu perkataan

seseorang kepada anaknya dan hartanya ketika sedang marah, 'Ya

Allah, janganlah Engkau berkahi dia, dan laknattah dia. ;$y t4

M Qtastitah diakhiri umur mereta) maksudnya adalah, niscaya

dibinasakan dan dimatikanlah orang yang mendoakannya itu."

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai

ayat ini, dia berkata, "Yaitu perkataan seseorang kepad orang lain, 'Ya

Allah, laknattah dia'. Ya Allah, hinakanlah dia'. Dan dia ingin agar

dikabulkan."

Ibnu Jarir. dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah

mengenai ayat ini, dia berkata, "Yaitu doa seseorang atas dirinya dan

hananya dengan sesuatu yang tidak ingin dikabulkan."

Al Qurthubi dalam tafsirnya menceritakan dari Ibnu Ishaq dan

Muqatil mengenai ayat ini, mereka berkata, "Itu adalah perkataan An-

Nadhr bin Al Harits, 'Ya Allah, jika ini adalah kebenaran dari sisi-Mu,

maka hujanilah kami dengan bebatuan dari tangit'. Seandainya Allah

menyegerakan ini bagi merek4 tentulah mereka binasa'"

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij

mengenai firman-Nya: "9rrY4- 
(C1 gt" berdoa pepada Kami dalam

treadaai berbaring), dia berkata, "Yakni W (sambit berbaring)."

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Qatadah mengenai

firman-Nya, LS I 66 5 .9r4- tiGT 6i" berdoa kepada Kami

dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri), dia berkata,

"Maksudny a adalah dalam segala kondisi."
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Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Abu Darda, dia berkata,
"Berdoalah kepada Allah di saat lapangmu, niscaya engkau
diperkenankan di saat sempitmu.,,

saya katakan: Perbanyaklah bersyukur kepada Allah atas
kelapangan maka anda akan dihindarkan dari kesempitan. Karena janji
Allah bagi orang-or4ng yang bersyukur untuk menambahkan nikmat
adalah pemyataan untuk menghindarkan mereka dari petaka yang
menghilangkan manisnya kenikmatan saat adanya kepatritan bencana.
Ya Allah, padukanlah pada kami limpahan nikmat dan jauhnya
petaka, karena sesungguhnya kami bersyukur kepada-Mu sebanyak
apa yarLg disyukuri oleh orang-orang yang bersyukur kepada-Mu
dengan setiap lisan di setiap masa. Dan kami memuji-Mu sebanyak
apa yang dipujikan oleh orang-orang yang memuji-Mu dengan setiap
lisan di setiap masa.

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

Syaikh meriwayatkan dari eatadatr mengenai firman-Ny^, 6KJi
6'ii g Ji6 Qremudian Kami jadilmn kamu pengganti-pengganti

[merelral di muka bumi), dia berkata, "Diceritakan kepada kami,
batrwa Umar bin Khaththab membaca ayatini,lalu dia berkata, ,Maha

Benar Tuhan kita, tidaklah Dia menjadikan pengganti-pengganti di
muka bumi melainkan untuk melihat perbuatan kita. Karena itu,
perlihatkanlatr kepada Allah sebaik-baik perbuatan kalian di malam
hari, baik secara ratrasia maupun terang-terangan'.,,

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Juraij, dia berkata, " 6.ii O, ''+6, Qtengganti-pengganti [merekal di

mulra bumi) untuk umat Muhammad SAW.,,

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy_

Syaikh meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya: 5,t:"r-lr,9,i
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X"i JTfi fi (datangtmnlah Al Qur'an yang lain daripada ini atau

gantilah dia), diaberkata, "Ini perkatzmJt orang-orang musyrik Mekah

kepadaNabi SAW."

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

Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: 7i

-*, #r1\ (dan Atlah tidak [pulal memberitahukannya kepadamu),

dia berkata, "Maksudnya adalah, g; '6J?t (memberitahukannya

kepadamu)."

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Qatadah, dia berkata,"-'tr|

"r', #tfi (dan Allah tidak [pulal memberitahukannya kepadamu),

yakni tidak mengisyaratkannya kepadarnu."

Sa'id bin Manshur dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, bahwa dia membacanya g)'f*$iJl fr (a* tidak pula Aku

memperingatkannya kepadamu).

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari As-

Suddi mengenai firman-Nya: +i ; $1 'P). 4 36
(sesungguhnya aku telah tinggal bersamamu beberopa lama

sebelumrrya), dia berkata, "(Namun) aku tidak pernah dibacakan dan

tidak pula disebut-sebut. "

Keduanya juga meriwayatkan dari As-Suddi, dia berkata,

"Aku tinggal selama empat puluh tahun sebelum aku menerima

wahyu, dan aku bermimpi selama dua tahu, lalu Allah menurunkan

wahyu kepadaku selama sepuluh tahun di Mekah, dan sepuluh tahun

di Madinah." Lalu beliau meninggal dalam usia enam puluh dua

tahun.
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Ibnu Abi Syaibah, Al Bukhari dan At-Tirmidzi meriwayatkan

dari Ibnu Abbas, dia berkata, 'oRasulullah SAW diutus ketika berusia

empat puluh tatrun. Beliau masih tinggal di Makkah dengan menerima

wahyu selama tiga belas tahun, kemudian diperintahkan hijrah, lalu

beliau pun hijratr (dan tinggal di negeri hijrah itu) selama sepuluh

tahun, dan beliau meninggal dalam usia enam puluh tiga tahun."a

i ,Zy,\y,_6" 4Kl 6rL;i'i & !;;i &A6#
Ji "i%r1 \1 ;ii -;i a. 6risj @ Oj--:i p
{ t1 6\ <,6 S'ifr lcffi ;1p 6}fii Ant

rrj @ 5g*\% ilg) :^rr :J, "6.1i cJj vt Ai c

e r'i;7,"La,g I trS \;tAs 1,'-45'*4 4 y,]6i
6jfz- *+.4;iS.;4 43

*tWa,*a siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang mengada-

adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-

Nya? Sesungguhnya, tiadalah beruntung orang-orang yang berbuat

dosa. Dan mereka menyembah selain daripadaAllah apa yang tidak
dapat mendatangkan kemudharatan kepada mereka dan tidak pula

kemanfaatan, dan mereka berkatar'Mereka itu adalah pemberi

syafa'at kepaila kami di sisi Alloh'. Katakanlah,'Apakah kamu

mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahui-Nya di langit
dan tidak (pula) di bumi?' Maha SuciAllah dan Maha Tinggi dari
apa yang mereka perselcutukan (itu). Manasia dahalunya hanyalah

o shahth.
HR. Al Bukhari (3902) dan At-Tirmidzi (3431) dari hadits Ibnu Abbas.

t( ,/
alrol-

';t(
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satu umat, kemudian mereka berselisih. Kalau tidaklah karena

suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu, pastilah

telah diberi keputUsan di antara mereka, tentang apa ydng mereka

perselisihkan ilz." (Qs. Yuunus [10]: 17-19)

Firman-Nya: 5i; # (Uoto siapakah yang lebih zhalim).lru

adalah kalimat tanya yang mengandung pengingkaran, yakni tidak ada

seorang pun yang lebih zhalim.

ii & i*i {+ (darttada orang vong mengada-adakan

lredustaan terhadap Atlah). Tambahan lafazh (tL (kedustaan),

kendati it:jt$ adalah mengada-ada kedustaan, bertujuarr untuk

menjelaskan bahwa disamping ini mengada-ada kedu;ta3n terhadap

Allah juga kedustaan pada dirinya. Atau bisa juga rl;ill menjadi

kedustaan dalam artinya penyandaran saja, sebagaimana

disandarkannya kesalahan Zaid kepada Amr' Demikian makna yang

disebutkan oleh Abu As-Sa'ud di dalam tafsirnya.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa ini termasuk sanggahan

Nabi SAW terhadap orang-orang musyrik ketika mereka meminta

beliau untuk mendatangkan Qur'an lain selain Al Qur'an ini, atau

menggantinya. Lalu beliau menjelaskan, bahwa seandainya beliau

melakukan itu berarti itu mengada-ada kedustaan terhadap Allah, dan

tidak ada kezhaliman yang menyamai itu. .
Pendapat lain menyebutkan, bahwa yang mengada-ada

kedustaan terhadap Allah adalah orang-orang musyrik, dan yang

mendustak an ayat-ay at Allah adalah ahli kitab.

5i--::S U3- { ,1,3y ltrsunsgrrhnya, tiadalah beruntung

orang-orang yang berbuat dosa). Ini adalah alasan, karena
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tidak ada yang lebih zhalim daripada orang yang mengada-adakan

kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya. Maknanya

adalah mereka tidak akan memperoleh apa yang mereka cari dan tidak

akan mendapatkan kebaikan. Dhamir pada kalimat,lrA\adalah dhamir

sya' n [perihal], yakni sesungguhnya perihalnya ini.

Kemudian Allah SWT menyatakan buruknya penyembahan

mereka terhadap berhala-berhala, dan menjelaskan bahwa

penyembahan itu tidak mendatangkan manfaat bagi yang

menyembahkan dan tidak mendatangkan madharat bagi yang tidak

menyembahnya. Allah berfirman: it -. - a 62i3-5 (Dan merelca

menyembah selain daripada Allah) maksudnya adalah, mereka

nielampaui batasan Allah SWT dengan menyembah selain-Nya. Ini

bukan berarti meninggalkan penyembahan-Nya secara keseluruhan,

tapi menyertai penyembahan-Nya dengan penyembahan selain-Nya.

AX;tt '&{ Y 1op, yang tidak dapat mendatangkan

kemudharatan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan), yalirni apa

yang tidak mempunyai madharat dan tidak pula kemanfaatan, padahal

hakikat yang disembah adalah memberikan ganjaran bagi yang

menaatinya dan mengkhukum siapa yang durhaka terhadapnya.

, Huruf wawu di sini berfungsi untuk menggabtrngkan kalimat

ini dengan kalimar Gq( 4& S;3 (s$ (dan apabila dibacakan

kepada mereka ayat-ayat Kami). 17 pada kalimat sedangkan { \1

,,1,, ,'ii6- (apa yang tidak dapat mendatangkan kemudharatan kepada

mer eka) adalah maus hul.atau maus huf. Lalu huruf w awu pada kalimat

$ tt, W -7* Ojfri (mereka itu adalah pemberi syafa'at

lcepada kami di sisi Allah) untuk menggabungkan dengan -ar1'-ir{1
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I

(dan mereka menyembah). Mereka mengklaim, bahwa sesembahan-

sesembahan itu akan memberi syafa'at kepada mereka di sisi Allah

sehingga mereka tidak diadzab karena dosa-dosa mereka. Ini adalah

kebodohan yang sangat dari mereka, karena mereka menunggu

syafa'at untuk nanti dari apa yang sekarang saja tidak dapat

mendatangkan manfaat dan tidak pula madharat.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa yang mereka maksudkan

dengan syafa'at adalah diperbaikinya kondisi kehidupan dunawi

mereka.

Kemudian Allah SWT memerintahkan Rasul-Nya SAW untuk

menjawab merek4 Allah berfirman: A P- { lL" 6l <r};5 S

,6il ;- $ 9r{31 Qrat atrant ah, " Ap akah kamu mengab ar kan kep ada

Allah apa yang tidak diketahui-Nya di langit dan tidak [pulal di

bumi?"). Abu As-Samal Al Adawi membacanyu o:#, tanpa tasydid

d*i ,# - (lf. Seaangkan yang lain membacanya dengan tasydid, dai-

,# - 
-t3. 

tututt*ya adalah, apakah kalian memberitahukan Allah

balrwa Dia memiliki sekutu di dalam kerajaan-Nya, yffiE mereka

sembah sebagaimana mereka menyembah-Nya? Atau apakah kalian

memberitahukan kepada-Nya bahwa kalian mempunyai para pemberi

syafa'at tanpa seizin-Nya? Padatral Allah tidak mengakui adarrya

sekutu bagi-Nya maupun pemberi syafa'at tanpa seizin-Nya dari

seluruh makhluk-Nya yang ada di langit-Nya maupun di bumi-Nya?

Inti redaksi ini, bahwa tidak ada wujudnya yang seperti demikian. Di
sini jelas terkandung olokan terhadap orang-orang kafir.

Kemudian mensucikan Diri-Nya dari penyekutuan mereka. Ini

bisa sebagai redaksi permulaan, tidak termasuk redaksi dimana Allah
SWT memerintahkan Rasul-Nya untuk menjawab mereka.

Kemungkinan juga merupakan kelengkapan apa yang diperintahkan
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kepada Nabi SAW untuk dikataka kepada mereka sebagai jawaban

bagi mereka.

Hamzah dan Al Kisa'i membacanya <;tj- \L7, dengan

hurufya'. Sedangkan yang lain dengan huruf tr' O";-i|. Abu Ubaid

memilih qira'ah yang pertama.

Firman-Nya: i$11 :Jr*j C7y,i6J1 ';tKi (Manusia

dahulunya hanyalah satu umat, kpmudian mereka berselisih).

Penafsirannya telah dikemukakan dalam surah Al Baqarah. Maknanya

adalah, dahulunya manusia itu adalah satu umat yang mengesakan

Allah SWT dan beriman kepada-Nya. Lalu sebagian menjadi kafir dan

sebagian lainnya tetap beriman, sehingga sebagiannya menyelisihi

sebagian lainnya.

Az-Zajjaj berkata, "Mereka itu bangsa Arab, mereka

melakukan kesyirikan. "

Ia juga berkata, "Setiap anak dilahirkan di atas fithrah, lalu

mereka berbeda-beda saat baligh."

Penafsiran pertama dalam hal ini lebih tepat. Maksudnya

adalah bukan berarti setiap kelompok membuat agama kekufuran

tersendiri yang menyelisihi lainnya, tapi yang dimaksud adalah

Sebagian mereka kafir dan sebagian lainnya tetap di atas tauhid

sebagaimana yang tadi kemukakan.

<43 c i'-,;' ?1'- {13 Qrrtou tidaklah karena suatu

ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu) maksudnya adalah,

Allah tidak akan memutuskan di antara mereka mengenai apa yang

mereka perselisihkan kecuali pada hari kiamat. AS. G4 @asttlah

telah diberi keputusan di antara mereka) sewaktu di dunia.
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(tentang apa) yarg mereka (;^fi 94. Qtersel.isihlcan itu). ltkgurr

tetapi Allah tidak melakukan semua itu karena telah adanya ketetapan

yang tidak berubah.

Satu pendapat menyebutkan, bahwa makna ;i$. 'tnt

Qtastilah telah diberi keputusan di antara mereka) adalah, dengan

terjadinya kiamat atas mereka. Ada yang mengatakan bahwa

maknanya adalah pastilatr diselesaikan pembinasaan mereka. Ada juga

yang mengatakan, bahwa ketetapan itu adalah Allah menangguhkan

umat ini sehingga tidak membinasakan mereka dengan adzab di dunia.

Ada yang mengatakan, bahwa ketetapan itu adalah: Allah tidak

menghukum seseorang kecuali dengan hujjah, yaitu diutusnya para

rasul sebagaimana yang difirmankan-Nya , {;5 gi f; Gr* K Y:

(Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang

rasul) (Qs. Al Israa' [17]: l5). Ada juga yang mengatakan, bahwa

ketetapan itu adalah firman-Nya: ..*, \fbi ?"iA (rahmat-Ku

m e nd ahului ke mur kaan- Ku).

Isa bin Umar membacany" (, dalam bentuk bina' lil fa'il,

sedangkan yang lain membacanya'g4i,dalam bentuk bina' lil maf'ul.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ikrimah, dia berkata, "An-

Nadhr berkata, 'Pada hari kiamat nanti, Laat dan lJu,a akan

memberiku syafa'at'. Maka Allah menurunkan ayat: b ,-(l ;3

@ o;-siA${ ,aL"*p" 4Ki bL;i'i & :};i
tX,-$ '$f|'l Y ;l o.i ,r 6:'#-5 (makn siapakah yang

lebih zholim daripada orang yang mengada-adakan kedustaan

terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya,

tiadalah beruntung orang-orang yang berbuat dQsa. Dan mereka
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menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat

mendatanglrnn kemudharatan kepada mereka dan tidak pula

kemanfaatan)."

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya: \;tGf' (,'r-5 'C 7y C61 'b( 6 (manusia

dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih), Ibnu

Mas'ud berkata, ,ste ub ry'f lOulunya mereka berada di atas

petunjuk)." Diriwayatkan pula bahwa dia membacanya demikian.

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi

Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Mujahid mengenai

firman-Nya: ','ii 'C Jy ,i(}Jl ig fr(manusia dahulunya

hanyalah satu umat), dia berkata, "Maksudnya adalah Adam saja.

1$G6 (kemudian mereka berselisih), yaitu ketika salah seorang

anak Adam membunuh saudaranya."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi mengenai ayat

ini, dia berkata, "Dulunya manusia itu memeluk agama yang sama,

yaitu agama Adam, lalu mereka tufur. Seandainya Allah tidak

menangguhkan mereka hingga Hari Kiamat, tentulah telah diputuskan

perkara di antara mereka."

jt_i;y;a ;\+;irt Gy fit ie;3 e

I

,i

l

:

I

{

'11'* +4" Sjsi <rj6j

,i @ <,;Kt ('o;{<. it, Ly?K U 6\ S'qv,:e 3<3,,{

4 et,tr i;-ti,+hi + $rtt-*;;Sli O:S;iiu';ti

t:"y iffi ;fi .r-.}'efi J\i)i 6:t-61, @'u+iA G &J
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o,k $ u Ui ?:q:r,3nr; er q-e q,.t;;6

'* 6K +$ S, G5 q'OrX'"'rg 
^iW 

;", x;
i$i #i.:"65 #,6.i\Ai,fr.S''l "&*11fr@ ASAi

q W {+r $*\tt\ e;ai't1"# & "W ct

@cl:t,;K
"Dan mereka berkatar'Mengapa tidak diturunkan kepadanya

(Muhammad) suatu keterangan (mukjiza) dari Tuhannya?, Maka
katakanlah,' S es ungguhnya yang gh aib itu kep unyaan Allah ; s ebab

ilu tunggu (sajalaU olehmu, sesungguhnya aku bersaina kamu
termasuk orang:aTsng ydng menunggu,. Dan apabila Kami

merasakan kepada manusia suatu rahmat, sesudah (datangnya)
bahaya menimpa mereka, tiba-tiba mereka mempunyai tipu daya
dalam (menentang) tanda-tanda hehuasaan KamL Katakanlah,

'Allah lebih cepat pembalasonnya (atas tipu daya itu),.
Ses ung g uhny a malaikat-malaikat Kami menulis kan tip u day amu

Dialah yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, dan
(berlayar) di lautan. Sehingga apabila kamu berada di dalam

bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang
ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka
bergembira karenanya, datanglah angin badai, dan (apabila)

gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin
bahwa mereka telah terkepung (bahaya), maka mereka berdoa

kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya semata-
mata. (Mereka berkata),,sesungguhnya jika Engkau

menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk
orang-orang yang bersyukur'. Maka tatkala Allah menyelamatkan

mereka, tiba-tiba mereka membuat kezhaliman di muka bumi tanpa

.r1.7 i1(
tft tt -DJ
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(atasan) yang benar. Hai manusia, sesungguhnya (bencana)

kezhalimanmu akan menimpa dirimu sendiri; (hasil kezhalimanmu)

itu hanyalah kenikmatan hi.dup duniawi, kemudian kepada Kamilah

kembalimu,lalu Kami kabatkan kepadamu apayang telah kamu

keriakan." (Qs. Yuunus [10] : 20-23)

Firman-Nya: <-,j;ij (Dan merepa berpata). Di sini Allah

SWT menyebutkan jenis keempat dari kehinaan mereka, dan ini

merupakan sambungan dari 6::#j (dan mereka menyembah)-

Kalimat. ini diungkapkan dengan bentuk mudhari' untuk

menghadirkan gambaran apa yang mereka katakan.

satu pendapat menyebutkan, bahwa yang berkata itu adalah

orang-orang Makkah. Tampaknya, mereka menganggap sepi apa yang

telah diturunkan kepada Rasulullah SAW berupa ayat-ayat yang jelas

dan mukjizat-mukjizat yang perkasq yang sebenarnya apabila hanya

Al Qur'an maka sesungguhnya itu sudah cukup sebagai bukti yang

nyat4 jelas lagi pasti. Yalmi mereka mengatakan, mengapa tidak

diturunkan kepadanya suatu tanda di antara tanda-tanda yang kami

usulkan dan kami mintakan kepadanya, seperti menghidupkan

kembali orang yang sudah mati, merubatr gunung menjadi emas, dan

sebagainya?

Kemudian Allah SWT memerintahkan beliau agar menjawab

mereka. Allah berfirman: ;t +$rt Ciy ii (*"*" katalmnlah,

"sesungguhnya yang ghaib itu kepunyaan Allah") maksudnya adalah

turunnya ayat adalah perihal yang ghaib, dan hanya Aflah-lah yang

khusus mengatehui itu dan menyembunyikan itu di sisi-Nya. Aku

tidak mengetahui itu, tidak juga kalian, dan tidak pula makhluk-

makhluk lainnya.
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iib;6 (sebab itu tunggu [sajalahJ olehmu) turunnya tanda-

tanda yang kalian usulkan itu,

O"r{.-fi G &J illrrrunssrrhnya aku bersama kamu

termasuk orang-orang yang menunggu) turunnya itu. Ada juga yang
mengatakan, bahwa maknanya adalah tunggulah ketetapan Allah
antara aku dan kalian dengan dimenangkannya kebenaran atas

kebatilan.

Firman-Nya: A 3<3 ,4 6y W if, +" U efi ,;Ui 6i-fsg

o'4t'. loan apabila Kami merasakan kepada manusia suatu rahmgt,

sesudah [datangnya| bahaya menimpa mereka, tibaliba mereka
mempunyai tipu daya dalam [menentangJ tanda-tanda kekuasaan
Kami). Setelah Allah SWT menerangkan pada ayat yang lalu, bahwa
mereka meminta suatu bukti sebagai bentuk pembangkangan dan reka
perdaya mereka, dan menegaskan itu dengan apa yang disebutkan-
Nya di sini, bahwa Allah SWT memberikan rahmat dari-Nya setelah
mereka ditimpa bahaya, mereka malah melakukan kebalikan dari
nikmat yang agung ini, yaitu reka perdaya mereka terhadap ayat-ayat
Allah.

Yang dimaksud dengan memberikan rahmat Allah SWT
kepada mereka adalah melapangkan rezeki mereka, menurunkan
nikmat kepada mereka yang berupa hujan dan bagusnya buah-buatran
setelah mereka ditimpa paceklik dan sempitnya penghidupan. Namun
mereka tidak mensyukuri nikmat-Nya dan tidak menghargainya
sebagaimana mestinya, bahkan mereka malah menyandarkan itu
kepada berhala-berhala mereka yang sesungguhnya tidak dapat
mendatangkan manfaat dan tidak pula madharat, serta menghujat ayat-
ayat Allah dan mereka-reka alasan untuk menolak seluruhnya. Itulatl
makna tipu daya dalam ayat ini.

t
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Lafazh 6l y*g pertama adalah lafazh syarat, dan jawabnya

adalah 3<1 ,{$yQiba-ttba mereka mempunyai tipu daya). Sedangkan

ril yang kedua adalah fuj aiyyah (mengandung arti tiba-tiba). Demikian

makna yang disebutkan oleh Al Khalil dan Sibawaih'

Kemudian Allah SWT memerintahkan Rasul-Nya untuk

menjawab mereka, Allah pun berfirman (fl'65f^l $ {l*tot*,loh,
*Allah lebih cepat pembalasannya [atas tipu daya ituJ") maksudnya

adalah, lebih cepat hukumannya. Bentuk afal tafdhil (superlatifl ini

menunjukkan bahwa tipu daya mereka itu cepat, akan tetapi tipu daya

Allah lebih cepat daxi itu. Latazh $y fujaiyyah menunjukkan

kecepatannya, karena maknanya adalah sesungguhnya mereka tiba-

tiba saja mempunyai tipu daya, yakni melakukan tipu daya secara

tiba,tiba dan cepat. Disebutnya pembalasan dari Allah SWT sebagai

tipu daya adalah sebagai bentuk penyerupuuul kata sebagaimana yang

banyak terdapat di dalam ungkapan-ungkapan Al Kitab yang Mulia

ini.

<r;;*3, 6 6;K tr", iy(sesungguhnya malaikat-malaikat

Kami menuliskan tipu dayamu). Ya'qub dalam satu riwayat dan Abu

Amr datam satu riwayat, membacanya o'ijrlJi, dengan huruf ya',

sementara yang lain membacanya dengan huruf tr"o:r:fu. Maknanya

adalah bahwa para utusan Allah itu, yakni para malaikat, menuliskan

tipu daya orang-orang kafir yang tentunya hal itu tidak luput dari

pengetahuan para malaikat yang memang bertugas menjaga manusia.

Apalagi bagi Dzat Yang Maha Mengetahui, tentu saja hal itu tidak

luput dari pengatahuan-Nya. Di sini terkandung ancaman yang keras.

Redaksi ini sebagai kalimat alasan untuk kalimat yang sebelumnya,

karena jika makar mereka itu zhahir maka itu tidaklah samaf, sehingga
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siksaan Allah sudah pasti terjadi tanpa dapat dihindari. Makna ayat ini

hampir mirip dengan makna ayat terdahulu, yaitu: *:i'bfrij 3t:rf:
(dan apabila manusia drtimpa bahaya). Hanya saja di sini ada

tambahan, yaitu bahwa mereka tidak hanya berpaling, tapi juga

membuat tipu daya terhadap ayat-ayat Allah.

Firman-Ny a: d1, ,{t a W-,s5\; (Dialah yang meniadikan

lramu dapat berjalan di daratan, dan [berlayarJ di lautan). Allah
memberikan penrmpamaan bagi mereka sehingga maksudnya

tersingkap dengan sangat jelas. Makna berjalannya mereka di daratan,

bahwa mereka berjalan dengan kaki mereka yang telah diciptakan

unhrk mereka agar mereka memanfaatkannya dan menunggangi

binatang yang telah diciptakan Allah untuk mereka tunggangi. Makna

berjalannya mereka di lautan, bahwa Allah mengilhami mereka untuk

membuat perahu yang mereka tumpangi untuk menganrngi lautan,

memudahkan itu bagi mereka dan menghindarkan mereka dari sebab-

sebab kebinasaan.

Ibnu Amir membacanya frt. G €rX- g$t $t, dengan huruf

nun dan syin dali!$r sst2gaimana firman-Nyu, ,6'i14\i-4:6 (matm

bertebaranlah kamu di muka bumi) (Qs. Al Jumu'ah 162l: 10).

Maksudnya adatah Allah SWT menebarkan mereka di lautan, lalu
Allah menyelamatkan siapa yaqg Dia kehendaki dan

menenggelamkan siapa yang Dia kehendaki. .

ff, ;!-;u etlai -l 
'3 (sti{ lset tngga apabila kamu berada

di dalam bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-

orang yang ada di dalamnya). Kata glilf adalah kata tunggal, kata

jarnak, kata mudzakkar dan juga muannats. Penjelasannya telah

dikemukakan. Sedangk*, {-fi (dan meluncurlah) bahtera-bahtera itu
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membawa mereka, yakni orang-orang yang menumpanglnya. G-

disini berfungsi untuk menunjukkan batas akhir, dan batas akhirnya

adalah semua yang terkandung oleh kalimat syarat.

Jadi ikatan (batasan; kriteria) dalam syarat ini ada tiga:

Pertama, berada di dalam bafitera. Kedua, meluncurnya bahtera itu

membawa mereka dengan tiupan angin yang baik tanpa ada angin

badai. Ketiga,g"*Lit*ya mereka.

Sedangkan batasan yang terdapat pada redalisiT'awab-nya juga

ada tiga: Pertama, QiL @atanglah menimpanya), yakni, datangnya

angin badai menimpa bahtera itu, atau datangnya tiupan angin yang

baik, yakni disusul dengan tiupan angin badai. Angin badai adalah

angin yang bertiup sangat kencang. Kedua, gk & n Ui 'iig)
(dan [apabilal gelombang dari segenap penjuru menimpanya)' yakni,

dari semua penjuru bahtera, dan maksudnya adalah datang menimpa

para pennmpangnya. ili adalah air yang meninggi di atas laut

(yakni gelombang). Ketiga, 4, S; '6 f:St (dan mereka yakin

bahwa mereka telah terkepung [bahaya), yakni mereka mengira

bahwa mereka pasti binasa. Asal maknanya adalah kepungan musuh

terhadap suatu kaum atau suatu negeri, lalu kepungan ini dijadikan

perumpamaan tentang kebinasaan walaupun tanpa disertai musuh

sebagaimana halnya di sini.

Jawab (;\padaredaksi ,rfri + $$ylopobila kamu berada di

dalam bahtera) adalah kalimat Vi6- @"trnglah) dan seterusnya.

Kalimat 
^i 

'V" (maka mereka berdoa kepada Allah) sebagai badal

aad f& (mereka yakin), karena doa dari mereka itu terjadi ketika
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mereka yakin akan binasa, dan itulah yang mendorongnya, sehingga

itu sebagai badal darinya (penggantinya) dalam bentuk badl isytimal

(penggantian menyeluruh) karena mencakup itu.

Bisa juga kalimat tf" aaaUnpermulaan redaksi, seolah-olah

yang dikatakan: Apa yang mereka lakukan? Lalu dijawab: 
^\ 

V,
(merekn berdoa kepada Allah).

Pada kalimat tr '$-tt (dan meluncurlah bahtera itu

membawa orang-orang yang ada di dalamnya) terkandung pengalihan

bentuk redaksi dai khithaD (bentuk redaksi orang kedua) kepada

ghaibiyah (bentuk redaksi orang ketiga). Penulis Al Kasysyaf
menyatakan bahwa faidahnya adalatr mub alaghah.

' Ar-Razi berkata, "Peralihan dari posisi khithab ke posisi

ghaibiyah di sini menunjukkan kemarahan dan penjauhan

sebagaimana kebalikannya' pada firman-Nya: 34' i(i (Hanya

Engkaulah yang kami sembah) (Qs. Al Faatihah [1]: 5) yang

menunjukkan kerelaan dan pendek atart."

Lafazh ',"r9 (dengan mengikhlaskan) dibaca nashab karena

berfungsi sebagai hal, yakni mereka tidak menodai doa mereka

dengan nb apa pur| sebagaimana kebiasaan mereka di selain kondisi
ini, yaitu mereka mempersekutukan berhala-berhala mereka di dalam

doa. Namun ini bukan karena keimanan kepada Allah semata, tapi
karena mereka ingin agar Allah menyelamatkan mereka dari

kebinasaan yang tengah mengintai mereka, karena mereka tahu bahwa

tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka selain Allah SWT. Ini
menunjukkan bahwa para makhluk itu kembali kepada Allah dalam

kondisi-kondisi genting, dan bahwa doanya orang-orang yang sedang

terdesak adalah dikabdlkan, walaupun dia orang kafir.
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Ayat mengandung penjelasan bahwa orang-orang musyrik itu
tidak menoleh kepada berhala-berhala mereka dalam situasi-situasi

s.eperti ini. Sungguh aneh di kalangan orang Islam malah ada

golongan-golongan yang meyakini itu pada orang-orang yang telah

mati. Tatkala mereka terkepung bencana kematian seperti situasi itu,

mereka malatr menyeni orang-orang yang telah mati aan iiaat
mengikhlaskan doa kepada Allah seperti yang dilakukan oleh orang-

orang muysyrik, yaitu sebagaimana hal itu diriwayatkan secara

mutowatir kepada kita sehingga bisa dipastikan kebenarannya.

Silakan lihat, semoga Allah menunjuki Anda, apa dampak

keyakinan-keyakinan syaithani itu? Kemana mengantarkan para

penganutnya? Kemana syetan mencampakkan mereka? Bagaimana

kepatuhan mereka dan penguasaan syetdn atas mereka? Sampai-

sampai mereka benar-benar patuh yang tidak disamai oleh para

penyembah berhala. Inaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun.

Huruf lam padakalimat .eS ID GA 6 (sesungguhnya jika

Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini) adalah lam pijakart
sumpah, yakni mereka mengatakan itu. Kata penunjuk pada kalimat

+$ p2 @ari bahaya rni) menunjukkan kepada peristiwa yang

mereka alami, yaitu terkepung kebinasaan di laut. Sedangkan huruf

lam padakalimat 6K Qtastilah kami almn) adalah jm,vab kalimat

sumpah, yakni tentulah pada setiap situasi kami termasuk orang yang

menysukuri nikmat-Nya yang Engkau anugerahkan kepada kami.

Termasuk di antaranya nikmat ini yang tengah kami mohonkan

kepada-Mu agar Engkau melepaskan kami dan kesulitan ini dan

menyelamatkan kami darinya. Ada juga yang mengatakan, bahwa

redaksi ini adalah maf' ul -ny a V (mer eka b er do a).
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Firman-Nyu, 'ri*111i' (Maka tatkala Altah menyelamatkan

merelm) dari bahaya yang menimpa mereka itu dan mengabulkan doa

mereka, mereka malatr tidak memenuhi apa yang mereka janjikan dari

diri mereka sendiri, bahkan mereka melalcukan tindak penentangan,

dan bukannya tindak kesyukuran. Mereka melakukan pengrusakan di

muka bumi tanpa alasan yang benar sebagai gantinya tindak
kesyukuran.

Lafazh 6lpada kalimat 'tfr- & tast\ibaliba mereka membuat

lrezhaliman) adalahfujafuah (yakni berarti tiba-tiba), yakni lalu liba-

tiba saja mereka melalnrkan pengrusakan di muka bumi tanpa alasan

yang benar. Sedangkan kata uiir $akni dari kalimat

3iir aa*an (kerusakan), dari ungkapan: t-plt et,yang artinya luka

itu mengarah kepada krusakan. Tambahan kalimat e;*t ,2 (di muka

bumi) untuk menunjukkan bahwa pengrusakan mereka itu mencakup

seluruh negeri di muka bumi. Walaupun pengrusakan tidak mungkin

dilakukan dengan haq, balrkan hanya dilakukan dengan kebatilan.

Namun tambatran kalimat :tJi #, (tanpa [alasanJ yang benar)

menunjukkan bahwa mereka melakukan itu tanpa keraguan dari

merek4 bahkan mereka melakukannya dengan angkuh dan congkak,

karena terkadang mereka melakukan itu dengan keraguan, padahal itu
jelas batil.

6iri l;:art '$"6.,X {y |<5. fit ;6t ($t 1uoi manusia,

sesungguhnya [bencanal kczhalimanmu akan menimpa dirimu

sendiri; ftasil kezhalimanmuJ itu hanyalah kenilcrnatan hidup

duniawi). Setelah Allah SWT menyebutkan bahwa orang-orang yang

telah disebutkan itu melakukan kerusakan di muka bumi tanpa alasan

yang benar, selanjutlya Allah menyebutkan akibat perbuatan itti.
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Ibnu Ishaq, Hafsh dan Al Mufadhdhal membaca dengan

nashab pada kata t, sedarrgkan yang lainnya membacanya dengan

,afo' Lv.Orang yang membacanya dengan nashab menjadikan yang

sebelumnya sebagai kalimat yang sempuma, yakni kezhalimanmu

adalah petaka bagi dirimu sendiri, sehingga '$i. 
ltrrnahmanmu)

bertungsi sebagai mubtada'(subyek) aan i{r31 {F @n n mtenimpa

dirimu .sendiri) sebagai khabar-nya (predikatnya). Kata '$ berada

pada posisi mashdar penegas, sehingga seakan-akan yang dikatakan:

kamu hanya menikmati kenikmatan hidup duniawi. Laht mashdar ini
dan "fi 

'/ diperkiranan sebagai permulaan kalimati

Pendapat lain menyebutkan, bahwa kata '{1 bedxarkan

qira'ah nahshab adalah zharf zaman (keterangan waktu), yakni waktu
nikmatnya kehidupan duniawi. Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu
adalah maf'ul 'lah, yakni untuk nikmatnya kehidupan duniawi.
Pendapat lain menyebutkan, bahwa lafazh if't manshuD karena naz'ul
lrhafizh (partikel penyebab khafadh), yakni Ltt;S Pendapat lain

menyebutkan sebagai hal karena dia mashdar yang bermal<na maf'ul,
yakni ;#.Mayoritas pendapat ini telah didiskusikan terkait dengan

alasan nashab-nya.

Adapun yang membaca 'i7 Aengan zctfu', (ir5; maka dia

menjadikannya sebagai khabar mubtada', yakni kezhaliman kamu

adalah kenikmatan hidup duniawi. Sementara g fF (atran

menimpa dirimu sendiri) berkaitan dengan mashdar, perkiraannya

adalah sesungguhnya akibat kezhalimanmu akan menimpa orang-

orang sepertimu dan yang jenisnya seperti jenismu; hasil

kezhalimanmu itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi yang
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manfaahya tidak abadi. Jadi, yang dimaksud dengan #menurut
pengertian ini adalah keturunan jenis mereka. Diungkapkan dengan

kata anfus (diri) karena makhluk yang sejenis akan saling mengasihi.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa kata '$ dibaca rafa'

berfungsi karena sebagai khabar kedua. Pendapat lain menyebutkan,

bahwa ini sebagai khabar unhrk mubatada'yang dibuang, yakni '$
t,,

Lu'.

An-Nahhas berkata, "Qira'ah dengan rafa' menyebabkan

lafazh "$i. lt unafimanmu) padq rafa' karena berfungsi sebagai

mubtada', derrr Hmbar-nya adalatr Qlli't;:Aii '{3 @enitcmatan hidup

duniawi). Sementara g {S 1ot*n menimpa dirimu sendiri)

berfrrngsi sebagi maful aari'$5i. (kezhalimanmu).Bisa juga khabar-

"yu $rin {p gton menimpa dirimu sendiri) dan mubatada'-nya

dibuang, yakni r;tfur };"ir L(J'U; (demikian itulah kenilonatan hidup

duniawi)atau 6fur t('Jt L6 $ lttutalt kenikmatan hidup duniawi))'

Sebagian pandangan tadi telah didiskusikan terkait dengan

alasan bacaan rafa' tersebut secara panjang lebar. Kesimpulannya,

bahwa bila # f16 aiiaa*an sebagai khabar mubatada', maka

maknanya adalah kezhaliman yang dilakukan tanpa alasan yang benar

adalah kezhaliman terhadap diri si pelaku sendiri berdasarkan dosa

yang kembali kepadanya sebagai balasan atas kezhalimannya. Narnun

bila khabar-nya adalah '$, maka maksudnya adalah, kezhaliman

jenis manusia ini terhadap sebagian lainnya adalah sangat cepat

berlalu dan sima, seperti halnya semua kenikmatan kehidupan dunia
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karena itu semuanya cepat sirna dan punah, tidak banyak faidahnya

dan tidak begitu berarti.

Kemudian Allah SWT menyebutkan balasan apa atas

kezhaliman itu di akhirat kelak di samping adanya acaman yang keras.

Allah pun berfirman, &7 qL '* (kemudian kepada Kamilah

lrembalimu). Didahulukarutya khabar untuk menunjukkan

pembatasan, maknanya adalah sesungguhnya kamu setelah kehidupan

dunia dan kenikmatan ini aka dikembalikan kepada Allah, lalu Allah

mengganjar orang yang berbuat buruk dengan keburukannya dan

orang yang berbuat baik dengan kebaikannya.

<rli? iK6, W (lalu Kami kabarkan kepadamu apa yang

telah lramu kerjakan) di dunia, yakni Karni memberitahukan kamu

tentang apa yang telah kamu perbuat sewaktu di dunia, yang baik

maupun yang buruk, yaitu pembalasan, sebagaimana Anda

mengatakan kepada orang yang berlaku buruk, 'c-ib Uq Opti latu

akan memberitahumu apa yang telatr kau perbuat). Dalam ayat ini

terkandung ancaman yang keras dan menakutkan.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ar-Rabi' mengenai firman-

Nya: 'sr!;S G &J 4y. tiyiA @ebab itu tunggu (saiatah)

olehmu, sesungguhrrya aht bersama kamu termasuk orang-orang

yang ,ilenunggu), dia 6erkatA "Membuat mereka takrt akan adzab dan

siksa-Nya."

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi

Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Mujahid mengenai

firman-Ny a: r31ir: 9 3{J A 6y i?3 rfr ; U'eH J()i 6i(ig (dan

apabila Kami merasakan kepada manusia suatu rahmat, sesudah

[datangnyal bahaya menimpa merelca, tiba-tiba mereka mempunyai
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tipu daya dalam (menentang) tanda-tanda kelansaan Kami), dia

berkata, "Olokan dan pendustaan."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij mengenai

firman-Ny a: 4,, X; 'fi( (jV-, ga" merelm yakin bahwa mereka

telah terkepung [bahayaJ), diaberkata, "Maksudnya adalah binasa."

Ibnu Abi Syaibah, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Sa'd bin Abi Waqqash yang intinya, bahwa ketika

Nabi SAW memutuskan vonis hukuman mati atas sejumlah orang,

termasuk di antaranya Ikrimah bin Abu Jahal, dia pun lari dari

Makkah dan menyeberangi lautan, lalu dia terkena badai angin. Para

penumpang perahrxrya berkata kepada para pemilik perahu,

"Selamatkan diri kalian, karena, tuhan-tuhan kalian tidak dapat

menolong kalian sedikit pun." Maka Ikrimah berkata, "Jika keikhlasan

tidak menyelamatkan di lautan, maka tidak ada pula yang

diselamatkan di daratan. Ya Allah, sesungguhnya bagi-Mu sumpah,
jika Engkau menyelamatkanku dari apa yang tengah aku alami ini,
maka aku akan mendatangi Muhammad hingga aku letakkan tanganku

di tangannya, dan sungguh aku akan meminta maaf dengan tulus
kepadanya." Lalu dia pun datang dan memeluk Islam.5

Abu Asy-Syaikh, Ibnu Mardawaih, Abu Nu'aim, Al Khathib
dalam Tarikh-nya dan Ad-Dailami dalam Musnad Al Firdaus
meriwayatkan dari Anas, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

;jr1 ,t-ki 13 ,lli;jit ,l9;-U;f * gtn '# Ul.5 lrigo hat yang atran

dikembalikan kepada pelalatnya: Makar, pelanggaran dan

kezhaliman). Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat: eG.

t shahth.
HR. An-Nasa'i (71106) dan Abu Daud (2683).
Hadits ini disebutkan oleh Al Albani dalarn Ash-Shabihah (1723).
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g {F 'F:X. 6t if:i (Hai manusia, sesungsuhnva [bencanaJ

lcezhalimanmu alcan menimpa dirimu sendiri), -L'UJtUrl ';5 e-\;
(Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang

merencanalrannya sendin) (Qs.Faathir [35]: 43), aan Lk-U3$(K;fr

"*.5 iF (Maka barangsiapa yang melanggar janiinya nisctya akibat

dia rnelanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri) (Qs. Al Fath

[48]: l0)."

Diriwayatkan oleh Al Hakim -dia menilai hadits itr shahik-,

Al Baihaqi dalam Syt'ab Al Iman, dari Abu Bakrah, dia berkata,

"Rasulullah SAw bersabda, e '&:, Ay,l$- &r irf ,V6. t i:t g I
'# (Janganlah kamu meruhalimi dnn iangan pu[a menjadi orang

zhalim, lrsrena sesungguhrrya'Allah telah berfirman, "Sesungguhnya

[bencanal lcezhalimanmu akan menimpa dirimu sendiri ")."6

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan daxi Makhul, dia berkata

"Tiga yang barangsiapa melakukannya maka dia berada di atasnya,

yaitu: Makar (tipu daya), keztraliman (aniaya) dan pelanggaran

(sumpah/janji). Allah SWT berfirman,

(sesungguhnya [bencanal kezhalimanmu

;# {Y'g rav

alran menimpa dirimu

sendiri);'

Saya katakan: Selayaknya ketiga hal ini ditambah lagi dengan

apa yang ditunjukkan oleh Al Qur''an, batrwa itu kembali kepada

pelakunya, yaitu penipuan, karena Allah telah berfirnan, ':"1 5&*g-

&31 $y Siil- Yj lj:,tt 't$U (uereka hendak menipu Attah dan

6lfi- Al Baihaqi dalamlsy-S)u'ab (6671) dan Al Hakim Q1338).
Al Hakim mengatakan bahwa hadits ini shahih, dan pendapatnya ini disepakati

oleh Adz-Dzahabi.
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orang-orang yang beriman, padahal merekn hanya menipu diri) (Qs.

Al Baqarah l2l:9).

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"Rasululiah SAW bersabda, W 
'f,$' 

3il fr "b k ,rU. 'l

(seandainya gunung menzhalimi gunung lainnya, tentulah yang

zhalim dari antara keduanya itu akan roboh [diratakan)." Ibnu

Mardawaih juga meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Umar.

\r,6$ 3Q.rIJg6;Aib;$ {S6t ,i:Ji SrGy

{Srilf 4; ;iI.ii tG, F,,fi:!Ar+-t:f:'i't5 3\!i 3"c

G i ir r4; Wr33 5\i tr S4 #\ 16W 6:35
Aai,( $y\i, $'i;$@ ;i:'c- f- tA *Si 36' AK o' 

t'iu,

si.{;\;c. 5 ta't;,Ar_$ S @ * yi, Jf\1.) J c*ci

t;- '.,iv@r 6-,i!1 a pir; .pl .-t.fi -v^ 
rs;53 r*a

;, >it u*K ;rv ;" ;rt G 4 (,"tu, #jj W, # i6,+e-ii

* K ur."fft6:fv,ite6@I 6rti ffi) "{v &Kf
;rt 3\r;$";;tAu,# k L1r ;ut( G} <4t# #;r"

@ <;rx. \jrc, rT i,:6"9t lil;
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"Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, adalah

seperti air (hujan) yang Kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah

dengan suburnya karena air itu tanam'tanaman di bumi, di

antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga

apabila bumi itu telah semparna keindahannya, dan memakai

(p ula) p er h ias anny a, dan p emilik'p emilikny a men gir a b ahw a

mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya adzab

Kami di waktu malam atau siang, lalu Katmiiadikan (tanam- 
.

tanamannya) laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-

akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah Kami

menj elas kan tanda-tdnda kekuasaan (Kami) kepada orang-orang

yang berJikir. Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (surga), dan

menunjuki orang yang dikehendaki'Nya kepadaialan yang lurus

(Islam). Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang

terbaik (surga) da,n tambahannya. Dan muka mereka tidak ditutupi

debu hitam dan tidak (pula) kehinaan. Mereka itulah penghuni

surga, mereka kekal di dalamnya Dan orang-orang yang

mengerjakan keiahatan (mendapat) balasan yang setimpal dan

mereka ditutupi kehinaan. Tid.ak ada bagi mereka seorang

pelindungan pun dari (adzab) Allah, seakan-akan muka mereka

dit ut up i dengan keping an-kep ingan malam y an g g elap g ulita.

Mereka itulah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

(Ingatlah) suatu hari (ketika itu) Kami mengumpulkan mereka

semuanya, kemudian Kami berkata kepada orang-orang yang

mefnp ers ekutukan (Tuhan), ( Tetaplah kamu dan s ekutu-s ekutumu

itu di tempat-tempatmu itu'. Lalu Kami pisahkan mereka, dan

berkatalah s ekutu-sekutu merekar' Kamu sekali-kali tidak pernah

menyembah kami. Dan cakuplah Allah meniadi saksi antara kami

dan kamu, bahwa kami tidak tahu menahu tentang penyembahan

kamu (kepada kami)'. Di tempat itu (padang Mahsyar), tiapaiap diri

merasakan pembalasan dari apa yang telah dikeriakannya dahulu
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dan mereka dikembalikan kepada AAah Pelindung mereka yang
sebenarnya dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-

adakan." (Qs. Yuunus [10]: 24-30)

Setelah menyebutkan tentang kenikmatan dunia, Allah SWT'

menyebutkan dengan redaksi baru yang mengandung keterangan

mengenai perihalnya dan kecepatan sirnanya, dan bahwa kenikmatan

dunia itu akan kembali sirna setelah kemilaunya memenuhi mata dan

kemewahannya menelikung jiwa. Lalu menyeret para pemiliknya ke

area saling menumpahkan darah dan saling merusak kehormatan

karena saking cintanya terhadap kenikmatan dunia dan kemegahannya

ifu, dan karena ketamakan akan kesenangannya serta ketatnya
persaingan untuk meraih apa-apa yang dicenderungi oleh jiwa.

Allah menggambarkannya dengan perumpamarm yang

berurutan, Allah pun berfirm an: JAi 'e'^{;1 {S $hi ,F,ii 3; Csy

(sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, adalah seperti
air [hujanJ yang Kami turunlmn dari larlgif) hingga akhir ayat.

Maknanya adalah perumpamaannya dalam hal kecepatan sirnanya dan

karakternya yang memiliki sifat-sifat kontradiktif dengan hakikatnya
beserta penjelasannya. Yaitu seperti berbagai tanaman di muka bumi
yang keindahan, kemewahan dan kemegahannya cepat sirna, yang

mana sebelumnya tampak indatr memukai, hijau lagi segar, bahkan
rangkaian dahan-dahannya yang saling bersilangail, dedaunannya
yang saling bersalaman, sinar catrayanya yang berkemilauan, dan juga
pesona bunga-bunganya yang sangat menawan. Perumpamaan itu
bukanlah apa yang dicakup oleh huruf kaaf lyang berarti: sepertil di

dalam firman-Nya: JAi'*'^$ ${(seperti air [hujanJ yang Kami

turunkan dari langif), akan tetapi apa yaurug dapat difahami dari isi
redaksinya.
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Huruf ba' padakalimat 6i'li LG .9; tE6 (lalu tumbuhlah

dengan suburnya karena air itu tanam-tanaman di bumi) adalah

sababiyyah (menunjukka sebab), yakni lalu disebabkan itu, tumbuhlah

dengan suburnya tanam.tanaman di bumi dengan saling merambah

satu sama tainnya hingga mencapai batas kesempurruum. Bisa juga

yang dimaksud adalatr tana6an di awal hrmbuhnya dan permulaan

perkembangannya tidaklah menarik, namun setelah air hujan turun

menyiraminya, tanaman itu pun tumbuh dan berkembang hingga

berbaur dengan beragaman jenis lainnya.

'Jj'.i:15 36i 'S:'(-Q @i antaranya ada yang dimalcan yanusia)

yang berupa bijibijian, buah-buahan, dan sayuran, hingga bumi pun

menjadi sempurna keindahannya. Di dalam Ash'Shifoafu disebutkan

adalah U?!j, adalatr +il' (emas), kemudian segala bayangan

keindahan diserupakan dengannya." Maknanya adalah ketika bumi

telatr menyandang warna indatrnya yang sebagiannya menyerupai

warna emzls, sebagian lainnya menyerupai wailra perak, sebagian

Iainya menyerupai warna berlian dan sebagian lainnya menyerupai

warna intan.

Asal kata '$iy aaaloh'of-p, lalu huruf ta' di-idgham-karr

(dimasukkan) kedalam huruf zay Lalu ditambahkan alif washl,L<arcna

huruf yang di-idgham-kat itu sebagai dua huruf, yang pertama sulann,

sedangkan yan{suhtntidak mungkin di awal.

Ibnu Mas'ud dan Ubay bin Ka'b membacanya "*{55, sesuai

asalnya. Al Hasan dan Abu Al Aliyah menbacanya'r{t11, seperti

wazan 'r:jtit, yang artinya mengenakan perhiasan padanya,

diserupakan dengan pengantin yang mengenakan pakaian bagus

berwama wami. Auf bin Ubay mengatakan, bahwa artinya indah. Para

guru kami membacanya'citi;tj seperti wazan 'c't'st9.t- Dalam salatr
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satu riwayat Al Maqdumi dicantumkan Utit5, asalnya 'cl-ti seperti

wazon *tfi. Asy-Sya'bi dan Qatadah membacanya 6!-;fr. Makna

semua qira'ah ini adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi.

-W 6iri {f 
-\if[ 4; (dan pemitik-pemititmva

mengira bahwa mereka pasti menguasailrya), yakni, kuat dugaan

mereka. Atau mereka yakin, bahwa mereka pasti bisa memanennya

dan memanfaatkannya. Dhamir pada-'Q! adalah untuk i"\\i (bumi),

dan yang dimaksud dengan tanam-tanaman adalah yang ada di
atasnya.

#i li3 gibaaiba datanglah kepadanya adzab Kami), iru

adalah iawab 
-$y (anabila), yakni datanglah perintatr Kami untuk

membinasakan.dan menghancurkannya. Allah mengumpakannya

dengan sebagian hama tanaman.

l5e; W$ (lalu Kami jadikan [tanam-tanamannyaJ

lalrsana tanam-tanaman yang sudah disabit), yakni Kami jadikan

tanaman itu menyerupai tanaman yang sudatr dipanen, yaitu yang

sudah dipotong dari pangkalnya.

Abu Ubaidah berkata, 'uio4t adalatr tanaman yang telah

diketam."

ot'iu<; d k{rro,t*n-akan belum pernah tumbuh kemarin),

yakni seakan-akan tanaman itu tidak pernah ada dan tidak pernah

tumbuh menghijau kemarin. D*i u:- - f,3j! 'r; yan| menempati.

Yang dimaksud dengan rjliadalah waktu yang dekat. Secara bahasa

i,fi' artinya tempat-tempat tinggal.
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Qatadah berkata, "Maksudnya adalah seakan-akan tidak

pernah tumbuh bagus."

Qatadah membacanya ,rt- d.rk, dengan huruf ya' dengan

mengembalikan dhamir-nya kepada U|Ur. Sementara yang lainnya

membacanya dir, dengan huruf /a' dengan mengembalikan dhamir-

nya kepada 6fi

JlfKgemtkianlah),yakni seperti itulah penjelasan yang indah.

,"t:ii Joi 1Xo*i menjelaskan ryat-ayar) Al Qur'an yang di

antaranya adalatr ayat ini.

1';4,- LA(kepaaa orang'orang yang berJikir) mengenai

apa yang dicakupnya. Bisa juga yang dimaksud dengan *t{i adalah

tanda-tanda ciptaan.

Firman-Ny a: JSi rti $yfi${f, (Altak menyeru [manusial ke

Darussalam [surgaJ). Setelatr Allah memalingkan para hamba-Nya

dari kecondongan terhadap keduniaan dengan perumpalnaan tadi,

Allah mendorong mereka untuk menyukai kehidupan akhirat dengan

mengabarkan kepada mereka batrwa seruan ke Darussatam iru adalah

dari Allah I zza wa Jalla.

Al Hasan dan Qatadatr berkata, "Assalaam adalah Allah,

sedang daar-Ny a (negeri-Nya) adalah surga."

lz-Zajjaj berkata, "Maknanya adalatr Allah menyeru ke negeri

keselamatan. Makna firlr aan 'X'll, adalatr samq seperti halnya

Lv}, aanbolr. Contohnya ungkapan seorang penyair,
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k,J {>ilu **
'Kau hidup dengan selamat, wahai Ummu Balv

apalmh lcau akan selamat setelah habisnya kantmmu'."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan ]t3

lylJr adalah ucapan penghormatan, karena paru penghuninya

menerima ucapan salam dari Allah yang bermakna ucapan

penghormatan, sebagaimana dalam firman-Ny u,'& A.'# (Uc ap an

penghormatan mereka dalam surga itu ialah "salaam") (Qs.

Ibraahiim U4]:23).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa flfur aa*ah salah satu

sebutan stuga yang tujuh, yaitu: Pertama,Darussalam; Kedua,Darul

Jalal; Ketiga, Jannatu 'Adn; Keempat, Jannatul Ma'waa; Kelima,

Jannatul Khuld; Keenam, Jannatul Firdaus; Ketuiuh, Jannatun Na'im.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan ]ti

$.tr adalah yang terjadi dari sesama orang mukmin terhadap

sesamanya di surga.

Mereka semua telatr sama sependapat, bahwa pi..lr ]ri adalah

surga, hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai sebab

penamaruum dengan sebutan g>tL.lr ]r's.

# yb Jy|J6- J 4# (dan menuniuki orang vang

ditrehendaH-Nya trepada jalan yang lurus). Altah SWT menjadikan

seruan ke Darussalam bersifat umum, dan me4iadikan hidayah

(petunjuk) khusus bagi yang Allah kehendaki untuk ditunjuki-Nya

sebagai pelengkap hujjatr dan untuk menunjukkan ketidak butuhan-

Nya terhadap para makhluk-Nya.
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Kemudian Allah SWT membagi golongan yang diseru itu

menjadi dua golongan dan menerangkan perihal masing-masing

go I on gan itu, Allah pun berfi rm arr: 
a,1t-3- ;f, 6::fi 'tjA ;.ii\ @ a si o r a n g -

orang yang berbuat baih ada pahala yang terbaik [surgal dan

tambahannya) maksudnya adalah, bagi orang-orang yang berbuat baik

yang melaksanakan amal-amal yang diwajibkan Allah atas mereka

dan menatran diri dari kemaksiatan-kemaksiatan yang ditarang atas

mereka. Yang dimaksud dengan $:AJ adatah.p,Jr 't?it 
@anjaran

yang baik)

Ibnu Al Anbari berkata, "Orang Arab menantikan lafazh ini
sebagai karakter yang disukai lagi disenangi, karena itulah tidak

di sebutkan m au s huf-ny a."

Ada juga yang mengatakan, batrwa yang dimaksud dengan

gA aaaan surga.

Adapun tambatran dimaksud, menurut suatu pendapat, batrwa

maksudnya adalah karunia yang ditambattkan kepada ganjaran

tersebut, seperti firman-Ny u, "ot)i d iL-rt'{rA ;i}A (Agar

Allah menyempurnakan kcpada mereka pahala merelm dan

menambah kepada *ereka dari knrunia-Nya) (Qs. Faathir [35]: 30).

Pendapat lain juga menyebutkan, bahwa tambahan itu adalatr melihat

Wajatr Allah Yang Mulia. Pendapat lain menyebutkan, bahwa

tambahan itu adalah dilipat gandakannya sahr kebaikan menjadi

sepuluh kali lipatrya. Pendapat lain menyebutkan, batrwa tambahan

itu adalah berupa kamar yang terbuat dari mutiara. Pendapat lain

menyebutkan, bahwa tambatran itu. Pendapat lain menyebutkan,

bahwa tambahan itu adalah .rmpunan dan keridhaan dari Allah. Ada
juga yang mengatakan, bahwa itu adalah, Allah SWT memberi

mereka dari karunia-Nya di dunia yang tidak diperhitungkan pada

76 TAFSIR FATHUL QADIR



mereka. Ada juga yang mengatakan selain itu, namun tidak banyak

faidahnya untuk dikemukakan. Insya Allah di akhir pembahasan ini

akan dikemukakan mana yangbenar.

'rt'rS;yS;i;fr t^5-{;(dan muka meretra tidak ditutupi debu

hitam dan tidak [pulaJ'kehinaan).Makna !ij- adalahmenyusul dan

mendapatkan. Dari pengertian ini dikatakan: "rirt; i>f" 1*ut puber),

yakni bila sampai pada kondisi dewasa. Ada juga yang mengatakan,

bahwa maknanya adalah meninggi, dan ada juga yang mengatakan

bahwa maknanya adalah menutupi. Maknanya saling mendekati. liir
adalah j6j' (debu). Dari pengertian ini terdapat ungkapan Al

Farzadail,

t:i ti'c,rl1St i'ri ,s j L'-r ry ,illJt e.t'>r.77

"Dinobatkan dengan selendang raja yang diifuti

dengan gelombang yang tampak di atasnya ada panii'panji dan

debu."

' Al Hasan membacanyu 'r$, dengan suhtn pada huruf ta'.

Maknanya sama, derhikian yang dikatakan oleh An-Nahhas. Bentuk

tunggatnya ii. eaupor, iiitt udututt apa yang tampak pada wajah

karena ketundukan, kekalatran, kehinaan dan kerendatran. Maknanya

adalatr di atas wajah mereka tidak terdapat debut dan tidak tampak

kerendahan' Pendapat lain menyebutkan bahwa;lir aaaan kesedihan'

pendapat lain menyebutkan bahwa pl aaaunhitamnya wajah.%da

juga yang mengatakan bahwa 'iat aaalahasapnya neraka.

iy$ W $r;:X ,:*'l ,!s4i\ 1*rr"t@ itutah penghunt sursa,

merelra ketral di dalamnya) kalimat ini ditujukan kepada orang-orang
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yang disifati dengan sifat-sifat tadi, yaitu para atrli surga. Mereka

kekal di dalamnya dengan menikmat berbagai kenikmatan di

dalamnya.

Firman-Nya: tQL,'# iG +q lF '.'--)I\3 (Dan orang-

orang yang mengerjakan kejahatan [mendapatJ balasan yang

setimpal), yaitu golongan kedua yang diseru oleh seruan tadi, dan

kalimat ini di-athf-kan (dirangkaikan) dengan 'rFS $)!-(ba7i orang-

orang yang berbuat baik). Seakan-akan yang dikatakan: dan bagi

orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah balasan yang

setimpal. Atau dengan perkiraan dan balasan bagi orang-orang yang

mengerjakan kejahatan adalah balasan yang setimpal. Maknanya

adalah satu keburukan dibalas dengan satu keburukan, tidak lebih dari

itu. Ini lebih mengena daripada pemaknaan yang pertama, karena

redaksi ini merupakan kategori perangkaian dla ma'umul 'amil yar,g

berbeda. Yang dimaksud dengan t:f i"i bisa syirik dan bisa juga

kemaksiatan yang bukan syirik, yaitu berlumurannya para pelaku

kemaksiatan dengan berbagai kemaksiatan.

Ibnu Kaisan berkat4 "Huruf ba' di sini sebagai tambahan.

Maknanya adalah rii, 'yb )tV pototan kejahatan adalah setimpal

" dengannya)." Pendapat lain menyebutkan, bahwa huruf Da' dan yang

setelahnya adalah Hubar, dan'ini berkaitan dengan kalimat yang

dibuang yang perannya diperankan olehnya. Maknanya adalatr irf
&rrAY s (bA*an suatu kejatratan adalatr setimpal dengannya),

seperti halnya ungkapan: + Uf tll (sesungguhnya aku sama

denganmu). Bisa juga berkaitan dengan it!., perkiraanny a adAan )t9

US Wrp 6A** suatu kejahatan adalah sama dengannya), lalu

lrtabar mubtada'-nya dibuang. Bisa juga kata {(f braaapada posisi
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rafa' dengan perkiraan (Maka bagi mereka balasan

n 'iU Qr,tatakeburukan), sehingga seperti firman.Nya: A
[wajiblah baginya berpuasal sebanyak hari yang ditinggalkan itu

pada hari-hari yang lain). (Qs. A1 Baqarah [2]: 184), maksudnya

adalah, iV P (maka wajibtah baginya). Dengan perkiraan ini, huruf

ba'-nya berkaitan dengan kalimat yang dibrpng. Seakan-akan yang

dikatakan kepada mereka: q$.r?6 * it* ril @agi mereka balasan

kejahatan yang pasti juga setimpal dengannya). Atau sebagai penegas,

atau sebagai tambahan.

Di. .))2.'. ,Ai ia;;j (dan mereka ditutupi kehinaan), yakni mereka tidak

ditutupi oleh kerendahan dan kehinaan. Ini dibacaS"ga frb}, dengan

hurufya

t</ a

sevagtr,t, t,e ltia* ada bagi mereka seorang pelindungan

pun dari [adzabJ Allah), yakni tidak ada seorang pun yang melindungi

mereka dari kemurkaan dan adzab Allah. Atau: mereka tidak memiliki
pelindung dari pihak Allah dan yang berada di sisi-Nya yang

melindungi mereka sebagaimana kaum mukminin memiliki.

Pemaknaan yang pertama lebih tepat. Kalimat ini pada posisi nashab

sebagai hal (keterangan kondisi), atau sebagai kalimat permulaan

redaksi.

W Jji'&W Af#;#t -r,JiYlsea*nn-akan 
mulca merera

ditutupi dengan kepingan-trepingan malam yang gelap Sulitd. (L2

adalah jamak dari kb. Berdasarkan ini maka tTtji @aap gulita)

berada pada posisi nashab sebagai hal Setemngan kondisl aari 4j(
(malam). Maksudnya adalah muka mereka ditutupi dengan kepingan-
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*Orr** malam di dalam kondisi gelapnya. Mayoritas ahli qira'ah

membacanya dengan bentuk jrrak. Sementara Al Kisa'i dan Ibnu

Katsir membacany a (hi, dengan suhtnpada huruf #la', sehin gga1lii

@rlop gulita)berfungsi sebagai sifat untuk @. n* bisa juga sebagai

hal (keterangan kondisi) dari $ilmatam).

Ibnu As-Sikit berllata,"'Sradalah sebagian dari malam."

Lr$i 1*rreka itulah), yakni orang-orang yang disifati dengan

sifat-sifat tercela tadi.

lDl,e q i 3:At l*l Qtenghuni neraka; mereka lekal di

dalamnya). Kemutlakan kekal di sini dibatasi dengan riwayat-riwayat

mutautatir di dalam Sunnatr yang menyatakan dikbluarkannya pata

pelaku kemaksiatan dari kalangan muwahhidin.

Firman-Nya, Lj ;fi:5 (iJ VnsotlahJ suatu hari [kctika

ituJ Kami mengumpulkan mereka semuanya). ';:al adalatr ll;rir

(penghimpunan). Kata \!,$ aiaaca nashab dan karena berfungsi

sebagai hal (keterangan kondisi). Sedangkan kata iy- dibaca nashab

karena kalimat yang tersembunyi, yakni e'3$J ?i-'$;till (ingatkanlah

mereka suatu hari ketika Kami mengumpulkan mereka). Kalimat ini

sebagai kalirirat permulaan untuk menerangkan sebagian perihal buruk

mereka. Maknanya adalah Allah SWT mengumpulkan penyembah

dan yang disembah untuk menanyai mereka.

Ep|t-i|\fi? (kemudian Kami berkata kepada orang-orong

yang mempersehttulmn [Tuhan) dalam kondisi mereka semua

dikumpulkan, dan waktu pengumpulan itu disaksikan oleh seluruh
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makhluk sebagai celaan dan hinaan bagi mereka dengan dihadiri oleh

semua yang menyertai mereka dalam penyembahan dan dihadiri pula

oleh sesembahan-sesembahan mereka.

'&k 
Qetaplah di tempat-tempatmu

tempatmu dan berdirilah di tempat itu.

yakni tetap

fKfi"i\ Qramu dan selattu-sekutumu itu), dengananggapan

bahwa huruf wawu ini adalah wowul ma'iyah (menunjukkan

penyertaan).

"ff.tr, (lalu Kami pisahkan merekn) maknanya adalah kami

pisahkan dan Kami ceraikan apayarLg pem4 ada hubungan di arfiata

rnereka sewaktu di dunia. Kalimat ,fS e-: artinya Oe ilil latu

memisahkannya maka dia pun berpisah). ' it artinya ''zi1t;l[t

(perpisatran). Sedangkan kalimat lt i Ui U-t: artinya

memisahkannya. Sitjlt artinya !-$r @ertainan). Al Farra' berkata,

. "sebagian mereka membacan y a t:St-t}.-

Yang dimaksud dengan i'e'),:t (sekutu-sekutu) di sini adalah

para malaikat. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah para

syetan, dan ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah

berhala-berhala, dan bahwa Allah mcmbuat mereka dapat berbicara

pada waktu itu. Ada pula yang mengatakan bahwa itu adalah AI

Masih, dan ada juga yang mengatakan bahwa itu maksudnya adalah

lJzul. Yang benar, bahwa itu adalah setiap yang disembah oleh o,fuqng-

orang musyrik, apa pun itu.

Kalimat $al:,fi; riKY $;# 3V <ao, bertratalah sehttu-

sehttu mereka, "Kamu sekati-trali tidak pernah menyembah kami")

berada pada posisi naslnb sebagai hal (keterarrgan kondisi) dengan
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perkiraan adanya lataz/r-:ri (sungguh). Maknanya adalah dan sungguh

berkatalatr sekufu-sekufu mereka yang mereka sembatr dan mereka 
'

jadikan sebagai sekutu-sekutu bagi Allah SWT, "Kalian sekali-kali

tidak pernah menyembah kami. Akan tetapi kalian menyembah hawa

nafsu kalian, kesesatan kalian dan syetan-syetan kalian yang

menyesatkan kalian." Kata irs r!:,:t (sekutu-sekutu) di-tdhafah-kan

kepada rnereka, padahal mereka menjadikan sekutu-sekutu itu bagi

Allah SWT, karena mereka menetapkan bagian untuk para sekutu itu

bagian dari harta mereka, sehingga sekutu-sekutu itu adalah sekutu-

sekutu mereka pada harta mereka dalam segi ini. Pendapat lain

menyebutkan, bahwa itu karena mereka adalah sekufu-sekutu para

sekutu itu dalam konteks ini. Kemudian, walaupun penggatran dari

para sekutu itu bertolak belakang dengan realitas yang dilakukan oleh

orang-orang musyrik, karena mereka sebenarnya memang benar-benar

menyembatr para sekutu itu. Maknanya adalah pengingkaran

penyembahan mereka terhadap sekutu-sekutu itu, bahwa itu bukan

dari perintatr para sekutu itu unttrk menyembah mereka.

Firman-Ny ", '$$-, (;{. 'f:.';" fi 6<t (Dan cuhtplah Allah

menjadi saksi antara kami dan kamu) jika kami pernah

memerintahkanmu untuk menyembah kami atau kami rela akan itu

darimu.

<41i5 '&;U. 
'& K tl (bahwa kami tidak tahu menahu

tentang penyembahan kamu [kcpada komA.i{ ini adalatr benttrk

ringan dari L1, sedangkan huruf lam-nya adala! pemisatr antara

kalimat yang mengandung penegasan ini dengan kalimat penafinya.

Yang mengatakan perkataan ini adalah mereka yang disembah.

Mereka mengatakan kepada or.ilrg-orang musyrik yang menyembah

mereka, "Sesungguhnya kami tidak tahu menatru tentang
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penyembahan kamu kepada kami." Yang dimaksud dengan iiiiit

tyakni dari kalimat 6"+*il di sini adalah tidak rela dengan apa yang

dilakukan oleh orang-orang musyrik itu, yaitu menyembatr mereka. Ini
menunjukkan bahwa mereka yang disembah itu bukanlah para syetan,

karena para syetan rela dengan penyembahan yang dilakukan oleh

orang-orang musyrik. Tapi bisa juga mereka yang disembah itu adalah

para syetan, dan penyangkalan itu diartikan batrwa mereka tidak

memaksa orang-orang musyrik untuk menyembatr mereka dan tidak

memaksa mereka untuk melakukan penyembahan itu.

Firman-Ny u, {i.:JU ;ik W i$- <ot tempat itu [padang

MalwyarJ, tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah

ditrerjalrannya dahulu) maksudnya adalatr di tempat itu dan di tempat

berdiri itu, atau pada waktu itu dengan anggaphn peminjaman sebutan

waktu untuk sebutan tempat. Dimana setiap diri merasakan dan

mencoba pembalasan dari perbuatan yang telah dikerjakan datrulu.

Makna '$i adalah merasakan dan mencoba. Ada juga yang

mengatakan mengetahui, dan ada juga yang mengatakan mengikuti.

Pengertian ini berdasarkan qira'ah !jtl, a"rg* menyandarkarl./i'l-
,

nya k'epada T,'slruprrop dir). Adapun berdasarkarr qira'ah fi,
dengan htxuf nun, maka maknanya adalatr Allah mencoba dan

menguji tiap-tiap diri, sedangkan kalim at $tl-Yaddah badal d*i 3
,,

.y;+. Maknanya adalatr Allah memperlakukannya seperti pelakuan

orang yang mengujinya dan mencari tatru perihalnya. 'i'tf;;

6ij N; dt \Lf;$t (dan meretta dittembatitran pepada

Allah Pelindung merelca yang sebenornya). Kalimat ini di-athf-karr
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(dirangkaikan) kepada tit; (Kami pisahkan). Dhamir pada kalimatUl)

kembali kepada t;)l ,17r lorang-orang yang memperselattukan)

maksudnya adalah, mereka dikembalikan kepada pembalasan-Nya dan

siksaan yang telah Allah sediakan untuk mereka. )inladalah Tuhan

mereka, d^ ,#, adalah sifat-Nya. Maknanya adatatr Tuhan yang

sebenarnya, dan bukan apa-apa yang mereka jadikan sebagai

sesembahan yang batil itu. Kata $i aiAu"a juga dengan nashab

sebagai pujian, seperti halnya kalimat: Pt &i l,r*i' (segala puji

bagi Allah wahai Dzatyargberhak terhadap ujian).

$;ji'- \3(C iA'JS (dan lenyaplah dari mereka apa yang

mereka ada-adakan), yakni silang dan gugurlah apa yang mereka ada-

adakan itu, yaitu batrwa tuhan-tuhan yang mereka sembah itu akan

memberi mereka syafa'at kepada Allah dan mendekatkan mereka

kepada-Nya. Kesimpulannya, bahwa orang-orang musyrik itu pada

posisi itu mengharapkan Dzat yang Haq dan mengakui-Nya, serta

mengakui batilnya apa-apa yang mereka sembatr dan mereka jadikan

sebagai tuhan. Namun saat itu sudah tidak lagi berguna bagi mereka.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nyu, 4{'li 3Q .*, t{;6 (lalu tumbuhlah dengan

suburrrya lareno air itu tanam-tanaman di bumi), dia berkata,

"Maksudnya adalah dengan air itu tumbuhlah beragam tanaman q

3$i 'S'(-(di antararrya ado yang dimakan manusia), seperti gandum,

jewawut dan semua biji-bijian serta sayuran dan buah-buahan, dan

juga rerumputan yang bisa dimakan oleh binatang dan hewan ternak."
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Abdwr^?zaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya:

;;!-jt (dan memalai [pulal perhiasannya), dia berkata, "Maksudnya

adalah t"*U"f, dan menjadi indah."

Lalu tentang firman-Ny", o3'1i3fi i i(1tr"t*"-akan belum

pernah tumbuh kemarin), dia berkat4 "Yakni seakan-akan belum
pernah hidup, dan seakan-akan belum pernah memberikan manfdat.".

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ubay bin Ka'b, Ibnu Abbas dan

Marwan bin Al Hakam, batrwa setehfr firman-Nya: ;i1 1/ifr 4;
-tiL 6:3Ai gan pemilik-pemilitotya mengira bahwa mereka pasti

menguasainya) mereka membaca tlt)i :.:ii'rf e{il1, Xirr 36 6j (dan

tidaklah Allah membinasakannya kecuali karena dosa-dosa para

pemiliknya). i

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Abu
Salamah bin Abdurratrman, bahwa dia membacatya 'ft r;r;3Gf r;i

,"qti ,YA U.Jf qyi yi:,, (dan tidaklah kami membinasakarurya

kecuali karena dosa-dosa para pemiliknya. Demikianlah Kami
menj e I as kan t anda-tanda kehtas aan [KamiJ).

Ibnu Al Mundzir dan Abu Asy-Syaik*r meriwayatkan dari Abu
Majlaz, dia berkata, !'Dulunya yang dicantumkan dalam surah Yuunus

hingga ayat ini: \Gr j$t+:i|-{{rl (hingga apabila bumi itu telah

sempurna lrcindahannya) hingga: 'oHii-(berfiki) Laht: iil t|li
,J, X!, U. i;i ,t4)tl1 iti it',ri|'#ti ,,6).6 $g5 # )o'u e;i iti
a$ U (ikalau.anak Adam memiliki harta sepenuh dua buah lembah,

tentulatr dia akan mendambakan lembatr yang ketiga. Tidak akan ada
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yang dapat memuaskan jiwa anak Adam kecuali tanah, dan Allah

menerima taubatnya orang yang bertaubat), kemudian redaksi ini

dihapus."

Abu Nu'aim dan Ad-Dimyathi dalarq Mu jam'nya

meriwayatkan dari jalur Al Kalbi, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Ny a: ,73i -2t1, Jyfii'K6 (Atlah menyeru [manusiaJ

lce Darussalam [surgaJ), dia berkata, "Menyerunya kepada amalan

sdrga. Allah adalatr As-Salaam, dan surga adalah tempat tinggal-Nya."

.Ab&,nrazzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh

juga meriwayatkan serupa itu dari Qatadatr.

.Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Al Aliyah mengenai

firman-Nya: 57i J al# (dan menunjuki orang yang dikehendaki-

Nya), dia berkata, "Yakri menunjukkan kepada mereka jalan keluar

dari syubhat, fitnah dan kesesatan."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Abu

Asy-Syaikh, Al Hakim dan dia menshatrihkannya, Ibnu Mardawaih

dan Al Baihaqi dalam Asy-Syu'ab, dari Abu Darda, dia berkata,

"Rasulullah SAW bersabda, gtili W;a'. yt ll'^U"T|AL ii u t;

Jt GL'&, iyrXii lor 6 s-,P' 1 naii lt',ir'^i;;-ir:u y1;ui-

' '4i,;.,iit:u.9r;;Ei- prgii, Wp. F': l\'a[a'c1i' lt .&tt iE V * gi
,* t?*i Wt: ,ia:, W *1 '#ti ,,P,'p';;6 I' ore (ridak ada

satu hari pun dimana matahmtnya terbit, kecuali drtugaskan di kcdua

sisirrya &n malaikat yang menyerukan seruan yang didengar oleh

semua makhluk Alloh selain jin dan manusia: "Wahai manusia,

lrcmarilah kepada Tuhan kalian. Sungguh yang sedikit dan culatp

adalah lebih baik daripada yang banyak namun lengah" Dan tidaklah

mataharinya terbenam kpcuali ditugaskan di kedua sisinya dua

malailrat yang menyerukan serucm yang didengar oleh seluruh
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maWtluk Allah kecuali jin dan manusia:'Ya Allah berilah pengganti

bagi yang berinfak, dan timpalcanlah kerusakn bagi yang ,irrohon

[tidak memberi). d] ri! 16'6 @ .3u! $1J15 (Demi matam apabila

menutupi [cahaya siangJ, dan siang apabila terang benderang) (Qs.

Al-Lail l92l: l-2) hingga: {A(tialanl yang sukar) (Qs. Al-Laill92l:

l0)."7

'Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Al Hakim dan dia men-shahtih-

kannya, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi dalam Ad-Dalail, dari Sa'id
bin Hilal: Aku mendengar Abu Ja'far Muhammad bin Ali membaca

* ** Jyt$ J e*1 ,LAi '( Jyrii'ii| Qquan menyeru

fmanusial hi Darussalam burgaJ, dan mehunjuki or(mg yang
dilrehendaki-Nya kcpada jalan yang lurus [Islam),lalu {ia berkata:

Jabir menceritakan kepada kami, dia bertutur, "Pada suatu hari

Rasulullah SAW keluar kepada kami, lalu beliau bersabda, eUIt ,ii
'rt +?t,ryU.t:&.rtl ,S* ,b: + J}*:t ,€Ys* g-ri'ttt€ 1irr
#'b 4t ,pi '& u,st ,:,{5i'Jib.pti ,:c,dtt '** '{;"t ,,Sui ,\6;

,yw jl.c$, iqti3lg. j ,fuir, w,k $ ,,w. qi. ,F.ni ,tjts i;tir
t*ti,i*li lritri ,irrplr ,i, ir6 ;!7 ,i'@: ,J?:jt qEt U'#
,z:;ir ,Fsi>r;,li ,y5 ui,i>t:"li Jrt u.EtW ,i?,r'tl;,i u;ul1 ,!^?it

W ,yt tat ,tr5'Ul $rrsgrrh aht telah bermimpi, seakan-akan Jibril

di detrnt trepalaht dan Mikait di dekat kokiht. Salah satu kcduanya

mengatalcan kepada yang lainnya, "Berilah dia pen)mpamaan" Lalu
yang satunya berkata, "Dengarlah niscaya telingamu mendengar,'don

berpikirlah niscrya hatimua mengerti. Sesungguffia

'shohth.
HR. Ahmad (51197); Al Hakim Qlsa); dan Al Baihaqi dalam Asy-9yu'ab

(34t2).
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perumpatnaanmu dan perumpamaan umatmu adalah seperti seorang

raja yailg membuat sebuah tempat tinggal, lalu dia membangun

sebuah iumah di dalamnya, kpmudian dia menempatkan hidangan di

dalamnya, lcemudian mengutus seorang utusan untuk mengaiak

manusia lrcpada makanannya itu. Lalu di antara mereka ada yang

menyambut seruan utusan itu, dan ada juga yang meningalkannya.

Allah rtulah sang raja tersebut, tempat tinggal itu adalah Islam,

rumah rtu adalah surga, dan engkau, wahai Muhammad, adalah

seorang utusan. Orang yang menyambut serttanmu adalah yang

memeluk Islam, siapa yang memeluk Islam maka dia masuk surga,

dan siapa yang masuk surga maka dia makan darinya")."8 Telah

diriwayatkan jugamakna ini dari jalur-jalur lainnya.

Ahmad dalarn' Az-Zuhd, Ibnu Jarir dan.Ibnu Abi Hatim

mefiwayatkan dari Qatadah mengenai frrman-Nya: )li JLYli, KL

j3i gUan menyeru [manusial kc Darussalam [surga), dia berkata,

"Diceritakan kepada karni, bahwa dicantumkan di dalam Taurat,

'Wahai pelaku kebaikaru kemarilah. Wahai pelaku keburukan,

waspadalah'.'

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Al Hasan, batrwa apabila

membaca -trii ,ti Jy fii K6 QnAan menyeru [manusial kc

Darugsalam [surgaJ), dia mengucapkan, *'O;:-ti-,i tij 3$ (Aku penuhi

panggilan-Mu wahai Tuhanku, dan aku memuliakan-Mu)."

Ahmad, Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majatr, Ibnu Khuzaimah,

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mmdzir, Ibmr Abi Hatim, Abu Asy-Syaikh dan

lainnya meriwayatkan dari Shuhaib, bahwa Rasulullah SAW

Egn. ArHdcim et339).
Al Hakim mengatakan bahwa hadits ini shahih, dan pendapatnya ini disepakati

oleh Adz-Dzahabi.
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membacak an ayat ini: a,1\^3- jj 6A W}-$@ag orang-orang yang

berbuat baik, ada pahala yang terbaik [surgal dan tambahannya),

lalu beliau bersabda, ;li s-:y;163U 16r ,,1' J^'fi ,r:;i, {dt Sfi Ses s1

'#t'tt ti,#l ts,'u'dl+l,*,hr iii@f o !,1 .*y01fi 6iu
ahli surga telah masuk surga dan ahli neralm telah masuk neraka,

berserulah penyeru, "Wahai ahli surga, sesungguhnya bagi kalian

suotu janji di sisi Allahyang hendak Dia penuhi bagi kalian." Mereka

pun menyahut, "Apa itu? Bukanlah dia telah memberatkan timbangan

[trcbaitranJ twmi, memutihkan wajah lcami, memasulclran trami ke

surga dan mtenghindarkan lcani dari neraka?" Lalu disingkapkanlah

hijab bagi mereka, maka mereka pun melihat kcpada-Nya. Malca,

demi Allah, tidak ada sesuatu yang Allah berikan kepada mereka yang

lebih merelra sukai dan tidak ada yang lebih merryenangkan hati

mer elra daripada melihat kepada-Nya).e

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ad-Daraquthni dalam Ar-Ru'yah,
dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Mus4 dari Rasulullatr

SAw, ?tt 'tt1 ,ptlj '#:tl fi;;;- g'ja. q;tii- t-21:i y,qr ?i|*;- ?tt bt

'aSU;i ,riJi, €Si (Sesungguhnya pada Hari Kiamat Allah mengutus

penyeru untuk menyerukan dengan suara yang dapat didengar dari
permulaan mereka hingga yang terakhir merelca, bahwa Altah telah

menjanjilran bagi kalian kebaitan dan tambahan).ro Kebaikan itu
adalah surga, dan tambatran itu addatr melihat kepada wajah Yang

ll';t''
Matra Pengasih.

e shahth.
HR. Muslim ( l/l 63); At-Tirmidzi Q252) ;dan Ibnu Majah ( I 87).
to Haidits ini dinukit Ibnu Jarir dalamTafsir-nya (lll74).
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Ibnu Jarir, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi dalam Ar-Ru'yah

meriwayatkan dari Ka'b bin Ajrah, dari Nabi SAW mengenai firman-

Nya: 2,1\-3-$ 6AljA u-$@asi orang-orang yang berbuat baih ada

pahala yang terbaik [surgal dan tambahannya), beliau bersabda,

;,l7'j, *t ,)\'yltiS(1i (Tambahan itu adalah melihat kcpada waiah

Yang Maha Pengasih).

Mereka dan Ad-Daraquthni serta Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ubay bin Ka'b, bahwa dia menanyakan kepada

Rasulullatr SAw mengenai firman-Ny a: "ziru3-1i 6::fr IFX'u-$.tUrsi

orang-orang yang berbuat baih ada pahala yang terbaik [surgal dan

tambahannya), beliau pun bersabda, ,;;-iiq ,{eilt ,yt yf;f ;-iir

lt *i dt Ft ,is(1ti ,L1i$t lorang-orang yang berbuat baik adalah

ahlu tauhid, pahala yang terbaik adalah surga, dan tambahan itu

adalah melihat wajah Allah).Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan dari

Ibnu Umar yang menyerupai itu.

Abu Asy-Syaikh, Ad-Daraquthni, Ibnu Mardawaih, Al
Khathib dan Ibnu Najjah juga meriwayatkan serupa itu dari Anas

secaxa marfu'. Abu Asy-Syaikh juga meriwayatkan dari Abu Hurairatr

yang menyerupai itu.

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Al
Mundzir, Abu Asy-Syail*I, Ad-Daraquthni, Ibnu Mardawaih dan Al
Baihaqi meriwayatkan dari Abu Bakar Ash-shiddiq mengenai ayat

ini, dia berkata, "Pahala yang terbaik itu adalatr surga, dan tambatran

tersebut adalah melihat wajah Allah."

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan seperti itu dari jalur Al
Harts dari Ali bin Abi Thalib mengenai ayat ini.

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Abu Asy-

Syaikh, Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Hudzaifatr
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mengenai ayat ini, dia berkata, "Tambahan tersebut adalah melihat

wajatr Allah."

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

Syaikh, Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi juga meriwayatkan serupa itu

dari Abu Musa. Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi dalam Al Asma'wa

Ash-shifatjuga meriwayatkan serupa itu dari jalur Ikrimah, dari Ibnu

Abbas. Ibnu Abi Hatim dan Al-Lalakali juga meriwayatkan serupa itu

dari Ibnu Mas'ud.

Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi

Hatim, Abu Asy-Syail& dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Ali, dia

berkata, t.Tambahan itu adalah kamar yang terbuat dari sebuah

mutiara yang mempunyai empat pintu. Kamar-kamar dan pintu-

pinhrnya terbuat dari satu mutiara"

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-

Nya: t!\-1-; (dan tambahanrya), dia berkatq "Itu seperti firman-Nya:

!;ig:X3 (Dan pada sisi Kami ada tambahannya) (Qs' Qaaf [50]: 35)'

Altah mengganjar mereka dengan amal mereka dan memberikan

tambatran kepada mereka dad karunia-Nya, dan Allah berfirman: $

AIA p';{t ,1L\ft TBarangsiapa membawa amal vang baik mapa

baginya (pahata) sepuluh kali lipat amalnya) (Qs. Al An',aam [6]:

160).'

Banyak riwayat dari generasi tabi?in dan generasi setelah

, mereka mengenai penafsiran tentang tambahan dimaksud'

mayoritasnya menyatakan bahwa itu adalah melihat wajatr Allah. Ini

telatr diriwayatkan secara valid dari perkataan Rasulullah SAW,

sehingga tidak ada lagi pendapat lain, dan tidak perlu menoleh kepada
?-. , I

pemanfaatan dari Sunnah yang suci. Karena jika mereka mengetahui
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itu, tentulah mereka tidak akan berpendapat dengan yang rain. Hanya
Allah-lah yang kuasa memberi pertolongan.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nyu, ffH. 3;i- {; (dan muka

merelra tidak ditutupi), dia berkata, "Yakni tidak menutupi mereka.

";t3, adalahhitamnya waj ah.'

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Atha' mengenai ayat ini,

dia berkata, "!r3 adatahhitarnnya wajah."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai ayat ini,
dia berkata, "Yakni kehinaan."

Abu Asy-Syaikh dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari

Shuhaib, dari Nabi SAW tentang firman-Nya,'i>S;73 ,*A {r5-{;
(dan mulra merelca tidak ditutupi debu hitam dan tidak [putaJ
lrehinaan),beliau bersabd4 ht'* ,4Ay lii. (Jauhnya penglihatan

merelra kepada Allah Azza wa Jalta).

Abu Asy-Syaik*r meriwayatkan dari As-Suddi mengenai

firman-Nya: e,6{)i iF 'u-tlj (dan orang-orang yang mengerjakan

kejahatan), dia berkata, "Yaitu orang-orang yang mengerjakan dosa-

dosa besar li)i,W iG ([mendapatJ balasan yang setimpal), yakai

neraka. W $i'i W -;iffr ,ir+it -UJtV 
1s e a tran- a kan muka me r e la

ditutupi dengan lcepingan-kepingan malam yang gelap S"lit"). W
adalah hitam. (Hukum) ayat ini dihapus oleh ayat yang terdapat di

dalam suralr Al Baqaratr,'JAF 4:Kn M ([Bukan demihianJ, yang

benar, barang siapa berbuat dosa) (Qs. Al Baqarah [2]: 8t)."
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' Ibrr,, Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-

Nya: {; 6j3(dan merelu ditutupi kehinaan), dia berkata, "Mereka

ditutupi oleh kehinaan dan ketakutan."

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan darinya,

mengenai firman-Ny a: SeG 
'u $ 'i { 6 lttda| ada bagi mereka

seorang pelindungan pun dari [adzabJ Allah), dia berkatq

"Maksudnya adalatr pembela."

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

Syaikh meriwayatkan dari Mujatrid mengenai firman-Nya: iii
([ingattah] suatu hari,[ketika in] Kami mengumpullan

mereka),dia berkata, "Penghimpunan itu adalah kematian."

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu

Zaid mengenai furran-Nya: -fi;. G';i 1tot" Kami pisahkan mereka),

dia berkata" ..Maksudnya adalah 'e gi Garni memisatrkan

mereka)."

Ibnu Abi Syaibatr,Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Abu

Asy-Syaikh meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, "Diberidikanlah

tutran-tutran yang mereka serrbah selain Allah, lalu berkata, 'Itukah

yang datrulu kalian sembatr selain Allah?' Mereka menjawab, 'Benar,

mereka itulah yang dahulu kami sembah'. Lalu tuhan-tuhan itu

berkata, 'Demi Allah, kami tidak dapat mendengar, tidak dapat

melihat, tidak dapat berfikir dan tidak mengetatrui mengetahui bahwa

katian menyembatr kami'. Mereka berlcaa, 'Sungguh, demi Allah,

dulu kami menyernbatr kalian'. Tuhan-tuban itu berkata, f4 fig<t

<Aljrfi '&;U * K q'gt ($ gm cu@kh Att oh meni adi saksi
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antara lami dan kamu, bahwa kami tidak tahu menahu tentang

penyembahan kamu fkepada kami)."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata,

"Rasulullah SAW bersabda, ,1' pii b Uigrtt'& C f,Ui, ?tr'# ,l*t
)rilt $:i1 ,P 'ffH (Pada Hari Kiamat nanti, ditampalclcan bagi

merelra apa-apa yang mereka sembah selain Allah, lalu merela pun
mengilattinya hingga membau,a mereka kc neraka). Kemudian

Rasululah SAw membacakan ayat: ti:1t 6 k 'r;fi i$i <at

tempat it:u [padang MahsyarJ, tiap-tiap diri merasalcan pemb,alasan

dari apa yang telah dikerjakannya dahulu)."

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari As-Suddi tentang firman-

Nya: '\;g AIJ (di tempat itu fpadang MahsyarJ, [tiap-tiap diriJ

merasalran pembalasan), dia berkata, "Maksudnya adalah mengikuti."

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi
Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Mujatrid, dia berkata,

* \if;,yakni diuji."

Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syail& meriwayatkan dari Ibnu Zaid,

" Wadalah menyaksik*r. ,.{i-:JU 
";6'!1nap+rap 

diri [merasakan

pembalasanJ dari apa yang tetah dikerjakannya dahulu), yakni apa-

apa yang telatr diperbuatnya, <r;r{'- $rc. # i,:4 (dan tenyaplah

dari mereka apa yang mereka ada-adakan), yakni sekutu-sekutu yang

dahulu mereka sembah bersama-Nya."

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari As-Suddi' mengenai

firman-Nya, €J Hi ;$ Jyfj$(dan mereka ditrembalitran kepada

Altah Pelindung mereka yang sebenarnya), dia berkata"
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"(Hukumhnya) telah dihapus oleh ayat: 'i '",jJ]1tllt t!:ti i;-i l; l;

'# t$ Qauon adatah pelinduitg orang-orang yang

karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada

pelindung) (Qs. Muhammad [47]: I l)."
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3F;A"'$rcF'* jfi' i_#yri*
tj:5vi,e;WfiV

"Katakanlahr'siapakah yong mcmberi rezeW kepadamu dari langit
dan bumi, ataa siapakah yang huasa (nenciptahan) pendengaran

dan penglihatan, dan siqtakth yang mcngeruarkan yang hidup dari
yang mati dan yang mcngeluorkanyong mati dariyang hidup, dan

siopahah yang mcngatur segola urusan?, Maka mcreka akan
mcnjawabr'Allflh,. Mo*a katahanlahr, Mengapa kamu tidak

bertakwa (kepada-Nya)?' Maka @zayang demikian) itulah Altah
Tuhan kamuyang sebenornya; ,rrakofrdak ada sesudah kebenaran
ilu, melainhan hesesutan- Maha bagainanakah kamu dipalinghan
(dari kebenaran)? Demihiantah telah tetap hukuman Tuhanmu
terhadap orangqrong yong fetth karena sesungguhnya mereha

fidah beriman. Katakonlahr'Apakah di antara sekutu-sekutumu ada
yang dapot tncnalai penciptaan makhluh, kemudian

mengulanginya Qncng hidry fottnya) kcmbotfl , Katahanlah,, Allah-
lah yang memulai penciptun rnahhlak" kemudian mengalanginya

(menghidupkannya) kembali; moka bogaimanakah kamu
dipalinghan (kepada menyembah yong serain Altflh)?' Katakanlah,
'Apakah di antara sehutu-sekutuntu odayang menunjuki kepada

kebenoran?' Katakanlahr rAllah-lah yang mcnunj uki kepada
kebenaran'. Maha apahah orangerang yang menunjuki kepada

kebenaran itu lcbih berhah diikuti ataukah orung yang tidak dapat
memberi petunjuh kecuali Oib) diberi petanjuk? Mengapa kama
(berbuat demikian)? Bagairrronafuh kamu mengambil keputwan?

Dan kebanyahan mercka tido* mengihuti reccuali persangkaan saja
sesungguhnya personghuan itu tidak sedikit pun berguna untuk

mcncapoi kcbenaran saunggtrtnya Allah Maha Mengetahui apa
yang mereka ledakgrr. Tifuklah mangkinAl eur'an ini dibuat oleh

xi.K"fi
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selain Altah; akan tetapi (Al Qur'an itu) membenarkan kitab-kitab

yang sebelumnya dan menielaskan hukum-hukumyang telah

ditetapkannya, tidah ada keraguan di dalamnya, (diturankan) dari

Tuhan semesta alam. Atau (patutkah) mereka mengatakan,

' M uhammad membuat-b uatnya'. Katakanlah ;' (Kalau benar y ang

kamu katakan itu), maka cobalah datangkan sebuah surat

seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil

(untuk membuatnya) selain Allah, iika kamu orang-orang yang

benar'. Bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yilng

mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, padahal belum

datang kep ada mereka peni elas anny o. D emikianlah or ang-orang

yang sebelum mereka telah mendustakan (rasul). Maka

perhatihanlah bagaimana akibat orang-otang yang zhalim itu. Di
antara mereka ada orang-orang yang bertman kepada Al Qur'an,

dan di antaranya ada (pula) orang-otang yang tidak beriman

kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang

berbuat kerusakan. Jika mereka menduslaha kamu, maka

katakanlah r' B agiku pekeri aanku dan b agimu pekeri aanmu Kamu

berlepas diri terhadap apa yang aku heriakan dan aku berlepas diri
terhadap apa yang hamu keriakan'." (Qs. Yuunus [10]: 31-al)

Setelah menerangkan keburukan orang-orang musyrik, Allatl

SWT menyusulnya dengan mengemukakan hujjah-hujjah yang telak

mengenai rezeki, panca inderq kematia& kehidupan, penciptaan,

pembangkitan kembali, bimbingan dan petunjuk. Allatl

mengemukakan hujjatr itu datam bentuk kalimat tarrya dan

menyerahkan jawabannya kepada mereka yang ditanya agar lebih

meresap dalam menerapkan hujjah dan lebih mendalam bersemayam

di dalam jiwa. Allah pun berfirman: $ lXatatantah)huMuhammad,

TAFSIR FATHUL QADIR 97



kepada orang-orang musyrik, sebagai hujjah tentang hakikat tauhid
dan batilnya syirik yang mereka perbuat.

,i;lft W ';.&3;- S @tapatrah yans memberi rezeki

kepadamu dari langit dan bumi). Rezeki dari langit berupa hujan dan
dari bumi yang berupa tanaman dan barang tambang. Jika mereka
mengakui, maka tercapailah'maksudny4 tapi bila mereka tidak
mengakui, maka mereka harus mengakui bahwa Allah-lah yang

. menciptakannya.

iti*ti'$\ AF- rfi (atuu siapakah yang kuasa [menciptalcanJ

pendengaran dan penglihatanl. it @au) di sini adalatr pemisatr

kalimat, dan dalam redaksi ini terkandung peralihan dari satu
pertanyaan ke pertanyaan lainnya. Dikhususkannya penyebutan
pendengaran dan penglihatan karena keduanya merupakan ciptaan
yang menakjubkan dan kekuasaan yang besar. Maknanya adalah
siapakah yang mampu menciptakannya dengan sifat yang

mena\iubkan itu hingga mereka dapat memanfaatkannya dengan
kemanfaatan yang besar ini, dan bisa memperoleh manfaat-manfaat
yang tidak dicapai oleh mereka yang kemampuannya terbatas.

Kemudian beralih kepada hujiah ketiga, Allah pun berfirman:

' "# i 6rt iil A (dan siapatrah yang mengetuartran yang hidup

dari yang mati), yaitu manusia dari mani, burung dari telur, dan
tanaman biji. Atau orang beriman dari orang kafu.

,ili C 4i ffi gan yang mengeluarkan yang mati dari

yang hidup), yaitu mani dari manusia, atau orang kafir dan orang

beriman. Yang dimaksud pertanyaan ini adalah siapakan yang

menghidupkan dan mematikan.
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Kemudian beralih kepada hujjah keempat, Allah pun

berfirman: ',fi ;!;ii @an siapapah yang mengatur segala urusan),

yakni menetapkan dan melaksanakan. Ini bentuk perangkaian yang

umum kepada yang khusus, katena ini mencakup semua yang telatl

disebutkan sebelumnya dan juga yang selain itu.

';fr 5j# (maka mer e ka almn me nj m,v ab, u All ah" ) maksudnya

adalah jawaban mereka untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Mereka akan

mengatakbn, bahwa yang melakukan semua ini adalatr Allah SWT jika

mereka berfikiran lurus dan berakal normal. Kata 'ifr dibaca rafa'

karena berfungsi sebagai Hwbar dari mubtada' yang dibuang, atau

sebagai mubtada' yang khabar-nya dibuang. Maknanya adalatr Allah-

lah yang melakukan itu.

Kemudian Allah memerintahkan beliau untuk menjawab

mereka itu dengan mengatakan kepada mereka, '"i{ ;rfr (mengapa

lramu tidak bertahata [kepada-NyaD.Ini adala]r kalimat tanya yang

bermakna pengingkaran. Huruf faa' di sini berfungsi sebagai athf

dengan kalimat yang diperkirakan, yakni: kalian mengetahui itu, lalu

mengapa kalian tidak bertalava kepada-Nya dan melakukan apa yang

oleh pengetahuan ini, yaitu bertakwa kepada Alhh yang telah

melakukan semua ini.

Firman-Ny a: ?# /9, N yJ:i (Maka [Dzat yans demikian]

rtulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya) maksudnya adalatr, maka

Dzat yang tri"tut rt* perbuatan-perbuatan itu adalatr Tuhan kamu

yang disifati dengan sifat bahwa Dialah yang Haq, dan bukannya apa-

apa yeury kalian jadikan sebagai sekutu-sekutu bagi-Nya. Kalimat

tanya pada kalimat 'JtrAi$yriS 'i.6t11 (maka tidak ada sesudah

lrebenaran itu, melainkan kesesatan) berfungsi sebagai teguran dan
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celaan bila 6 di sini dianggap sebagai kata tanya, dan bukan sebagai

kata panafi sebagaimana arah nada redaksinya. Maknanya adalah

apalagi seJelah kebenaran kecuali kesesatan. Karena ketuhanan Allah
SWT adalah benar dengar-r pengakuan merek4 maka selain-Nya
adalatr batil, karena yang harus ada adalatr satu pada Dzat-Nya dan

sifat-sifat-Nya.

3:{"3, 'ii6 
@oto bagaimanakah kamu dipalingtcan [dari

kcbenaranJ?) maksudnya adalah, bagaimana bisa kalian dipalingkan

dari kebenaran yang sudah jelas dan terjembab ke dalam kesesatan,

padahal tidak ada perarfiara antara keduanya? Barangsiapa yang

melewati salah satunya maka akan berada di sisi lainnya. Kalimat
tanya ini berfimgsi sebagai pengingkaran, penjauhan dan keheranan.

Firman-Nya, |Et* #,W 6-,ri:F;t; ige* hfK
(Demikianlah telah tetap huhtman Tuhanmu terhadap orqng-orang
yang fasilc, lcarena sesungguhrrya mereka tidak beriman), yalr;ni:

sebagaimana telatr ditetapkan batrwa ketetapan itu setelah kesesatan.

Atau: sebagaimana telatr ditetapkan bahwa mereka itu dipalingkan

dari kebenaran, maka demikian juga ketetapan Tuhanmu, yakni:

keputusan-Nya dan qadha'-Nya terhadap orang-orang yang fasik,
yakni: mereka keluar dari kebenaran menuju kepada kebatilan, dan

inereka senantiasa di dalam kekufuran dengan membangkan dan

congkak.

Kalimat {rU|'- { '#1 
Qrarena sesungguhnya mereka tidak

beriman)alalah badat m Sfuulaman).

Az-Zajjaj berkata, "Maknanya 4ulut telatr ditetapkan

hukuman ini atas mereka, yaitu tidak adanya keimanan mereka."
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Bisa juga kalimat ini sebagai alasan untuk kalimat sebelumnya

dengan perkiraan ada huruf lam, yakrri'oip!:t f ii$ (karena mereka

tidak beriman).

Al Farra' berkata, "Boleh iuga thi I i#1, dengan harakat

knshrah pada huruf hamzah karena dianggap sebagai permulaan

redaksi."

Nafi' dan Ibnu Amir membacanyu ,fr'clAF, dengan bentuk

jamak. Sedangkan yang lainnya membacanya dengan bentuk hrnggal

,!s.

Firman-Nya, ial? }irt G:r;-;'t;gn q, ,b $ (Katakantah,

"Apakah di antara sehttu-sehttumu ada yang dapat memulai

penciptaan maffitluk, kcmudian mengulangirrya [menghidttpkannyaJ
kcmbali?'). Di sini Allah mengemukakan hujjah kelima terhadap

omng-orang musyrik, yaitu memerintahkan Nabi SAW unfuk

mengatakan itu kepada mereka. Walaupun mereka tidak mengakui

pembangkitan kembali setelah mati, rutmun karena perkara ini cukup

jelas, dan dalil-datil di dalam surah ini tidak mungkin dibantatr oleh

orang yang berfikiran jernih dan tidak congkak, akan akan menjadi

seperti seorang yang tunduk, ymg tidak membangkang dan tidak

mengingkari.

(emudian Allah SWT merrerintahkan beliau untuk

mengatakan kepada merek4 'tKi ifr i'+ ? ,;{i3 t3'^;4 ii,i i
(Kat akanlah, * All ah-l ah y ang memul ai pencipt aan makhluh kcmudi an

mengulangtnya [menghidupkanrryal kcmbali; maka bagaimanakah

kamu dipalingkan [kepada menyembah yang selain AllahJ?)

makzudnya adalah, Dialah yang melakukan itu, bukan selain-Nya.

Perkataan yang diucapkan oleh Nabi SAW ini dari perintah Allah

SWT kepada beliau sebagai perwakilan untuk menjawab orang-orang
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musyrik, baik dengan cara dibacakan kepada mereka dan

menerangkan kepada mereka tentang bagaimana mereka mendapat
jawaban serta ditunjukkannya mereka kepada apa yang mereka

katakan. Atau karena makna ini sudah sangat jelas sehingga tidak
perlu lagi pengakuan lawan bicaranya. Atau karena orang-orang

musyrik itu tidak dapat mengatakan yang behar dalam jawaban ini
supaya bisa menghindari dari hujjah, atau dari dicap membangkang

dan congkak karena menentang kebenaran.

Makna 'rKi tE @"tt" bagaimanalcah lcamu dipalingkan)

adalah t:FJ:i -.,q$ 
lmat<a bagaimanakah kamu dipalingkan), yakni

dipalingkan dari kebenaran dan beralih kepada yang lain.

Kemudian Allah SWT metnerintahkan beliau untuk

mengemukakan hujjatr yang keenam, Allah pun berfirman: U S S

6 Jytt+;;, KYi (Katalcanlah, "Apaknh di antara sehttu-sehttumu

ada yang menunjuki kepada kebenaran?"). Kalimat tanya seperti

kalimat tanya sebelumnya. Berdalih dengan petunjuk setelah berdalih

dengan penciptaan banyak terdapat di dalam AI Qur'an, seperti dalam

firman-Ny u, -tt-*-rt & "5i 
([Yaitu TuhanJ Yang telah menciptaknn

aku, maka Dialah yang menunjuki aku) (Qs. Asy-Syu'araa' [26]: 78),

firman-Nya: ts'i'i ,r3L {; '3 &t 
"5i 

(Yang telah memberikan

lrcpada tiapiiap sesuatu bentuk kejadiannya, kcmudian memberinya

petunjuk) (Qs. Thaahaa [20]: 50), dan firman-Nya, olg@tfi';L,r;fi

d;i 3k (yang menciptakan,dan menyempurnakan [penciptaan-Nyal.

dan yang menentulun kador [masing-masingJ don memberi petunjuk)

(Qs. Al A'laa t87l: 2-3). Fi'l hidayah [yalari: €)+- - A:i] adalahfi'l
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muta'addi yang memerlukan kata bantu lam atau J5 k"d.r*yu

bermakna sama. Demikian yang diriwaytakan darr Az-Z'anaj'

Makna ayat ini adalah katakanlatr kepada merek4 wahai

Muhammad, apakafi di antara sekutu-sekutumu ada yang dapat

mentrnjuki kepada agama Islam dan mengajak manusia kepada

kebenaran? Jika mereka menjawab tidak, maka katakanlah kepada

mereka: Atlah-lah yang dapat menunjukkan kepada kebenaran, bukan

selain-Nya. Dalit ini adalah dalil-dalil yang telah dikemukakan

mengenai kekhususan Allah sAw dalam memberi hidayah. Hidayah

(petunjuk) Allah SWT bagi para hambanya kepada kebenaran adalah

tanda-tanda yang ditunjukkan-Nya pada makhluk-makhluk-Nya,

diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab, serta akal,

pematraman, pendengaran dan penglihatan yang diciplakan pada diri

para harrrba untuk mencapai ifu.

Kalimat tanya pada redaksi

ts* {; fin+i-(maka apakah orang-orang yang menuniuki kepada

lrebenaran itu lebih berhak diifuti atauftah orang yang tidak dapat

memberi petunjuk kccuali tbilal diberi petuniuu?) adalah kalimat

tanya pernyataan dan penetapan hujjah.

Adaperbedaan qira'ah di kalangan para atrli qira'ah mengenai

lafazh ,t4$.Orang-orang Madinah kec.ali Nafi' membacanya $:';qg-

dengan harakat fothah pada hunrf ya', suhtn pada htrruf ha' darr

tasydidpada huruf daal, sehingga dalaur qira'ah mereka berpadu dua

suhtn.

An-Nahhas berkata, 'fidak ada seorang pun yang dapat

mengucapkanpemaduan dtnsuhn." '

J $ &.33;3;ir'Jyq; os
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Muhammad bin Yazid berkata, *Bagr yang membaca demikian

harus menggerakan harakan ringan ke arah kasrah. Sibawaih

menyebutny a ilchtilas ."

Abu Amr dan Qalum dalam salah satu riwayat membacanya

antara fathah dan sulatn Ibnu Amir, Ibnu Katsir, Warasy dan Ibnu

Muhaishin membacanya denganfathah padaya' dan ha' sefia tasydid

padahtxuf dal.

An-Natrhas berkat4 "Qira'atr ini cukup jelas dalam batrasa

Arab. Asalnya q#-,lalu huruf ta' di-idgham-kan (dimasulkan) ke

dalam hvruf daal dan harakatnya dipindahkan ke ha'."

Hafsh, Ya'qub dan Al A'masy membacanya seperti qira'ah
Ibnu Katsir, hanya saja mereka meng-kasrah huruf fta'. Mereka

berkata" "Karena kasrah adalah asalnya ketika bertemunya dua

suhn."

Abu Bakar'dari Ashim membacanya ;t:.y: dengan harakat

Irasrah pada huruf ya' dao, lu' serta tasydid pada dal. Hamzah, Al
Kisa'i, Khalaf dan Yatrya bin Watsab membacanya gli[ dengan

fathah pada huruf ya', sukan pada huruf ha' daln tanpa tasydid pada

httn;f, daal,d*g*r- c1$.

. An-Nahhas berkata, *Qira'ah ini mempunyai dua alasan dalam

bahasa Arab walaupun jauh dari mengena. Pertamq Al Kisa'i dan Al
Farra' mengatakan, bahwa qs*b- bermakna €fi- Kedua Abu AI

Abbas mengatakan, batrwa perkiraannya : tt rs*-Igr if.'

64 ;l'Jyltrccuati [bilal diberi petunjuk) maksudnya adalatr,

akan tetapi memerlukan yang memberi petunjuk. Ini adatah

pengecualian terputus, sebagaimana halnya ungkapan: {*'!{-i lii
'#-'ot rt (rum tidak mendengarkan yang lainnya kecuali dia perlu
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mendengar). Maknanya berdasarkan qira' ah-qira'ah tadi adalah maka

apakah yang menunjuki kepada kebenaran itu, yaitu Allah SWT, lebih

berhak diikuti, ataukah yang lebih berhak untuk diikuti itu adalah

orang yang tidak dapat memberi petunjuk kepada dirinya sendiri

kecuali bila dia diberi petunjuk oleh yang lainnya apalagi memberi

petunjuk kepada orang lain? Pengecualian di sini adalah pengecualian

penuh dari cakupan semua perihalnya.

<rjK, 35 fJ (i 7*rrgopa knmu [berbuat demikianJ?

Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?). Ini adalah ungkapan

keheranan tentang perihal mereka dengan dua pertanyaan yang

benrrutan. Maknanya adalatr ada ada dengan kalian sehingga kalian

memutuskan untuk menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Kedua

pertanyaan ini sebagai celaan dan bentakan. Lafa^ $beruda pada

posisi nashabkarena lataiin <rgi

Kemudian Allah SWT menerangkan perihal mereka dalam

aguna mereka, dasar yang mereka gunakan dan dengan apa mereka

mengikuti agama batil itu, yaitu kesyirikan. Allah pun berfirman: 6
q"'6lt A ,*-1 '#ii;6 I ;;Si &-<oo" trebanyakan mereka tidak

mengihtti lrccuali persanglaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu

tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenwan). Ini redaksi

permulaan, tidak termasuk hal-hal yang sebelumnya. Maknanya

adalah apa yang diikuti oleh orang-orang musyrik itu dalam

mempersekutukan Allah dengan selain-Nya dan menjadikan sekutu-

sekutu bagi-Nya adalah tidak lain kecuali persangkaan, terkaan dan

taksiran belaka, tidak dilandasi dengan akal (kearifan). Battkan p:ua

pendatrulu mereka yang .menyangka batrwa sesembahan-sesembahan

mereka itu mendekatkan mereka kepada Allah, dan bahwa

sesembahan-sesembahan itu akan memberi syafa'at bagi mereka.
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Namun dugaan mereka itu sama sekali tidak berdasar, bahkan hanya

berupa khalayan, tksiran dan terkaan batil saja.

Kemungkinan kata 6 disebutkan dalam bentuk nakirahdi sini

sebagai penghinaan, yakni kecuali persangkaan lemah yang tidak bisa

dijadikan sandaran sebagaimana sangkaan-sangkaan lainnya. Satu

pendapat menyebutkan, bahwa yang dimaksud oleh ayat ini, bahwa

mayoritas mereka tidak mengikuti keimanan kepada Allatr dan tidak

mengakui-Nya hanya karena persangkaan. Pemaknaan pertama dalam

hal ini lebih mengena.

Kemudian Allah SWT mengabarkan kepada kita, bahwa

sekadar persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai

kebenaran, karena perkara agama bertopang pada ilmu, dan dengan ifu
jelaskan kebenaran dari kebatilan, sedangkan persangkaan tidak bisa

berperan sebagai ilmu, tidak dapat mengetahui kebenaran, dan tidak

berguna sedikit pun untuk mencapai kebenaran. Bisa juga kata 'tj,
dibaca nashab karena sebagai masMar, atau sebagai maful bih.

Sementara '*t f,3 sebagai hal-nya. Kplimat ini sebagai kalimat

permulaan utnuk menjelaskan perihal persangkaan itu dan

kebatilannya.

'o;{6-qp'iti tylsesungguhnya Altah Maha Mengetahui apa

yang mereka kerjatran) termasuk perbuatan-perbuatan buruk yang

tidak ada dasarnya.

Firman-Nya, ii gi u t;.ji- ;t itli'i tK i( $ (ridaHah

mungkin Al Qur'an ini dibuat oleh selain Allah). Setelah Allah
mengemukakan dalil-dalil tauhid dan hujjatr-hujjaturya Allah pun

penetapan perkara kenabian. Maknanya adalah tidak

layak dan tidak pantas Al Qur'an yang mengandung huiiah-hujjah

l.
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yang nyata dan bukti-bukti yang jelas ini dibuat oleh selain Allah.

Sesungguhnya Al Qur'an itu dari sisi Allah Azza wa Jalla, lalu

bagaimana bisa dianggap sebagai buatan makhluk, padahal mereka

sebagai manusia-manusia Arab yang paling fasih dan paling cerdas

pun tidak mampu mendatangkan satu suratr pun.

SJj @tnn tetapi) Al Qur'an ini ni- 6. ,s51 b# Uet

Qur'an itul membenarkan kitob-kitab yang sebelumnya) yang

diturunkan kepada para nabi. Pembahasan itu sendiri merupakan

mukjizat tersendiri, karena kisah-kisatrnya sesuai dengan yang

terdapat di dalam kitab-kitab terda?ruhu padatral Nabi SAW tidak

pernatr mengetatrui itu, tidak pemah mempelajarinya, tidak pernatr

menanyakanriyq dan tidak pernatr berhubungan dengan orang yang

mengetahui itu.

fata bli' dibaca noshab karena sebagai Htabar i'( Vye
diperkirakan setelah S. nitu juga karena illaft untuk fi'l yarrg

dibuang, yakni t!-$- i;. q$t 'Li.rA fu 'afll # (rf.* tetapi Allut^

menurunkannya sebagai pembenaran kitab-kitab yang sebelumnya).

Al Farra' berkat4 "Makna ayat ini adalatr tidak sepatutnya Al

Qur'an ini dibuat (oleh selain Allah), seperti firman-Nya: ';1 itgY3

'S{, fi gidak mungkin seorang nabi berWtianat [datam unwon harta

rampasan perang). (Qs. Aali 'Imraan [3]: 16l) dan firman-Nya: Y',

'ifU Vy')-{th$l 6(giaan sepatutnya bagi orang-orang yang

mubnin itu pergi semuanya [kc medan perang) (Qs. At-Taubah [9]:
122)."
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Suatu pendapat menyebutkan, batrwa al ai rirri bermakaa lam,

yakni dfr. ili.riir rii t:,& t, (tidaklah mungkin Al eur.an untuk

dibuaQ. Ada juga yang mengatakan bermakna f ltiauty, yakni 
"'fi-lt

(tidak dibuaQ.

Al Kisa'i dan Al Farra' mengatakan, batrwa perkiraan kalimat
'&,-); #t AU" tutapi [At Qur'an ituJ membenarkan) adalatr a.<t

,i-# ori lat an tetapi [Al Qur'an itu] rhenjadi pembenaran). Mereka

juga mengatakan, ka,r- $;5 boleh dibaca rafa,, yakni ,r_rbt $'r#:
(akan tetapi [Al Qur'an itu] sebagai pembenaran). Ada juga yang
mengatakan, bahwa maknanya ,*rbi ot At ,#i (akan tetapi Al

Qur'an itu membenarkan) i:S-*, ,s$t lmtot-hitab yang sebelumnya),

yakni batrwa kitab-kitab itu telah menyampaikan berita gembira
mengenai Al Qur'an sebelum diturunkannya, lalu Al eur'an pun
datang membenarkannya. Pendapat lain menyebutkan, batrwa
maknanya adalah akan tetapi membenarkan nabi yang dihadapan Al
Qur'an, yaitu Muhammad sAW. Karena mereka telah mengakui itu
sebelum mereka mendengarnya dari Al eur'an.

,$lt 'U;i; (dan menielaskan hukum-huhtm) in di-athf-kan

(dirangkaikan) kepada kalimat {i ai. rsll,l-* ;f.-72 latran tetapi [Al
Qur'an ituJ membenarlcan kitab-kitab yang seberumnya). Kata #
bisa dibaca rafa' danbisa juga nashab sebagaimana alasan yang telah

dikemukakan pada kata Aa Makna J+Ar adalah ';iilr
(penjelasan), yakni menjelaskan apa-apayang terdapat di dalam kitab-

kitab Allah terdahulu. Katagdi( menunjukkan jenis. pendapat lain

menyebutkan, bahwa maksudnya adalah menjelaskan hukum-hukum
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yang terdapat di dalam Al Qw'an, sehingga yang dimaksud dengan

:Jfi(adalah Al Qur'an.

*- 6 { (ttdak ada keraguan di dalamnya). Dhamir-nya

kembali kepada Al Qur'an, dan ini termasuk dalam hukum khabar

ketiga. Bisa juga kalimat ini berada pada posisi nashab sebagu hal

dari ,$lt Bisa juga sebagai kalimat permulaan yang tidak ada

posisinya.

l44Ai Jt n([diturunlcanJ dari Tuhan semesta alam) sebagai

khabar keempa! yakni berasal dari Tuhan semesta alam. Bisa juga

sebagai hat daf_ g$flatau dari dhamirftata ganti) Al Qur'an tyakni

lafazh r- (nya)] pada kalimat * 61$tdak ada keraguan di

dalamnya), yakni yang berasal dad Tuhan semesta alam. Bisa juga

terkait dengan 3'-# (membenarkan) dan 
'# (menjelaslan). Selain

itu kalimat **i{ Qtdatc ada lceraguan di dalamnya) adalahiumlah

mu' t ar idhah (kalimat sisipan).

Firman-Ny u, tA '"J;i- { (Atau [paatkahJ mereka berluta,

"Muhammad membuat-buatnya"). Ini kalimat tanya untuk

mengingkari mereka di saimping memberlalcukan penetapan hujjah.

Lafazh i1 y*g memisahkan kalimat ini bermakna ,j.r a* hamzah,

yakni 'rii*ti 'otiflt 'oi';ti # (tetapi apakah mereka berkata,

"Muhammad membuat-buafirya dan mengarangnya."). Abu Ubaidah

mengatakan, bahwa f Uermat<na wawu (dan), yakni 'rr$ iifi; gan

mereka berkata, "Muhammad membuat-buatnya). Ada juga yang

mengatakan bahwa huruf mim di sini adalatr tambatran, perkiraannya
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adalah 
^"i 

oj'ta;1(apakah mereka berkata, "Muhammad membuat-

buatnya). Kalimat tanya ini secara celaan dan hardikan.

Kemudian Allah SWT memerintahkan beliau untuk menantang

mereka hingga tampak ketidakmampuan dan kelemahan mereka.

Allah pun berfirman : .t9 ,5A'rj'V 3, (Katakantah, * 
[Kalau benar

yang kamu katakan ituJ, maka cobalah datangkan sebuah surat

seumpamanya) maksudny a adalah,jika perkaranya sebagaimana yang

kalian klaim, yaitu bahwa Muhammad membuat-buatrya, maka

datangkanlatr oleh kalian dengan membuat satu surah yang segi

balaghatrnya dan keindatrannya seperti itu. Karena kalian cukup

mengerti bahasanya bangsa Arab dan sangat pandai menyusun kata

serta fasih.

lfi(2 @an panggtllah) siapa pun yang dapat membantu kalian.

ffi 6 $apo-riapa yang dapat kamu panggit [untuk

tnembuatnyaJ) dari seluruh kabilatr Arab sertatuhan-tuhan yang kalian

jadikan sebagai sekutu-sekutu bagi Allah

.< ) t tS pi' $ (setain Atlah) terkait dengan tf\t (panggillah), yakni

panggillah selain Allah di antara para makhluk-Nya.

'ri* {.t$itra tramu orang-orang yang benar)dalam klaim

kalian itu, bahwa Al Qur'an ini hasil buatan. Matra Suci Allah yang

Maha Agung. Betapa kuatrya hujjah ini, dan betapa terang dan

jelasnya bagi akal. Karena ketika mereka menisbatkan pembuatan ini
kepada salah seorang daxi mereka yang sama-sama manusia dan

berbahasa Arab, orang itu berkata, "Kalian nisbatkan ini kepadaku,

padahal aku salah seorang dari kalian. Kini, kalian semuanya hanya

perlu mendatangkan satu surah saja yang menyamari salah satu

suratrnya. Silakan kalian ajak siapa pun dari antara mereka yang
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mampu berbahasa Arab, sebanyak apa pun mereka dan dimana pun,

atau selain mereka dari kalangan manusi4 bahkan dari kalangan jin

atau berhala-behalq untuk membantu kalian. Jika kalian dapat

melakukan ini, maka kalian benar mengenai apa yang kalian nisbatkan

kepadaku." Saat mendengar itu, tidak satu pun yang berbicar4 bahkan

mereka terbungkam kaku tidak dapat menjawab. Demikian itu karena

memang tidak mampu mereka lakukan.

Karena itulah setelah tantangan ini Allah SWT, I q f.K S

.;)r,'li (bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang

merelra belum mengetahuinya dengan sempurna). Karena itu, tariklah

perkataan pe:tama ihr, dan beratitrkan kepada penjelasan bahwa

mereka tergesa-gesa mendustakan Al Qur'an sebelum menghayatinya

dan memahaminya. Demikian juga yang dilakukan oleh orang yang

hanya mengekor (taqlid buta) dan tidak memperdulikan orang yang

menyeru kepada kebenaran, dengan tetap berpegang teguh kepada

ekor,ekor yang rapuh, bahkan membatahnya begitu saja hanya karena

tidak sesuai dengan nafsunya dan tidak senada dengan klaimnya

sebagai memahami maknanya dan mengetahui alasannya,

sebagaimana yang realitasnya bisa anda saksikan. Kesimpulannya,

bahwa orang yang mendustakan hujjah yang sudatr terang dan bukti

yang sudah jelas sebelum dia mematraminya, berarti dia tidak

memiliki sandaran apa pun dalam pendustaan itu kecuali hanya karena

dia jatril mengenai apa yarLg didustakannya itu. Sehingga dengan

pendustaan dia telah menyatakan kejahilan dirinya dengan suara yang

selantangJantangnya dan menyatakan ketidakmampuannya menceina

hujjah dengan pernyataan yang sangat jelas. Sementara terladap

hujiatr itu sendiri dan yang membawakannya tidak tidak berpengaruh

apa-apa.
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*"u '#.s; (padahal belum datang kepada mereka

penjelasannya) di-athf-kan (dirangkaikan) kepada kalimat 'lE I

4)2,1opo yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna)

maksudnya adalah bahlon yang sebenamy4 mereka mendustakan apa

yang mereka belum mengetatruinya dengan sempurna dan apa yang

belum datang penjelasannya kepada mereka Maknanya adalatl

pendustaan dari mereka itu terjadi sebelum pengetahuannya sempurna

mengenai itu, dan sebelum mengetahui apa yang menguatkan

kebenarannya dari peturunan berita-berita para rasul terdahulu dan

umat-umat terdatruhl dan dari kisah-kisah mengenai apa yang akan

terjadi di kemudian hari yang pernah diberitalmn sebelum

kejadianny4 atau sebelum mereka benar-benar memahaminya dan

mencernanya dengan akal mereka Karena jika mereka

memikirkannya dengan seksama, tenhrlah dapat memahaminya

sebagaimana mestiny4 dan dapat mengetahui hal-hal yang sangat

menrmjukkan bahwa itu adalah Kalam Allah. Berdasarkan'ini, maka

makna {rt uaa.U apa yang didapat oleh orang yang memikirkannya

dari seg makna-maknanya yang mendalam dan kaeraturan

keindatrannya.

4F u'u-$i';K AlK@emiaanloh orory-orong yang sebelum

mereka telah mendustaknn [rosulD maksudnya adalalr" seperti

pendustaan itulah pelrdustaannya orang{rang yang sebelum mereka

ketika datang para rasul kepada mereka dengan membawakan huiiah-

hujiah Allah dan bukti-buktinya Bahwa mereka mendustakan

sebelum mengetatruinya dengan sempurn4 dan sebelum datang

penj elasannya kepada mereka.
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AUgi 2ry df 3S ji;6 (maka perhatikanlah bagaimana

akibat orang-orong yang zhalim itu) dari umat-umat terdahulu, yaitu

akibat buruk yang berupa ditenggelamkan, dirubah wujudnya dan

hukuman-hukuman lairurya yang menimpa tnereka sebagaimana yang

dikisahkan oleh Al Qur'an dan dituturkan oleh kitab-kitab Allah yang

diturunkan kepada mereka.

Firman-Ny'a, -*, #- J ffn (Di antara mereka ada orang-

orang yang beriman kepada Al Qur'an), yakni di antara orang-orang

yang mendustakan Al Qur'an itu ada yang beriman kepadanya di

dalam dirinya, dan mengetahui bahwa itu adalah benar dan haq, akan

tetapi dia mendustakannya karena kesombongan dan kecongkakan.

Satu pendapat menyebutkan, bahwa maksudnya adalah dan di antara

mereka ada yang nantinya beriman kepadanya walaupun sekarang dia

mendustakan. Isim Maushul tyakni ,i,r] di sini berfungsi sebagai

mub at ada' dan khab ar'ny a'$.

-r, -ali J S ,i:6 @an di antaranya ada [pu]al orang-

orang yang tidak beriman kepadanya) dan tidak membenarkan di

dalam dirinyq batrkan mendustakannya karena kejahilarurya,

sebagaimana yang telah dijelaskan. Atau tidak akan beriman

kepadanya nantinya, batrkan akan tetap pada pengingkarannya. Satu

pendapat menyebutkaq bahwa dhamir di kedua tempatnya ini adalah

untuk Nabi SAW. Telatr dikatakan bahwa menurut suatu pendapat,

pembagian ini kfiusus pada penduduk Mekatr. Ada juga yang

'"-*;i\fi &S (Tuhanmu leb,rh mengetahui tentang orang-

orang yang berbuat kerusakan), lalu Allah mengganjar mereka sesuai

dengan amal perbuatan mereka. Yang dimaksud dengan mereka ini
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adalah orang-orang yang terus menerus membangkan, atau kedua

golongan tersebut, yaitu: orang-orang yang beriman kepadanya di

dalam hati namun mendustakan secara lahir, dan orang-orang yang

mendustakannya karena kejahilannya. Atau orang-orang yang

riantinya akan beriman kepadanya, dan orang-orang yang memang

tidak beriman kepadanya.

Kemudian Allah SWT memerintahkan Rasul-Nya SAW agar

mengatakan kepada mereka apabila mereka terus menerus

mendustakan , 6rc Ft * 4 @ogit " 
pekerjaanht dan bagirnu

pekerjaanm2) maksudnya adalah, bagiku balasan perbuatanku dan

bagi kalian balasan perbuatan katian. Aku telah menyampaikan

kepada kalian apa yang aku diperintahkan untuk menyampaikannya,

dan tidak ada lagi kewajibanku selain itu.

Kemudian ini ditegaskan dengan: V:2'iCaW 3:dU6F; A

6tr3 Qramu berlep,as diri terhadap apa yang aku perjapan dan aht

berlepas diri terhadcip apa yang ftamu lreriaftan) maksudnya adalah,

kalian tidak akan dihukum karena perbuatanku. Atau aku tidak akan

dihukum karena perbuatan kalian. Ada yang mengkatakan, bahwa

hukum ayal in dihapus oleh ayat yang mengandgng perintah unfuk

. memerangi sebagaimana pandangan sejumlatr mufassir.

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu

Abbas mengenai firman-Ny r, q L$AL, $fK (demikianlah telah

tetap huhtman Tuhanmu), diaberkata, "Maknanya adalah W 
",;'

ld; laitetaptannya hukum Tuhanrnu)."

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, dia

berkata "Yakni membenarkan."
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Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi

Hatim dan Abu Asy-syaik*r meriwayatkan dari Mujahid mengenai

firman-Nya: is'i. ,J JyG;S $ gtaupah orang yang tidak dapat

memberi petunjuk kecuali tbiloL diberi petunjuk), dia berkata, "Yakni

berhala-berhala."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari Ibnu Zaid mengenai firman-Nya: ,Y i fi XiK "ls 0i*"

merelrn mendustaka kamu, maka lffitakanlah, "Bagiht pekerjaanlcu"),

dia berkata, *Allah memerintahkan ini kepada beliau, kemudian

menghapusny4 lalu memerintahkannya untuk memerangi mereka."

,; A@ 51i'-{ \}'( fi "Pi Ui !i6\ t:$f" U-J i;6
{':'ifu @ 6i;;-{ 1}( 13'Jsi -}*F i6 :14*f;-

i oV pX4 ;ii @6N;# Stti'b{.1 3 c-5 stgi U';-

b(6;'\ fu, Y.K'uji 7U{'fr$.'o;;rt4 ,-Qi'i'ttc lyrS,-

3"r1 {1fr ? bi q,6 #;; rf3;'silt .€;. "V e6@'u1#

AiQ ',,arsV3i:;fl:Hi

"6 @ '"tb, Ko$r$\:s6'tjfri@ 6tr6 {fi #;!;
<i A# i$+TJ -A Wrt'"6 c $ vc:i 1; fu & Afi<

'oi;i:^-{;Y*nS;;fl-

,rDan di antara mereka ada orang yang mendengarkanmu Apakah

kamu dapat menjadikan orang-orang tuli itu mendengar walaupun
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mereka tidak mengertl Dan di antqra mereka ada orang yang

melihat kepadamu, apakah kamu dapat memberi petunjuk hepada

orang-orang yang buta, walaupun mereka tidak dapat

memp erh atikan. S es ungg uhnya Allah tidak b erb uat zh alim kepada

manusia sedikit putt, akan tetapi manusia itulah yang berbuot

zhalim kepada diri mereka sendirl Dan (ingatlah) akan hari yang
(di waktu itQ AAah mengumpulkan mereka, (mereka merosa di hari

itu) seakan-akan mereka tidak pernah berdiam (di dunia) hecuali

hanya sesaat saja di siang hari, (di wahtu itu) mereha saling
b erkenalan. S es un gg uhnya r ugilah orang-orang yang mendustakan

pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat .

petunjulc Dan jika Kamiperlihatkan hepadamu sebagian dari
(siksa) yang Kami ancamhan kepada mereka, (tentulah kamu akan

melihatnya) atau (iika) Kami wafatkan homu (sebelum itu), maka

kepada Kami jualah mercha kembali, dan Allah menjadi saksi atas

apa yang mereka kerjakan. Tiapaiap amat mempunyai rasul; maka

opabila telah datang rosul mereka, diberikanlah hepatusan antara

mereka dengan adil dan mereha (sedikit pun) tidah dianiaya
Mereka mengatakanr'Bilakah (datangnya) ancamon itu, jika kamu

orang-orong yang benar?' Katakanlahr'Aku tidah berkailsa 
.

mendatangkan kemudharatan dan tidak (pula) kemanfaatan kepada

diriku, melainkan apa yang dikehendahi Allah'. Tiapaiap umat

mempunyai ajal Apabila telah datang ajal mereha, maha mereha

tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pan dan tidak (pala)

mendahulukan(nya)." (Qs. Yuunus [10]: 42-49)

Firman-Nya: 6ii5- # ir:6 (Dan di antara mereka ada orang

yang mendengarkan) dan seterusnya. Di sini Allah SWT menerangkan

perihal orang-orang kafir dalam hal menjauhkan diri dan memusuhi

hingga batas ini, yaitu mereka mendengar Nabi SAW ketika beliau
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membaca Al Qur'an dan mengetatrui syari'at-syari'at secara latrir,

akan tetapi secara hakikat mereka tidak mendengarkan karena tidak

ada bekasnya dari penengaran itu, yaitu tidak menerima dan tidak

mengamalkan apa yang mereka dengar. Karena itu, Allah

mengatakan, ?i U^ d6 @pakah kamu dapat menjadilcan or,ry,g-

orang tuli rtu mendengar), yakni kendatipun secara lahir orang-omng

itu mendengarkan, rulmun hakikatnya mereka itu tuli, tidak dapat

mendengar. Lalu bagaimana bisa kamu mengharapkan mereka

padatral kondisi mereka demikian, yaitu tulis. Bagaimana pula jika

kondisi itu diperparatr lagi dengan kondisi bahwa mereka itu tidak

mengerti. Kaiena orang tuli yang tidak berakal tidak dapat mematrami

sesuatu dan tidak dapat.mendengar apa yang dikatakan kepadanya.

Penggunaan bentuk dhair jamak pada i#Il karena dibavrakan

kepada makna f. Searngkan bentuk tunggal pada kalir,nat ,; fa:$

fi- @"" di antara merela ada orang yang melihar) dibawakan

kepada lafaztrnya. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa intinya adalalt

lebih banyak yang mendengar daripada yang m6lihat, karena

pendengaran tidak bertopang pada apa yang menjadi sandaran

penglihatan, yaitu tidak adanya penghalang, tidak terputusnya catraya

yang memantul (dari obyek yang dilihat) dan adanya catraya yang

seimbang dengan catraya penglihatan.

, Perkiraan pada kalimat i#Il i tr6 (dan di antara mereka'

ada orang yang mendengarkan) a^ *i- I fit gan di antara

merelra ada orang yang melihat) adalatr, d4n di antara manusia ada

yang mendengar dan ada juga sebagian yang melihat. Huruf Hamzah

pada katim 
" 'C\ iff1@pakah kamu dapat meniadilcon orang-orang
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tuti itu meidengu) aan tiAimat irl O6'@parun kamu dapat

memberi pennjuk) untuk mengingkari. Sedangkan huruf/a'di kedua

tempat ini berfungsi untuk merangkaikan kepada kalimat muqaddu

(yang dibuang; diperkirakan keberadaannya). S.eakan-akan yang

dikatalcan: Apakah mereka me,ndengarkanmu sehingga karnu bisa

merrperdeng,arlrm kepada mereka? Apakatr mereka melihat kepadamu

sehingga kamu dapat menrmjuki mereka?

Pembahasan tentang redalsi ,*tt lr$iAt F- ri #
{ i3( 5; ',;3{t (dan di antara mereka ada orang yang

melitat kcpadamu, apakah kamu dopat memberi petuniuk fuPada

orongerang yang bata, walaupun mereka tidak dqat

memprlntikan) sama dengan pembahasan tentang redaksi i #
'.ri$-(dan di antma mereka ada orang yang mendengarkor... dan

sAenrsnya). Karena ormg buta itu terhalang latu bagaimana bisa dia

berambisi rmtuk dapat melihat. Disamping buta pengliha.tan, ia juga

buta hati, karena orang buta yang merriliki hati yang jernih kadang

memiliki naluri yang benar sehingga dapat memahami sebagian

kondisi sebagaimana yang dapat dipatrami oleh orang yang dapat

melihat secara normal. Demikian juga orang tuli yang berakal kadang
' bisa menebak dengan tebakan yang tepat. Beda halnya dengan orang

yang buta penglihatan dan hatinya, dia sama sel@li tidat( dapat

mengetahui, begtu juga orang yang tuli lagi tidak berakal, dia alcan

jauh dari pintu pefimjuk.

Jav,ob 'j di kedua tempat ini nahdnf (dibuang) yang

ditujukkan oleh redaksi sebelumnya. Maksud dari redaksi ini sebagai

hibgran bsgi Rasulullah SAW, lgrcna ketikil tabib monandang

TAFSIR FATHUL QADIR



pasiennya tidak dapat sembuh maka dia akan berpaling darinya dan

beristirahat dari mengurusinya.

Firman-Ny a: {t;i,$-'# i(Ii "f,Jj 6-J AOt't5,-{ Ai i'L

(Sesungguhnya Allah tidak berbuat zhalim kepada manusia sedikit

pun, alran tetapi manusia itulah yang berbuat zhalim kepada diri
merelra sendiri). Allah menyebutkan ini setelah menyebutkan tidak

diterimanya petunjuk dengan pendengaran dan penglihatan untuk

menerangkan bahwa itu bukan karena kekurangan pada apa yang

Allah ciptakan pada mereka, yaitu pendengaran dan akal, serta

penglihatan dan hati, akan tetapi itu akibat tabi''at mereka sendiri dan

fanatik dan sombong terhadap kebenaran serta menentang dengan

tebatitan'dan terus menenrs melakukan kekufuran. Dengan begrQ

mereka telah menzhalimi diri mereka sendiri, dan Allatr sama sekali

tidak menztralimi mereka, bahkan Allah telah menciptakan untuk

mereka naturi yang dapat mengetatrui dengan sempurna, memberikan

insting kepada mereka yang dengan itu mereka bisa mencapai apa

yang mereka inginkan, membanyakkan kemaslahatan dunia bagi

mereka, serta membiarkan antara mereka dan kemaslahatan agarrra-

Hamzah dan Al Kisa'i membacanya !r3r 4$2, tarrya tasydid

pada huruf nun dan rafa' pada a6r. Sedangkan yang lain

membacanya dengan tarydidpadahttnrf nun dannashab pada jll;/li.

An-Natrhas berkata "Segolongan atrli nattwu, termasuk Al
'Farra', 

menyatakan, bahwa bila orang Arab mengatakan: 4{f2, dengar,

wctwu, maka mereka men-tasydid-kan huruf nun. Bila tanpa huruf

wowu maka tanpa tasydid."

Ada juga yang mengatakan, batrwa menempatkan yang zhatrir

pada posisi yang samax menambah kepastian dan penetapan. Mafut
disebutkan lebih datrulu daripada /i'l untuk menunjukkan batasan
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cakupan, atau sekadar untuk memfokuskan dengan tetap menjaga

pemisahnya.

Firman-Nya, eP ei.s (Dan fingatlahJ akan hari yang [di

wahu ituJ Kami mengumpulkan mereka)rr kalimat ini berfungsi

sebagai zhad pada posisi nashab karena kalimat yang tidak

ditampakkan,. yakni i:FJ ?t, i\r: (dan ingatlah akan hari yang

ketika Kami mengumpulkan mereka).

't-1.1 &Umerdra merasa di hari ituJ seakan-akan mereka

tidak pernah berdiari [di dunia), yakni seolah-olah mereka tidak

pernah tinggal. Ifulimat ini berada pada posisi nashab sebagu hal,

yakni dalam keadaan seperti orang yang tidak pernatr tinggat.

t$l i'iC$sltnruali hanya sesaat saja di siang hari),yakni

hanya sebentar saja dari itu. Yang dimaksud dengan berdiam (inggal)

ini adalah tinggal di dunia. Ada juga yang mengatakan di dalam

kubur. Masa yang panjang itu mereka anggap sedikit (sebentar) karena

mereka menyia-nyiakan umur mereka sewaktu di dunia, sehingga

keberadaannya seperti ketiadaannya. Atau hanya membatasinya pada

kondisi kaget dan bingung. Atau karena lamanya mereka berdiri di

padang matrsyar. Atau karena beratnya adzab di sana sehingga mereka

lupa akan kelezatan dunia dan seakan-akan itu tidak pernah ada. Ini

seperti ungkapan mereka, i,;; 5 Ei-t34 {xit" berada [di siniJ

sehari atau setengahhari) (Qs. Al Kahfi [18]: l9).

Kalimat 'fr|'ogrq([di waktu ituJ mereka saling berkcnalan)

berada pada posisi nashab sebagai hal, alau kalimat permulaan.

Maknanya adalah mereka saling mengenali, seakan-akan mereka tidak

rr Syailfi Asy-Syaukani (penulis kitab tafsir ini) niemilih qira'oh dengan huruf
nun, sehingga penafsiran beliau berdasarkan qira'ah tersebut.
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pernah berpisah kecuali hanya sebentar. Hal itu terjadi ketika mereka

keluar dari kubur, kemudian saling kenalnya mereka itu terputus

karena terjadinya perkara-perkara dahsyat yang sangat

mencengangkan akal. Pendapat lain menyebutkan, bahwa saling kenal

ini adalatr saling lienal celaan dan hujatan, dimana sebagian mereka

mengatakan kepada sebagian lainnya, "Kamu yang telah

menyesatkanku." Dan bukannya saling kenal yang disertai dengan

simpati. Sebagaimana yang difirmankan Allah, l+ i;'S;r-{; 1Oo"

tidak ada seorang teman alcab pun menanyakan temannya) (Qs. ll.l

Ma'aarij [70]: l0) dan firmair-Nya: ;i4 -.i.15-fi *fr A A 6y

<,,jiK:{; #i (Apabita sangkalcala ditiup maka tidaWah ada lagi

pertalian nasab di antara merekn pada hari itu, dan tidak ada pula

merelra saling bertanya) (Qs. Al Mu'minuun [23]: l0l).

Maka hasil penyingkronannya, bahwa saling kenal tersebut

adalah sating kenal yang bgrupa hujatan. Demikian juga pengertian

firman-Nya: ,$ -;A 
6- ffi '-*- 5i,;'; <,.j+Bi )Lej i;

:IjS ql (Dan [alangkah hebatnyal kalau kamu lihat tretitra orang-

orang yang zhalim itu dihadapkan kepada Tuhannya-Nya, sebagian

dari merelra menghadaplcan perkataan kcpada sebagian yang lain)-

(QS. Saba'[3a]:31).

Hasil penyingkronan sejumlah ayat yang seperti ini dan

lainnya, bahwa tempat-tempat berdiri pada Hari Kiamat adalatr

bermacam-macam, sehingga ada kondisi (atau peristiwa) pada

sebagian tempat berdiri yang tidak terdanat pada tempat lainnya.

O"iil 13( v, ;t\ 
-{+, 

Y.K lr-$t G S gesungguhnya rugitah

orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan

merelca tidak mendapat petuniuk). Ini adalah pernyataan dari Allah
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SWT tentang kerugian yang mereka alami. Kalimat ini pada posisi

nashab sebagu hal. Yang dimaksud dengan "pertemuan dengan

Allah" adalah Hari Kiamat saat hisab (penghitungan amal perbuatan)

dan pembalasannya. Dinafikannya mereka dari golongan orang-orang

yang mendapat petunjuk karena kejatrilan mereka dim karena mereka

tidak mencari apa yang dapat menyelamatkan mereka dan bermanfaat

bagi mereka.

Firman-Ny 
^ '# lr51 .fi; li:j W (Dan iitra Kami perlihatkan

lcepadamu sebagian dari [siksal yang Kami ancamkan kepada

mereka, [tentulah kamu akan melihatnyaJ).Asalnya:'r: i 
"or 

sementara

6 adalah tambatran untuk menegaskan makna syarat dan ditambah nun

taukid (nun penegas). Malaranya adalah, jika Kami memperlihatkan
' kepadamu sebagian dari apa yang kami ancamkan kepada mereka,

yaitu kemenangan agamamu semasa hidupmu dengan membunuh dan

menawan mereka. Sedangkan jawab syarat yang dibuang,

perkiraannya adalatr tentulatr kamu akan melihatnya. Atau maka

demikianlah.

Kalimat g:{;i J (atuu tiil@l Kami wafatkan kamu [sebelum

itu) dtangkaikan dengan yang sebelwnnya. Maknanya adalah atau

tidak Kami perlihatkan itu kepadamu semasa hidupmu, batrkan Kami
mewafatkanmu sebelum itu.

;iLri 69 @a*a kcpada Kami jualah mereka kembal), darr

saat itulah Kami mengadzab mereka di akhirat, lalu Kami perlihatkan

kepadamu adzab mereka di sanq. Jawab $; 31 gtou tiikol Kami

wafatlran kamu [sebelum ituD juga mahdzuf .dibuang, perkiraannya

adalah atau jika kami mewafatkanmu sebelum memperlihatkan itu,

maka Kami akan memperlihatkan itu kepadamu di akhirat. Suatu
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pendapat menyebutkan, bahwa jawab {?:;; J lotou ttikal Kami

wafatkan kamu [sebelum itufi adalah kalimat ;iLri 69 @oto

kepada Kami jualah mereka kembali) karena menunjukkan apa yang

dimaksud dari memperlihatkan kepada Nabi SAW, yaitu diadzabnya

mereka di akhirat. Pendapat lain menyebutkan, bahwa beralihnya

redaksi ke bentuk yang akan datang di kedua tempat ini untuk

menghadirkan gambarannya, asalnya: 3tI;f lfami memperlihatkan

kepadamu) atau'lt4ri (Kami mewafatkanmu). Mengenai pandangan

ini perlu dilihat lebih jauh, karena memperlihatkan kepada Nabi SAW

sebagian dari adzab yang diancamkan Alah kepada orang-orang

musyrik tidak terjadi seperti halnya wafatnya beliau.

Kesimpulan makna ayat ini adalah, jika Kami tidak

mengadzab mereka dengan segera maka Kami akan 'mengadzab

mereka nanti. Allah SWT telah memperliha&an kepada beliau

kematian mereka, kehinaan mereka dan sirnanya kewibawaan mereka

serta hancurnya kerangka kesombongan mereka pada saat perang

Badar dan tempat-tempat lainnya setelah itn. Alhamdulillah.

5j",411 & 5:'itl t <aan Attah menjadi salcsi atas apa yang

merelca trerjakan). Penggunaan kata 'f *d menunjukkan jauh

kendati Allah menjadi saksi atas apa yang mereka perbuat di dunia

dan di akhirat. Hal ini untuk menunjukkan batrwa yang dimaksud

dengan perbuatan-pebuatan ini adalatr yang ada ganjarannya atau yang

menyebabkan berbicaranya anggota tubuh untuk memberi kesaksian

, atas mereka pada Hari Kiamat. Inilah yang dijadikan sama dengan

kesaksian Allah atas mereka sebagaimana yang disebutkan oleh An-

Naisaburi.
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Firman-Nya: i\ H; (Tiapaiap umat mempurryai), yakni

dari umat-umat terdahulu di setiap ^*u 3fi Qasut) yang Allah utus

kepada mereka dan menerangkan kepada mereka hukum-hukum yang

disyari'atkan Allatr bagi mereka sesuai dengan kemaslahatan.

;13;i '11 ti$ (maka apablta telah datang rasul merela)

kepada mereka dan menyampaikan apa yang dengannya Allatr

mengutusnya, mereka sgmua mendustakannya, maka A:;i G
(diberilanlah keputusan antara mereka), yakni antara umat dan

rasulnya, +:.i\ (dengan adil), yakni J:,rii,, (a"ngan adil). Kemudian

maka selamatlah sang rasul aan Uinasaafr orang-orang yang

mendustakannya, sebagaimana firman Allah SWT, i; 4* K Y;

{; gl (Dan Kami tidak akan mengadzab sebelum Kami mengutus

seorang rasul) (Qs. Al Israa' [7]: l5). Bisa juga yang dimaksud

dengan dharnir pada lafaztr A3fj. (di antara mereka) adalatr umat,

dengan perkiraan batrwa sebagian mereka mendustakannya dan

sebagian lainnya membenarkannya, lalu binasalah orang-orang yang

mendustakannya dan selamatlah orang-orang yang membenarkarutya.

'bfrii{ 
f5 Ar" mereka [sedikit punJ tidak dianiaya) dalam

qadha' tersebut, sehingga mereka tidak akan diadzab tanpa dosa dan

tidak akan dihukum tanpa hujjah. Firman Allah SWT, '4\ ;eV

# A$ i-t$V(dan didatangtrantah para nabi dan saksi-saksi dan

diberi lreputusan di antara mereka) (Qs. Az-Zumar [39]: 69) dan

firman-Ny a, ;rtji. # I * u+ t;y,X$i (Maka bagaimanatrah

(halnya orang-orang lmfir nanti), apabila kami mendatangkan
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seseorang salcsi [rasulJ dari tiap-tiap umat) (Qs. An-Nisaa' [4]: 4l).
Maksudnya adalah menunjukkan keadilan di antara para hamba.

Kemudian Atlah SWT menyebutkan syubhat (kesangsian)

lainnya dari antara syubhat-syubat orang-orang kafir, yaitu bahwa

setiap kali Nabi SAW mengancam mereka dengan akan diturunkannya

adzab, malah 341 136 # 'rJFj (merekn berkata, "Bilaknh

[datangnyal ancaman itu"). Pertanyaan ini bermakna pengingkaran,

penjauhan, dan penohokan terhadap kenabian

Gd*K;rygika kamu orang-orang yang benar).Ini adalatr

perkataan dari mereka kepada Nabi SAW dan orang-orang mukmin.

Jawab kalimat syaratnya dibuang yang ditunjukkan oleh kandungan

redaksi sebelurirnya. Bisa juga bahwa yang dimaksud dengan orang-

orang yang mengatakan perkataan ini adalatr semua umat yang tidak

tunduk kepada rasul-rasul mereka yang diutus Allah kepada mereka.

Kemudian Allah SWT memerintahkan Rasul-Nya untuk

menjawab mereka dengan jawaban yang mematahkan inti syubhat dan

keraguan, Allah pun berfirm an: (iisjfr-F!-Afi4 $ lxotot*ntot ,

*Aht tidak berhtasa mendatangkan kcmudharatan dan tidak [pulaJ
Iremanfaatan kepada diriht") maksudnya adalah aku tidak kuasa

menghalau madtiarat dari diriku dan tidak kuasa mendatangkan

manfaat baginya, maka bagaimana bisa aku kuasa melakukan itu bagi

selainku. Didahulukannya penyebutan madharat karena redaksi ini
untuk menunjukkan ketidakmrlmpuan mendatangkan ancaman yang
'mereka minta disegerakan dan mereka anggap jauh.

Pengecualian dalam kalimat tnfr/.17( Syqetainkan apa yang

dilrehendaki Attah) adalah bentuk pengecualian terputus sebagaimana

yang disebutkan oleh para imam tafsir, yakni akan tetapi apa yang

dikehendaki Allah dari itu maka akan terjadi, maka bagaimana bisa
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aku kuasa mendatangkan kemudharatan atau kemanfaatan kepada

diriku. Di sini terkandung nasihat agung yang sangat mendalam bagi

yang kebiasaannya menyeru Rasulullah SAW dan memohon

pertolongan kepada beliau saat turunya musibah yang tidak dapat

dicegah kecuali oleh Allatr SWT. Begitu juga orang yang meminta

kepada Rasulullah SAW apa yang tidak bisa beliau datangkan kecuali

oleh Allah SWT. Karena semua ini merupakan kewenangan Tuhan

semesta alam yang menciptakan para nabi, orang-orang shalih dan

semua makhluk, serta nienganugerahi mereka rezeki, menghidupkam

mereka dan mematikan mereka. Bagaimana mungkin meminta kepada

seorang nabi atau malaikat atau orang shalih apa yang dia sendiri tidak

mampu mendatangkannya dengan meninggalkan permintaan itu dari

Tuhan yang Matra Kuasa atas segala sesuatu, yang Maha Pencipta,

Maha Pemberi Rezeki, Matra Pemberi dan Maha Menahan?

Apa yang terkandung di dalam ayat ini adalah cukup bagi

Anda, karena beliau adalatr pemimpin seluruh anak Adam dan

penufup para Rasul, telah diperintahkan Allatr untuk mengatakan

kepada para harnba-Nyq t3ff'$;(r-;4 A$< (Atu tidak berkuasa

mendatanglran kemudharatan dan tidak [pulal kemanfaatan kepada

diriht), lalu bagaimana mungkin beliau bisa kuasa untuk selain

dirinya, dan bagaimana mungkin selain beliau yang derajatrya lebih

rendah dari beliau bisa melakukan itu untuk dirinya apalagi untuk

orang lain. Sungguh mengherankan oran!-orang yang berdiam di

sekitar kuburan orang-orang m4ti yang telah berada di bawah tanah,

untuk meminta hajat kepada mereka yang tidak dapat dilakuka kecuali

oleh Allah Azza wo jalla. Mengapa mereka tidak menyadari syirik

yang terkandung di dalamnya, dan tidak menyadari penyelisihan

mereka terhadap makna laa ilaaha illallah,serta indikasi dari Xfr';$t
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ttA (Katakanlah, "Dialah Allah, Yang Maha Esa-") (Qs. Al

Ikhlaash [12]: l)?

Yang lebih mengherankan dari ini adalah ahli ilmu yang

mengetahui perbuatan mereka ini namun tidak mengingkari mereka,

dan tidak berusaha menghalangi antxa mereka dan kembalinya

mereka kepada kejahiliyahan yang pertama, bahkan kepada yang lebih

parah dari itu, karena sebenarnya mereka itu mengakui bahwa Allah

SWT adalah Pencipta, Pemberi Rezeki, Yang Menghidupkan, Yang

Mematikan, Yang Mendatangkan Madharat, dan Yang Mendatangkan

Manfaat. Mereka menjadikan berhala-berhala mereka sebagai pemberi

syafa'at bagi mereka di sisi Allah yang mendekatkan mereka kepada.

Nya. Jadi, mereka itu menganggap batrwa berhala-berhala itu kuasa

mendatangkan madharat dan manfaat, sehingga kadang mereka

menyeru berhala-berhala itu sectra tersendiri, dan - terkadang

bersamaan dengan menyeru Allah. cukuplatr bagi anda mendengar

ini, dan Allah menolong agama-Nya dan mensucikan syari'at-Nya

dari noda-noda syirik dan kekufuran. Syetan yang dihinakan Allatt

telah menggUnakan sarana ini sehingga menyenangkan hatinya dan

melegakan dadanya karena banyaknya kekufuran dari umat yang

diberkatri ini. (i^2 $G' 'i1 $# 7t {traog mereka merryangka

bahwa mereka berbuat sebaik-bailcnya) (Qs. Al Kahfi [18]: 104).

Innaa lilaahi wa innaa ilaihi raaii'uun.

Kemudian Allah SWT menerangkan, batrwa setiap umat

mampunyai batas yang tidak akan dilampaui, maka tidak ada gunanya

meminta disegerakann y a adzab. Allah berfirman :'J3'A $) (Tian'tt ar

umat mempunyai ajal). Bila datang waktunya maka Atlall penuhi

janji-Nya, dan mengganjar setiap yang berhak mendapat ganjaran.

Maknanya adalah, tiap-tiap umat memiliki waktu tertentu yang telatr

diputuskan di antara mereka dan para rasul mereka, atau di antara
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mereka dengan sesama mereka, yaitu waktu tertentu yang khusus

berlaku pada mereka apa yang dikehendaki Allah SWT terhadap

mereka saat tiba waktunya itu.

;if; 1i $L@pabila telah datang ajal mereka), yakni ketika

tibanya waktu tersebut. Dhamir di sini kembali kepada "tiap-tiap

umat".

i,;r;{L-fi @aka merekn tidak dapat mengundurknnnya) dari

waktu tersebut, ''firl,l,borong sesaat pun), yakni barang sedikit pun, .i;

'ti)J5-@an tidak [pulal mendahulutran)nya. .

Kalimat 0';fu- 1 di-athf-krn (dirangkaikan) dengan kalimat

oi>:t;Z;- f . mi serupa dengan firman-Nya: t15 V:! '*1 A # \1

iiriS-(Tidak cida suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya,

dan tidak [putal dapat mengundurlmn[nyaD (Qs. Al Hijr tl5]: 5).

Pembahasan tentang ayat yang disebutkan di sini telah dikemukakan

pada penafsiran ayat di permulaan sufah Al A'raaf, maka kalni tidak

meagulanginya di sini.

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Al

Hasan mengenai firman-Nya, 'frf.'olifr([di wahu ituJ mereka saling

berkenalan\, dia berkata" *Ketika seseorang mengenal teman di

sampingnyq dia tidak dapat berbicara dengannya."

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan

daii Mujatrid mengenai firman-Nya: ,4 eV @an iika Kami

perlihatkan lcepadamu), dia berkata, "Yakni buruknya sisaan di dalam

hidupmu. W J (atou tiitel Kami wafattran tramu) (sebelum itu).
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&i 6$ 6a*a kepada Kami jualah mereka pembali);' Kemudian

tentang firman-Ny u, '4-{-, ',L1\i1"t;: A +4; (tiap-tiap umat

mempultyai rasul; maka apabila telah datang rasul mereka), dia

berkata "Hari Kiamat."

x1 @ li,Fefifi-ts$6q {C$:r,(L'{"3'"1';t4 s

W e$-',trp @ iWS ., { n;#e ":* iir, 1$c 6;

3n;#3s @ 6#3 "{ q$ vi;ii & r}l 4(i 6i
-Fb'Jtr; 6i7;L,A v'fu x;Sa| 

"L 
37 33

3i-, 7t :,tt 0V 6'a;tl$i l;f"t :', e'*;5,6'it,iti J' G

't+71V*t;,>. ii7)1 oY ;\iiif 6 i;19r{ A bU -#.
6;:ii e1y, $' -,ir';^@ 6tr- { iK| "{rft? 5 

"6
,s1lf,6 ti\ti a$-"ryr"{g;te'; {;:X'i 3$1ek-@

tgy|'; 1#, q4 ai;:q tfr ,fr:i, @'" -nl$"tfi;

@'"#
" Katakanlah r' Terangkan kep adaku, jika datang kepada kamu

sekalian siksaan-Nya di wahtu malam atau di siang hari, apakah

orang-orang yang berdosa itu minta disegerakaniuga?' Kemudian

apakah setelah terjadinya (adzab itu), kemudian itu kamu baru

memp ercay ainy a? Ap akah s ekarang (b aru kamu memperc ay ai),

padahal sebelumnya kamu selalu meminta suptrya disegerakan?
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Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zhalim (musyrik)
itar'Rasakanlah olehmu siksaan yang kekat; kamu tidak diberi
balasan melainkan dengan apa yang telah kamu kerjakan,. Dan

mere ka me nanyakan kep adamu r, B enarkah (adzab y ang dij anj ikan)
itu?' Katakanlahr'Ya, demi Tuhanku, sesungguhnya adzab itu

adalah benar dan kamu sekali-kali tidak bisa luput (daripadanya),.
Dan kalau setiap diri yang zhalim (musyrik) itu mempunyai segara

apa yang ada di bumi ini, tentu dia menebus dirinya deigan itu, day
mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah

menyaksikan adzab itu, dan telah diberi keputusan di antara mereka
dengan adil, sedang mereka tidak dianiaya.Ingatlah, sesungguhnya

kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di buml Ingatlah,
sesungguhnya janjiAllah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak
mengetahui(nya). Dia-lah yang menghidupkan dan mematikan dan

hanya kepada-Nya-lah kamu dikembalikan Hai manusia,
sesungguhnya telah datang kgpadamupelajaran dari ruhanmu dan
penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan

petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanrah,
'Dengan karuniaAhah dan rahmat-Nya, hendaktah dengan itu

mereka bergembira Karunia dan rahmat-Nya itu adalah rebih baik
dari apayang mereka humpulkon'.,, (Qs. Yuunus [10]: 50-53)

Firman-Nya : ii,(i t-l +'i;:,5 S (Katatrantah,,,Terangtmn

kepadaht, jilca datang kepada kamu sekalian sil<saan-Nya,). Ini
adalah penghinaan dari Allah SWT terhadap pandangan orang-orang
kafir yang meminta disegerakannya adzab setelah penghinaan yang
pertama. Maknanya adalah beritahukanlatr kepadaku jika adzab Allatr

datang kepadamu $.<at waldu malam),yakni di waktu tidur malam,
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yakni waktu dimana mereka sedang tidtu dan lengah dari menjaga

diri.

Kata b(ltt b"r-akna Ll#l sebagai ism mashdar seperti

halnya ii,rl..lr y*g bermakna pr3r. Kata ini tyakni VJ p"a" posisi

nashab,sebagai zharf fteterangan waktu). Demikian juga {16 gi

siang hari), yakni pada waktu sedang sibuk bekerja dan mencari

penghidupan. Dhamir padalafazh'akepada kepada adzab. Ada juga

yang mengatakan kembali kepada Allah.

Pertanyaan pada kalimat'oj.,Fft:e Ja':::r-6(. @pakah orang-

orang yang berdosa itu mintd disegerakan juga) untuk mengingkari

yang bermakna larang sebagaimana pada firman-Nya: $ ;i 5 ii

',L:i:, (Tetah pasti datangnya lcetetapan Allah malca janganlah

lramu meminta-minta agar disegerakan [datangJnya) (Qs. An-Nahl

[16]: l). Segi pengingkaran terhadap mereka adalatr permintaan

mereka untuk disegerakannya adzab yang ditakutkan oleh hati dan

dikhawatirkan oleh jiwa. Jadi, apa tujuan mereka meminta

disegerakan? Rangkaian kalimat ini sebagai mashdar yang

mengandung pertanyaan setagai penimpal kalimat syarat dengan

membuang huruf fa'. Ada juga yang mengatakan batrwa kalimat

penimpalnya dibuang. Maknanya adalatr kalian menyesali permintaan

disegerakan itu. Atau kalian mengetatrui kekeliruan kalian itu. Ada

juga yang mengatakan,bahwaia,ntab-rryaadalatr kalimat '&li, {4 *1

(lremudian apakah setelah terjadinya [adzab itu), dar. kalimat ('(

'bi$ 'r, j?fr- (apakah orang-orang yang berdosa itu minta

disegerakan juga) sebagai kalimat sanggahan. Maknanya adalatr jika
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datang siksaan-Nya kepada kalian, kalian beriman kepadanya setelah

terjadinya itu ketika sudah tidak ada lagi gunanya keimanan kalian itu.

Pemaknaan yang pertama tebih tepat.

Allah berfirman: 3i$, 'q j?fr- (orang-orang yang

berdosa itu minta disegerakan) dan tidak mengatakan, 1, o'Ji4;6X-

(mereka minta disegerakan ltu) untuk menunjukkan apa yang

menyebabkan ditinggalkan permintaan disegerakannya .adz,ab, 
yaitu

melakukan dosa. Karena kebiasaan orang yang berbuat dosa adalah

takut adzab karena dosanya, lalu bagaimana bisa dia meminta

disegerakan? An-Natrhas menuturkan dari Az-Zajjaj, bahwa jika

dhamir pada kalimat i:4 kembali adzab, maka anda mempunyai dua

perkiraan untuk kalimat (i11, yaitu: Pertama, 6 pada posisi rafa'

sebagai mubtada', dan r3 bermakna €iX, yaitu khabar'nya 6,

sedangkan a'id-rya dibuang. Perkiraan kedua, litl sebagai satu isrn

pada posisi rafa' sebagai mubtada', dan Hubar-nya adalah yang

setelatrnya. Jika dhamir pada kalimat'ra kembali kepada Allah, maka

fif sebagai satu kata pada posis i nashab karena pengaruh 3#5,
Maknanya adalatr apa yang minta disegerakan dari-Nya oleh orang-

orang yang berdos4 yakni dari Allatrlzzawaialla.

Masuknya huruf hamzah sebagai kata 'tanya pada ii pada

kalimat ,* ii('& (, $ it (kemudian apakah setelah teriadinva

[adzab rtuJ, kemudian itu kamu baru mempercryairrya?) seperti

masuknya huruf wdwu dan fa'. Itu digunakan untgk mengingkari

keimanan merek4 karena tidak lagi berguna keimanan setelah

turunnya adab. Ini mengandung makna yang menakutkan bagi

mereka dan menyia-nyiakan apa yang mereka lakukan tidak pada
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waktunya karena tidak melakukannya pada waktunya yang bisa

mendatangkan manfaat. Kalimat ini tercakup oleh perkataan yang

diperintah untuk disampaikan kepada mereka. Kalimat ini

dikemukakan dengan lafazhl *o* menunjukkan jauh. Dan kalimat

ini .dikemukakan dengat lafazh 61 disertai tambahan tl sebagai

penegffi untuk menunjukkan kepastian terjadinya keimanan dari

mereka itu bukan pada waktunya, sehingga semakin menambah

penjatrilan bagi mereka. Maknanya adalah apakah jauh setelatr

terjadinya adzab Atlah atas kalian dan terjadinya kemurkaan dan

pembalasan-Nya terhadap kalian, kalian baru beriman setelah

. keimanan itu tidak lagi bergrrna bagi kalian dan tidak dapat mencegah

madharirt dari kaliani eaulrgu y*g *"ngatakan, bahwa fafazfr ii ai

sini dengan harakat fathoh pada

sebagai zharf (keterangan tempaQ

huruf rsaa' [yakni i3] sehingga

yang bermakna Stii (di'sana).

Pemaknaanyang pertama dalam hal ini lebih tepat

Firman-Ny a: ';tlil{I, ., { nt'$V @pakah sekarang [baru

knmu mempercqtaiJ, padahal sebelumnya ksmu selalu meminta

supaya disegerakan?). Suatu pendapat menyebutkan, bahwa ini

kalimat permulaan redaksi dengan perkiraan sebagai perkataan yang

tidak termasuk perkataan yang diperintahkan Allah untuk dikatakan

oleh Rasul-Nya SAW kepada mereka, yakni dikatakan kepada mereka

ketika berimannya mereka setelah terjadinya adzab itu, "Sekarang

kalian beriman kepadanya padahal sebelumnya kalian meminta

disegerakan." Maknanya adalah disegerakanny4 adzab sebagai bentuk

pendustaan dan olokan dari kalian. Karena permintaan disegerakannya

adzab itu memang karena pendustaan dan olokan. Maksud

diperintahkannya Nabi SAW untuk mengatakan perkataan ini sebagai

cemoohan, olokan dan dampratan bagi mereka. Kalimat ., iK ft
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ij"# @adahat sebelumnya kamu selalu meminta supaya

disegerakan?) berada pada posisi nashab sebagai hal (keterangan

kondisi). Lafazh 'r;Lfr, dibacajuga tanpa huruf hamzah setelah lam dan

menempatkan haratnya pada lam.

Firman-Nyu, it!fi iG 6i W O-;$ :j+ "i (Kemudian'

dilrntalran kepada orang-orang yang zhtilim [musyrikJ itu,

"Rasalcanlah olehmu silcsaan yang keknl"). Kalimat iru di-athf'kart

kepadafi'l muqaddar. Suatu pendapat menyebutkan, yaitu 'r;is'Y,, dal

maksudnya sebagai celaan bagi mereka. Maksudnya adalah dikatakan

kepada orang-orang yang menztralimi diri mereka sendiri dengan '
kekufuran dan tidak beriman, "sesungguh yang kalian cari ini adalah

murni bahaya, tidak ada manfaatnya dilihat dari sisi mana pun.

Sedangkan orang yang berakal tidak akan mencari yang demikian."

Kemudian dikatakan kepada mereka sebagai hinaan, iili 4G W
(rasalranlah olehmu siksaan yang kel(at), yakni adzr;b abadi yang tidak

,kq, pernah terputus. Yang mengatakan perkataan ini dan

sebelumnya, menurut suatu pendapat adalah para malaikat penjaga

Jahannam. Namun tidak menolak kemungkinan juga bahwa yang

mengatakan itu adalatr para nabi sedara **tusus, atau orang-or,ang
' beriman secara umum.

'u53 '{ q $y;ii i7 ltramu tidak diberi batasan

melainlran dengan apa yang telah karnu kcrjakan) di dalam kehidupan

dunia, yaitu berupa kekufiran dan kemaksiatan. Kalimat tanya ini

adalah pernyataan. Seakan-akan perkataan ini kemukakan kepada

mereka saat mereka mereka meminta tolong dari timpaan adzab darr

siksaan.
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' ' Kemudian setelah keterangan yang mendalam ini Allatt SWT

menceritakan tentang mereka dan jawaban-jawaban tentang

perkataan-perkataan batil merek4 bafiwa mereka itu t€rkadaqg

mempertanyakan tentang kebenaran adzzrb itu. Allah berfirman:

i 31 f#n (dan mereka meinnyakan kcpadomr, "Benukah

[adzab yang dijaniikn] itu?') maksudnya adalah, menanyakan

sebagai bentuk olokan dan pengrngkaran dari mereka'

'Apakatr benar adzab yang Engkau janjikan kepada kami, baik cepat

maupun larnbat itu?" Ini mumi pertanyaan bodoh dari mereka.

Sungguh, keztraliman itu sebagiannya di atas sebagian lainnya. Ini

telatr disebutkan dari mereka disertai jawabannya. Jadi, perbuatan

mereka mengulaog ini adalah perbuatan orang yang tidak memikirkan

apa yang dikatakannya dan apa yang dikatakan kepadanya Satu

pendapat menyebutkan, bahwa yang dimaksud oleh pertanyaan dari

mereka ittrtentang kebenaran Al Qur'an.

Kata tt* dibaca rafc' lanrcna berfimgsi sebagai lhabar

muqaddam (t:lubo yang disebtrtkan lebih dulu daripada mabtada),

sedangkan mubtado'-nya adalah dlamir setelahnya. Didahulukannya

trhabm agar menjadi fohrs. Atau kata 3;' iri berfungsi sebagai

mubtada', da dhamir-nya marfu' karena yang menampati posisi

lrhobq. Rangkaian kalimat ini berada pada posisi naslab karena

penganrh lafazh '$;#;-

. Ixrfainini dibaca jogu 1 !ilT, dengan angapan batrwa humf

lam drsini adalah tanut jins (menunjukkan jenis), seakau-akan yang

dikatakan: .19Ujr i 6ir y't0enarfan [adzab] itu dan tidalc barhil).

YJ ftt 6it dl .} Qankanlah, 
nYo, demi tuhmh+

sesungguluya qeab itu adolat, beno'). Allah SWT memcrintal*m

Rasul-Nya SAW untuk mengatakan perkatan ini kepda mereka
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sebagai jawaban atas pertanyaan mereka yang bermakna olokan.

Maknanya adalah katakanlah kepada mereka, watrai Muhammad,

tanpa menoleh kepada olokan yang mereka maksudkan, ilyoi cL

'jA ga, demi Tuhanht, sesungguhnya adzab itu adalah benar)

maksudnya adalatr, benar, demi Tuhanku, sesungguhnya adzab yarag

aku janjikan kepada kalian adalah benar adanya, tidak tertolak lagi.

Jawaban ini mengandung penegasan dari beberapa segi. Pertama,

sumpah yang disertai dengan partikel yang khusus untuk sumpah yang

memerankan fungsi ii.l tyul Kedua, masuknya i,1 p"o"g* . Ketiga,

adanya lam padakalimat $iJ. Keempad bentuknya jumtah ismflryah.

Ini menunjukkan batrwa pengrngkaran dan pembangkangan mereka

benar-benar telah mencapai titik batas terakhir

Kemud^ian Allah mengancam mereka drjngan ancaman yang

keras, dan menakut-nakuti mereka dengan ancaman yang besar. Allah

berfirman: 6+7;L, .{\ W (dan kamu sekali-kali tidak bisa luput

[daripadanya); ynkni tidak akan dapat melepaskan diri dari adzab

dengan melarikan diri atau pun dengan tipu daya yang tentunya tidak

akan bergr:na, dan tidak pula dengan kesombongan yang tentunya

tidak dapat mencegah qadha Allah sedikit ptrn. Kalimatini di-athf-l<an

kepada kalimat sebelumnya sebagai ja'wab kalimat sumpatr, atau

sebagai kalimat permulaan untuk menerangkan tidak akan selamatnya

mereka dari adzab Allali dengan cara apa pun.

Kemudian Allah menambatrkan lagi penegasan itu, Allah pun

berfirman: .2 c.'tiiiS ;;il OY i:iJb ,"- :9'll $ @"" kalau setiap

diri yang zhalim [musyrikJ itu mempunyai segala apa yang ada di
bumi ini, tentu dia menebus dirinya dengan frz) maksudnya adalah,

walaupun setiap diri yang disifati dengan sifat bahwa dia menzhalimi
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dirinya sendiri dengan kekufiran terhadap Allah dan tidak beriman

kepada-Nya ifu menebus dirinya dengan segala sesuatu yang bemilai

dan berharga di dunia, tentu tidak akan dapat menebusnya. Yakni

tidak dapat dijadikan tebusan baginya untuk lepas dari adzab. Ini

seperti firman Allah: ab eS ir'd$- &"K '{t66t6Citi't

.9,,{.iri ,i6t J}ii (sesungguhnya orang-orang vang kaft dan

mati sedang merelm tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akatn

diterima dari seseorang di antara mere.ka emas sepenuh bumi,

walaupun dia menebus diri dengan emas [yang sebanyak ituJ (Qs^

Aali 'Imraan [3]: 9l). Penjelasannya tela]r dikemukakan.

lt:iJfi w A i;$$i V%15 (dan mereka merryembunyikan

penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan adzab itu). Dhamir'

nya kembali kepada orang-orang kafu yang tersirat dari kandungan

redaksi sebelumnya.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa dhamir-nya kembali

kepada "diri" yang ditunjukkan oteh lafaztr ,a" ,gt, Matcna rlif
adalatr f$t (menyembunyikan), yalsf tidak menampakkan

penyesalan, bahkan menyembunyikannya ketika menyaksikan itu di

tempat tersebut karena akal mereka yang picik dan telah hilang karena

kesombongan mereka. Mungkin juga masih ada akal pada mereka

dalam kondisi itu, namrm saat itu mereka terktrung oleh fanagisme

yang biasa mereka pertatrankan sewaktu di dunia, sehingga mereka

mer,ryembunyikan penyesalan agar tidak dicela oleh oftIng-orang yang

beriman.

Pendapat lain menyebutkan batrwa para pemuka mereka

menyembunyikannya di antara merek4 tapi tidak demikian para

pengikut merekq karena takut dicela oleh mereka (para pengikuQ

karena merekalatr (Vakni para pemuka itulatr) yang telatr menyesatkan
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para pengikut mereka dan mengalangi mereka dari Islam. Terjadinya

sikap ini dari mereka ketika mereka melihat adzab terseLut. Setelah

memasuki adzab itu, mereka puri termasuk orang-orang yang CJ \JG

Grr:, (6" .J!l lberkata, "Ya Tuhan kami, kami telah dihtasai oleh

kejaharan kami. (Qs. Mu'minunn [23]: 106)).

Pendapat lain menyebutkan bahwa makna ts?t adAat t:"r*i

(menampakkan). Ada juga yang mengatakan bahwa merasakan

sakitnya penyesalan di dalam hati mereka, karena penyesalan itu tidak

mungkin ditampakkan. Mengenai ini Al Mubarrad menyebutkan dua

pengertian. Pertama, tampak pada wajah mereka garis penyesatan,

yaitu garis-garis pada wajatr. Bentuk tunggalnya \trr", darn bentuk

jamaknya ?-fl. Kedua,seperti yang telah disebutkan tadi-

Pendapat lain menyebutkan, bahwa makna zStth r2l;t (mereka

menyembunyikan penyesalannya) adalah mengikhlaskannya, karena

menyembunyikannya berarti mengikhlaskannya.

Lafazh (l padakalimat ,i(rt yiV A Qetit@ mereka telah

menyaksikan adzab itu) adalah zharf (keterangan waktu) yang

berrrakna oi Q<etitca), dia berada pada posisi nashab tar"r- ts?|.

Atau sebagai kata syarat yang iawab-nya dibuang karena telah

ditunjukkan oleh kandungan katimat sebelumnya.

t:i\ -i4. G; (dan tetah diberi peputusan di antara

merelca dengan adit) matr,sudnya adalah, Allah memutuskan di antara

orang-orang beriman dan orang-orang kafr, atau di antara para

pemuka dan para pengikut mereka, atau di antara orang-orang ztralim

yang kafir dan orang-orang yang dizhalimi. Ada juga yang
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mengatakan, bahwa makna keputusan di antara mereka adalah

diturunkarurya hukuman kepada mereka. lr:,.ladalah ]Ulr laOit;.

Kalimat i;:\E-J 'ii @edang mereka tidak dianiava) betada

pada posisi nashab sebagai hal $eterangan kondisi), yakni Allah tidak

menzhalimi mereka pada adzab yang ditimpakan kepada mereka,

karena adzab itu disebabkan oleh apa yang telah mereka perbuat.

Kalimat ,6*f;,>.ii7$ O(' ;tLLy-$ @gotlah, sesungguhnva

lrepunyaan Allah apa yang dda di langit dan di bumi) untuk

menyatakan kesempurnaan kekuasaan-Nya. Karena yang memiliki

apa yang ada di langit dan di bumi biasa berlaku sesuai kehendaknya

dan menguasai yaog tidak berakal'karena merupakan mayoritas

makhluk.

Suatu pendapat menyebutkan, batrwa setelatr Allah SWT

menyebutkan batrwa kalaupun orang kafir ditebus dengan segala

sesuatu yang ada di bumi, maka itu tidak dapat menebusnya. Padahal

segala sesuatu itu milik Allah, dan mereka tidak memiliki apa-apa

yang dapat digunakan untuk tebusan.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa setelah Allah bersumpah

mengenai kebenaran apa yang dibawakan oleh Nabi SAW, Allah

hendak menyertai,itu dengan bukti nyata, bahw.a segala yang ada di

semesta ini dengan beragam coraknya adalah milik-Nya. Dia kuasa

mengatumya sesuai dengan kehendak-Nya. Dikemukakannya kalimat

ini dengan harf tanbih tyakni 
-$ 

$ngattah)] untuk memperingatkan

mereka yang lengah dan menyadarkan yang lalai.

Kemudian Allah menegaskan lagi dengan firman-Nyat 'i! 'Jf

? g';ii Qngatlah, sesungguhnya ianji Allah itu benar), tidak dapat

ditolak. Ini bersifat umum, dan terlebih lagi mencakup adzab yatg
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mereka minta disegerakan. Kalimat ini disebutkan dengan harf tanbih

[yakni 
-11 

Qngatlah) adalah sebagaimana yang telah kami katakan

sebelumnya, di samping untuk menunjukkan kepastian kedua kalimat
itu.

AJK| "rSj2 ltetapi kebanyakan mereka), yakni orang-orang

kafir .';td$,- { 
1; 

t t aak m e nge t ahui [ny aJ), yakni kemasalahatan mereka

sehingga melaksanakannya, dan juga tidak mengetahui kerusakan

mereka sehingga menjauhinya.

Firman-Nya: :+-" *a j^ lOio-tot yang menghidupkan dan

mematikan), yakni memerikan kehidupan dan' mengambilnya.

<r;:4 4{, @o, hanya kepada-Nya-lah kamu dikembalitran)

di negeri akhirat, lalu mengganjar masing-masing makhluk sesuai

dengan haknya, dan mengutamakan di antara para hamba-Nya siapa

yang dikehendaki-Nya.

Firman-Ny", -fij i';&..;i F'.q i ,iAQG-g"i manusia,

sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu),

yakni Al Qur'an, di dalamnya terkandung pelajaran bagi yang

membacanya dan mengetahui maknanya. Asal &j, adalatr

memperingatkan akibat, baik dengan dorongan maupun ancaman.

Vdt @emberi nasihat) laksana tabib, dia melarang si sakit dari apa

yang membatrayakannya. Kata pada kalimat Kil' ,- (dari

Tuhanmu) terkait dengar fi'\, yaitu FiV (datang kepadamu),

sehingga dia berfrrngsi sebagai mubtada'. Atau terkait dengan kalimat

yang dibuang, sehingga berfungsi menunjukkan bagian.
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)ri.5l A 6- l6-ry @an penyembuh bagi penvakit-perryakit

[yang beradal dalam dada)berupa keraguan yang melanda sebagian

pengragu karena di dalamnya terdapat keyakinan-keyakiinan yang

benar di samping ada pula keyakinan-keyakinan yang bathil.

'W|'V?; eKt (dan petunjuk serta rahmat bagi orang-

orang yang beriman). a"ii' uaAun petunjuk bagi yang mengikuti Al

Qur'an, memikirkannya dan menghayati makna-maknanya untuk

menuju jatan yang mengantarkan ke surga. '*1, adalah yang terdapat

di dalam Kitab yang Mulia berupa hal-hal yang dengannya Allah

merahmati para hamba-Ny4 lalu dicarilatr oleh yang

menginginkannya hingga memperolehnya. Jadi, Al Qur'an yang

agung itu mencakup hat-hal ini.

Kemudian Allah memerintahkan Rasul-Nya SAW, dan

menjadikan khithab-Nya kepada beliau setelah khithab'nya kepada

manusia secara umum. Allah berfimran: Va.X$,+4.;{t! 6t ,F,3
(kotakanlah, "Dengan karunia Allah dan rahmat'Nya, hendaHah

dengan itu mereka bergembira"). Yang dimaksud dengan karunia dari

Allah adalah karunia-Nya kepada para hamba-Nyq baik yang sggBra

mauplm yang kemudian" dan itu tidak terbatas. Sedangkan ''[j'1'

adalah rabmat Allah bagi mereka. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas,

batrwa dia berkata "Kanmia Atlah adalah Al Qur'an, dan ratunat-Nya

adalah Islam."

Diriwayatkan dari Al Hasan, Adh-Dhahhal$ Mujahid dan

Qatadah, batrwa karunia Allah adalah keimanan, dan rahmat-Nya

adalah Al Quf'an. Yang lebih utama adalah mengartikan kanuria dan

rahrrat s@ara umum, dan tentunya keduanya ini mencakup aPa'apa

yangterdapat di dalam Al Qur'an.
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Asal kalimat ini: t;i,fi |#fi irr p. # (katakanlatr,

"Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah mereka

bergembira"), lalu/'l-nya dibuang karena telah ditunjukkan oleh yang

kedua, yaitu kalimat i;rAS 44 (n 
"aoklah 

dengan itu mereka

bergembira).

Satu pendapat menyebutkan, bahwa huruf /a' pada fi'l yarrg

dibuang ini termasuk dalam jawab syarat yang diperkirakan. Seakan-

akan dikatakan: jika mereka bergembira karena sesuatu maka

hendaklah mereka mengkhusus kegembiraan dengan karunia Allatl
dan rahmat-Nya.

Pengulangan huruf huruf ba' pada kalimat #tj untuk

menunjukkan batrwa masing-masing dari karunia dan rahmat

merupakan sebab tersendiri untuk kegembiraan.

ilir aaaan kesenangan dalam hati karena tercapainy a apa

yang diupayakan. Allah SWT telah mencela tit ai beberapa ayat-

Nya, seperti firman-Nya , G.A U { fri lL CF { (Jangantlah kamu

terlalu bangga; sesungguhnya Allah tidak meryrukai orang-orang
yang terlalu membanggalcan' diri) (Qs. AI Qashash l28l: 76), dan juga

membolehkannya sebagaimana firman-Nya: ,v':fr 'nt*u. q V;

"r# (Meretra dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah

yang diberikan-Nya kcpada mereka) (Qs. Aali 'Imraan [3]: 170)

seperti halnya padaayatini (yang tengah dibatras).

Bisa juga huruf ba'yangterdapat pada kalimat 4fq 61 ,F"
(dengan larunia Allah dan rahmat-Nya)terkait dengan kalimat Fi(
(datang kcpadamu). Perkiraannya adalah datang kepadamu pelajaran
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dengan kanrnia Allah dan rahmat-Nya, karena itu dan seterusnya.

Maknanya adalah dengan kedatangannya itu, maka hendaklah mereka

bergembira.

Yazidbin Al Qa'qa' dan Ya'qub membacanyati:;A6,dengan

huruf /a', sedangkan Jumhur membacanya dengan hurufya' '?';+Ji'

Dhamir pada kalimat\a'i Qr" lebih baik) kembali kepada

karunia dan rahmat yang telah disebutkan. Atau kepada "kedatangan"

berdasarkan pengertian kedua. Atau kepada kata penunjuk pada

kalimat S4 (nt"aoHah dengan iA. Maknanya adalah ini lebih baik

bagi mereka daripada keduniaan yang mereka kumpulkan'

Lata7,- 'o# (mereka latmpulpan) dibaca juga dengan h,ruf

ra'bertitik di datas [yakni: tltl;aq sehingga sesuai dengan qira'ah

ti.#. Dalam bahasa Arab, lamul amr flam yang berfungsi sebagai

partikel perintahl dibuang pada lhithaD kecuali dalam sedikit logat,

dan qira'ah ini mengikuti itu. Sedangkan Jumhur membacanya

6;e dengan huruf ya', sebagaimana pada

Sementara diriwayatkan dari Ibnu Amir bahwa

lafazh l;r35.
dia membaca

keduanya oW dengan huruf ra', do;r- liX-ii',dengan huruf ya'.

Ath-Thabarani dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Abu

Al Ahwash, dia berkata, "seorang lelaki menemui Abdullah bin

Mas'ud lalu berkata, 'sesungguhnya saudaraku sedang sakit perut'.

Lalu dia menyebutkan pengaruh dari k*ramer. Abdullah berkata,

'Matra Suci Allatr! Allah tidak menjadikan kesembuhan di dalam

sesuatu yang kotor, akan tetapi kesembuhan itu di dalam sesuatu dari

Al Qur'an dari madu. Keduanya adalah penyebuh penyakit yang ada

di dalam dada dan penyembuh bagi manusia'."
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Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari A1 Hasan, dia berkata,

"sesungguhnya Allah menjadikan Al Qur'an sebagai penyembuh

penyakit yang ada di datam dada, dan Allah tidak menjadikannya

sebagai penyembuh untuk penyakit-penyakit kalian. "

. Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu

Sa'id Al Khudri, dia berkata, "seorang lelaki menemui Nabi SAW

lalu berkata, 'sesungguhnya aku merasa sakit di dadaku'. Beliau pun

bersabda, s2,3!at s, tli I'Jg ,fu' J7- ,t:i';3t lV1 laacalah Al Qur'an.

Allah telah berfirman, 'Penyembuh bagi penyakitpenyakit [yang
beradal dalam dada')."

Al Baihaqi dalam Asy-Syu'ab mertwayatkan dari Watsilah bin

Al Asqa', bahwa seorang lelaki mengadu kepada Nabi SAW tentang

sakit di tenggorokannya, beliau pun bersabda, dAry o- /t irt'A'el)b

:t5 F b ;W ',F,t ,yl-/,,iit d 6i ;,t+ 'il"iiti (HendaHah engkau

membaca Al Qur'an dan [minumJ madu. Al Qur'an itu penyembuh

penyakit yang ada di dalam dada, sedangkan madu perryembuh segala

perryakit);

Diriwayatkan oleh Abu Daud, Al Hakim dan dia men-shahih-

kannya, serta Ibnu Mardawaih, dari Ubay, dia berkata, "Rasulullah

SAW membacakan kepadaku dengan huruf fa' -yakni dengan titik
' dua di atas-." Diriwayatkan juga serupa ini dari jalur lainnya.

Abu Asy-Syaikh dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari

Anas, dia berkata "Rasulullah SAW tentang firman-Nya: $1 ,F,S

i/tj (katalanlah, "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya"), beliau

bersabda, {.ri b '€"r+ it {et:t ,l:,iiir lt ,P, (Dengan karunia

Atlah odalah Al Qur'an, dan dengan rahmat-Nya adalah meniadikan

kal i an t e r mas uk p ar a ahl i ny a)."

I
I
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Ath-Thabarani dalam Al Ausathjuga meriwayatkan seperti itu

dari Al Bara'.

Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al

Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Abu Asy-syaikh dan Al Baihaqi dalam

Asy-Syu'ab jugameriwayatkan seperti itu dari Abu Sa'id Al Khudri.

Sa'id bin Manshur, Ibnu Al Mundzir 'dan Al Baihaqi

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini, dia berkata,

"(Yaitu) dengan Kitabullatr dan dengan Islam."

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

meriwayatkan darinya, dia berkata, "Karunia-Nya adalah Islam, dan

rahmat-Nya adalah Al Qur'an.

Ibnu Abi Syaibatr, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi

Hatim dan Al Baihaqi juga meriwayatkan darinya, dia berkata,

"Dengan karunia Allah adalah Al Qur'an, dan dengan rahmat-Nya

adalatr ketika menjadikan mereka termasuk para ahlinya."

Diriwayatkan juga dari sejumlah tabi'in yang menyerupai

riwayat-riwayat tadi.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, *'o;3 CL, "nt i Qr" adalah lebih baik dari apa vang

merelra htmpulkan) berupa harta, tanaman dan binatang ternak."

Kr- S Gyr:, (Gtt S* *),-J Fs'x {,1-c fiiJ S'

a +4r i{ [" t ;;x_ O31 !,E (, 5;;x;,iJ;AF5J
6j @'";;3-{ eXi "SS o6i (F F -'5t'a <rL lgii

:K4; (L I p &r'o]"s{; 9t} u ^rth() ia A'Fs
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O{' 6'ii j }:1 )W,y $ e $;-ti;");o# \Yr,*

';xj oyTi@ # S a$vKi {; a' nfJt; l:11

1314, tji(Oji@6ftl{; 4ic 3;r{ 8i
'J,;i{7:r<it J, q'l( l{AA€F!f,J @ <,;;r1

@afii 3ili;1;Wc;44).
'( Katakanlah r' Terangkanlah kep adaku tentang reze ki y ang

diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram

dan (s ebagianny a) halat'. Katakanlah,' Apakah Allah telah

memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-

adakan saia terhadap Allah?' Apakah dugaan orang-orang yang

mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat?

Ses ungguhnya Allah benar-benar mempunyai harunia (yang

dilimpahkan) atas manusia, tetapi kebanyakan mereka tidah

mensyukuri(nya). Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan

tidak membaca suatu ayut dari Al Qur'an dan hamu tidak

mengerjakan suatu pekeriaan, melainkan Kami meniadi saksi

atasmu di waktu kamu melakukannya Tidak luput dari

pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar dZartah (atom) di bumi

ataupun di langit Tidak ada yang lebih kecil dan tidah (pula) yang

lebih besar daripada itu, melainkan (semua tercatat) dalam kitab

yang nyata (Lauh Mahfuzti). Ingotlah, sesungguhnya wali-wali

Allah itu, tidgk ada kekhawatiran terhadap mereka dan fidak (pula)

mereka bersedih hatl (Yaitu) otailg-orafl$ yang beriman dan

mereka selala bertakwa. Bagimereka berita gembira di dalam

hehidupan di dunia dan (dalam kehidupan) di akhital Tidak ada

perobahan bagi kalimat-kalimat (ianii-ianii) AAah. Yang demikian

itu adalah hemenangan yang besar." (Qs. Yuunus [10]: 59-64)
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Firman-Ny ar'!nl {J 11 3:i.r1 S, (xu o t*nl ah, " T er angkanl ah

kcpadaht tentang rezeki yang diturunkan Allah"). Dengan ini Allah

mengisyaratkan cara lain selain yang telah disebutkan mengenai

penetapan kenabian. Intinya, kalian memutuskan dengan

menghalalkan sebagian dan mengharamkan sebagian. Jika itu hanya

karena kecenderungan dan hawa nafsu, maka itu tertolak berdasarkan

kesamaan pandangan orang-orang berakal, yang muslim maupun yang

kafu. Bila itu berdasarkan keyakinan kalian bahwa Allah telah

memutuskan bagi kalian dan pada apa yang dianugerahkan kepada

kalian, maka kalian tidak mengetatrui itu kecuali dengan cara yang

bisa sampai kep4da Allah, dan tidak ada cara yang dapat menjelaskan

yang halal dari yang haram kecgali dari para rasul yang diutus Allah

kepada para harrrba-Nya.

Makna ,3:::J adalah $il (terangkanlah kepadaku). Latatu

V, pada posisi nashab karena pengaruh ,3::J yang mengandung

makna n:;ft. Pendapat lain menyebutkan, batrwa li ini pada posisi

rafa' karcna sebagai mrubtada', sedangkan khabar'nya adalah KY,

F 6t @pakah Allah telah memberikan izin kepadamu [tentang

rnr). Sementara latain.S p.du kalimat {J 6i'Kf, S (katakanlah,

"Apakah Allah telah memberikan izin kcpadantu [tentang iniJ')
adalatr pengulangan untuk menegaskan, dan pengikatnya dibuang.

Susunan mubrada' dan Htabar ini berada pada posisi nashab karena

pengaruh -!iJ Maknanya adalatr terangkanlah kepadaku tentang

rezeki yang Allah turunkan kepada kalian yang kemudian kalian

tetapkan yang halal dan yang haram dari antara itu. Apakah Allah
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telatr memberikan izin kepada kalian mengenai penghalalan dan

pengharamannya?

6;;G ;li & il Totou kamu mengada-adakan saja terhadap

Altah), Berdasarkan kedua pandangan tadi maka lafazh g2 pada ia

t1f berfirngsi untuk menunjukkan bagian, perkiraannya adalah lalu

kalian jadikan sebagiannya haram, dan kalian jadikan sebagiannya

lagi halal. Yaitu sebagaimana yang mereka lakukan pada binatang

ternak sebagaimana yang telah diceritakan mengenai mereka di dalam

Al Kitab yang Mulia. Makna menurunkan rezeki adalah turunnya

hujan dari atas. Demikian juga pengertian perkara mengenai

penganugerahan kepada para hamba di langit sebagaimana yang telah

ditetapkan di dalam Lauh Mahfuztr, dimana Allah SWT telah

menyebutkan segala sesuatu di dalamnya.

Diriwayatkan .dai Az-Zayaj bahwa 6 berada pada posisi

nashab karena pengarutr $, a*, Jj-f Uermacn"',f (menciptakan),

sebagaimana firman-Ny", $i'Xa3 ;6'Ji-", K djl: (oan oia

mdnurunlran untuk kamu delapan ekor yang berpasangan dari

binatang ternak) (Qs. Az-Zumar [39]: 6) dan firman-Nya: t;rtL$lt
'++i 3"\ *. (Dan, Kami ciptakan besi yang padanya terdapat

lrehtatan yang hebat) (Qs, Al Hadiid l57l:25). Berdasarkan pendapat

ini dan pendapat yang pertama, maka kalimat lKJ 5'J 'KU $
(lratat<anlah, " Apakah Allah telah memberikan iztn lcepadamu [tentang

iniJ \ adalah redaksi permulaan.

Satu pendapat menyebutkan, bahwa huruf hamzah pada

kalimat ,€J 6r,KY, @patah Allah telah memberikan izin kepadamu
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[tentang iny') berfungsi untuk mengingkari, dan ;1 sebagai pemisah,

yang bermakna oirr * oifi ,!. (bahtran lcamu mengada-adaknn saja

terhadap Allah). Al ism asy-syariif [yakni ilq aan disebutkan secara

jelas lebih dahulu daripada l? untuk menunjukkan kesempurnaan

pengada-adaan tersebut.

Ayat yang mulia ini mengandung hal yang menghantam para

pemberi fatwa bagi para hamba Allah mengenai syari'at-Nya dengan

menghalalkan dan mengharamkan, serta membolehkan dan tidak

membolehkan, padahal mereka sendiri termasuk kalangan yang hanya

meniru-niru yang tidak memikirkan hujjah-hujjah Allah, tidak

memahaminya dan tidak mengetahui hakikatnya. Ilmu yang sampai

kepada mereka mereka hanya berupa kisah pandangan seseorang dari

kalangan umat ini, sehingga hanya menirunya dalam urusan agarna

mereka dan menjadikannya sebagai syari'at tersendiri. Ia tidak

mengamalkannya dari Al Kitab dan Sunnah, dan itulah yang

diamalkan di kalangan mereka. Sedangkan yang belum sampai

kepadanya, atau telah sampai kepadanya namun tidak memahaminya

dengan pemahaman yang benar, atan memahaminya secara keliru dan

dia salah dan ijtihadnya dan tarjih-nya, maka itu dianggap yang telah

dihapus di kalangan mereka, yang hukumnya sudah diangkat dari pada

hamba. Padahal orang yang mereka tiru itu menghamba dengan

syari'at ini, sebagaimana mereka pun menghamba denganny4 dan dia
juga dihukumi oleh hukum-hukumnya sebagaimana mereka juga

dihukumi dengannya.

Terkadang dia berijtihad dengan pandangannya dan

mengamalkannya, sehingga dia akan memperoleh dua pahala bila
benar, atau satu pahala bila salah. Namun sayangnya mereka malah

menjadikan pandangannya yang salah itu sebagai syari'at tersendiri,

dan sebagai dalil yang diamalkan. Dalam hal ini, tentu saja mereka
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jelas-jelas salah dan sangat keliru. Karena keringanan itu hanya

berlaku bagi mujtahid dalam ijtihadnya dengan pendapatnya yang

khusus perlu bagi dirinya saja, dan tidak seorang pun dari para

pemeluk Islam yang mengatakan bahwa pendapat-pendapat itu

dibolehkan untuk diamalkan oleh selainnya dengan menirukannya.

Apa yang diusung oleh para peniru Qrcnaaqlid) dalam

menguatkan kebatilan ini berpangkal dari kejatrilan yang nyata. Ya

Allah, sebagaimana Engkau telatr menganugerahi kami ilmu yang

dapat membedakan kebenaran dari kebatilan; maka anugerahkan kami

kelurusan sehingga bisa memperoleh kebenaran di sisi-Mu wahai Dzat

pemberi kebaikan.

KemudianAllahberfirman:i;-4+41;tfr &'o;llroii?$(t

i4 @pakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan

kebohongan terhadap Altah pada hari kiamafl), yakni apa dugaan

mereka mengenai hari tersebut, dan apa yang tedadi pada mereka saat

itu? Ini adalah kalimat tanya yang menunjukkan besarnya ancaman

bagi mereka, dan ini tidak termasuk perkataan yang diperintahkan

Allah kepada Rasul-Nya sAw untuk diucapkan kepada mereka. Tapi

ini sebagai permulaan kalimat untuk menerangkan tentang adzab yang

akan menimpa mereka.

Kalimat 9:$!t ii- @oao Hari Kiamat) berada pada posisi

nashab karena pengaruh ?i (dugaan). Disebutkannya 4r4fi
(lrebohongan) setelah penyebutan iftiraa' (mengada-adakan) [yakni

'ir;j;"), padahal mengada-ada itu tidak lain adalah kebohongan, untuk

lebih menegaskan. Isa bin Umar membacanya '* 6), karena

menganggap ny a sebagai fi ' l.
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etAi g )* A X 6!@esungguhnya Allah benar-benar

mempunyai lcarunia [yang ditimpahlcanJ atas manusia). effuf,

mengaruniakan kepada mereka berbagai nikmat di dunia dan di

akhirat. 'olKS- { 'eXi "SAt Qetapi kebanyaknn mereka tidak

mensyuhri[nyaJ), yakni tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat-

nimat-Nya yang telah diberikan kepada mereka dari Allah SWT di

setiap waktu dan di setiap saat.

Firman-Ny 
", & e oK V1 (Kamu tidak berada dalam suatu

keadaan). Pesan ini ditujukan kepada Rasulullatr SAW. 6 di sini

berfungsi sebagai penafi (yang meniadakan) aa" 91i ini adalatr perihal

yarig bermakna kesengajaan. Asal maknanya mengikuti jejaknya,

bentukjarnaknya "oi*.

Al Akhfasy berkata, "Orang Arab mengatakan, fA "c.JU 6
. t'i.. t'

yang artinyai'lb'd.3 6 (aku tidak melakukan perbu.atannya)."

,)6i u 'r, W t/i gan tidak membaca suatu ayat dari Al

Qur'an). Al Farra' dar Az-Zajjaj berkata, "Dhamir pada kalimat i;

kembali kepada gV (keadaanl. Jar dan majrur di sini berfungsi

sebagai sifat untuk mashdar yang dibuang, yutti pembacaan darinya.

Karena pembacaan Al Qur'an termasuk perihal utama Nabi SAW.

Maknanya adalatr beliau membacakan karena kondisi yang diceritakan

Al Qur'an, lalu mengetahui hukumnya. Atau membacakan Al Qw'an
yang diturukan berkenaan dengan perihal itu."

Ibnu Jarir Ath-Thabari berkata, "Dhamir pada kalimat f4
kembali kepada Al Kitab, yakni yang berasal dari Kitabullah, dari Al
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Qur'T. Dan pengulangannya itu sebagai pemulaan baginya seperti

firman-Nya: ',iti G\ -Gy (Sesungguhrrya Aht ini adalah Allah) (Qs.

Thaahaa [20]: 14)."

Khithab pada kalimat ,y b 'rg1 {i @o, kamu tidak

mengerjakan suatu pelceriaan) adalah pesan yang ditujukan kepada

Rasulullah SAW dan umatrya. Pendapat lain menyebutkan untuk

orang-orang kafrr QuraiasY.

f";i K# (L *lqelainkan Kami menjadi salui atasmu)

adalah pengecualian sempurna dari keumuman perihal orang-orang

yang dituju oleh fthithab-nya. Maknanya adalah meqiadi para saksi

atas kalian dengan sepengetahuan kalian. Dhamir pada kalimat +i

dalam kalimat 35r- |r\i (di walAu pnmu melahtpannya) kembali

kepada perbuatan. Contohnya, F,i *;-r6Jt,J i'r^i Tat amnya adalah

fulan memulai perkataan d4n perbuatan. Adh-Dhahhak mengatakan,

bahwa dhamir pada kalimat ;ikembali kepada Al Qur'an. Maknanya

adalah katika kalian menebarkan kedustaan mengenai A1 Qur'an.

Firman-Nya: iAi J,1', 6'ii j ii:t )@ c Aj ,;3.AY3
(Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar dzarrah

. [atomJ di bumi ataupun di tangit). Al Kisa'i membacany"'q*

dengan harakat lcasrah pada hvruf zay. Sedangkan yang lainnya

membacanya dengan harakat dhammah, keduanya adalah dua macam

logat yang fashi. Makna S./-aaaan 'c;{ (tersembunyi). Ada juga

yang mengatirkan iii 0autr).

Ibnu Kaisan berkata, *'*hii(pergr; sirna)."
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Semua pemaknaan ini saling berdekatan.

Lafazh 4 pada kalimat )6$ ,22 (biarpun sebesar dzarrah

[atomfi adalah tambahan untuk menegaskan. Maknanya adalah

tidaklah luput dari pengetahuan Tuhannya walaupun hanya seberat

dzarrah. Maknanya adalah semut merah. Pengungkapan dengan kata

€:'li @umi) dar, 53i Qangit) kendati tidak ada sesuatu pun yang

luput dari pengetahuan Allatl SWT semua yang ada pada keduanya

dan yang di luar keduanya, demikian ini karena manusia tidak dapat

menyaksikan yang selain keduanya, dan menyamakan para makhluk

yang ada pada keduanya. Kata i;, (bumi) disebutkan lebih dahulu

daripada 131 Qan7it) kare,na bumi merupakan tempat tinggal

manusia, sehingga mereka dapat menyaksikan dari dekat apayatgada

padanya.

Huruf wawupada katimat Ki -{; Aj' n t15-{: Qrdak ada

yang tebih kecil dan tidak [putal yang tebih btesar daripada itu)

berfungsi untuk meng-athf-kan (merangkaikan) dengan latazh )*i
kata 'r3A aao )$'tdibaca nashab karena berfunrgsi sebagai menafi.

Bisa juga katimat ini dirangkaikan dengan latafu;3i. Pordapat lain

menyebutkan, baltwa kedua lafazh itu dibaca nashab karena t y*g

berfungsi untuk menafikan jenis. Sementara huruf wclwu'nya sebagai -

permulaan kalimat dan tidak termasuk kaitan-kaitaff €4.Vj. Khalar

I adalatr $ A $y @"toinkan [semua tercatatJ dalam kitab).

Maknanya adalah Tidak ada yang lebih kecil dari dzarrah dan tidak

pula yang lebih besar dariitu kecuali telatr ada dalam Kitab yang jelas.

Lalu, bagaimana mungkin luput dari pengetatruan-Nya?

TAFSIR FATHUL QADIR 1s3



Ya'qub dan Hamzatr membaca lafazh 75 aan Kidengan

rafa'. Alasannya, karena di-athf-kan kepada posisi d*, )6,
sedangkan posisinya adalah rafa'. Ada pandangan yang

mengemukakan alasan tentang nashab dan r$a'-nya kedu a lafazh ini,

yaitu kare na di-athf-kan kepad a lafazh )@ a*, posisiny4 atau

kepada lafazh 73<t narrun rancu, yaitu karena perkiraan ayatnya

menjadi tidak ada sesuatu pun di langit maupun di bumi yang luput

dari pengetahuan-Nya kecuali di dalam Kitab. Hal 'ini

mengindikasikan bahwa sesuatu yang berada dalam Kitab itu di luar

pengetahuan Allah, padahal ini mustahil. Kerancuan ini tel.rah dijawab,

bahwa seluruh makhluk itu ada dua bagian. Satu bagian yang Allah
adanya dari permulaan tanpa perantara, seperti penciptaan malaikat,

langit dan bumi. Satu bagian lagi yang Allah adakan dengan

perantaraan bagian pertama, yaitu berupa kejadian-kejadian seluruh

alam semesta dan kerusakannya. Tidak diragukan lagi, bahwa bagian

kedua ini jadi dari rangkaian golongan yang pertama. Jadi, yang

dimaksud dengan ayat ini, bahwa tidak jauh dari pengetahuan Allah
SWT tentang keberadaan segala sesuatu, baik di bumi maupun di

langit, kecuali karena semua itu telah ada di ilalam Kitab yang nyata.

Allah telah menetapkan di dalamnya dalam bentuk pengetatruan-

pengetatruan itu. Maksud ini sebagai sanggatran terhadap orang yang

menyatakan bahwa Altah tidak mengetahui kedetailan segala sesuatu.

Selain itu, dijawab pula, bahwa pengeculian ini tyaf<ni {!
adalah pengecualian terputus, yakni akan tetapi semua itu telah ada di

dalam Kitab yang nyata. Abu Ali Al Jurjani menyebutkan, batrwa {1

ini bermakna huruf wowu (dan), dengan anggapan batrwa redaksinya

telalr sempurna pada kalim" Ki -Sj 
@o" tidak [pulal yang lebth
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besar). Kemudian dimulai kembali redaksi baru dengan diawali oleh

kalimat # # e $\(melarnkan [semua tercatatJ dalam kitab yang

nyata [Lauh Mahfuzh]), yakni dan juga dalam Kitab yang nyata.

Orang Arab kadang menempatkan {lpaaa posisi huruf wctwtl, seperti

firman Auah: iy J {f @ 'o};S 3X 36,{ 4y(sesungguhnya orans

yang dijadilran rasul, tidak tahtt di hadapan-Ku, tetapi orang yang

berlaht zhalim) (Qs. An-Nani l27l: 10-11), yakni dan orang yang

berbuat ztralim. Firman-Nya: W Qli Jy'*'# nWl'K-Y+
(agar tidak hujjah manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang

zhalim) (Qs. Al Baqarah [2]: 150), yakni dan orang-orang yang

ztralim. Dan diperkirakan adanya 'S setelah huruf wav,u yang

diperankan oleh $y sebagaimana firman-Nya: '^8, t$; (dan

trotalcantah "Bebaskanlah kami dari dosa") (Qs. Al Baqarah [2]: 58),

yakni 'iV 
A. Juga seperti firman-Nya: 

t'ifr\J:;{j 
(danianganlah

lramuberlwta, "[IlahituJ tiga") (Qs. An-Nisaa'[4]: 171), danfirman-

Nya: .r,j{i {.,5t e}$n3gA #-{tq':q1y$33 u. #Jtvi

*i ;{AJ; {ao" fiada sehelai daun pun yang gugur melainlcan Dia

mengetahuinya [pulal, dan tidak jatuh sebutir biii pun dalam

lregelapan bumi dan tifuk sesuatu yang basah atau yang kcring,

melainlron tertulis dalam kitab yang nyata [Lauh Mahfuzhl (Qs. Al
An'aam [6]: 59).

Az-TaAjaj mengatakan, bahwa rafa'-nya itu karena sebagai

mubtada' dalam qira'ah orang yang membacanya dengan rafa'.

Klabor-nya adatah $ a $y6a"irrt"r, [semua tercatatJ dalam

kitab). Pendapat ini dipilih oleh pengarang Al Kasysyaf. Sementara
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qira'ah dengan nashab yang merupakan qira'aft Jumhur dinyatakan

bahwa lafazh AA d* Ki dibaca'nashab Y,arena pengaruh t y*g

menafikan jenis. Namun perangkaian ini dipandang rancu

sebagaimana keterangan yang telah kami paparkan tadi-

Setelah Altah menerangkan cakupan pengetatruan-Nya

terhadap segala sesuatu, yang mana hal ini dapat menguatkan hati

orang-orang yang taat dan meluluhkan hati orang-orang yang maksiat,

Allah menyebutkan perihal orang-orang yang taat. Allah berfirman,

6Y; i{i 4-ic J"$ iii '1$ 5L-{i(Ingattah sesungguhnva

wali-wali Allah itu, tidak ada keHtavtatiran terhadap merekn dan

tidak [pulal mereka bersedih hat). Secaru etimologi, lJ"rt fuf."i

bentuk tr:nggal dari lafazh ';-;Jpua"ayat inil adatatr ;1' (dekat).

yang dimaksud dengan ifr ,Ej (wali-wali Allah) adatatr intisari

orang-orang beriman., Seakan-akan mereka itu mendekatkan diri

kepada Allah SWT dengan menaati-Nya dan menjauhi kedurhakaan

terhadap-Nya

Allah SWT telatr menafsirkan pada'wali itu dengan firman-

Nya: dli;i i3L4 tfr( Oii (yaituJ orang-orans vang berimart

dan merefta selakt bertalcna).Maknanya adalah, mengimani apa yang

harus diimani, dan menjautri apa yaog harus dijaghi, yaihr

kemaksiatan, dan berhenti dari kemaksiatan yang dilarangkan atas

mereka. Jadi, mereka itu mantap terhadap diri mereka dan berbaik

sangka terhadap Tuhan mereka. Mereka juga bersedih hati karena

luputnya apa yang dicari di dunia, karena mereka tafiu bahwa itu

adalatr qadha Allah dan takdir-Nya, sehingga mereka pasratr dengan

qadha dan takdir itu. Kemudian, hati mereka pun terbebas dari

kecemasan dan kedukaan, sehingga dada mereka lapang dan tubuh
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mereka bersemangat, sementara hati mereka senang. Posisi maushul

[yakni: <r-ii] dibaca nashab karena berfungsi sebagai badal dai.

:.Qfi @ali-wali). Atau dibac a rafa' karena berfungsi sebagai khabar

dari mubtada'yang dibuang. Atau dia sebagai mubtada' dan khabar-

nya adalah {;itt }i1 (bagi mereka berita gembiro), sehingga tidak

bersambung deirgan yang sebelunnya. Atau bisa juga nashaD karena

sebagai pujian, atau karena sebagai sifat untuk l)J@ali-wali).

Firman-Nya: ,;$i - $ qli ,# A {,fi| }ii (Bagi

merelra berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan [dalam
lrehidupanJ di aWirat). lri adalah penafsiran untuk makna yang

menyatakan batrwa mereka adalah wali-wali Allah. Maknanya.adalah

bagi mereka berita gembira dari Allah semasa mereka hidup, yaitu

dengan apa yang Alhh watryukan kepada para nabi-Nya dan apa-apa

yang Allah turunkan di dalam kitab-kitab-Nya. Karena perihal orang-

orang beriman di sisi-Nya adalah Allah memasukkan mereka ke surga

dan memberikan keridhaan-Nya kepada mereka sebagaimana yang

disebutkan di banyak berita gembira bagi orang-orang yang beriman

di dalam Al Qur'an. Demikian juga yang lnereka peroleh dari mimpi
yang benar, karunia Allah kepada mereka yang berupa

diperkenankannya doa-doa mereka, serta berita gembira yang mereka

saksikan ketika datangnya ajal mereka dengan turunnya para malaikat

kepada mereka sambit berkata, "Janganlah kalian takut dan jangan

pula bersedih hati, akan tetapi bergembiralah kalian dengan surga."

Sedangkan berita gembira di akhirat adalatr para malakat
menyampaikan berita gembira kepada mereka tentang perolehan

nikmat dan keselamatan dari adzab.
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Lafazh &iii( adatatr bentuk mashdar yang beserta ), '. .Al

(berita gembira yang disampaikan). Kedua zharf-nya berada pada

posisi nashab karena berfungsi sebagai hal (keterangan kondisi),

yakni keadaan mereka di dunia dan keadaan mereka di akhirat.

Makna ;fi *1).Jrfr{ Qidak ada perobahan bagi kalimat-

lralimat [janji-janjiJ Allah) adalah tidak ada perubahan untuk

perkataan-perkataan Allah secara umum. Sehingga mencakup pula apa

yang drj anj ikan kepad a paxa hamba-Nya yang shalih.

Kata penunj"k -A$ (yang demikian fia) menunjukkan kepada

yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu bahwa mereka diberi dua

berita gembira di dua kehidupan.

il41 3ifi ';, @datah lcemenangan yang besar) yang tidak

ada bandingannya.

Kedua kalimat ini, yakni ff 9LG) '.yrfr { Qidak ada

perobahan bagi katimat-kalimat [janji-janjiJ Attah) dar_ 3i;fr i 6t

*i\ (yang demikian itu adalah kcmenangan yang besar) adalatr

kalimat mu'taridhah (kalimat sisipan atau parentesis) bagi yang

membolehkannya. Faidahnya adalatr memastikan berita gembira yang

disampaikan itu dan membesarkan perihalnya. Atau yang pertama

mu' taridhah sedangkan yang kedua lanjutannya.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Abu Asy-Syaikh

dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-

Nya: 95j .-J. F 'X $.1'V -IiJ S Gonronlah, "Terangkanlah

kzpadaht ientang'rezeki yang dinrunkan Allah kcpadamu"), dia

berkata, "Mereka yang dimaksud adalatr para pelaku syirik, mereka
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menghalalkan binatang dan tanaman sesuka mereka dan

mengharamkan sesuka mereka. "

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

darinya mengenai firman-Nya: *r- 6r,+$ \y {at waldu kamu

melahtknnnya), dia berkata, "Yakni o!;k !t (ketika kamu

melakukannya)."

Al Firyabi dan Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari

Mujahid.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi mengenai

firman-Nya &; & 3.r3-Yj (tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu),.

dia berkata, "Tidak luput dari pengeta]nrn-Nya walau hanya seberat

biji sawi. *j S A SyKi-{; Ay' o, fr-{: Gtaa* ada yang tebih

lrecil dan tidak [pulal yang lebih besar daripada itu, melainkan

[semua tercatatJ dalam Htab yang nyata [Lauh Mahfuzhfi, yaitu

Kitab yang berada di sisi Allah.'

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwaya&an dari Ibnu Zaid

mengenai firrran-Nya: $[ {ljl 6y 71 Gngatlah, sesungguhnya

wali-wali Altah itu). Dia ditanya, "Siapa mereka?" Ia berkata,

"Mereka adatah orang-orang yang beriman tagi setalu bertakwa."

Abu Asy-Syai*h meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dia

berkata "Merela adalatr orang-orang yang apabila melihat dzikrullatr
(mereka demikian)."

Ath-Thabarani, Abu Asy-Syaikh, Ibnu Mardawaih, A#r-
Dhiya' dalarrr Al Mukhtarah meriwayatkan dari Ibnu Abbas secara

mdrfu' dan secara mauquf, dia berkata, "Mereka adalatr orang-orang
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yang apabila melihat dzikrullah mereka berdzikir kepada Allah karena

penglihatan mereka ihr.' 12

. Ibnu Al Mubarak, Al Hakim At-Tirmidzi dalam Nawadir Al
Ushul, AlBazzar,Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Abu Asy-Syaikh

dan Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan seperti itu darinya secara

marfu'.

Diriwayatkan juga dari Sa'id bin Jubair secara marfu' namun

mursal oleh Ibnu Al Mubarak, Ibnu Abi Syaibatr, Ibnu Jarir, Abu

Asy-Syaikh dan Ibnu Mardawaih. Diriwayatkan juga menyerupai itu

dari berbagai jalur lainnya secara marfu'dan secara mauquf.

Ahmad, Al Hakim, dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Amr

bin Al Jamutr: Bahwa dia mendengar Nabi SAW bbrsabda, ,flt 3z.,. f

"t1t'g;-u ra t^.;.t;.i: !,+t 'i! ,f ihttr n.i#i-.F lWli e* ,y
e*.ri\ti eit; otis-'ur$ & b ,iVt: $V u ,i$1';';: ,iir ,,;
(Tidaklah benar pernyataan iman seorang homba sehingga dia

mencintai knrena Allah dan membenci, karena Allah. Bila dia

mencintai karena Altah dan marah karena Allah, mala dia berhak

memperoleh perlindungan dari Allah. fAllah berfirmanJ: Dan para

wali-Ku dari antara para hamba-Ku dan para kekasihlat dari para

maWtluk-Ku adalah orang-orang berdzidr dengan dzikir kepada-Ku

dan alru mengingat mereka dengan dzikir mereka).r3

p 
Hadits ini disebutkan oleh Al Haitsami dalam Al Majma'(10/78), dan dia

berkata, "Hadist ini diriwayatkan oleh AI fl,ezzar dari gurunya, Ali bin Harb Ar-
Razi, aku tidak mengetatruinya. Sedangkan para perawi lainnya tsiqah."

Sedimgkan riwayat Ath-Thabarani beradal dari Ibnu Abbas juga dengan lafazh,
"karena mereka ber&ikir kepada Allatr maka Allah menyebut mereka." Selain itu,
para perawinya ts@ah.

13 Sanadnya dha'if.
I{R. Ahmad (41430).
Di dalam sanadnyaierdapat Risydin bin Sa'id, seorang perawi dha'rf.
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Ahmad meriwayatkan dari. Abdurrahman bin Ghanam, bahwa

telah sampai kepadanya dari Nabi SAW, ';ii 1jj rsitiJ' l' )V')V
l>:at ,ilr liq, *\i ',rt. oi*.tt albilu. q)*A etV ')tts ,h'

(Sebaik-baik para hamba Allah adalah orang-orang yang apabila

merelra melihat makn Allah menyebutnya, dan seburuk-buruk para

hamba-Nya adalah orang-orang menebarkan hosutan yang

memisahlcan di antara orang-orang yang saling menyayangi yang

menimpalran kesalahan kepada orang-orang yan bersih [dari
kesalahanJ).ra

Al Hakim At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullatr bin Amr
bin Al Ash, dia berkata, "Rasulullatr SAW bersabda, e;i U €':q
'it;i 97ti ,i '#;, ,W '€,* ,l 5,t ,6!s bt (sebaik-baik tratian

adalah yang penglihatannya disebutlan oleh Allah, dan

menambahlran kefahaman pada ilmu kalian, serta mendorong kalian

b er amal untuk alchir at)."

Al Hakim At-Tirmidzi juga meriwayatkan seruipa itu dari

Ibnu Abbas secara marfu'.

Diriwayatkan oleh Al Hakim dan di-shahih-kanrrya, dari Ibnu

umar secaxa marfu:iti$t1o'ilt @-ir.t$' l:r#tq $$ $g it"tt1

}e 'e<-.t;;t 'ry;4 yUit ei (sesungguhnya Atlah mempunyai pora

hamba yang bukan para nabi dan buknn pula pua sythada, dimana

para nabi dan para syuhada' mereka iri terhadap mereka pada Hari
Kiamat larena dekatnya merela dan majlis mereka dart para nabi

dan para syuhada.) Kemudian seorang badui berlutut lalu berkata,

"Wahai Rasulutlah, ceritakanlatr perihal mereka kepada kami." Beliau

ro Sanadnya dha'rt
HR. Ahmad (4D27).
Di dalam sanadnya terdapat Syahr bin Hausyab, seorang perawi yang banyak

meriwayatkan secara mursal dan berdasarkan asumsi. Juga terdapat Abdunahman
bin Ghanam yang diperselisihkan ke-s hahih-annya
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bersabda, hr'&.l' d ,i4L iitr 4 $Us ,f.g, gt1.'t , u,rtrt ,tif b ?:i'

r a- ir' lUrjf e ,olw-li lurr uai ,:n|:,y,$ ij b lu gtgt 
?T- d

'o:iF" 
F li # Uf (Yartu orang-orang.dari sisa-sisa manusia

setelah para kabilah bertilmi. Merelca saling menycyangi karena

Allah dan saling mencintai karena Atlah. Altah menempatkan untuk

merelra pada Hari Kiamat nanti mimbar-mimbar yang terbuat dari
cahaya, lalu menduduklcan mereka. Orang-orang merasa khmvatir

namun mereka tidak merasa khawatir. Merelm adalah para wali Allah

yang tidakmerasa khowatir dan tidakpula bersedih hati).rs

Abu Daud, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih, Abu

Nu'aim dalam Al flilyah dan Al Baihaqi dalam Syu'ab Al Iman

meriwayatkan dari Umar bin Al Ktraththab, dia berkata, "Rasululla?r

SAW bersabda," lalu dia menyebutkan yang menyerupai itu.

Ibnu Katsir berkata, "Sanadnya bagus."

Ibnu Ati Ad-Dun-ya, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Abu Asy-

Syaikh, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi juga meriwayatkan dari Abu

Hurairah yang menyerupai itu secara marfu'.

Ahmad, Ibnu Abi Ad-Dun-ya, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim,

Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi juga meriwayatkan serupa itu dari

Malik Al Asy'ari secara marfu'.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abd Hurairah, dia berkata,

'Nabi SAw ditanya tentang firman Allah, iti 'LXJ 6ti1(ingatlah,
sesungguhnya wali-wali Attah r'rz), beliau bersabda, lt e oiW-'u-lt

(Yaitu orang-orangyang saling mencintai karena Allah)."

15 m' Al Hakim (4/ t 70) dan Ahmad dalam Al luhunad (5R43).
Al Hakim mengatakan, bahwa hadits ini shahih, dan pendapatnya ini disepakati

oleh Adz-Dzatrabi. Di dalam sanadnya terdapat Syahr bin Hausyab yang masih
diperselisihkan lcredibilitasnya.
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Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan seperti itu dari Jabir

secara marfu'. Tentang keutamaan orang-orang yang saling mencintai

karena Allah, telah diriwayatkan banyak hadits, dan tidak ada yang

menyebutkan bahwa mereka itu adalah yang dimaksud oleh ayat ini.

Sa'id bin Manshur, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi dalam

Syu'ab Al Iman meriwayatkan dari Atha' bin Yasar, dari seorang

lelaki warga Mesir, dia bertutur, "Aku bertanya kepada Abu Darda

mengenai makna firman-Nya: f;'ai ly.;::t A €Al 'ril @agt mereka

berita gembira di datary kehidupan di dunia), dia pun berkata, 'Tidak

pernah ada seorang pun yang menanyaka kepadaku mengenai itu

semanjak aku menanyakannya kepada Rasulullah SAW, beliau

bersabda, .plJj, lulU-lilt:dr Slr ',f ,'*'Jll fi't):t'rri W QA t
'&it af\ti G i,:F,t,g'.rtr g6ir e 

^.F. 
Ai ,li ,sj \t (Tidak ada

seorang pun yang menanyakan itu kepadaht selainmu semeniak oyat

itu diturunlcan kepadaht. Itu adalah mimpi yang benar yang dilihat

oleh seorang muslim, atau dimimpikan untubtya. Itulah berita

gembiranya di dalam kehidupan dunia, don berita gembiranya di

a*tirat adalah surga)."r6 Di dalam sanadnya terdapat lelaki tersebut

yang tidak dikenal.

Diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi, Ahmad, Ad-
Darimi, At-Tirmidzi, Ibnu Majatr, Al Hakim At-Tinnidzi, Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mundzir, Ath-Thabarani, Abu Asy-Syaikh, Al Hakim dan dia

men-shahih-kannya, Ibnu Mardawai dan Al Baihaqi, dari Ubadah bin

Ash-Shamit, dia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW

tentang firman-Nya' Qlff t#\ A $$ 'r$ @ast mereka berita

t6 shahih.
HR. Ahmad (51325); At-Tirmidzi (4lh 462) dan Al Baihaqi dalan Asy'Syt'ab

(4753).
Hadits ini diriilai shahih oleh Al Albani dalam ShaftiftAt-Tirmi&i QD59).
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gembira di dalam kehidupan di dunia), beliau pun bersabda, t-iijt g
ii ,sj :t ,yfit ilGiiltbl etu adalah mimpi yang benar yang di lihat

oleh orang mulcrnin atau dimimpilmn untulcnya)."r7

Ahmad, Ibnu Jarir, Abu Asy-Syaikfr, Ibnu Mardawaih dan Al
Baihaqi meriwayatkan dari Abdullatr bin Arnr, dari Rasulullah SAW

mengenai firman-Nya: f;ldi i#Jl A i;;iil 'rii @ast meretra berita

gembira di dalam kehidupan di dunia), beliau bersabd4 'za;l[t C-jlt

Wr'# u) ,st:',t*t ,g:fr, b ,;'h W.Ji * b ii UF, g ;*-
(Mimpi yang benar yang memberikan bertti gembira bagi orang
mulonin adalah satu bagian dari antara empat puluh enam bagian
lrenabiart Barangsiapa yang mielihat itu maka hendaHah dia
me mb er it alcanny a) at hadits. I 8

Ibnu Jarir, Abu Asy-Syaikh dan Ibnu Mardawaih
meriwayatkan dari Abu Hr.rairatr, dari Nabi SAW ayat ini,
beliau bersabda, €t ,:i ,sj \( Uel' '.,4r ary'z;,stllr 6!r $llt d .,
i&+St gV<ti (In di dalam trchidupan dunia adalah mimpi yang benm

yang dilihat oleh seorang hamba yang shalih, atau dimimpikan
untul*tya, dan di affitirat adalah surga).re

Ibnu Abi Ad-bunya, Abu Asy-Syaikh, Ibnu Mardawaih dan

Ibnu Mandhuh meriwayatkan dari jalur Abu Ja'far dari Jabir, batrwa

Rasulullah SAW menafsirkan tentang berita gembira di dalam

kehidupan dunia sebagai mimpi yang disukai, sedangkan di aktrirat

sebagai berita gembira bagi orang mukmin saat kematian, bahwa

" shahrh.
HR. Ahmad (51325); At-Tirmidzi Q275); Ibnu Majah (3898) dan yang lain.
rB shahitt
HR Ahmad Qt269) dan Al Baihaqi dalan Ary-Syu' ab (4/ l86la7 57).
te shahitt
Hadits ini dinukil oleh Ibnu Jarir (l l/94).
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Allah telah mengampunimu dan bagi siapa yang membawaku ke

kuburanmu.2o

Ibnu Mardawaih juga merwiayatkan seperti itu dari hadits

Jabir secaramarfu'. Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud

' secara marfu'unttrk baris pertama dari hadits Jabir. Ibnu Abi Syaibah

dan Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Abbas.

Banyak hadits-hadits shahih yang menyatakan bahwa mimpi

yang benar termasuk berita-berita gembira, dan bahwa itu termasuk

salah satu bagian di antara bagian-bagian kenabian, namun tidak ada

dinyatakan sebagai penafsiran ayit ini.

Ada juga riwayat yang menyebutkan, batrwa yang dimaksud

dengan Ur$i @erita gembira) pada ayat ini adalah firman-Ny", -ii

W ii, ;"i n # ilt by.35 (Dan sampaitmnlah berita gembira

lrepada orang-orang mulonin bahwa sesungguhnya bagi mereka

lrarunia yang besar dari Allah) (Qs. Al A-aab l33): a7). Demikian

yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir dari jalur Ali
bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan darinya dari jalur

Miqsam, bahwa itu adalirh fi4man-Ny a: 'ti/fri-;i'Ffrtlct'rj6<rrlL

(Sesungguhnya orang-orang yang berluta, "Tultan kami ialah Allah,"

kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka) (Qs. Fushshilat

[al]:30).

Ibnu Jarir, Al Hakim dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Nafi',

dia berkata *Al Hajjaj pernah berkhutbatr, lalu dia mengatakan,
.Sesungguhnya Ibnu Az-zubur telah menggan{ Kitabullatr'. Maka

Ibnu Umar berkata, 'Engkau tidak bisa melakukan itu dan tidak pula

20 Lihat hadits-hadits sebelumnya.
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Ibnu Az-Zubair. !1 ,2L\1). l;i { lftao* ada perobahan bagi

lral i m at - lcal i mat Al I ah)' ."

6;Eft.l i,fil,hi$t

6;fi{4fi1

-{f 
@D 4It g3"tL; rt1,,3:)t3i;fi; A#;- i i

<r?li G-iti't Y'' Wl j $ +Silfr --t J & 5y

5& of';uj'fioi,a
-t'al*i'rqxi3 ;;.VL3t'J$r$ ib ofii @
'; "rq.?rS: Xt'i43t L E @ 6;4 #- eds q.'

ew# cf fux+ rtry;f,t OY3 c,,ii7rt- i.Y'i1{rt

;ir iy <riii_e$i aL.r @ 'b;{i{c ;,fi & 6}r^1

#'-ii #;ttrL'*6hio &@
@'"t:r*'-i|@ q :43t1 3t1iifr

"fanganlah kamu sedih oleh perkataan mereku Sesungguhnya

kekuasaan itu seluruhnya adalah hepunyaon Altah. Dialah Yang

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahul Ingotlah, sesungguhnya

kepunyaan Allah semua yang.ada di langit dan semua yang ada di
buml Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah,

tidaHah mengikuti (sualu keyakinan). Mereka tidak mengikuti
kecuali pros ang ka belaka, dan mere ka hany alah menduga-duga

Dialah yang menjodikan malam bagi kamu supqta kamu

beristirahat podanya dan (menjadikan) siang terang benderang
(supaya kamu mencari karunia Allah). Sesungguhnya pada yang
demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan AAaQ bagi orang-
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orang yang mendengar. Mereha (orang-orang yahuili dan nosrani)

berkatariAllah mempunyai anak'. Maha SuciAllah; Dia-lah Yang

Maha Kaya; kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan apa yang

ada di baml Kamu tidak mempunyai huiiah tentang inl Pantaskah

kamu mengatakan terhadap Allah apayang tid,ak hamu ketahui?

Katakailah r'Ses ungguhnya orang-orang yang mengada-adahan

kebohongan terhadap Allah tidak heruntung'. (Bagi mereka)

kesenangan (sementara) di dunia, kemudian kepada Kami-lah

mereka kemboli, kemudian Kami rasakan hepada mereka siksayang

berat, disebabkan kekaliran mereka." (Qs. Yuunus [10]: 65-70)

Firrran-Nya: if, CrY- 73 V""Srrlah kamu sedih oleh

perlrataan mereka). Allah melarang Nabi SAW bersedih karena

perkataan orang-orang kafir yang mengandung hujatan terhadapnya

dan pendustaannya serta celaan terhadap agamanya. Makasud ayat ini

sebagai hiburan dan berita gembira bagi beliau.

Kemudian Allah mengawali perkataan kepada Rasul-Nya

SAW sebagai alasan larangan bersedih bagi Rasulullah SAW. Allah

pun berfirman: lr;F ;tL 
t|$'t:y (sesurggt hwa kekuasaan itu

seluruhnya adalah kepunyaan Altah), yakni kemenangan dan

kekuasaan adalah milik-Nya dan kekuasaan-Nya, bukarl milik seorang

pun dari antara para hamba-Nya. Karena semua itu adalah milik-Nya,

maka bagaimana mungkin mereka mampu mengalatrkanmu sehingga

engkau bersedih karena perkataan-perkataan dusta mereka, padahal

mereka tidak memiliki kemenangan sedikit pun. Kalimat ini dibaca

1n$karena dari'af}t (membuatnya bersedih), dan dibaca juga ilf

i];it, 6sng* fathah [pada lafaz]r: L! t*trru dianggap bermakna Lil.

6b, fi 6];ir 6t-enu sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah
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kepunyaan Allah). Apa yang terkandung di dalarn ayat ini, yakni
pernyataan batrwa selumua kekuasaan itu hanya milik Allatr, tidak

menafikan firman Atlah SwT, <4*5b -loiSj iA ;t; (padahat

lrehtatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-
orang muhnin) (Qs. ru Munaafiquun [63]: 8), karena setiap kekuatan

itu karena Allah, sehingga semuanya adalah milik Allah, seperti

firman-Nya, 193381 6f.i';it GL- (Attah telah menetapkan, "Alat

dan rasul-rasul-Ku pasti menang') (Qs. Al Mujaadilah [58]: 2l) dan

firman-Nya: Cl!"j #S 6y $esunssuhnya Kami menolong rasul-

rasul Kamri (Qs.Ghaafir [a0]: 5l).

Firman-Nya: ,p.3\i j ;;3 .>-iAi 4 J 6, 5y {1

(Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit
dan semua yang ada di bumi), di antaranya adalah orang-orang

musyrik yang sezaman dengar Nabi SAW. Kairna mereka adalah

milik-Ny4 maka Allah kuasa memperlakukan mereka sesuai dengan

kehendak-Nya. Lalu bagaimana mungkin mereka bisa menyakiti
Rasulullah SAW dengan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah.
Menangnya orang-orang yang berakal terhadap selain mereka karena

kondisi mereka lebih mulia.

Ayat ini merupakan pernyataan kepada para penyembah

manusia, malaikat dan benda-benda, karena mereka menyembah

mamluk (yang dimiliki) dan meninggalkan maalik (yang memiliki),
dan ini menyelisihi apa yang ditetapkan oleh akal. Karena itu, setelah

ini Allatr menyusulnya dengan firman-Nya, a6&4o$i't63
it4) ;tI gjt (dan orang-orang yang menyeru selattu-sekutu

selain Allah, tidafiah mengilatti fsuatu lceyakinanJ). Maknanya adalatr

mereka itu, walaupun menyebut sesembahan-sesembatran mereka
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sebagai sekutu-sekutu bagi Allah, namun Sesungguhnya itu bukanlah

sekutu-sekutu bagi-Nya, karena itu adalah mustahil. $yll;;-t4.it€:1

$A)'ii lstkt oryo ada di langit dan di bumi ilah-ilah selain Allah,

tentulah fteduanya iru sudah rusak binaso) (Qs. Al Anbiyaa' l2l):22).

Lafazh 6 pada kalimat 't- Y't (tidaHah mengihtti) adalatl

penafi (berfungsi meniadakan). Lata71- i\4) $etattu-selatu)

sebagai maf'ul-nya 'elt @engttatti). Berdasarkan ini, maka maful-

nya 5&-6- (menyeru) dibuang. Asalnya adalatr dan orang-orang

yang menyeru sekuhr-sekutu selain Allah, tidaklah mengikuti sekutu-

sekutu yang sesungguhnya, karena itu hanyalah nama-nama dan

sebutan-sebutan saja. Latu salatr satunya dibuang karena yang'telatr

disebutkan itu telah menunjuf,kannya. Bisa juga yang disebutkan itu

sebagai maful dai 6?i3, lalu mafu, dari 6-3- AiU"*g karena

yang telah disebutkan itu telatr menunjukkannya. Bisa juga ini sebagai

kalimat tarrya, sehingga bermalcna apa yang diikuti oleh orang-orang

menyeru sekutu-sekutu selain Allah. Berdasarkan pengertian ini maka

lafazh /.14), berada pada posisi nashab karena pengaruh lafaz}-
a

6?5. Redaksi ini bernada celaan dan hinaan bagi mereka. Bisa

juga 6 maushul il-athf-larrkepada .>.rA j $ (semua yang ada

di langi), yakni milik Allah-lah semua yang ada di langit dan semua

yang ada di bumi serta apa yang diikuti oleh orang-orang yang

menyeru sekutu-sekutu selain Allah. Maknanya adalatr sesungguhnya

Allah-lah pemilik sesembatran-sesembatran mereka karena termasuk

semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi.
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Kemudian Allah SWT menambahkan penegasan sanggahan

. terhadap mereka dan ucapan mereka. Allah pun berfirman: o[

"uili iy 5j,;4(mereka tidak mengikuti kecuali prasanglm belaka),

yakni, mereka tidak mengikuti dengan keyakinan, tapi mereka
mengikuti hanya berdasarkan dugaan belaka. sedangkan dugaan itu
tidak mendatangkan kebenaran sedikit pwr.

6r!; ft F o$ {aon mereka hanyatah menduga-duga),

yakni, hanya mengira-ngira bahwa yang mereka seru selain Allah itu
adalah sekutu-sekutu, dan ini adalah perkiraan yang batil dan dusta.

Penjelasan ayat ini telah dikemukakan dalam penafsiran surah Al
An'aam.

Kemudian Allah SWT menyebutkan sebagian dari bukti-bukti
kekuasaan-Nya yang disertai dengan penganugeratran sebagian

nikmat-nikmat-Nya kepada para hamba-Nya. Allah berfirman: 'i

b? 
"L1it3 

*- IHA- 24.
Jgr # Y; ,s$1 lototot yans

menjadilran malam bagi karnu supaya kamu beristirahat padanya dan

[menjadikanJ siang terang benderang [supaya kamu mencari korunia
Allah), yakni Allah menjadikan waktu menjadi dua bagian, yaitu:
Pertamq gelap, yaitu malam, dEfr pada waktu itu para hrrnba
beristiralrat dari bergerak dan lelatr, serta mengistiratratkan jiwa
mereka dari berkerja keras dan mencari naftah. Keduq terang, yaitu
siang, agar mereka berusatra untuk mendapatkan apa yang bermanfaat

bagi mereka dan memperbanyak penghidupan mereka serta mencapai

apa yang diperlukan di saat terang benderang, ymg di saat tidak ada
yang tersembunyi dari mereka, baik yang besar maupun yang kecil.
Allah menjadikan terang benderang untuk siang sebagai kiasan.
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Maknanya adalah saat itu, orang yang mengalaminya dapat melihat.

Ini seperti ungkapan: '& t)W (siangnya dia berpuasa).

Kata pe.nunjuk pada kalimat 3!i -:. 'et$esungguhnya pada

yang demikian itu)menunjukkan kepada,li+ir 6eniadian) [yakni dari:

Jli @enjadilan)1. {S {tuaopat tanda-tanda firehtasaan AllahJ)

yang menakjubkan lagi banyak. 5;3- ,,'tl'S- lbagi orang-orang

yang mendengar), yakni mendengar apa yang dibacakan kepada

mereka yang berupa ayat-ayat yang diturunkan yang memperingatkan

tentang tanda-tanda kekuasaan yang disebutkan Allah SWT di sini dan

lainnya yang tidak disebutkan. Saat mereka rnendengarkan itu mereka

memikirkan. dan mengadbil pelajarair, sehingga itu menjadi sebab

terbesar keimanan.

Firman-Nyu, ';{,31 '}"fq"?tS: N 'i431 l}G lueretra

[orang-orang Yahudi dan NasraniJ berknta, *Allah mempunyai

anak." Maha Suci Allah; Dia-lah Yang Maha Kaya).Ini adalah jenis

lain dari kebatilan-kebatilan kaum musyrikin, yaitu termasuk yang

mereka katakan. Mereka menyatakan bahwa Allah mempunyai anak.

Lalu Allatr membantah mereka dengan firman-Ny u, !$rt '; "fr$

(Maha Suci Allah; Dia-lah Yang Maha Krya). Allah SWT

mensucikan Diri-Nya dari kebatilan nyata yang mereka sandangkan

kepada-Nya. Allah menerangkan bahwa Dia Matra Kaya, tidak
membutuhkan itu, dan batrwa adanya anak adalah karena kebutuhan,

sedangkan yang kaya secara mutlak tidak membutuhkannya, sehingga

tidak memiliki anak. Karena tidak adanya kebttuhan itu, berarti tidak

ada anak. Selain itu, karena yang membutuhkan anak adalah yang

terancam kemusnatran agar si anak bisa menggantikan perannya.
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Sedangkan yang azali lagi qadiim tidak membutuhkan itu. Penafsiran

surah ini telah dikemukakan dalam surah Al Baqaratr.

Kemudian menjabarkan sanggahan itu terhadap mereka

dengan ungkapan yang menjadi bukti. Allah pun berfirman: j.Y ii

,?.:$ CV-t +iisl Qrepunyaan-Nya apa yang ada di langrt dan apa

yang ada di bumi). Karena segala sesuatu adalatr milik-Nya dan di

dalam kerajaan-Nya, maka tidaklah benar adanya sesuatu yang

sebagai, anak-Nya, karena kontradiktifirya antara kepemilikan dengan

peranakan dan perbapaan.

Kemudian Allah merendahkan klaim bathil mereka, dan

menerangkan batrwa itu tidak ada dasarnya. Allatr pun berfirmair: !f

W # i er* Qramu tidak mempunyai hujjah tentang ini),

yakni kamu tidak mernpunyai alasan dan bukti mengenai perkataan

ini.

Lafazh i pada kalimat # i; adatah tainbatran,

sementara jar dan majrur pada kalimat 'l':{" Ttentang lnl) terkait

dengan #karena bennakna hujjatr dan bukti, atau terkait dengan

i+ 6 karena mengandung makna penetapan.

Kemudian Allah menjelekkan mereka karena perkataan yang

tidak berdasar lagi dipandang bathil oleh orang-orang berakal itu.

Allah pun berfirman, it;fi { Y ;{ & 5}}t'1 Qtantaskah knmu

mengatalran terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahuf?). Dari sini

disimpulkan, batrwa setiap perkataan yang tidak mempunyai pfiakan

bukanlah ilmtu bahkan itu adalah kebodohan yang murni.
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Kemudian Allah SWT memerintahkan Rasul-Nya SAW agar

mengatakan kepada mereka, bahwa apa yang mereka katakan itu

adalatr kedustaan, dan barangsiapa yang berdusta mengenai Allah

maka tidak akan beruntung. Allah berfirman: :F 5ii6,- ir-fi Ay St

<r;$-i (,fil isl ltcatafanlah, "Sesungguhnya orang-orang yang

mengarla-adakan kebohongan terhadap Altah tidak beruntung!).

Maksudnya adalatr setiap yang mengada-ada adalah demikian

perihalnya, dan tentunya termasuk juga mereka. Allah menyebutkan

"kebohongan" yang disertai "mengada-ada" kendati mengada-ada

adalah kebohongan adalah sebagai penegas sebagaimana yang telah

dikemukakan di beberapa bagian penafsiran di dalam kitab ini.

Maknanya adalah mereka yang mengada-adakan kebohongan terhadap

Tuhan mereka tidak akan memperoleh keuntungan apa pun.

Firman-Nya: Q\|i,fi #1i, '* {+f ALf Gli A'*
L;;rk-li'\4 V." ,rA\ gnagt merekal kesenangan [sementaraJ

di dunia, kcmudian kepada Katmi-lah mereka kembali, kemudian Kami

rasakan kepada mereka silcsa yang berat, disebabkan kekafiran

mereka). Kemudian Allah SWT menerangkan, buh*u dengan

mengada-adakan ini, walaupun si pelakunya memperoleh sesuatu

yang disegerakan, maka sesungguhnya ittr hanyalatr kesenangan yang

sedikit di dunia. Kemudian dia akan mengalarni kematian dan kembali

kepada Allah, lalu diadzablah dia dengan adzab yang abadi. Maka

'€ adalah Htabar dari mubtada' yang dibtrang, dan kalimat ini

adalah permulaan redaksi untuk menerangkan bahwa apa yang

diperoleh oleh orang yang mengada-ada itu tidak ada manfaat yang

bernilai, bahkan kesenangan ihr hanya sedikit sewaktu di dunia yang

nantinya akan disusul dengan adzab yang keras disebabkan oleh
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kekufuran yang disebabkan oleh berbagai sebab di antaranya adalah

mengada-adakan kedustaan terhadap Allah.

Al Akhfasy mengatakan, bahwa perkiraannya adalah t* e
qlfur ,J (Bagr mereka kesenangan di dunia). Berdasarkan ini, maka

yang dibuang adalah khabar-nya. Semetnara Al Kisa'i mengatakan,

balrwa perkiraannya adalah Lg U; atau iv F (itutatr kesenangan).

Berdasarkan pengertian ini maka yang dibuang adalatr mubtada'-nya.

Abu Asy-syaikh meriwayatlian dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya: 6nJr- {j 11o"g*lah kamu sedih oleh), dia berkata,

"Karena tidak bergunanya bagi mereka apa yang datang kepada

mereka dari Allah, dan mereka terus menerus di atas kekufuran

mereka, hal itu terasa berat oleh Rasulullah SAW, lalu datanglatr

teguran dari Allah kepada beliau, "t4 ;t t'tji'itL'ilit SliF- $j

,=$rt A$ 'jo llanganlah kamu 
.sedih 

oleh perkataan mereka.

Sesunggufurya kehtasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah.

Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui), Dia

mendengar darr mengetahui apa yang mereka ucapkan. Seandainya

Allah menghendaki, tentulah dapat mengalahkan mereka."

' Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadah meagenai firman-

Nya: (H3 
"qXl3 

(dan [menjadikanJ siang terang benderang.

hupaya kamu mencari larunia AllahJ), dia berkata "Yakni rlrl
(terang benderang)."

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Al Hasan mengenai

firman-Nya: W # i ;bate oy{fo*" tidak mempunyai

hujjah tentang ini), diaberkata, "Maknanya adalatr liir. Ari,i:, €* 6

(kamu tidak mempunyai hujjatr tentang ini).
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{5rkti{;r;;
i,tp:;'fl3lY64;

"f-*,$ fu K'or oY,$-;AJl1 ;1 eV i*,&f e

tA rr:;u,t i:z:;. nfr i9 ;r,ia"
oll @ prb l;'Jlri*st'i'-^i K{"

J3WtiK@ a#Ji AiSi iJ L1.,7 * Jyal
'oQ6 fi;6r*yrt;;r'"-itii;;*1, JiL ;i(.t:;e[ii1 4 i,11

13ff14,{.\i;p+;Jy>u, .,x b6.p @ ilttlti*
'rr-(-l.;JG e U;, afK Ji dr -rti.Kq;hn

"Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh di

waktu dia berkata kepada kaumnyar'Hai kaumkuiika terasa berat

bagimu tinggal (bersamaku) dan peringatanku (kepadamu) dengan

ayat-ayatAllah, maka kepadaAllah-lah aku bertawakal, karena itu

bulatkanlah keputusanmu dan ft umpulkanlah) s ekutu-sekutumu

(untuk membinos akanku). Kemudian i anganlah kep utusanmu itu

dir ahas iakan, lalu lakukanlah terh adap dirik u, dan i anganlah kamu

memberi tangguh kepadaku. Jika kamu berpaling (dari

peringatanku), aku tidak meminta upah sedikit pun daripadamu

(Ipahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka, dan aku disuruh

supaya aku termasuk golongan orang-orang yang'berserah diri
(hepada-Nya)'. Lalu mereka mendustakan Nuh, maka Kami

selamatkan dia dan otang4rang yang bersamanya di dalam

bahtera, dan Kamiiadikan mereka itu pemegang kekuasaan, dan

Kami tenggel.amkan orang'orang yang mendustakan ayat-ayat

KamL Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang

yang diberiperingatan itir. Kemudian sesudah Nuh, Kami utns

beberopa rasul kepada kaum mereka (mosing-masing), maka rasul-
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rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan-
keterangan yang nyata, tetapi mereka tidak hendak beriman karena
mereka dahulu telah (biasa) mendustahannya- Demikianlah Kami

mengunci mati hati orang-orang yang melampaui batas.r,

(Qs. Yuunus [10]: 7l-74)

Setelah cukup mendalam Allah SWT mengemukakan bukti-
bukti yang jelas dan menepiskan syubhat rendahan itu, Allah pun
menyebutkan kisah-kisah para nabi karena mengandung hiburan bagi

Rasulullah sAw. Allah berfirman: ;*[rt (dan bacaknnlah kepada

merekn), yakni kepada orang-orang kafir yang sezaman denganmu
yang menentang apa yang kamu bawakan dengan perkataan-perkataan

bathil mereka.

6V (berita penting tentang Nuh),yakni i:r; {pentanya). 
t(3r

adalah berita penting. Maksudnya adalah apa yang dialaminya
bersama kaumnya yang kufur terhadap apa yang dibawakannya
sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dan

semisalnya.

-;AJ631(dt wahu dia berkata kepada luumnya),yakru ij
yA ,!,'6 (di waktu dia berkata kepada kaumnya).

G-61 KiG K ir( ot ,.;s-gat kaumtu jitra terasa berat bagimu

tinggal [bersamaht), yakni besar dan berat. i6jr, dengan harakat

fathah pada huruf mim adalah tempat tinggal, sedangkan dengan
harakat dhammah artinya bertempat tinggal. Para ahli qira'ah sepakat

menibdcanya dengan fathah. Ia menisbatkan it,ilir tepada dirinya

sebagaimana halnya ungkapan: fli gt(,4 '^!;i, yakni aku
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melakukannya karena si fulan. Contohnya dalam firman Allah SWT,

-i3 i6 ,3L -;r1)i (Dan bagi orang yang takut saat menghadap

Tuhannya) (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 46), yakni ii;t'Oe (takut kepada

Tuhannya). Bisa juga yang dimaksud dengan ;6ir ini adalah tkjr
(berdiam; bertempat tinggal), yakni terasa berat bagi kalian karena aku

tinggal di tengatr kalian. Bisa juga yang dimaksud ilengan iri:jr ini

adalah igJr (berairi), karena orang yang memberi nasihat berdiri saat

menyampaikan nasihatnya. Maknanya adalah jika berdirinya aku

dengan memberikan nasihat di tempat-tempat berkumpulnya kalian itu

terasa berat bagi kalian. Dan terasa berat juga peringatanku terhadap

kalian 6tg{$,@tngan ayat-ayat Allah). yakni bukti-bukti kekuasaan

melalui ciptaan-ciptaan Allah dan ayat-ayat yang

,.i1;. 4f U,; (matra kepada Altah-lah aht bertawakat).

Kalimat ini berfrrngsi sebagn jawab kalimat syarat. Maknanya adalatr

sesungguhnya aku tidak menerima itu dari kalian kecuali aku

bertawakkal kepada Allah. Karena itu adalah jalanku yang aku tempuh

sejak dahulu maupun kemudian. Bisa juga maksudnya adalah

menetapkan kedudukan khusus mengenai tingkat tawakkal. Bisa juea

jawab kalimat syarat itu adalah W (karena itu bulatkanlah), dart

kalimat iil;. 4t1 i9 (mala kepada Allah-lah aht bertavtal<at)

sebagai jumtah mu'taridhah, seperti halnya ungkapan: 's:Sil I o\

gii tt,, ,*,'it (ika engkau mengingkari sesuatu terhadapku, maka

cukuplatr Allah bagiku).
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Makna {A f#1 Qrarena itu bulatkanlah lceputusanmu)

adalatr mantapkanlah. Yaitu dari yti &t y*eartinya meniatkannya

dan memantapkannya. Demikian yang dikatakan oleh Al Farra'.

Diriwayatkan juga dari Al Farra', batrwa dia berkata, * '{&i

fashih daripada6Af teuih

"u3r artilya 6i6f lmenyediakannya). "

Muanij As-sadusi berkat4 "iti
i\i &'sitt.-

Ia pun bersenandung,

t.o t c€- -to-o.lo-1o,.

€/rs t r- rJ-El J,.b
'dt,l ,;:i,, ,sr-s'4 G-

"Duhai rambutht, betapa angan-angan itu tidak lagi berguna,

haruskah aht pergi suatu hari sementara perkaraht telah mantap."

Abu Al Haitsam berkata, "'c;1 '4*l aftinya menjadikannya

terkumpul setelatr sebelumnya berserakan. Dan berserakannya itu
adalatr terkadang mengatakan, akan melakukan begini, dan terkadang

pula mengatakan, aku akan melakukan begitu. Setelatr memantapkan

pada satu perkara, berarti dia telah mengumpulkannya. Maknanya

adalah menjadikannya mengumpul. Inilah asal makna t tiill
icemudian menjadi bermakna i;ir 1teka$."

Jumhur ahli qira'ah sama sependapat membacanya 
'{:git

dengan nashab, dan menggunakan hamzah qath'i pada lafazh ,#1.
Sedangkan Ya'qub dan Ashim Al Jahdari membacanya dengan

hamzah washl pada lafaztr ti*t karena dianggap dari - g- - e*
ttl+. Sementara itu, Al Hasan, Ibnu Abi Ishaq dan Ya'qub

membacany 
" V'1e'tV: dengan rafa'

tersin FATHUL eADrR
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An-Natrhas mengatakan, bahwa lafazh'{;g;dtdibaca nashab

pada qira'ah jumhur mempunya tiga alasan, yaitu bermakna: trl\tj

€iS'? (dan panggillah sekutu-sekutumu), demikian yang dikatakan

oleh Al Kisa'i dan Al Fara', yakni panggillatr mereka untuk

menolong kamu. Dengan pengertian ini berarti manshub karcna fi'l
yang tidak ditampakkan.

Muhammad bin Al Mubarrad mengatakan, bahrna lfi il'athf-
kan kepada makna. Seorang penyair mengatakan,

U)jr"* (tk ,-*jt G'OL):)',;6-
"Duhai kiranya suamimu di arena peperangan

menyandang pedang dan tombak."

Padahal tombak tidak disandang, tapi dibawa sebagaimana

halnya pedang.

Az-Zajjaj berkata, "Maknanya adalah bersama sekutu-

sekufumu."

Berdasarkan ini, maka huruf wawu-nya bermakna t
(bersama). Adapun berdasarkan qira'ah dengan hamzah washl pada

lafazh t3i9ll, maka perangkaiannya jelas, yakni mantapkanlah tekad

kalian dan kumpulkanlatr sekutu-sekutu kalian.

Adapun alasan qir o' ah dengan r afa',karena iV ).lt di- athf-karr

kepada dhamir marfu' pada kalim at !fi|. Athf inibagus karena tidak

ada penegas yang terpisah sebagaimana yang biasanya berlaku,

mengingat redaksinya sudah cukup panjang berlalu.
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An-Nahhas dan lainnya berkata, "Qira'ah ini jauh dari tepat,

karena bila lafazh iS:gi, marfu', tentu akan ditandai dengan huruf

wowu dalam mushaf padatral itu tidak ada."

Al Mahduwi berkata, "Bisa juga lafaz/r- {:g;i marfu'karena

sebagai mubtada', sedangkan khabar-nya dibuang, yakni dan sekutu-

sekutu kalian, hendaklah mereka membulatkan tekad mereka.
Dinisbatkannya ini kepadapara sektu kendati berhala-berhala itu tidak
berakal adalah karena sebagai celaan dan hinaan bagr yang

menyembahnya."

Diriwayatkan dari Ubay, bahwa dia membacanya t3L'tt1

i;n'p (dan panggillatr sekutu-sekutumu) dengan menampakkan y' ?-

nya.

Firman-Ny u, :,iL ru ff k{ / (Kemudtan janganlah

keputusanmu itu dirahasialmfl. hiir adalatr 'z#a, (tertutup), dari

ungkapan: l,r/' p yang artinya bulan sabit itu tidak tampak (tidak

terlihat). Maknanya adalah hendaknya keputusanmu itu jelas. Tharfah
mengatakan,

Y1.,*,P'!ie:W *'*€ilcl:F
uSungguh, perkaralu tidaWah tertutnp bagiht

di siang hariku, dan tidak terasa panjang di malam harilan."

Demikian yang dikatakan oleh Az-Zajjaj. S.ementara Al
Haitsam mengatakan, bahwa maknanya adalah hendaknya keputusan

kalian itu tidak samar bagi kalian.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa kit uOAun sempitnya

perkata adalatr demikian yang diriwayatkan dari Abu Ubaidah.
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Maknanya adalah hendaknya keputusan kalian untuk menyertaiku dan

berbasa basi denganku bukanlah sesuatu yang menyempitkan, akan

tetapi cegahlah kesempitan dan kekerasan itu dengan apa yang kalian

kehendaki dan kalian sanggupi.

Berdasarkan dua pengertian pertam1 yarug dimaksud dengan

ili yang kedua adalah iti yang pertama. Sedangkan menurut

pengertian yang ketiga, maka yang dimaksud itu adalah yang lainnya.

*b:'\j tLl;iri 'i Qalu lahtkanlah terhadap diriku, .dan

janganlah kamu memberi tangguh kepadala), yakni, perkara yang

kalian inginkan terhadapku itu. Asal ljLii adalahibit, yakni i,3:i
(putusan). Maknanya adalah putuskanlatr perkata itu.

Al Akhfasy dan Al Kisa'i berkata, "Itu seperti firman-Nya:

j'$ A:" 4Lli513 (Dan telah Kami wahyukan kepadanya [Luth|

perkora itu) (Qs. Al Hijr [15]: 66), yakni Kami tuntaskan itu
kepadanya.

.b;b'{j @a" janganlah kamu memberi tangguh kepadala),

yakni 9:j# ) (anganlah kamu memberi tangguh kepadaku), bahkan

segerakanlah keputusan kamu itu dan lakukanlah apa pandangan

kalian itu. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adanya.

Kemudian laksanakao kepadaku flan janganlah ditangguhkan. An-

Nahhas berkata, "Ini perkataan yang benar di dalam batrasa

Arab, contohnya' l*ir ;aE artinya t>I3 ;;ae (mayat itu telah

berlalu)."

Al Farra' menceritakan, bahwa sebagian ahli qira'ah
membacanya rylii ii a"ng* fa' dan hamzah qath'i, yakni: t-#:-f

(mengaratrlah).
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Perkataan Nuh AS ini menunjukkan kebenarannya tentang

pertolongan Tuhannya dan ketidak pedulianya terhadap apa yang

diancamkan oleh kaumnya terhadapnya

Kemudian dijelaskan kepada mereka, batrwa setiap yang

datang kepada mereka yang berupa peringatan, teguran, dan

penyampaikan syari'at dad Allah bukanlah untuk tujuan duniawi dan

bukan untuk maksud yang rendahan. Allatr berfirman: fi';$j oF

it A'*iY gika tramu berpaling [dari peringatanhtJ, aht tidak

meminta upah sedikit pun daripadama), yakni Jika kalian berpaling

dari melaksanakan nasihatku dan peringatanku kepada kalian, maka

sesungguhnya aku tidak meminta konpensasi itu yang berupa upah

yang kalian serahkan kepadaku sehingga kalian menuduhku yang

bukan-bukan mengenai apa yang aku bawaka kepada kalian. Huruf/d'

pada kalim"t ;i$j o$ litto kamu berpaling [dari peringatanlat)

berfungsi mengurutkan yang setelahnya kepada yang sebelumnya, d4n

huruf /4' pada kalimat 'SfiY (i 1a*u tidak meminta daripadamu)

seiagu jawab.

;i :F Jy al 6! @pahtu tidak tain hanyatah dari Altah

belala), maksudnya adalah patralaku dalam memberikan nasihat dan

peringatan tidak lain kecuali merupakan tanggungan Allah SWT.

Dialah yang memberiku ganjaran, baik ka[an beriman maupun kalian

berpaling.

Orang-orang Madinah, Abu Amr, Ibnu Amir dan Hafsh

membaca lafazh /rJ a"og*harakat pada hurufya', sedangkan yang

lainnya dengan harakat suhtn.
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'#li C i;i 'J L*t (dan aku disuruh supaya aht

termasuk golongan orong-orang yang berserah diri [kcpada-NyaJ),

yang tunduk patuh kepada hukum Allah, yaitu orang-orang yang

menjadikan amal mereka murni untuk Allah SWT, mereka tidak

mengambil upatr atas hal itu dan tidak tamak terhadap yang

disegerakan.

Firman-Nya: elliii O ,fr J3 1i*:,' liK (Latu mereka

mendustakan Nuh, maka Kami selamatkan dia dan orang-orang yang

bersamanya di dolatn bahtera) maksudnya adalatr, mereka terus

menenrs mendustakannya. Jadi, maksudnya bukan berarti mereka

mengadakan pendustaan bartr setelah sebelumnya mereka memang

mendustakannya Yang di maksud dengan "orang-orang yang

bersamanya" adalah orang-orang yang menerima sertrannya dan

memeluk agamanya.

JiC AM.t @il, Kanti iadikot merelra itu pemegang

ketuasaon). t;ifAt adalah bentuk jamak dari W (pengganti).

Maknanya adalah Allah SWT menjadikan mereka sebagai pengganti-

pengganti yang menempati bumi yang dulunya dihuni oleh orang-

orang yang dibinasakan dengan penenggalaman itu dan menggantikan

mereka

W9l3K 't$ g:AS (dan ltumi tengelamkon ordng-or(mg

yang men&utakan ryat-oyat Kam) maksddnya adalah, orang-orang

kafir yang menentang Nuh, yaitu orang-orang yang tidak beriman

kepadanya. Allah menenggelamkan mereka dengan badai topan.

'u;fi\ '4 ig eS .:ht1u (mo,ko perhatikonlah bagaimana

kesudatwn orang-orang yang diberi peringatan rtu). Ini mengandung
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hiburan bagi Rasulullatr SAW dan ancaman bagi orang-orang

.musyrik.

Firman-Nyu, +fi |tg; '$ (Kemudtan sesudah Nuh, Kami

ufi,rs) maksudnya adalah, ii fi.gp (sesudah Nuh). $!,lt lbeberapa

rasul), seperti Hudd, Shalih,Ibrahim, Luth dan Syu'aib.

#U iJ,V (matra rasul-rasul rtu datang kcpada mereka

dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata), yakni

mukjizat-mukjizat dan syari'at-syari'at yang Allah tetapkan untuk

kaum setiap nabi.

\j-A- 1;,( 6 Qetapi merela tidak hendak beriman),

maksudnya adalah, namun mereka tidak juga beriman, bahkan terus

menerus di atas kekufuran. Maknanya adalah tidak layak dan tidak

pantas bagi kaum-kaum itu yang telatr diutus para rasul kepada

mereka untuk beriman pada suatu wakfu pun.

k u + lirK q. Qrarena mereka dahulu telah [biasaJ

mendustalrannya), yakrri, sebelum mendustakan yang sedang terjadi

itu saat datangnya para rasul kepada mereka. Maknanya adalatr setiap

kaum dari seluruh alam tidak beriman ketika Allah mengutus rasul

kepada mereka secara khusus, bahkan mereka mendustakannya

sebelum kedatangannya kepada mereka, karena mereka itu dari dulu

tidak beriman, bahkan mendustakan agama. Seandainya mereka itu

beriman, tentu tidak akan diutus rasul kepada mereka. Pengertian ini

berdasarkan anggapan, batrwa dh.am* pada kalim"t tjrdl-i|( 6

(tetapi merekn tidak hendak beriman) dan pada kalimat liK q.

(karena mereka dahulu telah [biasal mendustakannya), kembali
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kepada kaum-kaum yang disebutkan dalam kalimat 4;'JL@epaaa
lrsum merelm [masing-masingJ). Pendapat lain menyebutkan, bahwa

dhamir-nya kembali kepada kaun Nuh. Maknanya adalatr tetapi kaum

para rasul itu tidak akan beriman karena apa yang didustakan oleh

kaun Nuh sebelum datangnya para rasul itu kepada orang-orang yang

datang setelatr kaum Nuh itu.

#U ii6 (matra rasul-rasul itu datang kepada mereka

dengan membqwa keterangan-keterangan yang nyata). Suafu

pendapat menyebutkan, bahwa huruf ba' padakalimat u. liKq

Ji 1l*rtno merekn dahulu telah [biasal mendustakannya) berfirngsi

menunjukkan sebab, yakni tetapi mereka tidak hendak beriman ketika

datangnya para rasul itu disebabkan kebiasaan mereka dalam

mendustakan kebenaran sebelum kedatangan mereka. Mengenai

pendapat ini perlu ditinjau lebih jauh.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa makna k n.r, liKq.
(lcarena mereka dahulu telah [biasal mendustalcannya) adalah, di

alam benih, karena di antara mereka adayang mendustakan dengan

hatinya walaupun secara lahir beriman.

An-Nahhas berkata, "Pendapat yang paling tepat, bahwa itu
adalah untuk masing-masing kaum."

ei:St g$ & '# qK(demikianlah Kami mengunii mati

hati orang-orang yatng melampaui batas) maksudnya adalah, seperti

penguncian yang besar itulah Kami mengunci mati hati orang-ornag

yang melampaui batas di dalam kakufi.uan. Penafsiran ini telah

dipaparkan di beberapa tempat di dalam kitab tafsir ini.
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Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al A'raj mengenai firman-

Nya: $(jit {-,;1 W (trarena itu bulatkanlah kcputusanmu dan

[fumpullranlahJ sehttu-sehttumu [untuk membinasakanht), dia
berkata, "Maknanya adalah mantapkanlah keputusanmu dan ajaklah
sekufu-sekutumu."

Ia juga meriwayatkan dari Al Hasan mengenai ayat ini, dia
berkata, "Maknanya adalah karena itu, silakan mereka menetapkan

keputusan mereka bersama kalian."

Ab&anazzaq, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-

Syaikh meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya: i*- i.';3

''^i K4;'{5 <f"*"dian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan),

dia berkata, "Maknanya adalah janganlatr keputusanmu itu menjadi

beban bagimu. iriit i (lalu talatkantah) apa yang telah kalian

putuskan."

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu

Abbas mengenai firman-Ny a:\fii ;i ltotu tahtkanlah), dia berkata,

"Maknanya adalah laksanakanlak .oili'|j'J\ Qerhadap diriht, dan

janganlah kamu memberi tangguh kcpadah), yakni dan janganlah

kamu menangguhkan."

l;;K* WS, .*iyl i';i 8L 6#, 6,j ex [y W,'t

",* 7;6r; ol fj| q+ b '6fi ?:Vt16 @E |*j 6, ti,(s

{pi:ai *{;tr6' H"|Z",V 6 6$'"J;;'1ir; J6@
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,6fi c :V;{-s K'"K; 6ivr; * ( t' (5 W-61;136 @

't*$, @ * * g; rei7;J6j @ 
"vAK 

i;t q'

Y &; 36 \i;rixl GD <,fr Au $i g,j,{ J62;;31

,1fr 'g-@'u;;T'J* UAS';;t it iit* f i'tl;li *, fr,
.ij, n"{j, 1 y1;A Gv-G @'o;,;a$ ;;u J; -r;$-,'{t\

'itj,r$ Ug sft'"rfj;f*- t +*5'i;j u v? -*
iK rLrK; # i$ f;r. {" ;fi 6;,J6i @'*#';

@ 4$ti rA-'-,3- w:4 s g5 €gi ;i'1 i!'J61 @'uli
e*$t;;;fin6;'ai;

#;?;ai \#-V':{w, ",Lxi tW, 69. vr,
<r-$5

"Kemudian sesudah rasul-rasul itu, Kami utus Musa dan Harun

hepada Fir'aun dan pemuha-pemuka haumnya, dengan (membawa)

tanda-tanda (mikj izat-mukj izat) Kami,'maka mereka

menyombonghan diri dan mereha adalah orang4)rang yang

berdosa Dan tatkala telah datang kepada mereka kebenaran dari

sisi Kami, mereka berkatar'Sesungguhnya ini adalah sihir yang

nyata'. Musa berkatar'Apakah kamu mengatakan terhadap

kebenaran waktu dia datang kepadamur'sihirkah ini?' padahol

ahli-ahli sihir itu tidaklah mendapat kemenangan'. Mereka berkata,

'Apakah kamu datang. kepada kami untuk memalingkan kami dari

apa yang kami dapati nenek moyang kami mengeriakannya, dan

(kA(r;\#,$jlr#,
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supaya kamu berdua mempunyai kekuasaan di muka bumi? Kami
tidak akan mempercayai kamu berdua'. Fir'aun berkata (kepada

pemuka kaumnya)r'Datangkanlah kepadaku semua ahli sihir yang
pandai!' Maka tatkala ahli-ahli sihir itu dotang, Musa berkata

kepada merekar'Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan'.
Maka setelah mereka lemparkan, Musa berkata kepada mereka,

'Apa yang kamu lakukan itu, itulah yang sihir, sesungguhnya Allah
akan menamp akkan ketidakb enarannya' . S es ungguhnya Allah tidak

akan membiarkan ter us berlangs ungny a p e kerj aan orang-orang
yang membuat kerusakan. Dan Allah akan mengokohkan yang

benar dengan ketetapan-Nya, walaupun orang-orang yang berbuat
dosa tidak menyukai(nya). Maka tidak ada yang beriman kepada

Musa, melainhan pemuda-pemuda dari kaumnya (Musa) dalam

headaan takut bahwa Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan
menyiksa mereka- Sesungguhnya Fir'aun itu berbuat sewenang-
wenang di muka bumi Dan sesungguhnya dia termasuk orang-
orang yang melampaui batas. Berkata Musar'Hatkaumku, jika

kamu beriman kepadaAllah, maka bertawakallah kepada-Nya saja,
jika kamu benu-benar orang yang berserah diri'. Lalu mereka

berkatar'Kepada Allah-lah kami bertawakkal! Ya Tuhan kami,
janganlah Engkau jadikan kami sasarantitnah bagi kaumyang

zhalim, dan selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau dari (tipu
daya) orang-orang yang kalir'. Dan Kami wahyukan kepada Musa

dan saudaranyar'Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di
Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah olehmu
rumah-rumahmu itu tempat shalat, dan dirihanlah olehmu shalat

. serta gembirahanlah orang-orang yang bertmtn'.,,
(Qs. Yuunus [10]: 75-87)
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Firman-Ny ", p$b W, 't (Kemudian sesudah rasul-rasul

itu, Kami utus). Kalimat im di-athf-kan (dirangkaikan) dengan kalimat

fi +# irg; '$ {tn*uaion sesudah Nuh, Kami utus beberapa

rasu[). Dhamir pada kalimat p#lr.kembali kepada para rasul yang

telah disebutkan. Musa dan Harun disebutkan secara khusus kendati

keduanya telatr termasuk para rasul adalah. untuk menambatr

kemuliaan keduanya dan menunjukkan betapa besar perkara yang

tedadi antara keduanya dengan Fir'aun. Yang dimaksud dengan tilir

adalatr Urlti (para pemuka), dan yang dimaksud dengan trrfli aaaan

mukjizat-mlf,iizaf yaitu ada sembilan yang disebutkan di dalam Al
Kitab yang Mulia

l;ifuE @aka mereka merryombongkan diri) dari

menerimanya serta enggan merendahkan hati terhadapnya dan tunduk

terhadap mukjizat-mu$izat yang sebenarnya mengharuskan

pembenaran apa yang dibawakan itu.

'rry*Cjlj,(S(danmerekaadatahorang-orangyangberdosa)

maksudnya adalab para pelaku dosa-dosa besar, maka hal itu
menyebabkan mereka berani menolaknya. Karena dosa-dosa ittt

menghalangi pelahrnya dari mengetatrui kebenaran. Satu pendapat

menyebutkan, bahwa kalimat ini adalah iumlah mu'taridluh yang

menyatakan kandungan kalimat sebelumnya.

Firman-Ny a: ',aj H t::6i't66 6x b '!Ai 'ie (!6 loon

tatlrala telah datang kcpada mereko kebenaran dari sisi Kami, mereka

berlrata, "sesungguhnya ini adalah sihir yang rryata") maksudnya

adalatr tatkala datang kebenaran dari Allah kepada Fir'aun dan para

pembesarnyq yaitu mukjizat-mukjiz.at, mercka tidak juga beriman

TAFSIR FATHUL QADIR 189



kepadanya, batrkan menuduhnya sebagai siftr, demikian ini sebagai

sikap sombong mereka.

Musa pun membantah mereka dengan mengatakan, fl'rj;lfi
(6 3rJ "'rU'l; (5 1u^o berkata, "apakah kamu mengatakan

terhadap kebenaran waldu dia datang kepadamu, sihirtrnh ini?').

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa pada redaksi ini ada kalimat

yang dibuang, perkiraannya adalah, apakah kamu mengatakan sihir

terhadap kebenaran? Janganlah kamu mengatakan begitu. Kemudian

dimulai lagi dengan pengingakaran lain dari dirinya 'dengan

mengatakan, 156 3^; (sihirkah ini). Laht perkataan mereka yang

pertama dibuang karena telah dicukupi oleh yang kedua ini. Alasan

mereka menyatakan demikian karena mereka tidak pernah

menanyakannya tentang sihir, sampai-sampai diceritakan apa yang

mereka katakan itu, yaitu, 66 y;$ihirtroh in). Jadimereka mereka

langsung memastikan bahwa itu adalah sihir, karena mereka

mengatakan, ',* H L:6'ity Trrrunggrhnya ini adatah sihir yang

nyata). Maka saat itu, kalimat 66 y; @ihirtroh fiar) adalah dari

perkataan mereka.

Al Alfifasy berkata, "Ini dari perkataan mereka."

Mengenai pendapat ini perlu dilihat lebih jauh berdasarkan apa

yang telatr kami paparkan

Pendapat lain menyebutkan, bahwa makna 6fifr11 (apakah

lamu mengatakan) adalah, apakatr kalian mencela dan menohok

kebenaran, padahal semestinya kalian mematuhinya Kemudian dia
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berkata 66 3;; (sihirkah fzi) sebagai pengingkaran terhadap apa

yang mereka katakan.

' Pendapat lain menyebutkan, bahwa maf'ul dan i,$iil @pakah

lramu mengatakan) dibuang, yaitu yang ditunjukkan oleh perkataan

merek4 |J l:i6 't)L (sesungguhnya ini adalah sihir). Perkiraannya

adalalr, apakah kalian mengatakan apa yang kalian katakan? Yakni

perkataan mereka: U 7J f6 Ol (sesungguhnya ini adalah sihir

yang nyata) dan 1li6 |=11lrlUrtran ini). Berdasarkan perkiraan ini dan

perkiraan yang pertama" maka kalimat $ g-t (sihirkah ini) sebagai

kalimat pemrulaAn dari Musa AS. Pertanyaan ini adalah celaan setelatl

kalimat pertama yang mengawali jawaban pertanyaan yang

diperkirakan. Sealon-akan yang dikatakan: Apa yang dikatakan oleh

Musa kepada mereka ketika mereka mengatakan, W 3:J l:ii LL

(sesungguhnya ini adalah sihir yang nyata).'Lalu dikatakan, batrwa

dia berkata ?'.($ q4itlfi<"p"kah kamu mengatakan terhadap

lcebenaran waldu dia datong lcepadamu) dalam bentuk pertanyaan

yang mengingkari. Maknanya adalah, apakah kalian mengatakan

terhadap kebenaran waktu dia datang kepada kalian bahwa ini adalah

sihir ybng nyat4 padatral itu sangat jauh dari sihir? Kemudian dia

mengingkari mereka dan mencela mereka dengan mengatakan, y;

66 $ilrt t-t ini). Musa AS mengemukakan pengingkaran setelah

pengingkaran, celaan setelatr delaan dan penjahilan setelatr penjatriihn.

Kalimat 6i4fli * {; @adahal ahli-ahli sihir itu tidaHah

mendapat kcmenangan) padaposisi nashab sebagai hal,yak,ttr apakah
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kalian mengatakan terhadap kebenaran batrwa ini adalah sihir, padahal

sesungguhnya para ahli sihir itu tidaklah mendapat kemenangan, maka
mereka tidak tidak akan memperoleh apa yang mereka cari dan tidak
akan mendapat kebaikan serta tidak akan selamat dari hal yang

dibenci. Bagaimana mungkin hal ini dilakukan oleh seseorang yang

diutus dari sisi Allah, padahal dia telah dikuatkan dengan mukjizat-
mukjizat dan bukti-bukti yang nyata?

Kalimat 6ivt: *{" fi;3 6 W G:;$6 (meretra berkata,

"Apalmh kamu datang kepada kami untukmemalingkan kami dari apa

yang lrami dapati nenek moyang kami mengerjakannya') adalah,

redaksi permulaan sebagai jawaban atas pertanyaan yang

diperkirakan. Seakan-akan yang dikatakan: Apa yang mereka katakan

setelah Musa mengatakan kepada mereka apa yang dikatakannya? Ini
menunjukl<an bahwa mereka tidak mempunyai bukti dan tidak mampu

menujukkan alasan, serta tidak menyangkal jawaban yang

dikemukakan kepada merek4 tapi mereka malah beralih kepada apa

yang dijadikan sandaran oleh orang-orang bodoh dan dungu, yaitu

berdalih dengan nenek moyang mereka yang kafir. Lalu mereka

menambahkan maksud dan tujuan.mereka, serta sebab kesombongan

mereka terhadap kebenaran dan pengingkaran mereka terhadap bukti-
bukti yang nyata, yaitu kepemimpinan duniawi yang mereka

khawatirkan, dan mereka mengira bahwa itu akan hilang dari mereka

manakala mereka beirman.

Berapa banyak orang yang tetap di atas kebathilan padatral dia

tatru bahwa itu bathil dengan menggunakan cara dari orang-orang

tedahulu ini, padatral bukan haknya untuk besikap demikian. Di antara

mereka ada yang tertatran sehingga tidak dapat keluar dari kekufuran,

dan ada juga yang tertahan untuk keluar bid'ah kepada sunnah, serta

ada juga teitatran trntuk keluar dari riwayat bohong kepada riwayat
yatgshahih.
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Dikatakan ti,i - '^ii xtinya memalingkannya dari sesuatu.

Contohnya ungkapan seorang penyair,

G*i, t?;,*,ti'u *3,i'6,h At'rx'*lt:
"Kau berpaling ke arah Orro rrnffo *"rttlrot*u

tengah lresakitan karena memperhatikan dengan berpaling dan

merahasiakan."

Maknanya adalah, engkau hendak memalingkan kami dari

sesuatu yang kami dapati nenek moyang kami melakukanny4 yaitu

penyembahan berhala. Yang dimaksud dengan '--6#l adalah tfijr
(keraj aan; kekuasaan).

Az-Zajjaj berkata, ":$;S)l disebut (riIr k*"rra merupakan hal

terbesar yang dicari di antara unsan duniawi."

Ada juga yang mengatakqn, bahwa disebut demikian karena

rajalpenguasa biasanya sombong. Intinya, bahwa mereka beralasan

dengan dua hal untuk tidak menerima seruan Musa, yaitu: Berpegang

teguh dengan mengikuti nenek moyang mereka, dan ambisi terhadap

kepemimpinan duniawi. Karena bila mereka menerima seruan Nabi
dan membenarkannya, maka semua urusan umatnya akan diserahkan

kepadanya, seingga saat itu tidak ada lagi kempimpinan yang mutlak
bagi mereka. Karena mengatur manusia dengan agama agar

menepiskan pengaturan para raja yang berdasarkan pada siasat dan

tradisi.

Kemudian mereka berkata, $-r4hK i/ tlj ltramr tidak akon

mempercayai komu berdua). Ini pernyataan yang jelas dari mereka

yang mendustakan keduanya, dan merupakan pemufusan terhadap

harapan iman mereka. Pada mqlanya mereka mengkhususkan
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perkataan kepada Musa, W. 64 @pakah kamu datang kepada

Irami untuk memalingkan lami), kemudian memadukannya dengan

Harun di dalam perkataan mereka, K i/6,i;'i|A:U;gl Kl'rK
'qr.h (dan supaya kamu berdua mempunyai kelansaan di mulca

bumi? Kami tidak aknn mempercayai knmu berdua). Alasannya,

bahwa mereka menyandarkan kedatangan dan pemalingan dari tradisi

nenek moyang mereka kepada Musa, karena dialah yang dimaksud

dengan risalah yang menyampaikan dari Allah apa-apa yang

disyari'atkan bagi mereka. Mereka memadunya dengan Harun di

kedua dhamir terakhir, karena kekuasaan bisa dipegang oleh keduanya

dalam sangkaan mereka, dan karena tidak beriman kepada Musa juga

berarti tidak beriman kepada Harun. Kisahnya telah dikemukakan

dalam surah Al A'raaf.

Firman-Nyu, $ * ,f-, dS ilt J6i <rir'aun bertrnta

fkepada pemuka kaumnyaJ,"Datangkanlah kepadaht semua ahli sihir
yang pandai!"). Fir'aun mengatakan ini ketika melihat tangan yang

menjadi putih dan tongkat, karena dia meyakini batrwa keduanya

adalah sihir. Maka dia pun memerintahkan kaumnya agar

mendatangkan para tukang sihir yang hebat.

Hamzah, Al Kisa'i, Ibnu Watsab dan Al A'masy membacanya

;fi, sedangkan yang lainnya membacanya -TTL.Pembahasan tentang

ini telah dipaparkan di dalarn penafsiran surah Al A'raaf. ]6.f.Jt adalatl

bentuk mubalaghah (hiperbola), yakni banyak melakukan sihir,

banyak mengetatruinya dengan berbagai j enisnya.

Firman-Nya '-;1Ai i( tlt (Maka tatkala ahli-ahli sihir itu

datang). Pada redaksi ini terdapat kalimat yang dibuang. Perkiraannya

adalatr, Fir'aun berkata, "Datangkanlatr kepadaku semua ahli sihir
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yang pandai." Lalu mereka pUn mendatangkan para ahli sihir itu

kepadanya. 
2:;3i :( ft (Matra tatkala ahli-qhli sihir itu datang).

Huruf /a' ini untuk merangkaikarurya dengan kalimat yang

diperkirakan yang dibuang itu.

<r;*; A-Y ,fr\ t-j A 3e (Musa berkata kepada mereka,

"Lemparknnlah apa yang hendak kamu lemparkan")' Maknanya

adatah Musa mengatakan ini setelah mereka mengatakan kepadanya,
..Kamukah yang akan melempar lebih dahulu, ataukah kami yang akan

melemparkan?" Maknanya adalah Lemparkanlah ke tanah tali-tali dan

tongkat-tongkat yang kalian bawa itu.

Firman-Nya: lil-(t, lUatra setelah merelca lemparknn) apa

yang mereka lemparkan itu.

';1i ,ErV 6; 36 lUuto berkata [kepada merekaJ, "Apa

yang lramu lahttran itu, itulah yang sihir") maksudnya adalah g$t

'V1)t a'. $ tf*S kalian latcukan itu adalah yang sihir), dengan

anggapan batrwa ti sebagai maushul yang statusnya sebagai mubtada'

dar khabar-nya adalah ';1i. Maknanya adalah, bahwa itu adalah

sihir, dan bukannya salah satu tanda kekuasaan Atlah.

Al Farra' membolehkan membaca lafazh fii dengan nashab

QJ)Skarena pengaruh *r, Sementara ti sebagai partiket syarat,

dan syaratnya adalatr i1. Sedangkan iawab adala6 iiA#';f it-

(sesungguhnya Atlah akan menampakkan ketidakb enarannya), dengan

perkiraan ada huruf /a'. Maknanya adalah '^iy:;" iirr 'oti (maka

sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidak benarannya).
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Pendapat lain menyebutkan, bahwa latafu ';1i berada pada

posi.si nashab karena berfungsi sebagai mashdar,yakni (fu t'..q r;

(apa yang kalian lalcukan itu adalah sihir), kemudian dimasukkan a/r/
dan lam sehinga tidak perlu membuang huruf/a'. Pendapat ini dipilih

oleh An-Nalhas, dan dia pun berkat4 "Pembuangan huruf/a'pada
tr'alimat jawab tidak dibolehkan oleh kebanyakan atrli nahwu, kecuali

untuk kondisi darurat di dalam sya'ir."

Abu Amr dan Abu Ja'far mengatakan, 'j4i, karena hamzah-

nya adalah hamzah istr/ham ftata tanya). Perkir.aannya adalah 'tilt

,iiJt lapakah itu sihir). Berdasarkan qira'ah ini, maka li sebagai

partikel tanya. Ubay membacanya W fu'offu yr'# 6 (apa yang

kalian lakukan itu adalatr sihir. Sesungguhnya Allah akan

menampakkan ketidakbenarannya), yakni uk*, membinasakannya

sehingga menjadi bathil karena dikalahkan mejlalui tanganku oleh

bukti-bukti mukjizat.

er# 'J" 
A3'- { ';t i,y ltrtrrss,rhrrya Altah tidak alaan

membiarlrnn terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang

membuat kerusakan) maksudnya adalah perbuatan jenis ini, sehingga

mencakup setiap yang bisa disebut membuat kerusakan, dan tentunya

termasuk juga sihir dan para tukang sihir.

Huruf wcrwu pada kalimat '6Jf iit !*; A"" Atlah atran

mengolahlan yang benar) berfirngsi untuk merangkaikan dengan

ii\# @kan menampaklcan tre ti dakb e nar annya), yakni menerangkan

dan mer{elaskannya .9{$,,1dengan kctetapan-Nya) yang diturunkan-
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Nya di dalam kitab-kitab-Nya kepadaparu nabi-Nya karena mencakup

hujjah-hujj ah dan bukti-bukti.

'aj,ilii ',2i> :5 (walaupun orang-orang yang berbuat dosa

tidak menyukai[nyo) maksudnya adalah dari kalangan para pengikut

Fir'aun, atau secara umum dari kalangan orang-orang yang berbuat

dosa, dan ini tentunya mencakup pula para pengiku Fir'aun.

Firman-Ny a: .;j' i'i-r' iy ga 'JY. -G (Maka tidak ada

yang beriman kepada Musa, melainkan pemuda-pemuda dari

lmumnya). Dhamir-nya (kata gantinya) kembali kepada Musa, yakni

dari kaum Musa, yaitu mereka yang berasal dari keturunan bani Israil.

Ada yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah golongan dari

keturunan Fir'aun, sehingga dhamir-nya kembali Fir'aun. Ada juga

yang mengatakan, bahwa di antara mereka ada yang beriman dari

kalangan para pengikut Fir'aun, isterinya, tukang sisir anaknya serta

isteri panjaga gudangnya. Ada pula yang mengatakan, bahwa mereka

adalatr kaum yang bapak-bapak mereka dari Qibthi dan ibu-ibu

mereka dari Bani Israil, demikian yang diriwayatkan dari Al Farra'.

4Yi i'f; e ;; :fi (dalam peadaan tahtt bahwa Fir'aun

dan pemuka-pemuka kaumrrya). Dhamir-nya kembali kepada Fir'aun.

Bentuk jarnak pada dhamir ini karena ketika dia bersikap sombong,

sehingga dhamir-nya menggunakan bentuk jarnak sebagai

pengagungan baginya. Ada yang mengatakan, bahwa kaum Fir'aun

menyebut Fir'aun seperti Tsamud, sehingga dhamir-nya kembali

kepada mereka karena anggapan tersebut. Ada juga yang mengatakan

bahwa dhamir-nya kembali kepada mudhaf yang dibuang,

perkiraannya adatah 
'o?'j. 

)T b ) ja laAum keadaan takut

terhadap para pengikut Fir'aun). Demikian yang diriwayatkan dari Al
Farra'. Sementara itu Al Khalil dan Sibawaih melarang itu, sehingga

TAFSIR FATHUL QADIR t97



menurut keduanya adalatr tidak boleh mengatakan, lb lrti (Hindun

berdiri) padahal anda memaksudkan anaknya. Diriwaytakan dari Al
Akhfasy, bahwa dhamir-nya kembali kepada keturunan, dan An-
Nahhas menguatkannya.

o)/'!t 7';4_ ,.rl (aknn menyilua merela) maksudnya adalah,

memalingkair mereka dari agama mereka dengan siksaan yang bisa

diberlakukan atas mereka. Ini sebagai badl isytimal (pengganti

menyeluruh). Bisa juga berada pada posisi nashab karena sebagai

mashdar.

'i$1 4 )g 3'f) 'ir$ ttrtrnssrhnya Fir'aun itu berbuat

sewenang-wenang di muka bumi), yakni berbuat sewenang-wenang di

negeri Mesir.

'&t:5'; ,^ib 
(dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang

yang melampaui batas) maksudnya adalah, melampuai batas dalam

kekufrran, dan apa yang dilakukannya yang berupa pembunuhan,

penyaliban dan berbagai siksaan lainnya.

Firman-Nyu, i*),i iK "t(Ui 
,{:t fi\i.-C:{oti;it6;.36i

(Musa Berkata,"Hai kaumlat, jilu kamu beriman kepada Allah, makn

bertawalrallah lcepada-Nya saja, jika kamu benar-benor orang yang

berserah dirf'). Satu pendapat menyebutkan, bahwa ini merupakan

pengulangan syarat, dimana untuk bertawakkal kepda Allah

disyaratkan beriman kepada-Nya dan Islam, yakni patuh terhadap

qadha dan qadar'Nya. Ada yang mengatakan, bahwa tidak mengaitkan

hukum itu dengan kedua syarat tersebut, tapi yang terkait dengan

keimanan adalah wajibnya tawakkal, dan yang disyaratkan Islam

adalah keberadaannya. Maknanya adalah hendaknya mereka

memasrahkan diri mereka kepada Altah. Maknanya . adalah
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menjadikannya pasrah total kepada-Nya, tidak ada celah bagi syetan

terhadapnya, karena tawakkal itu tidak disertai dengan sekutu.

Disebutkan dalam Al Kasysyaf: Contohnya dalam ungkapan: ii1

ii y, U U€ 'oy ;.y'6 "*-: cI* Qika Zaid memukulmu, maka

pukullah dia j ika engkau mempunyai kekuatan terhadapnya).

Firman-Ny",1jL (Lalu merela berkata), yakni kaum Musa

dalam rangka menjawabnya, U?-; ;tt :P (kepada AltahJah kami

bertawakkal). Kemudian mereka berdoa kepada Allah dengan tulus,

'fr- W4 7 gj $ta Tuhan kami, janganlah Engknu iadikan kami

s as ar an fi tnah) ; yaYri 9 ebT (sasaran fitnah).

6;;igt ,ii- (bagi kaum yang zhalim), maknanya adalah

janganlah Engkau kuasakan mereka atas kami sehingga mereka

menyiksa kami yang mengakibatkan kaffri terfinrah dalam agama

kami. Jangan pula menjadikan pula kami sasaran fitnah bagi mereka

sehingga mereka memfitnatr kami melalui selain kami. Lalu Allah
mengatakan kepada mereka: Seandainya mereka benar, tentulah Kami

tidak akan menguasakan atas mereka, dan tenhrlah kami akan

mengadzab mereka itu. berdasarkan pemaknaan yang pertama, maka

''rS. ai sini bermakna i t{At (yang terkena fi tnah).

Setelah mereka merendahkan diri kepada Allah SWT untuk

melindungi agama mereka dari kerusakan, mereka menyusulnya

dengan permohonan untuk melindungi diri mereka. Mereka pun

berkata, {ri-{:t ;;li '6 <);t (43 go" selamatkanlah kami dengan

rahmat Engkau dari [tipu dayal orang-orang yang lrafir). Ini

menunjukkan, bahwa mereka memperhatikan perkara agarr,rra melebihi

.perhatian mereka terhadap keselamatan diri mereka sendiri.
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Firman-Nyu, €j). ?/,(kA(* 6 A, *; Jr,-(+li to""
Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, "Ambillah olehmu

berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi

kaummu"). Lafazh J adalah penafsir, karena di dalam pewahyuan itu

terkandung makna \ii| 6, yakni, ambillah olehmu berdua beberapa

rumah di mesir sebagai tempat tinggal untuk kam kamu berdua.

Contohnya: 6tk v,f-i 'cti;. dan rjrt ;,-j. 'ctY;., artinya sama (aku

memberi suatu tempat kepada Zaid). 'ft:St adalah tempat yang

dilazimkan. Contoh kalimat'l;:; li,r tt!7. armyaAllah melazimkannya

suatu tempat dan menempatkannya di sana. Contohnya dalam hadits:

J6t b iu,i ?#$ ft;A SA ak ",ri (Barangsiapa mendustatrontat

dengon sengaja, maka hendaklah dia menempat tempat dudul*tya di
nerakn)-2r

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa Mesir di sini adalah
Iskandariyah. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah Mesir
yang dikenal sekarang, dan bukannya Iskandariyah.

X+- "p;;'WS (dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu

itu tempat shalat), yakni menghadap ke arah kiblat. Satu pendapat

menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan rumah-rumah di sini
adalah masjid-masjid. Demikian pendapat sejumlatr salaf. Ada juga
yang mengatakan, batrwa yang dimaksud dengan rumah-rumah itu
adalah tempat-tempat yang mereka tinggali. Mereka diperintahkan
untuk menjadikannya mengarah ke kiblat. Yang dimaksud dengan

kiblat menurut pendapat yang pertama adalah arah Baitul Maqdis,
yaitu kiblatnya kaum yahudi hingga sekarang. Ada juga yang

mengatakan, bahwa itu adalah arah Ka'bah, dan itu pernatr menjadi

" Mutto|oq alaih. Lth. At-Lu'tu'wa Al Marjan(hadits ke 3).
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kiblat Musa dan orang-orang yang bersamanya. Ada juga yang

mengatakan, batrwa maksudnya adalah mereka menjadikan rumah-

rumah mereka menghadap ke arah kiblat agar bisa shalat dengan

menghadap ke arahnya secara rahasia, supaya mereka tidak diganggu

oleh orang-orang kafir karena mengerjakan shalat. Yang menguatkan

pendapat ini adatatr firman-Ny a,',!)Ii)iW(dan dirikanlah olehmu

shalat), yakni yang diperitahkan kepadamu untuk mendirikannya,

karena hal ini menunjukkan bahwa kiblat dimaksud adalatr kiblat

shalat, baik di dalam masjid-masjid atau pun di dalam rumah-rumah,

dan bukannya menjadikan rumah-rumatr itu saling berhadapan.

Permulaan khithab ini ditujukan kepada Musa dan Harun, lalu

berikutrya untuk keduanya beserta kaum keduanya, yaitu pada

kalimat iitazti lH3 X:2 4i 'tjg) (dan jadikantah otehtmu

rumah-rumahmu itu tempat shalat, dan dirikanlah olehmu shalat).

Kemudian setelah itu Allah menyendirikan khithaD kepada

Musa. Allah berfirman: <r-WA #j@rrro gembirakanlah orang'

orang yang beriman), karena pemilihan tempat diserahkan kepada

para nabi. Kemudian dijadikan umum dalam hal menghadap kiblat

dan mendirikan shalat. Karena hal ini merupakan kewajiban

semuzmyq tidak khusus bagi para nabi. Kemudian Allah menjadi

khusus bagi Musa, karena dia asalnya dalam risalah ini, sementara

Harun pengikutrya. Maka itu sebagai pengabungan untuk berita

gembaira dan yang menyampaikannya. Satu pendapat menyebutkan,

batrwa Htithab pada kalimat <r.UF| EJ (trrro gembirakanlah

orang-orang yang beriman) adalah untuk Nabi kita Muhammad

SAW, yaitu sebagai bentuk pengalihan redaksi. Pengertian yang

pertarna lebih tepat.
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Abdunazzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya, (ii;), dia berkata,

"Maksudnya adalah untuk memalingkan kami.'?

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari As-

Suddi, dia berkata, "Maksudnya adalah untuk menghalangi kami dari

tuhan-tuhan kami."

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Abu

Asy-syaikh meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: 'rK

,i:'fi A',V;tilKl gon supaya knmu berdua mempunyai kelatasaan di

mulra bum), dia berkata, "Maknanya adalatr keagungan, kekuasaan

dan kekuatan."

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan

dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya , "'4r, $ -*A 'JY. -(3 (maka

tidak ada lan7 rberiman !e47da 
Musa, melainkan pemuda-pemuda),

dia berkata, "ii-ljJt adalatr ;[i!ilt (sedikit)."

Mereka juga meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya:

.y:j i'i-tr 1pr*rda-pemuda dari kaumnya), dia berkata" "Yakni dari

kalangan bani Israil."

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Al Mundzir dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, "Mereka adalah keturunan

orang-orang yang mana Musa diutus kepada mereka dari sejak Tarraan

dulu hingga meninggalkan bapak-bapak mereka. "

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Pata

keturunan yang beriman kepada Musa adalah dari selain kalangan

bani Israil, mereka adalah orang-orangnya Fir'aun, di antaranya
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I
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adalah isteri Fir'aun, kepercayaan Fir'aun, penjaga gudang Fir'aun,

dan isteri penjaga gudang itu."

Ab&xrazz-aq, Sa'id bin Manshur, Nu'aim bin Hammad dalam

Al Fitan dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Muahid mengenai

firman-Ny a: fu-\Bi rH-'23.6?+7 V,0," Tuhan kami, ianganlah

Englau jaditran lami sasaran fitnah bagi kaum yang zhalim), dra

berkata, "Janganlah Engkau kuasakan mereka atas'kami sehingga

mereka menzhalimi kami."

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Abu

Asy-Syaikh meriwayatkan darinya mengenai penafsiran ayat ini, dia

berkata, r'Maknanya adalatr janganlatr Engkau mengadzab kami

dengan tangan-tangan para pengikut Fir'aun, dan jangan pula dengan

adzab dari-Mu'. Lalu para pengikut Fir'aun berkata, 'Jika dia memang

benar, tentulatr mereka tidak akan diadzab, dan tentulah kami tidak

akan menguasai rnereka sehingga kami menztralimi mereka'."

Ibnu Abi Syaibatr, Ibnu Al Mundzir dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Abu Qilabah mengenai ayat ini, dia berkata, "Ia

memohon kepada Tuhannya agar tidak memenangkan musuh kami

atas kami sehingga mereka mengira bahwa mereka lebih adil yang

mengakibatkan mereka menzhalimi kami karena hal itu."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim juga

meriwayatkan dari Abu Majlazyang menyerupai ihr.

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Qatadah mengenai

firman-Ny u, 8, 6j Jy'g.It (dan Kami wahyukan kepada Musa

dan saudaranya), dia berkata, "Yaifu ketika Fir'aun melarang mereka

shalat, maka mereka diperintatrkan untuk menjadikan masjid-masjid

mereka di dalam rumatr-rumatr mereka, dan agar mengaratrkannya ke

arah kiblat."
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Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi

Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Ny ", 
(*A(, ;1

fi,;. (ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk

tempat tinggal), dia berkata, "Yaitu Mesir Al lskandaraiyah."

Sa'id bin Manshur, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Abu

Asy-Syaikh meriwayatkan dari Mujahid mengenai ayat ini, dia

berkat4 "Dulunya mereka tidak melaksanakan shalat kecuali di

tempat-tempat ibadahnya kaum Yahudi (synagogue) hingga mereka

takut terhadap para pengikut Fir'aun. Maka mereka diperintahkan

untuk shalat di rumah-rumah mereka."

Al Firyabi, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Abu

Asy-Syaikh dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai ayat ini, dia berkat4 "Mereka diperintahkan untuk

menjadikan rumah-rumah mereka sebagai masj id-masjid."

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Abu Sinan, dia berkat4

"Kiblatnya adalatr Kia'batr. Diceritakan bahwa Adam dan yang

gener.asi setelahnya, melalcukan shalat ke arah Ka'bah."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Ny a: '{l-j. ?3i ljfiV (dan jadikanlah olehmu rumah-

rumahmu itu tempat shalat), dia berkat4 "Yakni saling berhadap-

hadapan."

$\i1i$ i.$y;rrQ:,frt 6F;_4r, d:y-Vj &;46i
i;i.ta .yj iF ;iiv u:l :,F,9 s;W &'tie.c.3

/)iar:sr;_i?
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A?if,'j{t'J)#L 7*,61 r, # @'bF,-{ <r;ti',$
$S;Ji{ :^X i;r, JG tfiiU)'|('t ty V U6 ;:43 i;;}

117 /o/. o/zzt'it
cl+ *>t-as J9-9 69le &;i:It'n$'J,iA $i. .y, 

":fi, c ji

'it; 6ii! iA <.h $r.,g,J 616 @'u-*5 n €-K3

(,jrfi c$); G ogi'; fr{'"t V

"Musa berkatar'Ya Tuhan kam6 sesungguhnya Engkau telah

memberi hepada Fir'aun dan pemuka-pemuha haumnya perhlas.an

dan harta kekayaan dalam kehidapan dunia, ya Tuhan kami

akibatnya mereka menyesatkan (manusia) dariialan Engkau Ya

Tuhan kami, binasakanlah harta benda merelea, dan kunci matilah

hati mereka, maka mercka tidak beriman hingga mereka melihat

siksaan yang pedih'. Allah berftrnian: 'Sesungguhnya telah

diperkenankan permohonan kamu berdua, sebab itu tetaplah kamu

berduapada jatan yang lurus dan jangantah sekali-kali kamu

mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahuit. Dan Kami
selamatkan Bani Israil melintasi laat,lalu mereka diikuti oleh

Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan

menindas (mereka); hinsga bila Fir'aun itu telah hampir

berkatalah diar'Saya perccya bahwa tidah ada Tuhan melainhan

Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israil, dan saya termosuk orang-

orang yang berserah diri (kepada AAa$'. Apakah sekarang (baru

kamu percaya), padahal sesungguhnya kamu telah durhaka seiak

dahulu, dan kamu termasuk orang-orilng yang berbuat kerusakan.

Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu sapaya hamu dapat

menjadi pelajaran bogi orang-orang yang datang sesudahmu, dan

sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda

hehuasaan Kami.D (Qs. Yuunus [10]: 88-92)
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Setelatr Musa AS menunjukkan mukjizalmukjizat dan hujjah-

hujjah yang jelas, namun hal itu tidak berpengaruh terhadap orang-

orang yang dia diutus kepada merek4 maka Musa pun mendoakan

keburukan bagi mereka setelah jelas sebab pembangkangan mereka

pada kekufi.uan dan keteguhan mereka dalam penentangan dan

pembangkanan. Musa berkata menerangkan sebabnya, :fif. 1Jy-tlj

tjllf 1$t o Lflt iS-2 ig;i <;;jrQta ruhan trami, sesungguhnya

Englrau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemulca kaumnya

perhiasan dan harta trekayaan dalam kehidupan dunia). Telatr

dikemukakan di atas batrwa L.ir aaaan Urlli (para pemuka).;f,}t

adalah sebutan untuk setiap yang digunakan sebagai hiasan, baik

berupa pakaian, tunggangan, perhiasan, alas, senjata ataupun lainnya.

Kemudian dia menegaskan seruan itu dengan mengatakan, ($

W & 'rj$- Qn Tutnn kami akibatnya merelca menyesatkan

[manusial dari jalan Engkau). Ada perbedaan pendapat mengenai

huruf lam yang masuk kepada fi'l di sini. Al Khalil dan Sibawaih

mengatakan, bahwa adalah huruf lam akibat dan dampak. Maknanya

adalatr karena akibatnya mereka sesat, maka seakan-akan Allatt

memberikan kepada mereka apa yang diberikannya itu untuk

menyesatkan mereka. Dengan pengertian ini, maka huruf lam-nya

terkait dengan A$C ltngl@u telah memberi).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu adalah lam kay, yakni

,;4 |fl "&tlrbt @ngkau memberi mereka agar mereka sesat).

Segolongan orang mengatakan, bahwa maknanya adalatr U;|e:l&t
I o..

t d+- )^rl @ngkau memberikan itu kepada mereka agar mereka tidak

sesat), talu l-nya dibuang sebagaimana firman-Nya: 6 iU'81',#
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\f/t gAon menerangkan [hukum iniJ kepadamu, supcrya kamu tidak

sesat) (Qs. An-Nisaa' [4]: 176).

An-Nahhas berkata, "Zhahimyajawaban ini bagus, hanya saja

orang Arab tidak biasa membuang I kecuali bersama bi. Ot*g y*g

menakwilkan demikian telah keliru berdalih dengan firman-Nya: l#

1j6 o1 Hil Qauon menerangkan [hukum iniJ kepadamu, supaya

kamutidaksesat) (Qs. An-Nisaa' [4]: 176)."

Pendapat lain menyatakan, bahwa hrxuf tam ini untuk

mendoakan keburukan bagi mereka. Maknanya adalatr ujilah mereka

dengan kebinasaan dari jalan-Mu. Orang yang mengatakan ini

berdalih dengan firman-Nya yang setelah ini: ,!!i (binasakanlah)

dan 3iilt (dan hmci matiloh). Pengarang Al Kasysyaf telah

berpanjang lebar mengupas ini, narnun tidak begitu perlu untuk

disinggung di sini. Pendapat pertama adalah pendapat yang paling

tepat.

orang-orang Kufah membacanya i:t$), dengan harakat

dhammah pada huruf mudhari', yakni menjatuhkan kesesatan kepada

orang lain. Sedangkan'yang lainnya membacanya dengan fathah
a

(ttl*)),yakni menyesatkan diri mereka sendjri (menjadi sesat)

4A lrt ,L!'Vj Oo Tuhan kami, binasaknnlah harta bencla

nerelra). Az-Zajjaj berkata, ":r'ritJt 'u;i,b artinya menghapusnya dari

bentuknya."

Maknanya adalah doa keburukan atas m6reka agar Allatr

membinasakan harta mereka. Dibaca juga dengan harakat dhammah

pada hunrf zlrn.
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,, 2, -\,.,;gI3 iF 3iL$ gan latnci matilah hati mereka). yakni

jadikanlah hati mereka keras terkunci sehingga tidak dapat menerima

kebenaran dan tidak terbuka unhrk keimanan.

i;i-* @alg mereka tidak beriman). N lr,tubarrad dat Az-

Z,ajjaj mengatakan, bahwa im di-athf-kan kepada 'r:t;), Maknanya

adalatr Engkau telatr memberikan nikmat-nikmat kepada mereka

sehingga mereka sesat dan tidak beriman. Al Farra' dan Abu Ubaidatt

mengatakan, bahwa ini adalah doa dengan menggunakan lafazh

larangan. Perkiraannya adalatr ya Allah, jangan sampai mereka

beriman.

;t.,:l,a:?r':i4 e* It ,s );l t,'4# C;.'U'J.$- ii
"Maka jangan sampai mereluh apayang mengerut di antara

kcdua matamu,

dan jangan mendildeht kcculi englcau rendahant-"

Al Aktrfasy mengatakan, batrwa itu adalah ianab Perintatt
yalari binasakanlah dan kunci matilah sehingga mereka tidak beriman.

Maka kalimat ini berada pada posisi nashab. Penapat ini diriwayatkan
juga dari AI Farra'.

'$arselt;-& @ingga mereka melilnt siksaan yang pedih)

maksudnya adalah, tidak akan ada keimanan dari mereka kecuali

disertai dengan melihat adza;b yang Allah timpakan kepada mereka.

Maka pada saat itu keimanan mereka tidak lagi berguna.'

Seorang ahli ilmu menganggap rancunya doa atas mereka yang

terkandung di dalam ayat ini. Ia pun berkata, "Sesungguhnya para

rasul itu memohonkan hidayan untuk kaumnya dan memohonkan

keimanan mereka." Lalu dijawab, bahwa tidak boleh seorang nabi pun
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mendoakan atas kaumnya kecuali dengan seizin Allah SWT. Allah
mengizinkan itu karena Allah mengetahui batrwa di antara mereka

tidak ada yang beriman. Karena itulah ketika Nuh AS mengetahui

bahwa tidak ada yang beriman dari kaumnya kecuali mereka yang

telah beriman, dia pun berkata , 691 ,fS t ,6'ii 1; 'ti i U,, (Ya

Tuhanht, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-

orang ka/ir itu tinggal di atas bumi). (Qs. Nuuh lTll:26).

Firman-Ny a:( ,t:lf, lU;'' -; "i Ju (.tuot betrfirman:

"Sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua, sebab

itu tetaplah kamu").Lafa^'apUt ai sini di-idhafah-kan kepada Musa

dan Harun, sedangkan yang sebelumnya di-idhafah-kan hanya kepada

Musa. Menurut satu pendapat, bahwa Harun mengaminkan doa Musa,

maka di sini dia disebut sebagai pendoa walaupun yang berdoa itu
hanya Musa sendiri. Di awal redaksi ini doa itu disandangkan kepada

Musa karena dia yang berdoa, sedangkan di sini disandangkan kepSda

keduanya karena memposisikan orang yang mengaminkan sebagai

orang yang berdoa. Bisa juga karena keduanya memang sama-sama

berdoa, akan tetapi doa itu disandangkan kepada Musa di permulaan

redaksi karena asalnya risalah berada padanya.

An-Nalrhas berkata, "4ku mendengar Ali bin Sulaiman

mengatakan, bahwa dalil yang menunjukkan bahwa doa itu adalah doa

mereka berdua adalatr perkataan Musa: Gj Oo Tuhan kami),dan dia

tidak mengatakan,'qi (V 
"Tuhanku).'

Ali dan As-sulami membacanyu A?'3Oi. Sementara Ibnu As-

Sumaifi ' membacany a * t pbS.

'rilqli (yakni dari kalimat tl dl) adalah keteguhan

keduanya dalam menyeru kepada Allah. Al Farra' dan lainnya
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mengatakan, bahwa A[afr memerintahkan untuk t"tup trguf, puau

perkara mereka dalam menyeru Fir'aun dan kaumnya kepada

keimanan hingga datang kepada keduanya takwilan empat puluh tahun

kemudian mereka binasa. Pendapat lain menyebutkan, batrwa makna

ilu+:i adalah tidak tgrgesa-gesa dan melazimkan ketenangan,

kerelaan dan kepasratran terhadap qadhi Allah SWT.

'$;:r:'-{ Oii ',8 ",f-!' {: (sebao rtu tutuplah kamu berdua

pada jalan yang lurus dan janganlah sekali-kali lcamu mengihtti jalan

orang-orang yang tidak mengetahui). ,fi$ AAu"a dengan tasydid

pada nun sebagai penegas dan berharakat kasraft karena merupakan

harakat asalnya dan karena menyerupai nun tatsyniyah (memmjukkan

berbilang dua). Ibnu Dzakwan membacanya dengan tal*tJif pada nun

[yakni tanpa tasydidl karena dianggap sebagai penafi dan bukan

sebagai larangan. Juga dibaca dengan takhfifpadata'yang kedua pada

lafain ';U6 Maknanya adalah larangan bagi keduanya untuk

menempuh jalan orang yang tidak mengetahui penghambaan kepada

Allah SWT dalam melaksanakan perintatr-perintah demi

mendatangkan kemaslahatan-kemasalahatan baik yang cepat maupun

lambat.

Firman-Ny a: 'fii Jr#L Gh 6tt{t (Dan Kami selamatpan

Bani Israil melintasi laut). Yakni dari i,lAt Ts? yang artinya

meninggalkan tempat dan melewatinya. Baa'di sini sebagai kata

bantu, yakni Kami jadikan mereka melintasi laut hingga mencapai

tepinya. Karena Allah SWT menjadikan laut itu kering sehingga

mereka bisa melewatinya hingga keluar darinya lalu ke daratan.

Penafsiran ini telah dikemukakan di dalam surah Al Baqarah, yaitu

pada firman Allah SWT, 'A '& 6; tyi (Dan fingatlahJ, ketika
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Kami belah laut untulonzl (Qs. Al Baqarah L2l: 50). Al Hasan

membacany a €ir s, keduanya adalah dua macam logat.

i,!j+3 tt;l H\ (lalu mereka diihtti oleh Fir'aun dan bala

tentaranya).g dan $l *tnyusama. Al Ashma'i berkata, "Dikatakan

i#f, aengan atdqath'i, apabila menyusulnya, sedangkat't6$t, dengan

alif washl, apabila mengikuti jejaknya (bekasnya), baik dapat

menyusul ataupun tidak." Demikian juga yang dikatakan oleh Abu

Zatd.

Sementara Ab-u Amr mengatakan, bahwa 't6$t, dengan alif

washl,artinya g; rsdy(mengikutinya).

kedua lafazh l3i;t gt (karena hendak 4enganiaya dan

menindas fmerekaJ) dibaca nashab karena berfungsi sebagai hal.']it
-c! .- I , .

adalatr ilL,' Cn"^aliman; penganiayaan) sedangkan jluii' ua*urr lr'.rf 1i

(penyerangan). Bisa juga keduanya itu manshuD karena sebagu illah
(alasan), yakni untuk menganiaya dan menindas. Al Hasan

- .Ct t.
membacanyatt3j,s, dengan harakat dhammah pada huruf 'ain dan dal,

serla tasydid pada wawu, seperti halnya: ryA - k - i/6. Pendapat

lain menyebutkan bahwa ;Uir adalah upaya penguasan dengan

tanpa haq, sedarigkan ]Uir yang berupa perbuatannya.

tfi f4;1 \ &l (hingga bila Fir'aun itu telah hampir

tenggelam), yakni: digapai oleh tenggelam. Demikian ini karena Musa

mengeluarkan bani Israil ketika lengatrnya pihak Fir'aun. Tatkala

Fir'aun mendengar itu; dia prrrr segera menyusul dengan bala

tentaranya. Lalu Allah memisatrkan air laut untuk Musa dan Bani

Israil, maka mereka pun dapat berjalan di dasar laut [yang suda]r tidak
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berair itu] hingga mereka keluar dari sisi lainnya. Sementara Fir'aun

menyusul mereka ketika laut masih kering seperti ketika dilalui oleh

Musa dan orang-orang yang bersamanya, lalu tatkala semua bala

tentara Fir'aun telatr masuk dan hampir keluar di sisi lairurya, air laut

kembali menyatu sehingga mereka pun tenggelam sebagaimana yang

dikiiahkan Allah SWT.

::': |yi;tV.4L6( c$i$L';ly'i IX i;( JG (dia bertratatah,"srya

percoya bahwa tidak ada Tuhan melainknn Tuhan yang dipercayai

oleh bani Israil'), yakni if; C* (saya percaya bahwa), dengan

harakatfathah pada hamzah karena asalnya adalah '&, tutuhuruf Da'-

nya dibuang dan dhamir-nya adalah dhamir sya'n. Dibaca juga

dengan harakat lcasrah (yakni if!.) karena dianggapsebagai permulaan

kalimat. Abu Hitim menyatakan, bahwa perkataan itu dibuang, yakni

Uy'dlt ,LiiT (saya percaya, lalu saya berkata, batrwa) namun

keimanan itu tidak lagi berguna baginya karena terjadi setelatr dia

tenggelam seluruhnya, sebagaimana yang telah dipaparkan dalarn

surah An-Nisaa'.

Fir'atrn yang terlaknat itu tidak mengatakan, saya beriman

kepada Allah, atau kepada Tuhan semesta alam, tapi dia mengatakan,

'bf;LT;..r,&(' ailiiJillliy'{ Xl Li((srya perc$ya bahwa tidak ada

Tuhan melainkan Tuhan yang dipercalai oleh Bani Israil), karena

masih ada pangkal klaim sebagai tuhan.

Q;tAl\ @o" saya termasuk orang-oraig yang berserah

diri firepada Allahfi Maksudnya adalah yang pasratr kepada Allah lagi

tuoduk patuh kepada-Nya, yaitu orang-orang yang mengesakan-Nya

da&menafikan selain-Nya. Kalimat ini bisa berada pada posisi nashab

sebagai hal, dxtbisa juga di-athf-kankepada i;C.
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Firman-Nva:'u-+*5 i €.Ks li iX; i3 'u{v (Apatah

selrmang [baru ftamu percayaJ, padahal sesungguhnya kamu telah

durhalra sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat

trerusakan). tni perkataan yang diperkirakan dirangkaikan. kepada J('

L^( (berkata dia, "saya percaya',), yakni lalu dikatakan kepadanya:

Apakah sekarang kamu percaya? Ada perbedaan pendapat mengenai

siapa yang mengatakan ini kepada Fir'aun. Suatu pendapat menyebutkan,

bahwa ini dali perkataan Allah SWT. Pendapat lain menyebutkan bahwa

ini dali perkataan Jibril. Pendapat lain menyebutkan bahwa ini perkataan

Mikail. Pendapat lain menyebutkan bahwa ini perkataan Fir'aun, dia

mengafakanitu di dalam dirinya untuk dirinya sendiri.

Kalimat ff i4; ij goaanal sesungguhnya kamu telah

durhaka sejak dahulu) berada pada posisi nashab sebagai hal dari

subyek dari kata kerja yang diperkirakan setelah perkataan yang

diperkirakan, yaitu: Apakah sekarang kamu percaya? Maknanya

adalah mengingkari keimanannya saat dia tenggelan, karena

kondisinya bahwa dia telah durhaka kepada Allah sejak dahulu.

Maksudnya adalatr sebagai celaan dan hinaan baginya.

Kalimat C-+i5t'u 6KS (dan komu termasuk ordng-orang

yang berbuat kerusakan) dr-athf-kan kepada Ai; Qramu telah

durhaka) yang tercakup di dalam hal, yakai kamu termasuk orang-

orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dengan kesesatanmu dari

kebenaran dan penyesatanmu terhadap orang lain.

Firman-Nya: 4:t U,i ilt (Malw pada hari ini Kami

selamatlran bqdanmu). Ini dibaca juga 3liii, tanpa tosydid; sedangkan

Jumhnr membacanya dengan tasydid. Al Yazidi membacanya ''!igii,
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dengan huruf fta', a*i ie.gr. Ini juga diriwayatkan Alqamatr dari Ibnu

Mas'ud. Makna i#, dengan hurufTiz adalatr menghempaskanmu

ke dataran tinggr (?h).Demikian ini karena bani Israil belum percaya

batrwa Fir'aui telah tenggelam, dan mereka berkata, "Ia lebih lanat

daripada itu." Maka Allah menghempaskannya ke suattr daratan tinggi

hingga mereka dapat menyaksikannya.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa maknanya adalah Kami

mengeluarkanmu dari apa yang menimpa kaummu di dasar laut dan

menjadikanrnu mengambang agar mereka menyaksikanmu mati

karena tenggelam.

Maloa |lbl, dengan huruf ,ta' adalah 'Kami

menghempaskanmu ke {2,rJ (iepi) tanah.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa dia membaca i+1,
dengan b€Nftlc jamak qEi!.

Para mufassir berbeda pendapat menganai makra 45, Sut

pendapat menyebutkan, bahwa maknanya adalah tubuhmu setelatr

diambilnya ruh darinya. Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya

adalah baju perangmu, karena baju perang kadang juga disebrrt badan,

seperti ungkapan Ka'b bin Malik,

t+At *g,rJrEli .5b
"qr*ot:i.\i,sj

"Kant lihat baju-baju perangyang serba lengkap,

dlsandang oleh para pahlawan beserta tameng-tarneng yang kokoh:'n

. Amr bin Ma'dikarib mengatakaru
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9t,;.\u)yrrui,t* 
' 
*t$,F,.iir; ,;rt

"Kaum wanita mereka pun berlalu dengan setiap air yang murni

dengan mengenalwn baju besi yang sempurna dan baiu-baju perang."

Yakni dengan baju-baju perang yang panjang dan baju-baju

perang yang pendek. Yaitu yang disebnt abdaan sebagaimana yang

dikatakan oleh Abu Ubaidh.

Al anrfasy berkata, "Pendapat yang menyebutkan, baju

perangmu, tidak dianggap."

la menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa yang

dimaksud di sini adalah tubuh.

t:; 6tr:L iA <-rKl(supaya kamu dapat menjadi pelajaran

bagi orang-orang yang datang sesudahmu). Ini alasan penyelamatan

tubuhnya. Ini menunjukkan bahwa tubuhnya itu hanya tampak oleh

kaumnya karena alasan ini, dan tidak untuk selain itu. Yang dimaksud

dengan K-t; 
"aAat 

tanda, yakni supaya kamu menjadi tanda bagi

orang-orang yang kamu tinggalkan' sehingga mereka mengetahui

kematianmu, dan bahwa kamu tidaklah sebagaimana yarLg kamu

klaim, serta untuk menepiskan keraguan itu dari mereka bahwa kamu

telah mati karena tenggelam

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksudnya adalah

penghempasan dirimu ke tepi laut tanpa lainnya yang telatr tenggelam

dari antara kaummu adalah supaya menjadi salatr satu bukti di antara

bukti-bukti kekuasaan Allah yang bisa dijadikan pelajaran oleh

manusia yang akan datang ketika mereka mendengar itu, sehingga

mereka mewaspadai kesombongan, keangkuhan dan pembangkangan

terhadap Allah SWT. Karena klaim sebagai tuhan itu telah
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berlangsung hingga beberapa .mbsa yang panjang, maka dia

mendapatkan akibat yang buruk ini.

Kalimat ,ti;:,L :Adibaca dalam bentuky''l madhi,yakni bagi

yang datang setelahmu dari generasi-generasi kemudian, atau yang

menggantikanmu dalam kepemimpinan, atau dalam menempati

tempat tinggal yang pernah kamu tinggali.

(r$; & ,-Lgi'n 6'bV (dan sesungguhnya kcbarryakan dari

manusia fiengahJ dari tanda-tanda kekuasaan Kami) yang semestinya

mereka ambil sebagai pelajaran dan memikirkannya, serta sadar dari

kelengatran dari apa yang diharuskan oleh tanda-tanda tersebut.

Kalimat ini berfungsi sebagai penjabaran.

Ibnu Jarir,Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikfi meriwayatkan

dari Ibnu Abbas mengenai firman-N| 
^, 4:l :rt 

"# Gi O, Tuhan

lrami, binasaftanlah harta benda mereka), dia berkata, "Hancurkanlah

harta dan keluarga mereka. ;.g$ i!; 3i$ (dan hmci matilah hati

meretra),yakni *! (m"ci matilah). ljt Ar:tlif;-'{* \ti,-ii (matra

merelra tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih),

yaitu penenggelaman."

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'b Al Qaraztri, ia berkata,

"IJmar bin Abdul Aziz menanyakan kepadaku tentang firman-Nya:

4l {9 ;.9 Gj fy" Tuhan kami, binasakanlah harta benda

mereka), maka aku beritahukan kepadany4 bahwa Allah

menghancurkan harga Fir'aun dan para pengikut Fir'aun hingga

menjadi bebatuan. Lalu Umar berkata, 'Tetaplah di tempatmu hingga

aku datang kembali kepadamu'. Lalu dia meminta diambilkan

sekantong pundi, lalu dia membukanya,temyata di dalamnya terdapat
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perak-perak yang telah dibentuk yang tampak seperti bebatuan, serta

dinar-dinar dan dirham-dirham serta harta lainnya yang semuanya

bebatuan."

Diriwayatkan juga dari sejumlah berbagai jalur dari para salaf

tqntang berubahnya harta mereka menjadi bebatuan.

Ibnu Al Mudnzir dan Ibnu Hatim meriwayatkan dari iirau

Abbas tentang firman-Ny a, t14/; -$ '; 
@esungguhnya telah

diperlrcnanlmn permohonan kamu berdua), dia berkata, "Lalu

diperkenanlahtah baginya, Ialu terhalanglah arrtara Fir'aun dan

keimanan.')

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia

berkata, "Apabila Musa berdoa, Harun mengamininya dengan

mengucapkan, aamiin."

Abu Hurairatr juga berkat4 "Itu adalah salah satu nama-nama

Altatr; dan itulah firman-Ny a, t74tii: -$'; @esungguhnya telah

diperlcenankan permohonan kamu b er dua)."

Abu Asy-Syaikh juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang

menyerupai itu. Abdunazzaq,Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh juga

meriw4yatkan serupa itu dari Ikrimatr: Sa'id bin Manshur juga

meriwayaflcan serupa itu dari bin Ka'b Al Qatazhi.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Ibnu Abbas, dia

berkata, "Mereka menyatakair, bahwa setelah seruan itu Fir'aun masih

hidup selama empat puluh tahun." 
.,..

Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Juraij. Al
Hakim At-Tirmidzi juga meriwayatkan serupa itu dari Mujahid.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya: ( i-:'L(t $ebab itu tetaplah kamu berdua pada
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jalan yang lurus), dia berkata" "Maksudnya adalah sebab itu

laksanakan perintatr-Ku, yaitu tetap berada di atas jalan yang lurus."

Ibnu Abi Hatim meriway.atkan daxi Ilcimah, dia berkata
*'Sit ,\$ia* IJtdalarn Kitabullah adalah kesombongan-"

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata,
..Setelah para pehgikut Musa keluar, dan setelah masutnya yang lain

dari kalangan para pengikut Fir'aun, Allah mewatrytrkan kepada laut

agar menggulung merek4 lalu jari-jari Fia'un muncul sembari

menyatakan, 'Tidak ada Tuhan selain yang diimani oleh Bani Israil'.

Jibril berkata, 'Maka engkau pun tahu batrwa Tuhan Maha Pengasih,

dan kau takut ditenggelamkan rahmat, lalu aku menutupinya dengan

sayapku, dan aku katakan: sekarang, engkau dulunya sungguh sangat

durbaka. Setelah Musa dan para pengikutnya keluar (dari laut),

berkatalah di antara para pengikut Fir'a1n yang masih ada, 'Fir'aun

tidak tenggelan dan tidak pula para pengikutnya. Akan tetapi mereka

barada di tepian-tepian laut sarrrbil berbunr'. Lalu Allah mewatryukan

kepada laut agar memuntahkan Fir'arm dalam keadaan telanjang.

Maka laut pun memgntahkan Fir'aun dala6 keadaan telanjang, kotof

lagr pendek, itulah firman-Nya, 'i1; 6i;ti- #t d$ 4i,4ii 'iAi

(maka pada.hari ini Kami selamatkan badanmu supaya lamu dapat

menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datartg sesudahmu), bagi

yang mengatakan bahwa Fir'aun termasgk yang ditenggelamkan.

Tampakny4 selamatrya yang lain adalatr keadaan baik. Kemudian

Allah mewatryukan kepada laut agar mernuntahkan apa yang ada

padanya lalu ia pun memuntahkannya di tepi laut. Karena memang

laut tidak menelan orang yang tenggelam hingga ikan memakannya.

Karena laut tidak menelan yang tenggelam kecuali pada Hari Kiamat."

Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi -dan dia meng-

hasan-kannya-, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzr, Ibnu Abi Hatim, AilI-
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Thabarani dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia

berkat4 "Rasulullah SAw bersabda, 41 ifi '*G ,Jut try7 fu O7i

)s u :eT ,ib ,.f"tri ,llii 6-,,h.J.-.'J, i,t &-:t?ltiii. 1;">:iti,#I' il
brJt i&,U'ot'rie; * ,1 ,Lit6 r$ (Allah menenggelamkan Fira'un,

lalu dia berkata, "Scya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan

Tuhan yang dipercayai oleh bani Israil" Jibril mengatakan kepadalat,

"Wahai Muhammad, seandainya kau melihatfu ketilu aku mengambil

lumpur dari laut lalu aku menyumpalkannya pada mulutnya larena

lrhow atir me ndap at r ahmat").z3

Hadits ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dari jalur

lainny4 dan dia berkata, "Hasan shahih gharib." Hadits im di-shahih-

kan juga oleh Al Hakim. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas secara

marfu' dari jalur lainnya.

Ath-Thabarani dalam Al Ausath meriwayatkan dari Abu

Hurairatr, dari Nabi SAW, beliau bersabda & og t ,,!-k d. J'6

'ol*'iit Aiifv'16 t;;t tit, ?F tili ,,t*1b ;;#t.;i? ,/')1i
L;1, kr:fi lltOril berkata kepadaht, "Tidak ada di muka bumi ini

yang lebih alat benci daripada Fir'aun. Tatkala dia beriman, aht
menutup mulutnya dengan lumpur, dan aht menyumpalnya karena

klwu, atir mendapat r ahmat ").24

Ibnu Jarir dan Al Baihaqi juga meriwayatkan serupa itu dari

hadits Abu Hurairatr secara marfu'. Ibnu Mardawaih juga

meriwayatkan senrpa ifu dari Ibnu Umar secara marfu'. Abu Asy-

Syaikh juga meriwayatkan dari Abu Umamatr secara marfu' yang

" Sanadnya shahih.
HR. Ahmad (l/309) dan At-Tirmidzi (3107).

'n Hadits ini disebutkan oleh Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawaid Ql36) dn
dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam Al Ausath. Di dalarr
sanadnya terdapat Qais bin Ar-Rabi' yang dinilai tsiqah oleh Syu'bah dan Ats-
Tsaun, narnun dinilai dha'folehsejumlah imam hadits lainnya"
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menyerupai itu. Di dalam sanad hadits Abu Hurairah terdapat seorang

lelaki yang tidak diketahui, adapun perawi lainnya tsiqah.

Yang sangat mengherankan, adalah orang yang tidak mengerti

seni periwayatan dari kalangan mufassir, dan harrrpif tidak dapat

membedakan antara hadits yang sangat shahih dengan yang s'angat

dusta. Bagaimana bisa dia mencap bathilnya hadits-hadits Rasulullah

SAW yang shahih. Lafu dia mengumbar lisan dan penanya dengan

kejahilan yang nyata, dan kekurangan yang memalukan yang

ditertawakan oleh setiap orang yang mengerti seni haidts. Duhai

kasian sekali andq ada apa dengan Anda dan perkara yang tidak ada

kuasai ini? Tidakkah sebaiknya Anda menutupi diri Anda dan duduk

bersila, lalu menyadari batrwa dalam ilmu Anda adalah orang yang

paling jahil. Lalu Anda menyibukkan diri dengan ilmu Anda dan tidak

melewati itu, maka Anda akan menghasilkan apa yang tidak

d.ihasilkan oleh orang lain, yaitu ilmu bahasa dan pelengkap-

pelengkapnya.

. Karena ungkapan pengarang Al Kasysyaf dalam tafsirnya

mengenai ilmu hadits yang tidak dikuasainya, menyebabkannya

menjadi bulan-bulanan olokan para pengejek dan sekaligus sebagai

peringatan bagi yang mau mengambilnya sebagai peringatan. Di

dalam kitabnya itu terkadang dia meriwayatkan riwayat-riwayat palsu,

sementara dia tidak tahu bahwa itu palsu, dan terkadang dia berusaha

membantah riwayat yang shahih dan menyatakan batrwa itu

merupakan pendustaan terhad6p Rasululalh SAW. Bahkan terkadang

itu ditujukan kepada apa yang terdapat di dalam Ash-Shafuifuain dart

kitab-kitab lainnya yang berasat dari riwayat sejumlah sahabdt dengan

sanad-sanad yang semuanya terdiri dari para imam yang tsiqah lagi

valid sebagai hujah. Pengarang malah kadang membicarakan tentang

ilmu yang tidak diketahuinya, walaupun itu berupa ilmu istilah dimana

segolongan orang merendahkan hati dalam hal itu, dan hanya

mengistilatrkan pada perkara-perkara di kalangan mereka saja. Ada
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apa anda dengan ilmu As-sunnah yang merupakan bagian dari

Kitabullah, dan itu memang diucapkan oleh Rasulullah SAW, serta

merupakan riwayat dari beliau rhelalui generasi terbaik umat ini,

kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setela mereka lagi.

Dimana setiap hufir dan kalimatnya ditetapkan pemberlakukannya

secara umum untuk seluruh pemeluk Islam.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-

Nya: $fr, iG* il'e (maka pada hari ini Kami selamatkan

badanmu), dia berkata "Allah menyelamatkan Fir'aun dari laut untuk

bani Israil, sehingga mereka dapat melihatnya setelah dia tenggelam."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Al Anbari

dan Abu Asy-Syaikh meriwaya&an dari Mujatrid mengenai ayat ini,

dia berkata i'Maksudnya adalah jasadmu. Sebagian bani Israil

berboong mengenai kematian Firlaun. Yang sebenamya bahwa

Fir'aun dihempaskan ke tepi taut hingga Bani Israil melihatrya meratr

pendekseperti sapi."

Ibnu Al Anbad meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'b

mengenai firrran-Nya 4L, A;J iAE @"to pada troi ini Kami

selamatkan badarttu), dia berkata, "Maksudnya adalah baju

perangnu, yang mana baju perangnya terbuat dari mutiarao yang

dengari itu dia mengikuti peperangan"

'iiv'b ljitr 6 *$i'n,$'553 gbvl *g.rL-d;, uYi';nt

-F O 3 oE @6W- r]. t6( q-,:$i 
i;- ffi ,#fii'a$;r

tt E$ 3i(';i,',tr$ n e#ii 5;i <r-ii,p'al$i-1
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'u"iK56gje'iK$;

s;is$y

;;t*tgt$Ojr z 7,lil
U4t ^x

1 ab !: ? d; 4; o-$i 1@ iy-ri$'e 5r-'
&r r$ @r #T ifir\ vi- 6'ir; lL "r;:'"v 5; @'oti-

6;trgrli7; GKtf,,t;\lJ -$L-fiaiiacL-i

lyi*;'$',tii{.J O"dL e:.iioJG9 &titri@ *
6 ;t <,Kq @ aul, 1;,K & i\lil# ei;t't4

'oWt 65( S" 54i 3g' i,(t atVJ Y <;i
,rDan sesungguhnya Kami telah menempatkan bani Israil di tempat

kediaman yang bagus dan Kami beri mereka rezeki dariyang baik-

baik. Maka mereka fidak berselisih, kecuali setelah datang kepada

mereka pengetahuan (lang tersebut dalam Taurat). Sesungguhnya

Tuhan kamu akan memutuskan antara mereka di Hari Kiamat

tentang apd yang mereka perselisihkan itu- Makaiika kamu

(Muhammad) beroda dalam keragu-raguan tentang apayang Kami

turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang

membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang

kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab ituianganlah sekali-

kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragL Dan sehali-kali

janganlah kamu termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-

ayat Allah yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang

rugl Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka

kalimat Tuhanmu, tidaklah akaru beriman. Meskipun datang kepada

mereka segala macam keterangan, hingga mereka menyaksikan

adzab yaig pedih. Dan ruengapa tidak ada (penduduk) suatu kota

yang berimanr lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum
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Yunus? Tatkala mereka (kaum Yunus itu) beriman, Kami hilangkan
dari mereka adzab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, don

Kami beri kesenangdn kepada mereka sampai pada waktu yang
tertentu. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tenturah beriman

semua orong yang di muka bumi seluruhnya Maka apakah kamu
(hendak) memaksa manusia supaya mereka menjodi orang-orang

yang beriman semuanya? Dan tidak ada seorang pun akan beriman
kecuali dengan izinAllah; dan Allah menimpakan kemurkaan

kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya.r,
(Qs. Yuunus [10]: 93-f00)

Firman-Nya: Ufi. ';i$ (Dan sesungguhrrya Kami telah

menempatlan). Ini termasuk yang dikategorikan Allah sebagai

nihnat-nikm at yang dianugeratrkan kepada bani Israil. Makna ([i
adalah 6ef gami tempatkan). Contohnyu, \p r:.r;;i'e'fg. artinya aku

menempadcan T*rid di suatu tempat. f-jt uaaun ism malcan (sebutan

tempaQ atau mashdar ftata kerja yang dibendakan). Peng-idhafah-

arurya kepada 9ia, sesuai dengan kaidah yang berlaku para orang-

orang Arab, kareria bila mereka memuji sesuatu, maka mereka meng-

idhofah-l*awtya tilltt. Maksudnya di sini adalatr tempat yang terpuji

lagi terpilih. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa itu adalah negeri

Mesir. Pendapat lain menyebutkan bahwa itu adalah Yordan dan

Palestina. Pendapat lain menyebutkan bahwa itu adalah Syarn.

*jti 'i -6:5t (dan Kami beri mereka rezeki dari yang

b aik-baik), yakni, rcznki yang nikmat-nihnat.
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ljitt G (maka mereka tidak bersetisih) mengenai perkara

agapa mereka dan tidak bercerai berai menjadi sejumlah golongan

setelih sebelumnya mereka berada di atas satu jalan yang sama tanpa

perbedaan.

N, ?e i; Qrecuati setelah datang kcpada mereka

pengetahuan [yang tersebut dalam TauratJ) maksudnya adalah, tidak
terjadi perselisihan mengenai agafia kecuali setelatr datang kepada

mereka pengetahuan dengan membaca Taurat dan mengetatrui hukum-

hukumnya serta berita-berita yang mencakup berita tentang kenabian

Muhammad SAW.

Satu pendapat menyebutkan, bahwa maknanya adalah mereka

tidak berselisih hingga datangnya ilmu kepada mereka, yaitu Al
Qur'an yang diturunkan kepada Nabi kita SAW. Maka mereka pun

bbrselisih mengenai ciri dan sifatnya, lalu berimanlah siapa yang

beriman dari antara mereka, dan ingkarlah siapa ya-ng.1ngkar dari

antara mereka.

Jadi, yang dimaksud dengan orang-orang yang berselisih

menurut pendapat yamg pertama adalah kaum yahudi setelah

difunrnkannya Taurat kepada mereka dan mereka mengetatruinya.

Sedangkan menurut pendapat kedua adalah kaum Yatrudi yang

sezaman denganNabi Mtrhammad SAW.

'6;,t-+-lj,(A--r$l(;-ffi ,6-iiji,y(sesms*rhnyarutnn
knmu alcan memutuskan antara mereka di Hari Kiamat tentang apo

yong merelca perselisihkan itu),lalu mengganjar yang berbuat baik

dengan kebaikanny4 dan membalas yang berbuat buruk dengan

keburukannya, serta yang benar ilmunya dengan kebenaran, dan yang

bathil ilmunya dengan kebathilan
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Firman-Ny", SL6j -q -F O 3 oy (Maka iika kamu

[MuhammadJ berada dalam keragu-raguan tentang apa yang Kami

turunkan kepadamu). Secara etimologi, pengertian ttllr adalah

menggabungkan sesuatu sebagiannya kepada bagian lainnya.

Contohnya: :uil e lrlt tlt laia menggabungkan elemen di dalam

akad). Sedangkan brlJr seakan-akan menggabungkan apa yang

diduganya sebagai sesuatu lain yang menyelisihinya, sehingga

bimbang dan ragu. Percakapan ini ditujukan kepada Nabi SAW, dan

maksudnya adalah orang lain sebagaimana yang disebutkan di

beberapa tempat di dalam Al Qur'an.

Abu Umar Muhammad bin Abdul Wahid Az-Zahid berkata,
ccl{h mendengar dua orang Imam, yaitu Tsa'lab dan Al Mubarrad

mengatakan, bahwa makna ,F O & oy adalah, katakanlah kepada

orang kafir, 'Hai Muhammad, jiku kamu berada 'dalam keragu-

raguan'."

,AF oe (i ?it 'o;:5- <r-ifi SJi @aka tanya*anlah kepada

orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu) maksudnya adalah,

kaum muslimin yang sebelumnya ahli kitab, seperti Abdullah bin

Salam dan lainnya. Dulu, para penyembatr berhala mengakui'keilmuan

kaum Yahudi, dan mengakui bahwa kaum Yatrudi itu lebih berilmu

daripada mereka. Maka Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya untuk

menunjulkan orang-orang yang ragu mengenai Al Qur'an yang

diturunkan Allah kepadanya agar bertanya kepada ahli kitab yang

telah memeluk Islam. Karena mereka akan memberitahu bahwa

Kitabullah itu adalah benar adanya, dan bahwa ini adalah utusan-Nya,

dan bahwa Taurat menjadi saksi atas hal itu dan telah mengatakan itu.

Kendati ini tampak bagus, namun menyelishi zhahirnya.
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Al Qutaibi mengatakan, bahwa yang dimaksud oleh ayat ini
adalah orang kafir yang tidak mantap dalam mendustakan Nabi SAW,
namun jugatidak membenarkannya, tapi dia dalam keraguan.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa dialog ini ditujukan kepada

Nabi SAW, dan bukan untuk yang lain. Maknanya adilah jika engkau

termasuk orang yang merasa ragu mengenai apa yang Kami beritakan

kepadamu, lalu engkau bertanya kepada ahli kitab, tentulah mereka

akan menghilangkan keraguand arimu.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa ttStr adAan sempitnya

dada, yakni sempitnya dadamu karena kafirnya mereka, maka

bersabarlah, dan tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca Al
Kitab sebelumny4 mereka akan memberitahumu tentang kesabaran

para nabi yang sebelunmu atas penganiayaankaum mereka.

. Pendapat lain menyebutkan, bahwa makna ayat ini adalatr

pengharusan dan penetapan. Seakan-akan yang dikatakan: Jika engkau

merasa ragu misalnya, dan syetan membayangkan kepadamu

bayangan-bayangan darinya, maka tanyakanlatr kepada orang-orang

yang membaca Al Kitab, maka mereka akan memberitatrumu tentang

kenabianmu dan apa yang diturunkan kepadamu, serta mengakui itu,
karena mereka mendapatinya tertulis pada kitab mereka.

'u;;5 'a "r;KtE 4i u E$ 3i( ';i (sesungguhnya tetah

datang lrcbenaran kcpadamu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah

selmli-lrali lamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu). Di sini
terkandung keterangan mengenai lepasnya dan hilangnya keraguan

dari pangkalnya secara keseluruhan. Yaitu kesaksian Allah SWT,

bahwa apa yang dilanda keraguan dengan beragamnya penafsiran

orang yang ragu adalah yang benar, yang tidak dicampuri dengan

kebatilan dan tidak pula dicampuri dengan syubhat. Kemudian Allah
menyusulnya dengan larangan bagi Nabi SAW untuk ragu mengenai
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apa yang diturunkan Allah kepadanya, bahwa agar terus dalam

keyakinan yang tengah dijalaninya serta menepiskan keraguan.

Bisa juga larangan untuk beliau ini dimaksudkan untuk selain

beliau sebagaimana yang terdapat di beberapa tempat di dalam Al
Kitab yang Mulia. Perkataan tentang larangan bagi Nabi SAW untuk

mendustakan ayat-ayat Allah, maka zhahirnya adalah sindiran bagi

orang selainnya, apalagi setelah disusul dengan firman-Nya, 5K
'u-r*li 'c @on7 menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang

rugi). Dalam sindiran ini terkandung celaan bagi orang-orang yang

ragu dan mendustakan, yang lebih mendalam dari pada larangan

langsung kepada mereka. Karena bila larangan itu kepada orang yang

tidak terbayangkan akan melakukan itu, maka apalagi terhadap orang

yang memungkinkan melakukan itu.

Firman-Ny",5?i { 
".\3 

.r(t'z- F* &? <r-$i 'Ay

(Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka

lmlimat Tuhanmu, tidaWah akan beriman). Ayat serupa ini telah

dipaparkan di dalam surah ini juga. Maknanya adalah adalah pasti atas

mereka qadha dan qadar Allah, bahwa mereka akan tetap dalam

kekufuran dan mati dalam keadaan kafir, tidak akan ada keimanan

dari mereka dengan kondisi apa pun. Walaupun ada keimanan yang

tampak sebagai keimanan sebagaimani orang yang benar-benar

beriman, maka itu hanya terjadi ketika mereka menyaksikan adzab,

sehingga hukumnya sama dengan tidak beriman.

Firman-Ny a: {)1 3L ff',Y: Jj lurrkipun datang kepada

merela segala macam keterangan) berupa tanda-tanda kekuasaan dan

ayat-ayat yang diturunkan, maka itu tidaklah berguna.bagi mereka,

karena Allah telah mengunci mati hati mereka, dan telah pasti

ketetapan Allah atas mereka.
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{:ii i(i,fi V g (hingga merela menyaksiknn adzab yang

pedih),lalu terjadilatr keimanan dari mereka yang bentuknya seperti

keimanan, namun sebenarnya itu bukanlah keimanan, dan tidak

berlaku padanya sedikit pun dari hukum-hukum keimanan.

Firman-Ny a: -$iry\ii7 &L ii! Ag ttr| (Dan mengapa

tidak ada [pendudukJ suatu kota yang beriman, lalu imannya itu

bermanfaat kepadanya). Latazh t't) ini berfungsi sebagai

pengkhususan yang bermakna iU 1*"ngupa tidak ada) sebagaimana

yang dikatakan oleh Al Akhfasy, Al Kisa'i dan lainnya. Ini
ditunjukkan oleh lafazh yang terdapat dalam mushaf Ubah dan Ibnu
Mas'ud: "rf-i Y'{.Maknanya adalah mengapa tidak ada (penduduk)

suatu kota pun di antara kota-kota ini yang telah Kami binasakan,

yang beriman, lalu imannya itu mendatangkan manfaat? Yaitu dengan

mengikhlaskan untuk Allah sebelum menyaksikan adzab-Nya, dan

tidak menunda-nundanya sebagaimana Fir' aun menunda-nund Ntya.

Pengecualian dengan kalimat Sj-i; iyltrtotn kaum Yunus)

adalah pengecualian terputus, yaitu pengecualian dari kota-kota,

karena yang dimaksud adala penduduknya. Maknanya adalah akan

tetapi kaum Yunus.

l;.i( W Qatkala mereka beriman) dengan keimanan yang

berimanfaat sebelum menyaksikan adzab, atau ketika permulaan

menyaksikannya sebelum menimpa mereka.

c;rt 4(i ro 6 tkami hilangkan dari mereka adzab yang

menghinakan). Di antara yang mengatakan bahwa ini pengecualin

terputus pada eegolongan manusia dari suatu umat, adalah Al Kisa'i,
Al Akhfasy dan Al Farra'.
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Pendapat lain menyatakan, bahwa pengecualian ini bisa juga

sebagai pengecualian bersambung, dan kalimahrya bermakna

penafiarf Seakan-akan yang dikatakan: tidak ada penduduk suatu kota

pun yang beriman di antara kota-kota yang dibinasakan itu kecuali

kaum Yunus.

fafrrzl i5 dibaca nashab karena sesuai dengan asal

pengecualian. Ini dibaca juga dengan rafa'karena dianggap sebagai

badal.

Az-Zajjaj mengatakan tentang alasan rofa', "Maknanya adalah

selain kaum Yunus. Tapi dibawakan {1 t"puaarya dan tidak bisa

diterapkan {rab ldiwai) padanya, maka ism yang setela}rnya di-i'rab
dengan i'rab'5."

Ibnu Jarir berkata, "Dikhususkannya kaum Yunus di antara

para umat, karena taubat mereka diterima setelah menyaksikan

adzab." Pendapat ini dikemukakan juga oleh sejumlah muiassir.

$z-Zajjaj berkata, "Sesungguhnya tidak terjadi adzab, tapi
mereka melihat tanda yang menunjukkan adzab. Seandainya mereka

melihat adzab, tentu tidak lagi berguna keimanan itu."

Pandangan ini lebih mengenai daripada pendapat Ibnu Jarir.

Yang dimaksud dengan adzab menghinakan yang dihindarkan
Allatr dari mereka adalah adzr;b telah telah dijanjikan Yunus akan

menimpa mereka, namun mereka belum melihatnya. Atau yang telah
mereka lihat tanda-tandanya namun mereka belum melihatrya.

* 8L'& (dan Kami beri kesenangan kcpada mereka

sampai pada waldu yang tertentu) maksudnya adalah, setelah

dihindarkannya adzab itu dari mereka, Allah memberi mereka
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kesenangan di dunia hingga batas yang telah telah ditentukan bagi

mereka.

Kemudian Allah SWT menjelaskan, bahwa keimarian dan

kebalikannya adalah dengan kehendak dan takdir Allah. Allah pun

berfirman: 6 '&,L ,$.ii O J Gg {i.3 :6 tr; (Dan jitratau

Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka

bumi), tidak seorang pun dari mereka yang keluar dari mereka. l1-f

(seluruhnya), semuanya bersatu padu pada keimanan, tidak bercerai

berai dan tidak berselisih. Akan tetapi Allah tidak menghendaki itu,

karena hal itu menyelisihi kemaslahatan yang dikehendaki Allah
SWT.

Kata lij: dibaca nashab karena berfirngsi sebagai hal

sebagaimana yang dikatakan oleh Sibawaih. Sementara el Akhfasy

mengatakan, bahwa penggunaan lafazh t-ij setelatr lafazh'#L
adalah sebagai penegasan, seperti firman-Nya: A-J}t #l W {
(Janganlah kamu menyembah dua ilah) (Qs. An-Nahl [16]: 5t).

Karena Nabi SAW berambisi terhadap keimanannya semua

manusi4 maka Allah mengabarkan kepadanya bahwa itu tidak akan

terjadi, karena kehendak-Nya berjalan sesuai dengan hikmah yang

luhur dan dan kemaslahatan yang banyak tidak menuntut demikian.

Altah pun berfirm*r, 6i-vl1;'K g- jVliF -(l W"to apakah

lramu [hendakJ memalesa manusia supcrya merekn menjadi orang-

orang yang beriman se.muanya), maka sesungguhnya itu bukanlah

kekuasaanmu, wahai Muhammad, dan tidak termasuk dalam

kemampuanmu. Di sini terkandung hiburan bagi Nabi SAW, dan

menepiskan apa yang menyempirkan dadanya karena menginginkan

kemaslahatan bagi semua orang, yang mana bila itu tidak terjadi,
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maka akan lebih mendekati kerusakan. Hanya milik Allah-lah himah

yang sempuma.

Kemudian Alalh SWT menerangkan yang tadi dengan firman-

Nya: elri q!!, it <;i J ;t 5gt6 (Dan tidak ada seorang pun

akan beriman kecuali dengan izin Allah) maksudnya adalah, tidak

layak dan tidak pantas bagi seseorang untuk beriman kecuali dengan

seizin-Nya. Yaitu dengan memudahkannya dan menghendakinya

untuk itu, sehingga tidak terjadi selain apayangdikehendaki-Nya, apa

pun itu.

'olb- { <r-ii S; 51i |qt (dan Attah menimpatran

lremurlraan kepada orang-orang yang tidak mempergunaknn akalnya)

yakni adzab, atau kekufuran, atau kehinaan yang menjadi sebab adzab.

Al Hasan, Abu Bakar dan At Mufadhdhal membacanya )*i3, dengan

huruf nun. Mengenu 1-4)i adalah dua logat, yaitu dengan harakat

dhammah pada huruf ra' dan dengan kasrah.

Yang dimaksud dengan 'ojg"- { 6ji (orang-orang yang

tidak mempergunaknn akalrrya) adalah orang-orang kafir yang tidak

memikirkan hujjah-hujjah Allah dan tidak memikirkan ayat-ayat-Nya,

serta tidak menghayatinya setelah ditunjukkannya dalil-dalil kepada

mereka.

Ab&,mazzaq, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Abu Asy-

Syaikh dan Ibnu Asakir meriwayatkan dad Qatadah mengenai firman-

Nya: 9a l3i Jr,,t:"L -,r, uY'; ';$ (dan sesungguhnva Kami telah

menempatkan bani Israil di tempat kediaman yang bagus), dia

berkata, "Allah menempatkan mereka di Syam dan Baitul Maqdis."
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Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Abu

Asy-Syaikh meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, dia berkata, "Yakni
tempat-tempat tinggal yang bagus, yaitu Mesir dan Syam."

Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Zaid

mengenai firman-Nya: ))i 'i'{'6 i}itt (!i (maka mereka tidak

berSelisih, lcecuali setelah datang lcepada merela pengetahuan [yang
tersebut dalam Taurat), dia berkata, "Yaitu pengetahuan tentang

Kitabullah yang diturunkan-Nya dan perintahnya adalah yang

diperintahkan kepada mereka."

Dalam sebuah hadits disebu&an, bahwa kaum Yahudi terpecah

menjadi tujuh puluh satu golongan, dan bahwa kaum Nashrani

terpecah hingga menjadi tujuh puluh dua golongan, dan bahwa umat

ini akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga golongan. Hadits ini
terdapat di dalam kitab-kitab Sunan dar, Musnad. Pembahasan tentang

ini cukup panjang.2t

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih dan Adh-

Dhiya' dalam Al Mukhtaraft meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Ny", # e 3 oy (maka jika kamu [MuhammadJ berada

dalam keragu-raguan), dia berkata, "Rasulullah SAW tidak ragu dan

tidak bertanya."

Abdurrazzaq dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadatr,
"Diceritakan kepada kami, bahwa Rasulullah SAW bersabda, t$f )
jLf fl (Alat t:rdak ragu dan alat tidak bertanya)]' Riwayat ini

mursal.26

zt shahih
HR. Ahmad (21332); At-Tirmidzi (3992); dan Abu Daud (4597).
Hadits ini disebutkan oleh Al Albani dalarr Shahih As-Sunan.
26 Mursal.
HR. Abdurazzaq dalam Al Mw hannaf (6/ 126l l02l l).
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Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Ny at q a 3furt 6;5- <r-if, SJ (maka

tanyalranlah lrcpada orang-orang yang membaca kitab sebelum

knmu), dia berkata "Yaitu Taurat dan Injil yang ada pada masa

Muhammad dari kalangan ahli kitab dan beriman kepada beliau. Allah

berkata, 'Tanyakanlah kepada mereka jika engkau ragu bahwa engkau

telah tertulis di dalam kitab-kitab mereka'."

Abdtrrazzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mndzir, Ibnu Abi Hatim dan

Abu Asy-Syaik*r meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya:

'ohi-{ A; A? d; ,*; <r-$i 3y{s"runss,rhnya orang-orans

yang telah pasti terhadap mereka kalintat Tuhanmu, tidaklah akan

beriman), dia berkata, "Mereka layak mendapat kemurkaan Allah

akibat kemaksiatan mereka terhadap-Nya."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Matik mengenai

firman-Nya: eJ( 'tS Ug 7* @a" mengapa tidak ada [pendudukJ

suatu lrota yang beriman), dia berkata, "Namun tidak ada penduduk

suatu kota yang beirman (kecuali ...)"

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

Syaikh meriwayatkan dari Qatadah mengenai ayatini, dia berkata, "Di
antara umat-umat yang sebelum kaum Yunus, tidak ada penduduk

suatu kota pun yadg kafu kemudian beriman ketika melihat adzab,

kecuali kaum Yunus. Karena itulah Allah mengecualikan kaum

Yunus." (
Ia juga berkata, "Diceritakan kepada kami, bahwa kaum Yunus

itu berada di Ninawa dari negeri yang bersambung-sambung. Ketika

mereka kehilangan nabi mereka, Allah memunculkan taubat di dalam

hati mereka, maka mereka pun mengenakan mantel bulu,

mengeluarkan binatang ternak dan memisahkan ternak dari anak-
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anaknya. Lalu mereka berteriak kepada Allah selama empat puluh
pagi. Tatkala Allah mengetahui ketulusan hati mereka, taubat dan

penyesa?an mereka atas apa yang telah mereka perbuat,

disingkirkanlah adzab dari mereka setelah adz.ab itu menghinakan

mereka, sehingga hanya berjarak satu mil saja dari mereka."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi
SAW, beliau bersabda, ,,2,Jilt ite't itb'i-"t:t $ 6li ,y?.O; u^fj'01
'qt6tW:;'c.t-G3tii3\i eJsr |i<r ef i .tkrtk {/ft|fy,,SA
,6rU) ltla:Sr ,y.s ,6lss gfr$ u. ,j* tr; Lr.uir '&1 ilu ."cr?
,,ari:ir '& O*: W avt o'ilt iii, ir' r.b', ,yt Jl o'iA- \*?)
d#|t^i e',-;i?:; ,p 6 :Jui h: *r$ ,?t * jU apt e. ,r,i" tat
b,j ,f- ,qb(i 'A:at, .'&i.k tS ;'i, jl 'q,rl I ,lui a}::e

(Sesungguhnya Yunus menyeru kaumnya. Tatkala mereka menolak
menerimnya, Yunus menjanjilmn adzab bagi merekn, dia pun berkata,
"Sesungguhnya adzab itu akon menimpa lalian pada hari anu dan

anu." Kemudian dia pergi meninggalkan merela. Apabila para nabi
menjanjilcan adzab kepada kaumnya, maka merela keluar. Tatkala
adzab itu meliputi mereka, mereka pun keluar, lalu memisahkan

antara perempuan dan analcnya, serta antqra binatang dan analvtya.

Lalu mereka keluar berteriak kepada Allah, dan Allah mengetahui

lretulusan'mereka, maka Allah pun menerima taubat mereka dan
memalingkan adzab itu dari mereka. Sementara itu Yunus duduk di
jalanan untuk menanyalan beritanya. Lalu seorang lelaki
melewatinya, dia pun bertanya, "Apa yang terjadi pada kaum
Yunus?" Lalu lelaki itu pun menceritalmn apa yang mereka perbuat.
Yunus berkata, "Aku tidak aliln l(embali kepada kaum yang telah aku

dustalcnn." Lalu dia pun pergi dalam keadaan marah, yabti dalam
lceadaan benci).
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Ahmad dalam Az-Zuhd,Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,'Ibnu Abi
Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dia

berkata, "Kaum Yunus diliputi adzab sebagimana kuburan ditutupi

dengan pakaian tatkala penghuninya dimasukkan ke dalamnya, dan

langit pun menurunkan hujan darah."

Ahmad dalam Az-Zuhd dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, bahwa adzab yang akan ditimpakan kepada kaum Yunus sudah

berjarak sekitar dua pertiga mil saja dari mereka. Tatkala mereka

berdoa, Allah menghindarku adzab itu dari mereka.

Ahmad dalam Az-Zuhd,Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu

Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Al Jald, dia berkata, "Tatkala
kaum Yunus telah diliputi oleh adzab, mereka berjalan menuju

seorang syaikh yang tersisa dari antara para ulama mereka, lalu
mereka berkata kepadanya, 'Bagaimana menurutmu?' Ia berkata,

'ucapkanlah: iji i1 {lt ? 6-s ,€dt 4'e i-s |€'r ',b e v-

(Wahai Dzat Yang Maha Hidup ketika tidak ada lagi yang hidup,
wahai Dzatyang Matra Hidup yang menghidupkan mereka yang telatr

mati, wahai Yang Maha.Hidup, tidak ada Tuhan selain Engkau'. Lalu
mereka pun mengucapkan itu, maka dihindarkanlah adzab itu dari

mereka."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwaytakan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya: 541 343 (dan Allah menimpakan

kemurkaan), dia berkat4 "Yakni i;*j,.tr (kemurkaan)."

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Qatadah, dia berkata,

* aA)i adalah, dan ju ga {'+)i adalah adzab )'
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t "tri "$3:6t;"ii -;i 3a #, 4i gi ui,fr ijfi
<.{ri:i 6,, "JK {;6,* u_a\6t i;, 5 :J; @ *r;ii

iryv:r's(sy6i$ & og?As; :tt;_1 Y fi _ri n u s;

fi h tr;j--L;';^ J V{ J:rt4i| ?,,{il [) : :'3_olj @

till

6i-r' ,;fifif;,' fr i;V b,-r-r4 i + O.;- r$il-ir
ot', ?r;t a i4Ag {"tr x;sfu * t^fr ;LiV i i
J",.rt5,AlLGiY.Ug@,F^

@as;ii7';"^&&
$Katakanlahr'Perhatikanlah 

apa yang ada di langit dan di buml
Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rosul-rasul yang

memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak berimanr. Mereka
tidak men unggu-n unggu kec uali (kej adian-kej adian) y ang s ama

den gan kej adian-kej adian (y ang menimp a) orang-o rang yang
terdah ulu sebelum mereka. Katakanlah r, Maka tunggulah

sesungguhnya oku pun termosuk orang-orang yflng menunggu
bersama kamu'. Kemudian Kami selamatkan rasul-rasul Kami dan
orong-orang yang beriman, demikianlah menjadi kewajiban atas
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Kami meny elamatkan orang-orang y ang b eriman. Katakanlah r' Hai
manusia, jika kamu masih dalam keragu-raguan tentang agamaku,

maka (ketahuilah) aku tidak menyembah yang kamu sembah selain

Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan memutikan kamu

dan aku telah diperintah supaya termasuk orang-orang yang

beriman, dan (aku telah diperintah), t|Hadapkanlah mukamu

kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan janganlah kamu

termasuk orang-orsng yang musyrilc Dan janganlah kamu

menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula)

memberi mudharat kepadamu selain Allah; sebab jika kamu

berbuat (yang demikian itu), maka sesungguhnya kamu kalau

begitu termasuk orang-orang yang zhalim"." JikaAllah
menimpakan suatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang

dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jikaAllah menghendaki
kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak kurnia-Nya.

Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya

di antara hamba-hamba-Nya dan Dialah Yang Maha Pengampun

lagi Mah a Peny ay ang. Katakanlah r' Hai man usin, s es ungg uhny a

telah datang kepadamu kebenaran (Al Qur'an) dari Tuhanmu,
sebab itu barangsiapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya

(petunjuk itu) untuk kebaikan dirinya sendiri Dan barangsiapa

yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan

dirinya sendirl Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap

. dirimu'. Dan ikutilah apa yang diwahyuhan kepadamu, dan

bersabarlah hinggaAllah memberi keputusan dan Dia adalah

Hakim yang sebaik-baiknya." (Qs. Yuunus [10]: 101-109)

Firman-Nya: ,6'itS ,fr| A 6C ir$i $ (Katatrantah,

"Perhatilranlah apa yang ada di langit dan di bumi). Setelah Allah
menerangkan bahwa keimanan tidak akan terjadi kecuali dengan
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kehendak Allah, Allah pun memerintahkan trntuk melihat dan berdalih

dengan bukti-bukti di langit dan di bumi. Yang dimaksud dengan rLSr

(yakni dari lafazh it,UiV adalah memikirkan dan memperhatikan.

Maknanya adalah katakanlah, hai Muhammad, kepada orang-orang

kafir, "Berpikirlah kalian dan perhatikanlah ciptaan-ciptaan yang ada

di langit dan di bumi yang menunjukkan penciptanya dan keesaan-

Nya serta kesempurnaan kekuasaan-Nya." Lafazh ('6 @pa) adalah

mub tada',sedangkan Htab ar -ny a,6'ii: +fiI q @ans ada di langit

dan di.bumi). Atat mubtada:nya adalah 6, sedangkan ri bermakna

g. , r"rrr"rfiara ,i}ii3->fri4sebagai shilah-nya, dimana maushul

[yakni reiir1 dan shilah-rya sebagai khabar dari mubtada'tersebut.

Maknanya adalah, ,p')\i:t gt9.LJt d 'S$t 
,:d Ut (apa yang ada di

langit dan di burni). Berdasarkan perkiraan ini, maka kalimat ini

berada pada posis i nashab karena fi '/ sebelumnya.

Kemudian Allah SWT menyebutkan, batrwa memikirkan dan

menghayati bukti-bukti itu tidaklah berguna bagi orang yang telah

ditetapkan kesengsaraannya. Allah pun berfirm *r, 3Ai5 USi dit 113

(Tidaklah bermanfaat tanda kehtasaan Allah dan rasul-rasul yang

memberi peringatan). Kalimat C6 di sini berarti gti t; (tidaklah

bermanfaat) dengan anggapan batrwa 6 ini adalah penafi (yang

meniadakan). Bisa juga 6 ini sebagai kata tarrya, yakni apa yang

bermanfaat. Sedangkan USi adalah yang telah diungkapkan dengan

kalimat q;'{Lr>Ai4f'ti (apa yang ada di langit dan di bumi). j&r
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adalah bentuk jarnak dan"j;ti (pemberi peringatan), yaitu para rasul.

Atau jamak dari ]r.i.!1(peringatan), yaitu bentuk mashda).

ithi-i +5 ;i, @agi orang-orang yang tidak beriman) dalam

ilmu Allah SWT. Maknanya adalah orang yang demikian perihalnya,

maka tidaklah berguna apa pun baginya dan tidak ada pencegah yang

dapat mencegahnya dari kekufrran.

Firman-Ny a: ;<)j n # 6-5i ,t4 ji Sy <r:5;- S?
(Merelra tidak menunggu-nunggu kpcuali [kcjadian-kejadianJ yang

sama dengan kejadian-kejadian [yang menimpal orang-orang yang

terdahulu sebelum mereka) maksudnya adalah, orang-orang kafir yang

sezaman dengan Muhammad SAW itu tidak menunggu-nunggu

kecuali seperti kejadian-kejadian yang Allah timpakan kepda orang-

orang kafir yang sebelum mereka. Dimana para nabi terdahulu telatr

mengancar orang-orang kafir di zaman mereka dengan saat-saat yang

mengandung berbagai adzab, namun mereka malah mendustakan

mereka dan terus menerus di atas kekufuran hingga Allah merurunkan
adzab-Nya dan siksa-Nya kepada mereka.

Kemudian Allah berfirman: $ 1t*tot*nlah) hai Muhammad,

kepada orang-orang kafir yang sezaman denganmu. 1t366 (maka

tunggulah), yakni tunggulah janji Tuhan kalian, karena sesungguhnya

aku bersama kalian termasuk orang-orangyang menunggu janji
Tuhanku. Di sini terkandung ancaman keras, bahwa akan diturunkan

kepada mereka apa yang telah membinasakan orang-orang kafir
terdahulu.

Lafazh 'i aa*nfirman-Ny a: 6i,i 6f i (kemudian Kami

selamatkan) berfungsi untuk menyambungkan dengan kalimat yang

diperkirakan, yang ditunjukkan oleh kalimat sebelumnya. Seakan-
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yang akan dikatakan: Kami telah membinasakan umat-umat itu,
kemudian Karhi selamatkan para rasul yang Kami utus kepada

mereka. Ya'qub membaca {J aengarr$, t*pu tasydid. Begitu pula

qira'ah-nya pada kalimat 'U-t4|fr d UF (E (demrkrantlah menjadi

kewajiban atas Kami menyelamatkan orang-orang yang beriman).
Demikian juga yang diriwayatkan dari Al Kisa'i dan Hafsh pada
kalimat yang kedua. Sedangkan yang lain membacanya dengan
tasydid, keduanya adalah dua macam logat yang fashih, dari kata
iil,t- ,4 -r#16a11a2et - ,F-- ,;r;artinya sama.

t;-1( 6-r( lorang-orang yang beriman). Ini di-athf-kan

kepada (ti. tvtaturanya adalah Kami menyelamatkan orang-orang

yang beriman. Pengungkapan dengan lafazh fi'l mustaqDal untuk
menghadirkan gambaran kondisi yang telah lalu sehingga perkaranya
menaktukan.

14; g i4K gemikianlah menjadi lcewajiban atas Kami),

yakni trat itu bagi Kami sebigai kewajiban. Atau penyelamatan
seperti penyelamatan itu adalatr kewajiban.

'tt- i$i q! {*"nldamatkan orang-orang yang berima") dart

adzab kami terhadap orang-orang kafir. Yang dimaksud dengan

'b"t;J$l (orang-orang yang beriman) adalahjenis, sehingga termasuk

para rasul dan para pengikut mereka. Atau khusus pengikut-pengikut
para rasul, karena para rasul sudah barang tentu lebih tercakup lagi.

Firman-Ny a: G-) I * A fKo;)6i W- S (Katakantah, u Hai

manusia, jika kamu masih dalam keragu-raguan tentang agamaht").
Allah swr memerintahkan Rasul-Nya agar perbedaan antara jalarurya
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dan jalan orang-orang musyrik dengan berbicara kepada semua

manusia. Atau orang-orang kafir dari antara mereka. atau khusus

penduduk Mekah, yaitu dengan mengatakan, jika kalian masih dalam

keragu-raguan tentang agamaku yang aku jalankan, yaitu hanya

menyembah Allah semata, tanpa mempersekutukan-Nya dengan

sesuatu pun. Kalian belum mengetahui hakikatnya dan juga tidak

mengetahui kebenarannya, bahwa itu adalah agama yang benar yang

tidak ada lagi agama selainnya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya

aku berlepas diri dari &gama:sgafiIa yang kalian anut.

S'i yi a iua# 'u-ii tl{ -if- 
@aka fketahuilahJ aht tidak

menyembah yang kamu sembah selain Allah) dalam kondisi apa pun.

';{ '.r5 i6$j ltetapi aht menyembah Allah yang

alran mematikan karnu) maksudnya adalah, aku mengkhususkan-Nya

dengan ibadah. Aku tidak menyembah selain-Nya, baik itu berhala-

berhala yang kalian sembah maupun lainnya. Dikhususkannya

penyebutan sifat mematikan di antara sifat-sifat lainnya, karena dalam

hal ini terkandung ancaman bagi mereka. Maknanya adalah aku

menyembah Allah yang mematikan kalian, maka Dia bisa menimpak

kepada kalian sebagaimana menimpakan adzab yang keras. selain

karena menunjukkan pada penciptaan pertamak kali, kemudian

pengulangannya (yakni menghidupkan kembali),'juga karena hal itu
menjadi lebih menimbulkan rasa takut di dalam hati. Begitu juga

karena penyebutan tentang pembinasaan telah disebutkan sebelumnya,

demikian juga bencana-bencana yang ditimpakan kepada orang-orang

kafir dari umat-umat terdahulu. Seakan-akan yang dikatakan: Aku

menyembah Allah yang menjanjikan kepadaku untuk membinasakan

kalian.

Setelah menyebutkan bahwa beliau tidak menyembatr kecuali

Allah, beliau menerangkan bahwa beliau diperintahkan untuk

'&a;; *5i
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beriman, yaitu dengan mengatakan, ',*j)1 t'otri 6 $e (dan aku

telah diperintah supaya termasuk orang-orang yang beriman), yakai
menjadi termasuk jenis yang beriman kepada Allah dan

mengikhlaskan agama kepada-Nya.

Kalimat .r-jl! jW) 5 itS (dan [aht telah diperintahJ,

"Hadapkanlah mukamu kepada agama") di-athf-kankepada: -"5i'6

'w:ii\ i Gupoyo termasuk orang-orang yang beriman). Tidak

menolak kemungkinan bahwa yang di-athf-kan itu dengan bentuk

perintah, karena yang dimaksud dari J adalah yang menunjukkan

kepada mashdar.Ini tidak berbeda dengan kalimat khabariyah (berita)

dan insyaiyyah Qternyataan). Atau di-athf-kan kepadanya bermakna

insya'. Seakan-akan yang dikatakan: jadilah orang beriman, kemudian
hadapkanlah. Maknanya adalah Allah SWT memerintahkannya untuk

istiqamah dan teguh di dalam menjalankan agama, serta tidak goyah

dengan kondisi apa pun. Dikhususkannya penyebutan wajah karena

merupakan anggota tubuh yang paling mulia. Atau karena

diperintahkan untuk menghadap ke arah kiblat ketika shalat dan tidak
berpaling darinya.

Lafazh ("; aaAah hat dari g{iJr (agama) atau dari 4jr
(muka). Maknanya adalah berpaling dari semua agama kepada agama

Islam.

Kemudian Allah menegaskan perintah terdahulu dengan

melarang kebalikannya. Allah pun berfirm ^, O-{Ai 5,, ,jK'l;
(dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrit). Kalimat

ini di-athf-kan kepad " -fi.Ini termasuk bentuk sindiran untuk selain

Nabi SAW
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Firman-Nya, 't%-1; A5;{ ( it yi n&*; (Dan jangantah

lramu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak

fpulal memberi mudharat kepadamu selain Allah). Kalimat ini di-

athf-kan kepada ;6i q{6- S Qrntatranlah, "Hai manusia"), tidak

termasuk cakupan perintah. Pendapat lain menyebutkan bahwa ini di-

athf-kankepada 5K{; Maknanya adalah janganlah kamu menyeru

selain Allah dalam kondisi aBa pun yang tidak dapat mendatangkan

manfaat dan tidak pula madharat sedikit pun kepadamu bila engkau

menyenrnya. Menyeru yang demikian tidaklah mendatangkan manfaat

dan tidak dapat mencegah madharat. Itu tidak dilakukan oleh orang

yang berakal, karena tidak ada yang kuasa mendatangkan manfaat dan

madharat selain-Nya. Maka beralih dari menyeru yang kuasa kepada

menyeru yang tidak kuasa adalah sangat buruk.

& of @ebab jika lcamu berbuat [yang demikian itu), yal<nr

jika kamu menyeru. Tapi perkataan ini diungkapkan dengan
perbuatan.

a+$i G 6L ii$ 1*ata sesungguhnya kamu Imtau begitu

termasuk orang-orang yang zhalim). lni jawab kalimat syarat.

Malcnanya adalah jika kamu menyeru selain AllalL yaitu yang tidak
dapat mendatangkan manfaat dan tidak pula madharat kepadamu,

maka kamu termasuk orang-orang yang menztralimi diri mereka

sendiri. Maksud dari pernyataan ini adalah sindiran bagi yang selain

Nabi SAW.

Kalimat h {lfr i)-' "3- bb fiika Allah menimpakan suatu

lremudharatan kepadamu) dan seterusnya, ini untuk memastikan

kandungan ayat yang sebelumnya. Maknanya adalah Allah SWT
adalah pemberi madharat dan manfaat. Jika Allah menurunkan
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madharat kepada hamba-Nya, maka tidak ada seorang pun yang dapat

menepiskannya, siapa pun dia, bahkan hanya Allah saja yang dapat

menghilangkannya sebagaimana hanya Allah yang kuasa

menurunkannya.

* X;; ,->L-1: (dan iilffi Atlah menghendaki kebaitran bagi

kamu), yakni, kebaikan apa pun. 4$i. !6 fi (maka tak ada yang

dapat menolak latrnia-Nya) maksunya adalah, maka tidak seorang pun

yang dapat mencegahnya darimu dan menghalanginya Tt*u kamu

dan kebaikan itu, siapa pun dia. Penggunaan latazIr. J:aijl (karunia)

sebagai pengganti latazh lfir ftebaikan) untuk menunjukkan bahwa

Dia memberi karunia kepada para hamba-Nya (di dunia) tanpa diukur

dengan amal mereka.

Al Wahidi mengatakan, bahwa kalimat # itj- .*->Ll: @an

jilra Allah menghenrdaki trebaitran bagi fiamu) termasuk kategori

kalimat yang dibalik susunannya. Asalnya adalatr 'PJ, +\ribtl.fapi
karena masing-masing saling terkait dengan yang lainnya, maka

masing-masing boleh menempati posisi yang lain.

An-Naisaburi berkata, "Pengkhususan kehendak di samping

kebaikan dan penimpaan di samping madharat menunjukkan bahwa

kebaikan itu bersumber dari Allah dengan dzat, sedangkan keburukan

dengan benda."

Saya katakan: Mengenai pendapat ini perlu diberi catatan,

karena penimpaan itu perkara di belakang kehendak, sehingga itu

melazimkannya.

Dhamir pada kalimat .9,, ,)';- kembali {ra! (karunia-Nya),

yakni Allah memberikan karunia itu kepada siapa yang dikehendaki-

Nya di antaxa hamba-hamba-Nya.
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Kalim"t #) 3ii ;t (dan Dialah Yqng Maha Pengampun

lagi Maha P enyryang) sebagai kalimat lampiran.

Kemudian Allah SWT menutup suratr ini dengan apa yang

menunjukkan qadha dan qadar-Nya. Allatr pun berfirman: (U S

F j n ?;XiZ :V i $61 lxat a tran I a h, " H ai m anu s i a, s e s un g gu hny a

telah datang kepadamu kebenaran [Al Qur'anJ dari Tuhanmu), yalrcni

Al Qur'an.

W3;-GF,'i3 {'t :*A "*fi$ aliit ifi lsebab rtu

barangsiapa yang mendapat petunjuk malca sesungguhnya [petunjuk
ituJ untuk lrebaikan dirinya sendiri. Dan barangsiapa yang sesat,

maka sesungguhnya kesesatannya itu mencelaknkan diri*ya sendiri)
maksudnya adalah, manfaat didapabya perunjuk itu khusus baginya,

"dan madharat kekufurannya hanya atas dirinya, tidak melebihi itu.
Dan Allah tidak mempunyai keperluan apa pun terhadap itu, dan tidak

,Ht, &-fi tr t-, @r" aht bukanlah sezor-&

terhadap dirimu), yakni pemelihara yang memelihara urusan-urusan

kalian. Bertawakkallatr kepada-Nyq karena sesungguhnya aku hanya

sebagai pernberi berita gembira dan pemberi peringatan.

Kemudian Allah SWT beliau untuk mengikuti

apa yang Allah wahyukan kepadanya yang berupa perintah-perintah

dan larangan-larangan yang disyari'atkan Allah bagrnya dan bagi

umatnya. Kemudian Allah memerintahkannya untuk bersabar

terhadap gangguan orang-orang kafir dan kesulitan yang dihadapi saat

menyampaikan risalah, dan terhadap beragamnya karakter kaum

musyrikin dan kecongkaran mreka yang dijumpainya. Serta

menjadikan kesabaran itu terus berlanjut hingga suatu batas, yaitu
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firman-Ny u, 'qs{l '1 ';{ 'Xi '81 $ @rngga Auah memberi

lreputusan dan Dia adalah Hakim yang se.baik-bailmya) maksudnya
adalah, Allah memberi keputusan antara beliau dan mereka di dunia
dengan memberikan kemenangan kepadanya atas mereka. Dan di
akhirat dengan mengadzab mereka dengan nerak4 dan mereka
menyaksikan Nabi SAW dan umatnya yang mengikuti beliau dan
beriman kepadanya, melaksanakan apa yang diperintatrkan kepada
mereka, dan menahan diri dari apa yang dilarangkan kepada mereka,
dalam keadaan bergelimang kenikmatan surga yang tidak pernatr
habis, dan tidak mungkin disifati, dan tidak dapat diungkapan
kelebihan-kelebihannya walaupun yang paling rendahnya.

Abu Asy-syaikh' meriwayatkan dari As-suddi mengenai

rirman-Nya, 'bj ;i-i ,j ,1 33ti U:iI & y; 
QtdaHah bermanfaat

--Randd lrehtasaan Attah dan rcc;t!-rgs-ttl yang memberi peringatan bagi
orang-orang yang tidak beriman), dia berkata, "Maknanya adalah

pada suatu kaum irti- S oo"s tidak beriman). rn menghapuskan

-S

i 'iZL-+ (itutah suatu hibnah yang

sempurna maka peringatan-peringatan itu tiada berguna [bagi
merela) (Qs. AI Qarnar [54]: 5)"

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan

dari Qatadah mengenai firman-Nya: 651 ,t4 'Jit<.r$_,ft

# u lilL (mereka tidak menunggu:nunggu kccuali flrejadian-
kcjadionJ yang sama dengan kcjadian-trcjadian fyan7 menimpaJ
ordng-orang yang terdahulu sebelum merelca), dia berkata, "yaitu
peristiwa-peristiwa yang pernah menimpa umat-umat sebelum
rnercka, 1laitu lsaum Nutr, ea dan Tsamud."
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Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ar-Rabi'

mengenai ayat iti, dia berkata, "Allah mempertakuti mereka akan

adzab, kemurkaan dan siksa-Nya. Kemudian Allah mengabarkan

kepada mereka, bahwa bila hal itu terjadi, kemudian Allah

menyelamatkan para rasul-Nya dan orang-orang yang beriman. Allah

pun berfirman: $;f" 63ft$,#'i (Kemudian Kami selamatkan

r asul-r asul Kami dan orang-or ang y ang b eriman)."

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari As-Suddi mengenai

firman-Ny", *, tr;j- --Li (dan jika Atlah menghendaki kebaikan

bogi kamu), dia berkata, "Yakni keselamatan."

Al Baihaqi dalam Asy-Syu'ab meiwayatkan dari Amir bin

Qais, dia berkata, "Tiga ayat di dalam Al Qur'an, yang dengan itu

semua mencukupi semua makhluk, yaitu: Pertama, h':n €1fi69

.^l-i;)-'"$>EhX;j---LlTiyJatLi\;(iikoAttahmenimpakan
suatu kemudharaian kepadamu, malm tidak ada yang dapat

menghilanglcannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan

bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolok kurnia-Nya). Kedua, (

:i J;)i6 :t;!-US"t4i J$fi r: n nc\{rl d-(apa saia yang Attah

anugerahlcan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada

seorang punyang dapat menahannya; dan apa sajayang ditahan oleh

Allah maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk

melepaslmnnya) (Qs. Faathir L351: 2). Ketiga, i!'Jt 4"ii e iif oeV3

6trfii(dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan

AllahJah yang memberi rezekinya) (Qs. Huud [1 I ]: 6)."

Abu Asy-Syaikh juga meriwayatkan dari Al Hasan yang

menyerupai itu.
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Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Mujahid mengenai

firman-Nya: 4ti4'"$ fi (maka tak ada yang dapat menolak larnia-

Nya), dia berkata, "Yaitu Ul y*rgdisebutkan di dalam firman-Nya:

Fj n i;t iL:V i Tsesungguhnya tetah datang tcepadamu

lrebenaran [Al fur'anJ dari Tuhanmu)."

keputusan), dia berkata, "Hukum ini telatr dihapus, dan mereka
diperintahkan agar memerangi mereka dan bersikap tegas terhadap

mereka."
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SURAI{ HtruD

Ini adalah surah Makiyyah menurut pendapat Al Hasan,

Ikrimatr, Atha' dan Jabir. Sementara Ibnu Abbas dan Qatadah

mengatakan, "Kecuaii satu ayat, yaitu firman-Nya, {}'ri(btl j3

,$i gan diriknnlah shalat itu pada kedua tepi siang [pagi dan

petangJ);'

An-Nahhas dalam Nosikh-nya, Abu Asy-Syaikh dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari beberapa jalur dari Ibnu Abbas, bahwa

dia berkata, "Surah Huud diturunkan di Makkah."

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan seperti itu dari Abdullah

bin Az-Zubur.

Ad-Darimi, Abu Daud dalam Marasil-nyq Abu Asy-Syaikh,

Ibnu Mardawaih, Ibnu Asakir dan Al Baihaqi dalam Asy-Syu'ab

meriwayatkan dari Ka'b, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

a/*iit 
e -t- ,$ ry?;r.laorolah surah Huud pada hari Jum'ot).-"

Ibnu Al Mundzir, Ath-Thabarani, Abu Asy-Syaikh, Ibnu

Mardawaih dan Ibnu Asakir meriway.atkan dari jalur Masruq, dari

Abu Bakar Ash-Shiddiq, dia berkatal "Aku berkata, 'Wahai

Rasulullah, cepat sekali tumbuhnya uban pada dirimu'. Beliau

bersabda, '-:); ;.:,:ljr $1 ,o:$t;S- "C') ,Afi:"ilq ,a;lryt1 ,3:jL d;*

27 Mursal dha'if.
HR. Ad-Daximi (3a03); Al Baihaqi dalarr Asy-Syu'ab (2438); dan Abu Daud

dalamAl Marasil (hal. 104).
Hadits ini dinilai dha'if olehAl Albani dalan Dha'if Al Jami'(1168).
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(Surah Huud, Al Waaqi'ah, Al Mursalaat, Amma yatasaa'aluun dan

Idzasy syamsu lamwirat telah membuat rambutht beruban)."z8

Diriwayatkan juga oleh Al Bazzaq dan Ibnu Mardawaih dari

beberapa jalur Anas darinya secara marfu' dengan lafazh, "Aku
berkata, 'Wahai Rasulullatr, cepat sekali engkau ditumbuhi uban'.

Beliau bersabda, 'lst yt ,otu- p: ,ii'asti ,*ltitt ,W,?ts"t:$ #
*[Jr'r>r;- lSuran Huud dan saudara-saudaranjta, Al Waaqi'ah, Al

Haaqah, 'Amma yatasaa'aluun dan Hal ataaka hadiitsul ghaasyiyah

telah membuat rambutht b eruban)."ze

Diriwayatkan juga oleh Sa'id bin Manshur dan Ibnu

Mardawaih dari Anas, dia berkata, "Para sahabat Rasulullah SAW

berkata, 'Betapa cepat engkau ditumbuhi uban'. Maka beliau bersabda,

,l:.t$ 'u Wr?r: "t:$ # (Surah Huud dan saudara'saudaranya

dari [surah-surahJ Al Mufashshal telah membuat rambutlat

beruban)."

Diriwayatkan oleh At-Tirmid2i dan dt-hasan-kannya, Ibnu Al
Mundzir, Al Hakim dan di-slnhih-kawrya,Ibnu Mardawaih dan Al
Baihaqi dalam Al Ba'ts wa An-Nusytr dari jalur Ikrimah, dari Ibnu

Abbas, dia berkata, "Abu Bakar berkata, 'Wahai Rasulullatr, engkau

telatr beruban'. Beliau bersabda, fi ,'cli;iri ,4tit1 ,"s3L iil,t,
'.;; !;}.Jr $yj ,t;!rUt- (Surah Huud, Al Waaqi'ah, Al Mursalaat,

'Amma yatasaa'aluun dan ldzasy syamsu hwwirat telah membuat

rambutht beruban).'3o

2'shahih.

Hadits ini disebutkan oleh Al Haitsami dalam Al Majma' (7lll8), dan dia
berkata, *Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani. Para perawinya adalah para
perawi Ash-Shahih;'

Hadis ini disebutkan oleh Al Albani dalan Shahih Al Jami' (3723).
2e Sanadnya dha'if.Lrhat Dha'if Al Jami' (3417).

'o shahih.
HR. At-Tirmidzi (3297); dan Al Hakim (4344, 4'l 6).
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Ibnu Asakir'meriwayatkan dari jalur Atha' darinya, bahwa

para sahabat berkata, 'Wahai Rasulullah, betapa cepat engkau

beruban." Beliau bersabda: Wrili 3ii ,P kl (Benar, aht

dinmbuhi uban knrena surah Huud dan saudma-sudaranya). Atha'

berkata, "Saudara-saudaranya adalah iqtarabatis saa'ah, al mursalaat

dan ldzasy syarnsu kwvwiratl'

Al Baihaqi dalam Ad-Dalail meriwayatkan dari Abu Sa'id Al
Khudri, dia berkata "Ijmar bin Iftaththab berkata, 'Wahai Rasulullah,

cepat sekali engkau beruban'. Beliau bersabda, ,Wt?, 3:i #
'o;; ',":tlr $$ ,t):irtt;;- 'A ,\,jt (surah Huud dan saudara-

saudmarrya [yaituJ: Al Waaqi'ah, Amma yatasaa'aluun dan l&asy
ryamsu lamwirat telah membuat rambutku beruban)."

Ath-Thabarani dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Sahl

bin Sa'd As-Sa'idi, diaberkata, *Rasulullah SAW bersabda, t:$ #'-i; l- r $b ,iiasq ,ue,j, :etrfls (Surah Huud dan saudara-

sauduanya [yaituJ: Al Waaqi'ah" Al flaaqqah dan ldzasy syamsu

kuwwirat telah membuat rambutht beruban)."3r

Ath-Thabarani dan Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan dari

Ibnu Mas'ud, bahwa Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, apayurg
menyebabkanmu beruban?' Beliau bersabda, Uqrjri i$ (Surah Huud

dan Al Waaqi'ah).t$2 9i dalam sanadnya terdapat Amr bin Tsabit,

yang divoni s matruk (riwayatrya ditinggalkan).

Hadis ini disebutkan oleh Al Albani dalarr Shahih At-Tirmidzi (3/l l3), dan dia
berkata, "Hadits mi shahih."

3tSanadnya dho'if.
Hadits ini disebutkan oleh AI Haitsami dalam Majma' Az-Zavvaid(7137), dan dia

berkat4 "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani. Di dalarn sanadnya terdapat
Sa'd bin Salam Al Aththar, yang dituduh pendusta."

Hadits ini dinilai dha'if olehAl Albani.

'2 Sanadnya dha'if.
Hadits ini disebutkan oleh Al Haitsami dalam Al Majma' Q/3?);'dan dia
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Ath-Thabarani dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dengan

sanad shahih dari Uqbah bin Amir, bahwa seorang lelaki berkata,'

"Wahai Rasutullah, engkau telah beruban." Beliau bersabda, ,#
Qr?i: "-t'; ]J3Jr 6lt i;$ (Surah Huud serta Idzasy syamsu

hrwwirat dan s audara-sudaranya telah membuatht beruban)."33

Al Hakim At-Tirmidzi dalam Navtadir Al Ushul,Abdullah bin

Ahmad dalam Zaid Az-Zuhd, Abu Ya'la, Ath-Thabarani, Abu Asy-

Syaikh, Ibnu Mardawaih dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Abu

Juhaifah, dia berkata, "Mereka Gara sahabat) berkata, 'Wahai

Rasululalh, kami melihatnu telah beruban!. Beliau bersabda, \i, gy
WVti (Surah Huud dan saudara-sudararrya telah membuatht

beruban)."

Ibnu Mardawaih dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Imran bin

Hushain, batrwa para sahabat Rasulullah SAW mengatakan kepada

beliau, "Cepat sekati engkau beruban." Beliau bersabda, "t:$ #
):rtlr'U qt?b (Surah Huud dan saudara-saudaranya dari [surah-

surahJ Al Mufashshal telah membuotht beruban)."34

Ibnu Asakir meriwayatkan dari la'far bin Muhammad, dari

ayalrnya, batrwa Rasulullah SAW bersabd4 U ti Uf,?1: "t:$ #

berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani. Di dalam sanadnya terdapat

Amr bin Tsabit, yang divonis matruk(riwayatrya tidak dipakailditinggalkan)."

" shohrh.
Hadits ini disebutkan oleh Al Haitsami dalarnAl Maima'(7137), dan dia berkata,

'Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani. Para perawinya adalah para perawi

Ash-Shahih;'
Hadits ini juga disebutkan oleh Al Albani dalan Shahih Al Jami' (3720).
tn shahth.
IIR. At Tirmidzi dalan Asy-Syantail Qtal. 40I mulktashar).
Hadits ini disebutkan oleh lbnu Hqiar dalaur Al Mathalib Q1342), dan dinilai

sluhih ol& N Albani dalm, Adv$h&fh&(955).
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# y\U {Suran Huud dan saudara-saudaranya serta apa yang

menimpa umat-umat terdahulu telah membuatiat beruban).

4ffi;s*-+
,;;rfi iyi,;*{iGD # t i,x n 6$ 7,is:: ;$ ltr);,

{LvLw i$. $yr}}, ? k'6fii & @ u: 3.s uK

{"5:e oA-'fr1) 3+,6,9&rlg;fiJy
*t +W fiyZg;r, <,rj;.v & ;gq,$xfr_ G,fi L
(:fu''st G:, ;r :F $ *.;'tr e'{r' u,65s @ tfri

'<)?iAig ?fu;t:F,U;i
(:s ey-fifu 'r;f '"i,1 .A $. [y o3;i &LrA 1S
(,€'kj 

i'":iJJ. A rjyot:3i,,i#$t#j @ W,;-SL
.L\;,gi rc.4q r* CU. J4 ;-rij ;;-tt 

",iq

@s;p
"Alif Laam Raa', (inilah) suatu kitab yang ayat-ayatnya diswun

dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari
sisi (Allah) Yong Maha Bijalesana lagi Maha Tahu, agar kamu tidak

i.,yi!i5 +SAi jL oiti *r@ #,tu a k|;fr
3\4316*

TAFSIR FATHUL QADIR 253

f i.A:i;K$;Jg a;$,.>ij 3:J,F6i "v"x;t sx



menyembah selain Atlah. Sesungguhnya aha (Muhammad) adalah

pemberiperingatan dan pembawa kabar gembira hepadamu

daripada-Nya, dan hendahlah kamu meminta ampun kepada

Tuhanmu dan bertaubat kepada;-Nya. (Jiha kamu mcngeriakan

yang demikian), niscaya Dia akan mernberi kenikmatan yang baik

(terw-menerus) kepadamu sampai kqada waktu yang telah

ditentukan, dan Dia.akan memberi kepada tiap-fiap orang yang

mempanyai keutamaan (balasan) heutamaannya. Jlka kamu

berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan difimpa siksa

Hori Kiamat KepadaAllah-lah kembalimu, dan Dia Maha Kuasa

atas segala sesuatu Ingatlah, sesungguhnya (orang munaJik itu)

memalingkan dada mereha untuk menyembunyikan diri
daripadanya (Muhammad). Ingatlah, di waktu mereka menyelimuti

dirinya dengan kain, Allah niengeta;hui apa yang meteka

sembunyikan dan apa yang mereha lahirkan, sesungguhnya Allah

Maha Mengetahui segala isi hatl Dan tidak ada suatu binatang

melata pun di bumi melainhan Allah-lah yang nemheri rezekinya,

dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat

penyimpanannyL Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh

Mahfuzh). Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam

enam hari, dan adalah Arsy-Nya di atas air, agar Dia menguii

siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan iika kamu

berkata (kepada penduduk Mehah)r'Sesungguhnya hamu akan

dibanghilkan sesudah mat{, niscaya orangarang yang haJir itu

akan berkatar'Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata'. Dan

sesungguhnya jika.Kaml undurkan adzab dari mereka sampai

kepada suatu waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berhata,

'Apakah yang menghalanginya?' Ingatlah, diwaktu adzab itu

datang kepada mereka, tidaklah dapat dipalingkon dari mereka, dan

mcreka ditipufi oleh ad.zab yang dahulunya mereka selalu

memperolokqlokkannya." (Q* Huud [1U: 1-8)
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Firman-Ny6: St (Alif Laam Raa). Jika ini merupakan

rangkaian huruf yang berurutan sebagaimana yang terdapat dalam

pembukaan sejumlah surah maka tidak ada posisinya di dalam i'rab-

Bila sebagai nama surah, maka posisinya rafa' sebagai mubtada'
(subyek) sedangkan khabar-nya (predikatnya) adalah yang setelahnya.

Atau sebagu khabar dari mubtada' yang dibuang. Sementara {^if
([inilahJ suatu kitab) menurut panclangan ini sebagai khabar dari

mubtada' yang dibuang, yakni "qq fi (inilah suatu kitab). Demikian

juga berdasarkan perkiraan bahwa jt tidak ada posisinya. Bisa juga

jr aianggap pada posisi nashab dengan perkiraan adanya fi'l yang

sesuai dengan konteksnya, seperti: jii lingaUatr) atau l.1|1 @acalahl,

sehingga menurut perkiraan ini tafazh .f^!f sshgai khabar dari

mubtada' yang dibuang. Kata penunjuk di dalam mubtada' yarg
diperkirakan itu menunjukkan kepada sebagai Al Qur'an atau kepada

keseluruhan Al Qur'an.

Makna ,*:; f$ (yang ayat-ayatnya disusun dengan rap)

bahwa ayat-ayatrya tersusun sangat sempurna, tidak ada kekurangan

di dalamnya dan tidak ada yang dapat mencerai beraikannya bagaikan

bangunan yang kokoh. Pendapat lain menyebutkan, batrwa maknanya

adalalr ayat-ayatrya tidak dihapus, ini berbeda halnya dengan Taurat

dan Injil: Berdasarkan pengertian ini maka penyifatan ini yang untuk

At Kitab ini berdasarkan mayoritasnyq yutu muhlraz (rukurnnya

tetap berlaku) yang tidak dihapuskan. Pendapat lain menyebutkan,

bahwa maknanya adalatr ayat-ayatryaberlalar dengan semua perintah

dan larangilmyq kemudian dijelaskan dengan janji dan ancaman,

serta pahala dan sisa. Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya

adalah Allah membebaskannya dari kebathilan, kemudian
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menguraikannya dengan halal dan haram. Pendapat lain menyebutkan,

bahwa maknanya adalah kalimatnya disusun dengan sempurna,

kemudian dijelaskan ayat-ayatrya. Pendapat lain menyebutkan, bahwa

maknanya adalah dihimpunkan di dalam Lauh Mahfuzh, kemudian

dirincikan dengan wahyr. Pendapat lain menyebutkan, bahwa

maknanya adalatr dikuatkan dengan hujjah-hujjatr yang pasti yang

menunjukkan bahwa dia berasal sari sisi Allah: Pendapat lain

menyebutkan, bahwa maknanya adalah tidak ada kerusakan di

dalamnya. Pemaknaan ini diambil dari ungkapan: ijtitr '4rl
(binatang itu dipasang tali kendali), yaitu tali kekang dipasangkan

padanya untuk mencegahnya dari bergerak tanpa terarah/terkendrili.

il$ ? (serta dijelaslan secara terperinci). Kalimat ini di-

athf-kan(dirangkaikan) dengan JSA Maknanya adalah sebagaimana

yang tadi telatr dikemukakan. Proses berjenjang yang tersirat dari kata

?,. bisa sebagai penunjuk waktu bila ,rI$ ditafsirkan sebagai

prakiraan sesuai dengan kemqslatratan,. dan bisa juga berfungsi

mengurutkan bila iii. ditafsirkan selain itu. Rangkaian kalimat ini

pada posisi rafa'karena berfungsi sebagai sifat untuk latazir, .1{l atau

lrhabar lain dari mubtada', atau khabar dari mubtada' yarg dibuang.

# t lfr -Oang diturunkan dari sisi [AllahJ Yang Maha

Bijalaana lagi Maha Tahu).,Redaksi ini mengandung peringkasan dan

penguraian, karena maknanya adalatr dikokohkan (dipadatkan) oleh

Yang Maha Bdaksana dan dijelaskan secara terperinci oleh Yang

Maha Mengetahui segala perkara.

Firman-Ny a: 'ii$yYjAfiQlgo, kamu tidakmenyembah selain

Allah). Redaksi ini adalah maf'ul lahu dengan lam yang dibuang,
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demikian menurut pengarang Al Kasysyaf. Ia juga menyebutkan,
bahwa itu bukany''l wttttkfa'il mu'allal. Pendapat lain menyebutkan,
bahwa ini sebagai penafsiran mengenai apa yang terdapat di dalam
perincian yang mengandung makna perkataan. pendapat lain
menyebutkan, bahwa ini kalimat permulaan yang terputus dari yang
sebelumnya, yfrLg diceritakan melalui lisan Nabi SAW.

Al Kisa'i dan Al Farra' mengatakan, ..perkiraannya adalatr
ditbtapkan agar kamu tidak menyembatr kecuali Allah."

Az-Zajjaj mengatakan, "Ditetapkan kemudian jelaskan secara
rinci agar kamu tidak menyembah kecuali Allah.,

Kemudian Rasulullatr SAW mengabarkan kepada .mereka,

bahwa beliau adalah seorang pemberi peringatan dan pembawa berita
gembira. Beliau mengatakan (sebagaimana yang dikisatrkan di dalam

ayat ini), iij ,J'$K $y<trtungguhnya aht [MuhammadJ adatah

pemberi peringatan dan pembm,va kabar gembira kepadamu
daripada-Nya) maksudnya adalah, beliau memperingatkan mereka
dan menakuti mereka dari adzab Allah, yaitu bagi yang durhaka
terhadap-Nya. Beliau menyampaikan berita gembira kepada mereka
yang berupa surga dan keridhaan Allah bagi yang menaati-Nya.

Dhamir ftata ganti) pada kalimat 'tcikembali kepada Allah

SWT yakni sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan dan
pembawa kabar gembira kepadamu dari sisi Allah swr. pendapat lain
menyebutkan, batrwa redaksi ini dari perkataan A[ah swr
sebagaimana firman-Nya, i6, 'fi iU_rg5 (Dan 4ll"h
memperingatkan lamu terhadap diri [sitrsaJ-Nya). (es. Aali 'Imraan
[3]: 28,30).

Firman-Nya, fu Vfil OL @rn hendaklah kamu meminta

ampun lrepada Tuhanmu). Kalimat ini di-athf-kan kepada
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(dirangkaikan dengan) f-t# $ (agar kamu tidak'menyembah).

Pembahasan tentang redaksi ini seperti pembahasan redaksi

sebelumnya.

4y fli, i <O* bertaubat kepada-Nya) di-athf-kan kepada

lrffi (hendaklah kamu meminta ampun). Didahulukannya petunjuk

unfuk memohon ampun daripada taubat, karena memohon ampun

merupakan sarana kepada taubal Pendapat lain menyebutkan, batrwa

taubat merupakan kesempurnaan istighfar (permohonan ampun).

Pendapat lain menyebutkan, batrwa makna Vrr;.;i adalah 'G'.3

(bertaubatlatr kamu), dan makna $j aaAan ikrlaskanlah taubat dan

konsistenlatr padanya. Pendapat lain menyebutkan batrwa, Vt^Fl

(hendaHah knmu meminta ampun) dari dosa-dosa terdahulu,

kemudian iJj (bertaubatlatr kamu) dari dosa-dosa berikutnya.

Pendapat lain menyebutkan batrwa, liiiJl (hendaktah kamu meminta

ampun) dari syirik, kemudian kembalilah kepada-Nya dengan

ketaatan.

Al Farra'mengatakan,"? di sini bermakriawowu [.] (dan)],

yakni dan bertaubatlatr kepada-Nya. Karena istighfar adalah taubat,

dan taubat adalatr istighfar."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa didahulukarurya

penyebutan istighfar, karena ampunanlah yang merupakan tujuan yang

dicari, dan taubat merupakan sebab- untuk itu. Maka yang terakhir

diperoleh itu adalah yang pertama dicari. Pendapat lain menyebutkan
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bahwa, f;i5t (hendaklah kamu meminta ampun) dari dosa-dosa

kecil, aal fj.ji(bertaubatlah kamu) kepada-Nya dari dosa-dosa besar.

Kemudian dua balasan atas pelaksaan perintah tadi ditetapkan,

yaitu.:

Pertama, Ui'- (t & (niscaya Dia alan memberi

lrenilonatan yang baik [terus-menerusJ kcpadamu). Asa] makna atl]i
tyakni dari lafaztr ffiadalah iitlfi6"r"anjangan), contoh kalimat:

q tO' iff lsemoga Allah memanjangkan umurmu). Maka makna ayat

ini adalah niscaya Allah akan memanjangkan manfaat bagi kamu di
dunia dengan kemanfaat-kemanfaatan yang baik lagi diridhai yang

berupa keluasan rezeki dan kemakmuran hidup 3:J ,iJ fly(sampai

lcepada waldu yang telah dinntukan), yakni hingga batas waktu yang

telah ditetapkan di sisi Allah, yaitu kematian. Ada yang Tengatakan
bahwa hingga kiamat.'Ada juga yang mengatakan: hingga masuk

surga. Pendapat pertama lebih tepat.

' 
Kedua, il5, );t ,s;',1sij (dan Dia akan memberi kepada

tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan [balasanJ
keutamaannya) maksudnya adalah memberi balasan kepada tiap-tiap
orang yang mempunyai keutamaan dalam ketaatan' dan beramal.

Yalmi sebagai balasan keut4maannya, baik di dunia maupun di
akhirat, atau pun di dunia dan di akhirat. Dhamir (kata ganti) pada

kalimat dlb (nutomaannya) kembali kepada t* u; '$girp-ttop

orang yang mempunyai kcutamaan). Pendapat lain menyebutkan

bahwa dhamir-nya kembali kepada Allah SWT, sehingga maknanya

adalatr Allah memberi keutamaan kepada setiap yang keutamaan

melebihi para hamba-Nya yang lain sesuai dengan kelebihannya itu.
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Kemudian mereka diancam lantaran melanggar perintah itu,

Vj oV Qika kamu berpaling), yakni berpaling dari keik*rlasan dalam

ibadah, istighfar dan taubat

f i-3:1i 5i.36-;9, (maka sesungguhnva aht tahtt kamu

alran ditimpa siksa Hari Kiamaf). Penyebutan katl py- dengan sifat t1$

(besar) karena pada hari terjadi berbagai ketakutan (huru-hara yang

sangat menakutkan). Ada juga yang mengatakan, bahwa 6 i-adalatr

perang Badar.

setelah itu Allah SWT menjelaskan tentang siksa Hari Kiamat

itu dengan firman-Ny a, fi ji JL (pepaaa Ailah-lah kembalimu),

yakni kembalinya kamu kepada-Nya dengan kamatian, lalu

dibangkitkan kembali, kemudian diberi.pembalasan, bukan kepada

selain-Nya.,

#ol3 $Sf (dan D.ia Maha Kuasa atas segala sesuatu), di

antaranya adalah mengadzab kalian tanpa meniru contoh yang pernah

ada. Redaksi ini menegaskan makna kalimat sebelumnya'

Kemudian Allah swT mengabarkan, bahwa peringatan dan

ancaman ini tidak membuat mereka jera dan tidak menyebab hati

mereka melunak, bahwa mereka tetap saja membangkang dan terus

menerus di dalam kekufi[an. Maka Allatr berfirman mengawali

pemberitahuan ini dengan kalimat peringatan yang menunjukkan

ketakjuban terhadap perihal mereka, dan menyatakan bahwa itu

merupakan hal yang semestinya diperhatikan dan difahami oleh

orang-orang yang berakal, fr*'dfi- 'iifi (ingatlah' sesuigguhnya

[orang munafik ituJ memalingkan dada mereka)-
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Kalimat ,.Ct f itib e (memalingkan dadanya dari sesuatu)

artinya adalah dia memiringkarulya dari sesuatu itu dan

menyimpangkannya dari itu. Jadi, redaksi ini mengandung kiasan

tentang keberpalingan, karena orang yang berpaling dari sesuatu akan

memalingkan dadanya dari sesuatu itu aan menutupinya dari itu
seperti yang pelit dengannya. Pendapat lain menyebutkan, bahwa

maknanya adalah memalingkan dada mereka karena adanya kekufuran
di dalamnya dan berpaling dari kebenaran. Maka, redaksi ini.
mengandung kiasan tentang penyembunyian kekufuran sebagaimana

halnya sikap orang-orang munafik. Pengertian kedua lebih mengena,

dan ini dikuatkan oleh firman-Ny4 '^, (untuk

menyembunyikan diri daripadanya), yakni untuk menyembunyikan

diri dari Allah sehingga tidak diketatrui oleh Rasul-Nya dan orang-

orang mukrnin. Atau untuk menyembunyikan diri dari Rasulullah
SAW.

Kemudian Allah mengulang kata peringatan untuk

menjelaskan waktu dimana mereka memalingkan dada mereka. Allah

pun berfirm *, frQ. 5ji1 G tr7 pngatlah, di wafuu mereka

menyelimuti dirinya dengan kain1, yakni mereka menyembunyrkan

diri ketika menutupkan pakian ftain yang tengatr dikenakannya), yaitu

menutupi dirinya dengan itu. Balkan mereka pernah mengatakan,

"Bila kita telah menutup pintu-pintu kami, menutupkan pakaian-

pakaian kami dan memalingkan dada kami karena memusuhi

Muhammad, maka siapa yang dapat mengetahui kita?" Pendapat lain

menyebutkan, bahwa makna 'olX:t- G adalah ketika ,rr"_i"ku

beranjak ke tempat tidur mereka dan berselimut @erkemul) dengan

kain mereka. Pendapat lain menyebutkan, batrwa itu adalah hakikat.

Demikian ittr, karena sebagian orang kafir, apabila Rasulullah SAW
melewatinya, dia memalingkan dadanya, membelakanginya dan
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menutupkan pakaiannya (menutupi dirinya) agar tidak mendengar

perkataan Rasulullah SAW.

Kalimat 'ulS-(t <rt#-V, ?i(Allah mengetahui apa vang

merekn sembunyikan dan apq yang merela lahirknn) adalah kalimat

permulaan untuk menerangkan, bahwa tidak ada gunanya

penyembunyian mereka itu, karena Allah SWT mengetahui apa yang

mereka sembunyikan di dalam diri mereka atan di antara sesama

mereka dan apa yang mereka lahirkan. Jadi, yang lahir dan yang batin

adalah sama bagi Allah, demikian juga yang rahasia dan yang

dinyatakan.

Kalimat 2-:32f $i ry {iy {s"trrsSohnva Attah Maha

Mengetahui segala isi hati) adalah alasan dan penetapan untuk

kalimat sebelumnya. ]!!al bri adalah ';.t1Ja!r [ajakan dai'Eb (suara

hati)1, yaitu yang terkandung di dalam dada. Ada juga yang

mengatakan hati. Maknanya adalatr Allah Matra Mengetatrui segala

su*u hati, atau isi hati dan segala perihalnya, baik secara ratrasia

maupun terang-terangan. Jadi, tidak ada sesuatu pun yang luput dari

pengetahuan A[ah.

Kemudian Allah SWT menegaskan kemahatahuan-Nya akan

s"galu sesuatu dengan qngkapan yang sangat indah. Allah berfirman,

Gtrfit $" Jt &31 e 'Sl' eV; (dan tidak ada suatu binatang melata

pun di bumi melainkan Attah-lah yang memberi rezekinya)

maksudnya adalah, rezeki yang dibutuhkan untuk makan yang sesuai

untuk makhluk hidup yang membutuhkan makanan dengan beragam

jenisnya sebagai karunia dan kebaikan dari-Nya. Pengungkapannya

dengan menggunakan kalimat yang mewajibkan3s adalah berdasarkan

" Yakni secara tekstual, bahwa kalimat atlallahi rizquhaa artinya adalah Allah
berkewaj iban memberi rezekinya
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jaqii dari-Nya. Lafa^ dra di sini adalah tambahan sebagai penegas.

Segi yang menyambungkan redaksi ini dengan sebelumnya, batrwa

karena tidak ada satu pun makhluk hidup yang luput dari pengetatruan

Allah SWT sehingga Allah memberi rezeki untuk setiap makhluk

hidup, maka bagaimana mungkin luput dari-Nya perihal, perkataan

dan perbuatan para makhluk itu. ij.rllr aaalatr hewan melata. 
.

6fu' lSlp gan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu),

yakni tempat berdiamnya di bumi, atau tempat tinggalnya di dalam

tulang punggung.

t/aa.'.ra ,W'rfrj (dan tempat penyimpanonrrya), yakni tempatnya di

dalam rahim serta apa pun yang sefungsi dengan itu seperti telur dan

sejenisnya.

Al Farra' mengatakanr, u($t iiadalah adalah tempat tinggalnya

di malarn hari dan di siang hai. lirarl#) adalatr tempatrya ketika

mati."

Pendapat-pendapat lain mengenai ini telah dipaparkan dalam
penafsiran surah Al An'aarn. Alasan disebutkan 

tP,^ljiterlebih 
datrulu

daripada il'.;:-jit berdasarkan pendapat Al Farra' c,kup jelas.

Sedangkan berdasarkan pgndapat pertarna, kemungkinan alasannya

karena 'ia;.^lJ lebih cocok berdasarkan stahrsnya sebagai hewan

melata. Maknanya adalah tidak ada suatu hewan melata pun di bumi
melainkan Allah memberinya rezeki dimana pun tempatnya setelah

menjadi hewan melata maupun sebelumnya, yaitu ketika masih di
dalarn rahim atau sejenisnya.
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Kemudian Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, C

,tt3 *" *- (semuanya tertulis dalam kitab yang nyata [Lauh
,'2 

'.
Mahfuzhl) maksudnya adalah, semua yang disebutkan tadi, yaitu

hewan melata, tempat tinggalnya dan tempat penyimpanannya, begitu

juga rezekinya, semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu

Lauh Mahfuzh. Yakni telah ditetapkan di dalamnya.

Kemudian Ailah menegaskan bukti-bukti kekuasaan-Nya

dengan menyebutkan penciptaan langit dan bumi, sertap kondisi

sebelum penciptaannya. Allah pun berfirman, glAi iii- oiti i-t

)q fu 4 ,$\i5 (dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi

dalam enam hari). Penjelasan mengenai ini telah dipaparkan dalam

penafsiran surah Al A'raaf. Satu pendapat menyebutkan, bahwa yang

dimaksud dengan i6iadalah b6iti (waktu; masa) maksudnya adalah

dalam enam waktu, sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya,

{;.' #;- F4; ii (Barangsiapa vang membelakongi mereka

[mundurJ diwaktu rtu) (Qs Al Anfaal [8]: 16).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah kadar

enam hari. Dan kadar hari yang dimaksud tidak sama dengan kadar

hari yang dikenal sebagai kebalikan malam. Karena saat itu belum ada

bumi dan belum ada langit, sedangkan ':h*i" merupakan sebutan

tentang masa ketika matatrari di atas bumi. Sementara itu, penciptaan

semua langit dalam dua hari, semua bumi dalam dua hari,.serta semua

jenis hewan, tumbuhan dan benda-benda di atas langit dan bumi

dalam dua hari sebagaimana yang nanti akan dipaparkan di dalam

penafsiran surah Haamiim As-Saj dah.

i:S :F 'L-X:i 3\43 (dan adalah Arsy-Nya di atas ai)

maksudnya adalah sebelum penciptaan langit dan bumi, Arsy-Nya di
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atas air. Ini menunjukkan lebih dulunya penciptaan Arsy dan air

daripada seltrrutr langit dan semuabumi.

iA iA'g: -e'g.(agar Dia menguji siapakah di antara

lamu yang lebih baik amalnya). Huruf laz disini terkait dengat 'riL

(menciptakan), yakni Dia menciptakan makhluk-makhluk ini agar Dia

menguji para hamba-Nya supaya memperhatikan, memikirkan dan

menyimpulkan akan kesempurnaan kekuasaan-Nya, serta tentang

pembangkitan kembali dan pembalasan, siapa di antara mereka yang

lebih baik a4alnya daripada yang lainnya, termasuk juga keyakinan

karena merupakan perbuatan hati. Satu pendapat menyebutkan, bahwa

yang dimaksud dengan "yang lebih baik amalnya" adalah yang lebih

sempuma akalnya. Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya

adalah yang lebih zuhud terhadap keduniaan. Pendapat lain

mengatakan, bahwa maksudnya adalah yang lebih banyak bersyukur.

Pendapat lain menyebutkan, bhhwa maksudnya adalah yang lebih

bertakwa kepada Allah.

{trir sitijalJl'"J;i

W;- (dan jika kamu berkata flrepada penduduk MekahJ,

"Sesungguhnya lramu alcon dibangkitkan sesudah mati.", niscaya

orong-orang yang kafir itu alwn berkata, *Ini tidak lain hanyalah

sihir yang nyata"). Karena pengujian itu mencakup masalatr

pembangkitan kembali setelatr mati, maka Allah pun menyebutkannya

setelah itu. Maknanya: Jika kamu, hai Muhammad, mengatakan

kepada mereka mengenai konsekwensi pengujian itu, bahwa kalian

kelak dibangkitkan sesudah mati, lalu yang berbuat baik akan diganjar

dengan kebaikannya, dan yang berbuat buruk akan dibalas dengan

keburukannya, niscaya orang-orang yang kafir akan berkata,

"Sesungguhnya apa yang engkau katakan ini, hai Muhammad, tidak

,2r:it).,[yO;* FtA-+;
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lain hanyalah kebatilan belaka seperti batilnya sihir dan hanya tipu

daya belaka seperti tipu daya sihir." Boleh jadi kata penunjuk di sini

menunjukkan kepada Al Qur'an, karena Al Qru'an mencakup

pemberitaan dengan pembangkitan kembali.

Hamzah dan Al Kisa'i membacany"?(" il t L1 litti tiaut

lain hanyalatr tgkang sihir) maksud mereka adalah, Nabi SAW.

Penggunaan harakat asrah pada lafazh 1K1t*"* ini ada setelah

perkataan tyakni setelatr kalimat eh Sibawaih menceritakan dengan

harakatfathahdenganalasanbatrwaef;g-*uberkata)mengandung

makna 'o:St (karnu menyebutkan). ,Atau karena tlf Uermatcna ,ri!.

yakni jika kamu berkata, "semoga kalian akan dibangkitkan." dengan

pengharapan itu berdasarkan perihal orang-orang yang diajak bicara.

Yakni: Tunggulatr itu, dan janganlah kalian memutus perkataan

dengan mengingkarinya.

Firman-Ny a: 3)1!'fi ';# ('fi i{t (Dan sesunggttutya iika

Kami undurkan adzab dari merefta), yakni yang telatr disebutkan di

dalam firman-Ny u, g$ /i- 6l:S @iksa Hari Kiamar). Pendapat lain

menyebutkan, bahwa itu adalah Hari Kiamat dan setelahnya. Pendapat

lain menyebutkan bahwa itu adalah saat perang Badar.

y":!1J, 'A ly@ampai trepada suatu wahu yang ditentukan)

maksudnya -adalah, sehimpunan hari ytrLg sedikit. Karena yang

dibatasi dengan batas yang ditentukan adalah sedikit. iili merupak*

kata yang dibentuk dari kata itri, yaitu Ijir lmrtsud), dan maksudnya

adalah waktu yang dimaksud untuk menimpakan adzab. Pendapat lain

menyebutkan, bahwa asal maknanya adalatr golongan dari manusia.

Memang ada kalanya waktu disebut dengan sesuatu yang terjadi
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padanya, seperti ungkapan: .*it aU* |ri '* Ui tuto di tempat

fulan saat shalat Ashar), yakni pada waktu tersebut. Jadi, yang

dimaksud ayat ini berdasarkan pengertian ini adalatr hingga waktu

habisnya golongan tertentu dari manusia.

,fel-U, <J;{i (niscaya merela akan berknta,*Apaknh yang

menghalangirrya?') maksudnya adalatr 4pa yang menghalanginya dari

penurunannya. Ini adalatr tantangan untuk disegerakan sebagai olokan

dan pendustaan.

. Lalu Allah menjawab mereka dengan firman-Ny ", 47;;-$

eGA 54 (ingatlah, di.walau adzab itu datang kepada mereka,

tidaHah dapat dipalingkan dari mereka), yakni tidak dapat dihalangi

dari mereka, bahkan pasti menimpa mereka. Kata ii- aiAu"u nashab

karena EiL

3i# 413(li, S.lVt (dan mereka diliputi oleh adzab

yang dahulunya mereka selalu memperolok-oloklcanrrya) maksudnya

adalatr mereka diliputi oleh adzab yang selalu mereka tantang untuk

disegerakan sebagai cemoohan dari mereka. Penggunaan latafu

!jr#- (menglprolok-olok) pada posisi 'oie,;U- (meminta

disegerakan), karena perrrintaan mereka untuk disegerakannya adzztb

itu adalah olok-olokan dari mereka. Penggunaan bentuk madhi disini

sebagai peringatan akan kepastian terjadiny4 sehingga seakan-akan

itu terlatr meliputi mereka.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Zaid, batrwa dia

membaca ie:; $-A g jt (Atif Laam Raa', [initahJ suatu kitab

yang ryat-ayatnya disusun dengan rapi),lalu dia berkata, "Semuanya
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ini tersusun rapi," yakni surah Huud. {t$? (serta dijetasknn secara

terperinci), yakni kemudian menyebutkan Muhammad SAW, lalu

beliau memutuskan hal itu antara beliau dengan orang yang

menyelisihinya, lalu membacakan perumpamaan kedua kelompok

ayat semuanya, kemudian menyebutkan kaum Nuh, lalu Huud. Inilah

perinciannya, dimana permulaan tersusun rapi'.

Ia juga mengatakan, 'Ayahku pernah mengatakan demikian'.

Maksudnya adalah Zaid binAslam."

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

Syaikh meriwayatkan dari Al Hasan mengenai firman-Ny u, 5A 6
,K171\tnilohJ suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi), dia

berkata, "Tersusun rapi antara perintah dan larangan, dan dijelaskan

mengenai janji dan ancaman."

Mereka meriwayatkan dari Mujatrid mengenai firman-Nya,
,.a

Jlili (dijelaskan secara terperinc), dia berkata, "Maksudnya adalah

ditafsirkan."

Mereka juga meriwayatkan dari Qatadah mengenai ayat ini,
dia berkata, "Allah menyusunkannya dari mengenai kebatilan,

kemudian merincikarurya dengan ilmu-Nya. Maka Allah pun

menjelaskan yang halalnya, yang haramny4 ketaatan kepada-Nya dan

kedurhakaan terhadap-Nya. "

Kemudian tentang firman-Nya, ,$ ifr -(yang diturunkan

dari sisi [AllahJ Yang Maha Bijaksana), dia berkata, "Maksudnya

adalah * * ga (dari sisi Dzat Yang Maha Bijaksana)." Kemudian

tentang firman-Nya, Vi'- lii W- (niscrya Dia akan memberi

lrenikrnatan yang baik [terus-menerusJ lcepadamu), dia berkata, "Lalu
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kamu berada di dalam kenikmatan itu, maka ambillah itu dengan

ketaatan kepada Allah dan mengetahui hak-Nya, karena Allah
pemberi nikmat lagi Maha mengetahui orang-orang yang bersyukur,

sedangkan orang yang bersyukur akan berada dalam penambahan

nikmat dari Allah. Dan itulah qadha' yang dilaksanakan-Nya."

Kemudian tentang firman-Ny4 3A ,fi {y {to*poi kepada

waldu yang telah ditennkan), dia berkata, *Yakni kematian." .

Kemudian tentang firman-Ny4 {rit F' ,si 3 $j (dan Dia

alran memberi lcepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan

[balasanJ keutamaonnya), diaberkat4 *Yakni di akhirat."

Mereka juga meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-

Nya, ii$ # u; 3 *ij (don Dia apan memberi pepada tiap-tiap

orang yang tnemrynyai keutamaan [balasanJ keutamaannya), dia

berkata, "Yakni di akhirat."

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Al Hasan, dia berkata

"Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai

keutamaan berupa keutamaan derajat di akhirat."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud mengenai firman-

Nya, iLI Jr* u; 3 *lj (dan Dia akan memberi trepada tiap-tiap

orang yang memrynyai keutamaan [balasanJ keutamaannya), dia
berkata, "Barangsiapa melakukan keburukan maka difuliskan satu

keburukan bagmyq dan barangsiapa melakukan satu kebaikan maka

dituliskan baginya sepuluh kebaikan. Jika dia telah dihukum t are*
keburukan yang dilakukannya sewaktu di dunia, maka masih tersisa

baginya sepuluh kebaikaru dan bila dia belum dihukum karenanya

sewaktu di dunia, maka akan diambilkan satu dari kebaikan yang

sepuluh itu sehingga tersisa sembilan kebaikan." Setelah itu dia
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berkata, "Binasalah orang yang satuan-safuannya itu mengalahkan

yang sepuluhan-sepuluhannya. "

Al Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya, i5:3) 6;{; 'iL-71 Qngatlah, sesungguhnya .

[orang munafik ituJ memalingkan dada mereka), diaberkata, "Mereka

malu untuk beranja\ hingga hal itu sampai ke langit, dan mereka malu

trntuk menggauli isteri-isteri mereka hingga hal itu sampai ke langit,

maka turunlah ayat ini berkenaan dengan mereka."

Al Bukhari berkata, "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, * 'b;%-

(menyelimud), yakni menutupi kepala mereka."36

Al Bukhari juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai r.

penafsiran ayat ini, yakni keraguan terhadap Allah dan melalnrkan

keburukan-keburukan

Demikian juga yang diriwayatkan dari Mujatrid, Al Hasan dan

lainny4 batrwa mereka memalingkan dada mereak ketika mengatakan

sesuafu atau melakukan sesuatu, lalu mereka mengira bahwa dengan

begitu mereka telah menyembunyikan d^iri mereka dari Allah. Maka

Allah SWT memberitahukan mereka, bahwa ketika mereka

menutupkan kain mereka saat mereka tidur di kegelapan matam, 6{15 ..

6t#- (Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan) berupa

perkataan, 'oAi-(;t (dan apa yang mereka tahirkan).

Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi
Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Abdullalr bin Syaddad

bin A1 Had mengenai firman-Nyq i;tll '61;- 'fi, $ (ingatlah,

3t shahih.
HR. Al Bulfiari (81200).
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sesungguhnya [orang munafik ituJ memalingkan dada mereka), dia

berkata, "Adalah orang-orang munafik, apabila salah seorang mereka

melewati nabi SAW, dia memalingkan dpdanya dan menutupi

mukanya dengan kainnya agar tidak terlihat oleh beliau. Lalu turunlah

ayat ini."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al Hasan mengenai firman-Nya,

4q 
""]-'Ai- 

G ,rt Qngatlah, di wahu mereka menyelimuti dirirrya

dengan lmin), dia berkata, "Yakni di kegelapan malam dan dalam

rumah-rumah mereka."

Ibnu Abi Syaibatr, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Abu

Asy-syaikh meriwayatkan dari Abu Razin mengenai ayat ini, dia

berkata,' "Salah seorang dari mereka membungkukkan punggungnya

dan menutupi dirinya dengan kainnya (pakaiannya).1'

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

Syaikh meriwayatkan dari Qatadah mengenai ayat ini, dia berkata,

"Mereka menyembunyikan dada mereka agar tidak mendengar

Kitabullah. aian ra'alaberfirman, 5t%6 & ;ij!. !,t!:*t- G il
(ingatlah, di walctu merela menyelimuti dirinya dengan kain, Allah

mengetahui apa yang mereka sembunyikan), itu adalah kondisi paling

tersembunyi ketika seseorang membungkukkan punggungnya,

menutupi dirinya dengan kainnya (pakaiannya) dan menyembunyikan

keinginan di dalam dirinya. Namun itu semua tidak luput dari

pengetatruan Allah."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai ayat ini, dia berkata, o'Mereka menyembunyikan apa yang

ada di dalam hati merek u, 4V. 'tj'*:, G <t Qngattah, di wafuu

merelra menyelimuti dirinya dengan kain) /Jlah mengetahui apayalng

mereka perbuat di malam hari maupun di siang hari."
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Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nyu, '{!' e Y3 (dan tidak ada suatu binatang

melata pun), dia berkata, *Yal<rti seluruh binatang melata."

Ibnu Jarir, Ibnu A[ Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-

Syailr*r meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya, FS ,t V3

(dan tidak ada suatu binatang melata pun), dia berkat4 "Maksudnya

adalah yang mendapatkan reznki,maka itu adalah dari Allah. Adajuga

yang tidak diberi rezpki hingga mati kelaparan, akan tetapi yang

mendapat rezeki, maka itu dari Allah."

ltb&nazzaq, Ibnu Jarir,Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-

Nya (ji,;" F., @o" Dia mengetahuri tempat berdiam binatang itu),

dia berkata, "Dimanapun dia bertempat tinggal lifrl: ''ii (dan tempat

penyimpanannya), yaitu dimana pun dia mati."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya mengenai firman-Ny4

6TJ' Ft @o" Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu), dia

berkata "Rezekinya datang kepadanya dimana pun dia berada."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abi Hatim, serta Al Hakim --dan dia men-shahih-

kanya-, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata '{:i3 (tempat berdiamnya)

adalah di dalam rahim, \i;tlfi (dan tempat penyimpananrrya)

adalatr ketika mati."

Penafsiran yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud ini dikua&an

oleh riwayat At-Tirmidzi Al Hakim dalam Nawadir Al Ushul, Al
Hakim --{an dia menilainya shahib-, Ibnu Mardawaih serta Al

Baihaqi dalam Asy-Syu'ab, dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi SAW, beliau
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bersabda, 9-il &f
,*t:*, 6 tih :g't i\ rp\\i'J'it ,'e-{i @ (Apabila ajal seseorans

dari lralian berada di suatu tempa'|, maka diberikan keperluan

kepadanya hingga ia datang ke tempat tersebut. Ketikn dia mencapai

batas jejak darinya, Allah mematiknnnya. Lalu pada Hari Kiamat

bumi berkata, "Inilah yang engknu titiplan padaku").31

Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Al Mushannaf, Al
Firyabi, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Abu Asy-

Syaikh, Al Hakim dan dia men-shahih-kannya, serta Al Baihaqi dalam

Al Asma' wa Ash-Shfat, dai Ibnu Abbas, bahwa dia pernatr ditanya

mengenai firman-Nya, ilfit f,. ,L3,1 5\4i (dan adalah Arsy-Nya

di atas air), diatas apa air itu? Ia menjawab, "Di atas inti angin."

Banyak sekali hadits yang menyebutkan tentang sifat Arsy dan

bagaimana penciptaan langit dan bumi, nzlmun bukan di sini tempat

penyebutannya.

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Al Hakim dalam At-TariWt darr

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata,

"Rasulullah SAW membacakan ayat ini: fi3 lA 'g 'L/tA.
(agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik

amalnya),lalu beliau ditanya, "Apa makna itu, wahai Rasulullah?"

Beliau bersabda, 
'rW';;l'# 

i';r:).(agar Dia menguji siapapah di

antara kalian yang lebih baik akalnya). Kemudian beliau bersabd4

yt e1|<t;ii !, tl* ,t '&,r"ti ,i{, "$#ri loan yang tebih

baik alralnya di antara kalian adalah yang paling menjauhi

laranganJarangan Allah dan paling mengamalkan kctaatan kepada

Atlah).38

'7 HR. Al Hakim (1142) danAl Baihaqi dalamAsy-Syu'ab (9889).
t8 Dha't1
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Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah, dia berkata,

"Maksudnya adalatr siapakah di antara kalian yang lebih baik

akalnya."

Ia juga meriwaytkan dari Suffan, dia berkata, "Maksudnya

adalah yang lebih zuhud terhadap keduniaan."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari

Qatadalr, dia berkata, "Ketika diturunkannya ayat: ,l)lQ dAS.-,
(Tetah detrat kepada manusia hari menghisab segala amalan merekn)

(Qs. Al Anbiyaa' [217: l), orang-orang berkata, 'Sesungguhnya

kiamat telatr dekat, maka berhentilah kalian (dari berbuat keburukan)'.

Maka orang-orang pun berhenti sebentar, lalu mereka kembali

melakukan perbuatan-perubatan buruk, maka Allah menurunkan ayat:

",L{":, i6 ,iti 5 i5 (Telah pasti datangnva kctetapan Allah makn

janganlah lramu meminta-minta agar disegerakan [datangJnya) (Q*
An-Nahl [16]: l). Setetah ihr orang-orang dari para pelaku kesesatan

berkata, 'Ini ketatapan Allatr telatr datang'. Maka mereka pun berhenti

(dari kesesatan). Kemudian mereka kembali melakukan tipu daya

keburukan, lalu Allah menurunkan ayat ini: A $lt:tX to(A "-J,
j1:i{3 (dan sesungguhnya iika Karni undurkan adzab dari mereko

sampai lrepada suatu waldu yang ditentukan)."

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir,'Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi

Hatim, Abu Asy-Syaik*r, serta Al Hakim dan dia men'shahih-kannya,

dari Ibnu Abbas mengenai firman-Ny a, i"2ii A d]..lo*oai kcpada

suatu waldu yang ditentukan), dia berkata, "Maksudnya adalatr hingga

batas waktu yang telah ditentukan."

Hadits ini dinukil oleh Ibnu Jafir (12/5). Di dalam sanadnya terdapat Daud bin
Al Muhbar, yang dinilai matruk(riwayatrya ditinggalkan).

:t
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Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari

Qatadah, 
* ,bi- ( 4;4 (niscqta mereka akan berkata, *Apakah

yang menghalanginya?") maksudnya adalah pa.ra pelaku

kemunafikan."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi mengenai

firman-Ny 4 3i#- +\3W W.3V: (dan mereka diliputi oleh

adzab yang dahulunya mereka selalu memperolok-oloftlrnnnya), dia

berkat4 "Yaitu mereka ditimpa adzab yang dahulu mereka

cemoohkan."

G'z- 3H r:y& Wi'p'-,s, 6'q3{ 6'1 6j
U XIW L\41 $ ;Jle iw,,W sJ, 56 G"t,r'S:

?1j",fr, A a{i *r$i tE, W tji {t@ 3}i
'tM ;\ 33 L .*".;P, etrL<;i6 J;i',j,t 61:1, @ +

,;$,F{Fx:\3\.5,; rzy-K t;'G 5 K *l; $ "li
;;,fij,,"'fi .# ;i *6c,i'k:a Aiiil@ 3g-,
rg;6 F|*'*_if @'6Dt Kryfi Ei u ;:Ef ;;
, ., zt'/ z
J-r__rr_- rJb Oa 6,\,i,u j67J;iii J., ;i,b Jj-6
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dg.rf, ajrr3$a Uli .$ u r1{, ib'oQ,t @ 5Jd

366r91A.yfi6A'oi't-
e
2z n... t/t/, -/ )
A:->22 vvl iyy

S o.(11'j.4'";;($ -4$ al:f i4\ X; .r. i(t iir';t ;
<rili

' 
"Dan jika Kami rasakan kepada manusia suatu rahmat (nikmat)

dari Kami, kemudian'rahmat itu Kami caput daripadanya, pastilah

dia menjadi putus asa lagi tidak berterima kasih. Dan iiha Kami

ras akan kep adany a kebah agiaan s es udah b encana y ang

menimpanya niscaya dia akan berkatar'Telah hilang bencana-

bencana itu daripadaku', sesunggahnya dia sangat gembira lagi

bangga, kecuali orang-orang yang sabar (terhadap bencana), dan

mengerjakan amal-amal shalih; mereka itu beroleh ampunan dan

pahala yang besar. Maha bolehiadi kamu hendak meninggalkan

sebagian dari apa yang diwahyukan kepudamu dan sempit

karenanya dadamu, karena khawatir bahwa mereka akan

mengatakan r' Mengap a tidak diturunkan kep adanya

perbendahataan (kekayaan) atau datang bersama-sama dengan dia

seorang malaikat?' Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi

peringatan dan Allah Pemelihara segala sesuatu Bahkan mereka

mengatakan r' Muhammad telah memb uat-b uat Al Qur' an itu' .

Katakanlah r' (Kalau demikian), maka datangkanlah s ep uluh s urah

yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-otang

yang kamu sanggup (memanggitrrya) selain Allah,iika kamu

memfrng orang-orang yang benar'. Jika merekayang hamu seru ilu
tidak menerima sentanmu (ajakanmu) itu maka (katakonlah

o le h mu) r' Ketah uilah, s es un g g uh ny a Al Qur' an it u dit ur un kan

dengan ilmu Allah, dan bahwasannya tidak ada Tuhan selain Dia,

maka maukqh kamu berserah diri (kepadaAllah)?' Barangsiapa

,Lpi
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menghendaki kehidupan dunia dan perhiasonnya, niscaya kami
berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan

sempurna dan mereha di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah
orong-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecaali neraka, dan
lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia
dan sia-sialah apa yang telah mereka ke$akan Apakah (orang-
orang kaftr itu sama dengan) orang-orang yang ada mempunyai

bukti yang nyota (Al Qur'an) dari ruhannya, dan diikuti pura oteh
seorang saksi (Muhammad) dari Allah dan sebelum Al eur'an itu
telah adu kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat? Mereki
itu beriman kepada Al Qur'an. Dan barangsiapa di antard mereka
(orong-orang Quraisy) dan sekutu-sekutunya yang kaJir kepada Al
Qur'an, maka nerahalah tempat yang diancamkan baginya, karena

itu janganlah kamu ragu-ragu terhadap Al eur'an itu
sesungguhnya (Al Qur'an) itu benar-benar dari ruhanmu, tetapi

kebanyakan manusia tidak berimaz.,, (es. Huud [11]: 9-17)

Huruf lam pada kalimat 'b1t Ii 6j ,#; (dan jika Kami

rasakan kepada manusia) adalah kata bantu kalimat sumpah,

sementara '"!;iJri (manusia) menunjukkan makna yang mencakup

orang mukmin dan orang kafir, dan ini ditunjukkan oleh pengecualian

pada kalim at W ir-$i Jyqrrcuali orang-orang yang sabar[terhadap

bencanaf). Pendapat'lain menyebutkan, batrwa yang dimaksud adalah
jenis yang kafir, dan ini dikuatkan bahwa biasannya putus asa, tidak
berterima kasih, gembira dan bangga adalah sifat-sifat orang kafir,
bukan orang Islam. Pendapat lain menyebutkan, bahwa yang

dimaksud dengan 'd:"'ij (manusia) di sini adalah Al walid bin Al
Mughirah. Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah
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Abdullah bin Umayyatr Al Makhzumi. Yang dimaksud dengan 'rg-,

(rahmat) di sini adalatr nikmat yang berupa banyalarya rezeki,

kesehatan dan keselamatan dari cobaan.

lr$i' i3 {tn*"ai"n rahmat itu Kami cabut daripadanya),

yaitu Kami arnbil itu daripadanya.

3i4 SH t3y(pastilah dia menjadi putus asa lagi tidak

berterima kasih), yakni berputus asa dari memperoleh ratrmat dan

Jangat putus harapan terhadap kembalinya itu dan serupanya. 'j6,
adalah sangat tidak berterima kasih, yaitu mengingkari nikmat.

Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Al A'rabi. Bentuk mubalaghah

(hiperbola) pada kalim 
"t 3i'- 3F Qtastilah dia menjadi putus asa

lagi tidak berterima kasih) menunjukkan bahwa manusia banyak

berputus asa dan banyak mengingkari nikmat ketika Altatl mengarnbil

sebagian nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya, dan tidak

berterima kasih atas nikmat yang telatr lalu.

Penggunaan kata 0iiJr [yakni dari kalimat Gil] me"r"jukkan

masih ada kenikmatan dari nikmat yang dianugeratrkan Allah
kepadar.rya, karena iirili aan iijfur aaAan membuatnya merasakan

sedikit rasa.

i.G3t u6u1u1, pemberian nikmat yang dampakrya tampak pada

orang yang mendapatkannya. 'rtirblt adalah dampak bencana yang

tampak pada orang yang tertimpanya. Maknanya adalah bila Allatr
SWT membuat hamba merasakan nikmat-Nya yang berupa kesehatan

dan keselamatan serta kecukupan setelah bencana yang berupa

kemiskinan atau penyakit atau msa takut, maka dia tidak

membalasnya dengan sesuatu yang layak, yaitu bersynkur kepada

i
i
I

I
t

.t
p
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Allah SWT. Bahkan dia malah mengatakan, "Hilang sudah segala

keburukan," yakni musibah-musibah buruk yang melandanya yang

berupa bahaya, kemiskinan, rasa takut dan penyakit darinya. Dan

bekasnya pun hilang tanpa bersyukur kepada Allah dan tanpa memuji

kepada-Nya atas nikmat-nikmat-Nya.

,14 ,..i .ti5;; U iil(sesunnguhnya dia sangat gembira lagi bangga)

maknanya adalah, banyak bergembira dengan congkak dan angkuh,

banyak membanggakan diri terhadap orang lain dan menyombongkan

diri terhadap mereka karena nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan

kepadanya. Penggunaan kata ',Jj,t [yakni 'i:1 dalam

mengemukakan tentang penimpaan bencana adalah cocok dengan

penggunaan lafazh iiriri tyakni dari kalimat r;'J{ dalam

mengemukakan tentang pemberian kenikmatan, karena keduanya

merupakan bentuk kata penyertaan terendah sebagaimana yang telah

dikemukakan tadi.

W ir-ji Jy (kecuali orang-orang yang sabar [terhadap

bencanaJ), karena kebiasaan mereka adalah bersabar saat turunnya

cobaan (bencana) dan bersyukur saat mendapat anugeratr.

Al Alfifasy mengatakan, "Id bukan pengecualian dari yang

pertam4 yakni kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan

amal-amal shalih dalam kondisi mendapat kenikmatan dan ketika

mendapat cobaan."

Al Farra' mengatakan, "Ini pengecualian dart id:l dj go"

jilra Kami rasakan kepadanya), yakni insan, karena insan bermakna

manusia, sedangkan manusia ifu mencakup orang kafir dan orang

mukmin. Jadi ini merupakan pengecualian bersambung."
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Kata penunjuk ()iJ (mereka itu) menunjukkan kepada

maushul fkata sambung, yakni ,-lr1 berdasarkan penyifatannya

dengan sabar dan mengerjakan amal-amal shalih.

?J$1.{) (beroteh ampunan) atas dosa-dosa mereka. ffgan
pohala) yang diberikan atas amal-amal baik mereka. + Oang

besar), yalad sangat besar.

Kemudian Allah SWT menghibur Rasul-Nya SAW dengan

-Gi- V 6:t'4G iitl, (matra boteh jadi tramu

hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwalryulan kcpadamu)

maksudnya adalah karena besarnya kekufuran dan pendustaan yang

engkau lihat pada mereka, dan pengusulan ayat-ayat yang mereka

usulkan kepadamu berdasarkan kecenderungan mereka, serta

pembangkangan mereka, boleh jadi engkau hendak hendak

meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu yang

telatr Allah turunkan kepadarru dan perintahkan kepadamu untuk
.menyampaikannya, yang terasa berat bagi mereka mendengarkannya

atau keberatan melaksanakannya, yaitu meninggalkan tuhan-flrhan

mereka dan memerintahkan mereka beriman kepada Allah saja.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa kalimat ini bernada

pertanyaan, "Apakah engkau akan meninggalkan? Pendapat lain

menyebutkan, bahwa ini bermakna penafian dan penjauhan, yakni

tidak mungkinlah itu engkau lakukan, bahkan engkau akan

menyampaikan kepada mereka apa yang telatr Allah turunkan

kepadamu, baik mereka menyukai itu ataupuan tidak menyukainya,

dan baik mereka menerima ataupn menolak.
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i3:; -+UPt (dan sempit karenanya dadamu). Kalimat ini

di-athf-kankepada '!rE. Ota*ir Q<ata ganti, yakni: 1- [nya]) pada

latain -4(karenanya) kembati kepada 11 @p;) atat .i+ g:ebagian).

Periggunaan kata"6b lismfa'lll dan bukannya f,*z lsi{atl,karena ism

fa'il di sini bermakna hal terjadinya dan mengarah kepadarLya,

sedangkan sifah musyabbahah bermakna pasti.

'rJA ;\ (karena khawatir bahwa mereka akan mengatalcan),

yakni karena tidak suka mereka akan mengatakan, atau karena

khawatir mereka akan meagatakan, atau untuk tidak mengatakan.

K ** 3J -{j 
1*rngapa tidak diturunlan kepadaruya

perbendaharaan [t;ekayaan) maksudnya aclalah ]f * itl la
(mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendatraraan), yakni

perbendahar&rn harta kekayaan ypg dapat dimanfaatkannya.

3l; iA ',4 t (atuu datang bersama-sama dengan dia

seorang malaitrat) yang membenarkannya dan menerangkan kepada

kami tentang kebenaran kerasulannya.

Kemudian Allah SWT menjelaskan, batrwa status Nabi SAW

terbatashanya pada pemberian peringatan, Allah pun berfirman, -t:Sy

"5 
A (sesungguhnya kamu trryot)t s;eorang pemberi peringatan),

tidak ada kewajibanmu selain memberi peringatan dengan apa yang

telah diwatryukan kepadamu, dan engkau tidak harus mencapai

memenuhi tuntutan dan usulan mereka.
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\gt ,;A gl|{116 @o" Atlah Pemelihara segala sesuatu),

menyimpan apa yang mereka katanya, dan Dia akan melakukan

terhadap mereka apa yang harus dilakukan.

Firman-Nya, l;r{i <rl;- i\1n"nrr" merelm mengataknn,

"Muhammad telah membuat-buat Al Qur'an itu'). Irrtazh ;1 i"i
sebagai kata pemisah yang bermakna ,Jt{ (bahkan)' dan hamzah (kata

tanya). Ini menggambarkan sikap mereka yang menganggap sepi

watryu dan tidak puasnya mereka terhadap mukjinzat-mukjizat yang

ditampakkan. LaIu Allatr menyebutkan perbuatan mEreka yang lebih

berat dari itu, yaitu tuduhan mereka terhadap beliau, bahwa beliau
telatr membuat Al Qur'an. Kalimat tanya di sini sebagai celaan.

Dhamir yang tersemubnyi pada lafazh ilj.ii untuk Nabi SAW, dan

dhamir yang tampak kembali kepada apa yang diwahyukan.

Kemudian Allah SWT memerintahkan beliau agar menjawab

mereka dengan jawaban yang mendi'amkan mereka dan menjelaskan

kedustaan mereka serta menunjukkan ketidak mrrmpuan mereka. Allah

pun ierfnm arr, .4.3i i *6C ,l (Katatrantah,"[Kalau demikianJ,

malco datangkanlah sepuluh surah yang menyamainya) maksudnya

adalah yang setara dengan itu dalam segi ketinggian sastera,

keindatran susunan, kefasihan lafazh dan keluhuran makna.

Disifatinya )ij. dengan kata tunggal, dimanaAllatr mengatakan .4;-i

dan tidak mengatakan 46[ mr.ena maksudnya adalatr masing-masing

menyarnai suratr-suratr itu. Atau bermaksud mengisyaratkan segi

penyamaan. Intinya adalah penyataan pada sesuatu yang satu, yaitu
ketinggian batrasa hingga batas yang tidak disanggupi. Ini berdasarkan

anggapan batrwa. persesuaian pada jamak,'tatsniyah [berbilang dua]

dan tunggal adalah syarat.
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Kemudian menyifati
.t

)v dengan sifat lainnya dengan

mengatakan, 'l;"$ ;tj;1 Oang dibuat-buat, dan panggittah) untuk

memenuhi tantangan dengan membuat sepuluh surah. ffi ,;
(orang-orang yang lcamu sanggup) memanggilnya dan kamu sanggup

mengajaknya bekerjasama, yaitu dari kalangan manusia, dan dari apa-

apa yang kamu sembah dan kamu jadikan sebagai sekutu-sekutu bagi

Allah SWT.

iti, Ei aa $elain Allah) terkait dengan til,ii (panggiltah)

maksudnya adalatr panggillah siapa pun yang kuqr, sanggup

memanggilnya selain Allah Ta'ala.

'4)L K oL $itra kamu memang orang-orang yang benar)

mengenai apa yang kamu tuduhkan batrwa aku telatr membuat-buat Al

Qur'an.

Firman-Ny 
", 

!fii;*#- ig <li*o mereka yang kamu seru itu

tidak menerima seruanmu [ajakanmuJ itu), yakni jika mereka tidak

memenuhi apayatgkamu mintakan dari mereka, yaitu mendatangkan

sepuluh swah yang menyamainya, dan tidak menerima tantangan

yang diajnkan kepada mereka. Dhamir pada lafazh f(1 adalatr untuk

Rasulullah SAW dan orang-orang muhnin, atau unhrkNabi SAW saja

dimana bentuk jarnak ini sebagai pengagungan dan penglrormatan.

f{;6 (maka [kat atranl ah ol ehmuJ, " Ke t ahuil ah"). Ini perintatr

untuk Rasulullah SAW dan orang-orang mukmin, atau untuk

Rasulullatr SAW saja berdasarkan penakwilan tadi. Makna

memerintatrkan mereka untuk mengetahui adalah memerintatrkan

mereka untuk teguh padanya, karena mereka telatr mengetahui akan
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ketidak mampuan o.*g-or*g kafir untuk mendatangkan sepuluh

surah yang menyamainya. Atau yang dimaksud dengan perintah

mengetahui ini adalah perintah untuk menambatr hingga batas yang

tidak dicampuri keraguan dan kesangsian, yaitu ilmu yang yakin.

Pemaknaan pertrama lebih tepat.

Matea ifr J"Jj-61 gesungguhnya Al Qur'an itu diturunkan

dengan ilmu Allah), bahwa Al Qur'an itu diturunkan disertai dengan

ilmu Allatr yang khusus bagi-Nya, ymg hakikatrya tidak dapat

dijangkau oleh akal dan makna tidak dapat dicerna oleh logika, karena

Al Qur'an adalah mukjizat yang di luar kemampuan manusia.

; ft 'f[ -J $ (dan bahwa tidak ado Tuhan selain Dia)

maksudnya adalah dan ketatruilatr batrwa hanya Allah saja yang

sebagai TutrarU tidak ada sekutu bagi-Nya, dan selain-Nya tidak adi
memptrnyai kekuasaan sebagaimana kekuasaan Allah.

iemudian Allah menuhrp.ayat ini dengan firman-Nya, .t$

6t\i .!fi @atra maulah kamu berserah diri [kepada AllahJ),

yakni tetap teguh pada Islam, ikhlas kepada-Nya dan konsisten dalam

menaati-Nya. Karena dengan ketidakmampuan orang-orang kaJir

untuk mendatangkan sepuluh surah yang menyakai Al Kitab ini, maka

kalian memperoleh ketentrarnan di atas ketentaman yang tengah

kalian alami sekaligus mendapatkan pengetahuan yang lebih

walaupun sebelum ini kalian sudatr berseratr diri kepada Allah. Karena

tetap teguh pada Islam dan bertambanya pengetahuan mengenai serta

ketentraman dengannya memang dituntut dari kalian.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa dhamir pada kalimat

'lk#- 1$ Oif" mereka yang kamu seru itu tidak menerima) adalah

untnk mawhul tyakni il pada kalimat ,-,/frl $ @ranS-orang
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yang kamu sanggup). Sementara dhamir pada lafazh lKl aaafan untuk

orang-orang kafir yang ditantang oleh Rasulullah SAW, demikian

juga dhamir padakalimat f;f;6

Maknanya adalah jika yang kalian ajak untuk bahu membahu

dan bekerja sama dalam mendatangkan sepuluh surah yang menyamai

Al Qur'an, dari'semua orAng kafir dan semua yang mereka sembah

dan mereka nyatakan dapat mendatangkan rnanfaat dan madharat itu

tidak menerima (tidak memenuhi ajakan itu), maka ketahuilah, bahwa

Al Qur'an yang Allah turunkan kepada Rasul itu adalah di luar

kamampuan yang selain Allah SWT. Karena Al Qur'an adalah

mukjizat yang tidak mampu dijangkau oleh kemampuan para

malihluk, dan bahwa Al Qur'an itu diturunkan dengan ilmu Allah
yang tidak dapat dijangkau oleh akal dan tidak dapat dicema oleh

logika. Ketatruilatr, bahwa hanya Allah saja yang sebagai Tuhan, tidak

ada sekutu bagi-Nya. Apakah setelah ini kamu akan berserah diri

ftepada-Nya)? Yakni masuk Islam dan mengikuti hukum-hukumnya

serta menj alankan syari' at-syari' atnya.

Pemaknaan ini lebih kuat daripada yang pertama bila dilihat

dari satu sisi, dan lebih lemah bila di lihat dari sisi lainnya. Segi

kekuatannya adalah keteraturan dan keserasian dhamir-dhamir-rrya,

dan sebagiannya tidak memerlukan penakwilan. Sedangkan segi

kelemahannya adalatr samarnya urutan perintah unfirk mengetatrui hal

tersebut yang diakibatkan pihak yang diajak dan dimintai tolong untuk

mendatangkan itu tidak memenuhi (tidak menerima) ajakan itu
sehingga pengertiannya terkesan dipaksakan. Yaitu dikatakan, bahwa

tidak memenuhinya pihak yang kalian ajak dan mintai tolong dari

kalangan orang-orang kafir.dan tuhan-tuhan untuk melakukan itu,

padahal mereka sangat ambisius untuk memperoleh kemenangan,

sangat menentang dan tidak beriman serta terus menerus dalam
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kekufuran, malah naenyebabkan munculnya pengetahuan pada orang-

orang kafir itu bahwa Al Qur'an ini dari sisi Allah, dan bahwasanya

Allah SWT adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya,

serta itu berkonsekuensi masuknya mereka ke dalam Islam.

Perlu diketahui ada beberapa tantangan untuk mendatangkan

Al Qur'an kepada orang-orang kafir, yaitu tantangan untuk

mendatangkan sesuatu yang menyamai seluruh Al Qur'an, seperti

firman-Nya, 6rr* t1.fiIt1i ,b,ll?-;l {r;ai, 5ii .# ; s
4b,(Katakanlah, "sesungguhnya iikn manwia dan iin berhtmpul

untuk membuat yang serupa Al Qur'an ini, niscaya merela tidak akan

dapat membuat yang serupa dengan dia") (Qs. Al Israa' [7]: 88).

Lalu sepuluh suratr saja sebagaimana pada ayat yang tengah dibahas

ini, dan demikian ini karena sepuluh merupakan permulaan akad. Lalu
satu surah saja sebagaimana yang telah dikemukakan, karena

merupakan kelompok terkecil darinya.

Kemudian Allah SWT mengancam siapa saja yang hanya

menginginkan keduniaan, serta tidak mengupayakan selainnya dan

tidak menginginkan selainnya. Allah pun berfirman, 'olSft L_;'oq;

W|.G dyS.; $r5 $3$ @**griapa menghendaki trehidupan

dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan lcepada merelca

balasan pelcerjaan mereka di dunia dengan sempurna). Al Farra'

mengatakan, bahwa L( ai sini sebagai tambahan, karena itu

penimpalnya jazm.

Az-Z,ayaj mengatakan, "'o( i. pada posisi jazin karena

berfungsi sebagai syara! danjm,ob adalah dy,ij,yakni tAV
tt. t ,,d-J_.
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Para mufassir berbeda pendapat mengenai ayat ini. Adh-

Dhahhak mengatakan, "Diturunkan berkenaan dengan orang-orang

kafir."

An-Nahhas .memilih pendapat ini dongan dalih ayat yang

setelahny4 36J1 *;;-<i1 A'{ .;4 '"-$ Aii\ Qntah orans-orans

yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka). Pendapat lain

menyebutkan, bahwa ayat ini berkenaan dengan seluruh mandsia

secara umum, baik yang kafir mauptm yang muslim. Maknanya

adalah barangsiapa yang dengan perbuatannya menginginkan bagian

duniq maka terpenuhilah itu dengannya.

Yang dimaksud dengan perhiasan dunia adalah apa yang

menghiasi dan membaguskannya, yaitu berupa kesehatan, keamanan,

kelapangan rezeki, ketinggian martabat, berlakunya perkataan dan

sebagainya

Dimasukkanny a'tt(padaayat ini menunjukkan bahwa mereka

senantiasa menginginkan dunia dengan perbuatan merekq dan hampir

tidak menginginkan akhirat. Karena itu dikatakan, bahwa disamping

mereka diberi bagian keduniaan, namun di akhirat kelak mereka akan

diadzab, karena mereka hanya menginginkan keduanian dan tidak

berbuatuntukakhirat.,

ntabtr firman-Ny a" W. 
'{)A 

dy S.; (niscrya kami berikan

kepada rnereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna)

menunjukkan bahwa orang yang dengiur perbuatannya menginginkan

dunia maka dia akan memperoleh balasan keduniaan. Namun

kenyataan menyelisihi itu, karena tidak setiap orang yang

menganankan keduniaan bisa memperoldhnya walaupun dia bekerja

untuk itu dan melakukanny4 sehingga perlu memaknainya dengan

membatasinya dengan kehendak Allah SWT.
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Al Qurthubi mengatakan, "Mayoritas ulama berpendapat

bahwa ayat ini bersifat mutlak (tidak dibatasi), demikian juga ayat

yang di dalam ryuh Asy-Syuur aa, t(\.ejq3ti 5; L' (,K ;ij gan

barangsiapa yang menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan
lrepadanya sebagian dari keuntungan dunia) (Qs. Asy-Syuwaa l42l:

20). Begitu juga yang terdapat dalam suratr Aali 'Imraan, 
")_ 

5

W 4r3 f;trt Sf;t (Barangsiapa menghendaki pahata dunia, niscaya

Kami berikan kepadanya pahala dunia itu) (Qs. Aali 'Imraan [3]:
145). Lalu dibatasi dan ditafsirkan dengan ayat yatg terdapat di salam

surah subhaana (Al rsraa'), L-j ai66q-5,W-L;Cfi ij-i,?s
(Barangsiapa menghendaki kehidupan selurang [duniawiJ, maka

Kami segeralran bagirrya di dunia itu apa yang Kami lcehendaki bagi
orangyang Kami kchendaki) (Qs. Al Israa' [17]: 18)."

'o;2i-S W f, (dan merelu di dunia itu tidak akan dirugikan)

maksudnya adalah orang-orang yang menginginkan keduniaan dengan

perbuatan mereka di dalam dunia, tidak akan dirugikan, iakni tidak
akan dikurangi balasan mereka di dunia itu sesuai dengan perbuatan

mereka untuknya. Ini mayoritasnya, tapi tidak selalu demikian,

kecuali bita Allatr SWT menghendaki de5nikian dan sesuai dengan

hikrnah-Nya yang luhur

Al Qadhi mengatakan, "Makna ayat ini adalah barangsiapa

yang dengan perbuatan baiknya menginginkan kehidupan dunia dan

perhiasannya, maka Kami sempurnakan bagi mereka balasan

perbuatan mereka tanpa dirugikan di dunia. Yaitu apa yang mereka

peroleh berupa kesehatan, kecukupan serta berbagai kenikmatan dan

manfaat. Jadi, dikhususkan balasan dengan yang seperti disebutkan

itu, dan itu merupakan hasil bagi setiap pekerja dunia walaupun li*yu
sedikit."
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Firman-Nya: 3v3f $$;TA{ a'"-ti ,Apl etutah orans-

orang yang tidak memperoleh di akhirat lcecuali neraka).Ini ditjukan
kepada orang-orang yang menghendaki tadi, dan ini'harus dibatasi

dengan kriteria, bahwa mereka tidak menghendaki akhirat dengan

perbuatan yang bisa menyebabkan pembalasan yang baik di akhirat.

Atau ayat ini l*rusus bagi orang-orang kafir sebagaimana yang lalu.

lj6 Y (fr (dan lenyaptah di ahirat itu apa yang telah

merelrn usahakan), yalaf di akhirat kelak tampaklah lenyapnya amal

yang telatr mereka perbuat yang bentuknya ketaatan yang bisa

mendatangkan balasan uk*rawi seandainya saja'mereka tidak merusak

dengan malsud mereka [yakni hanya menginginkan keduniaan] dan

karena tidak adanya keikhlasan dan kehendak terhadap apa yang ada

di sisi Allah di negeri pembalasan, bahkan mereka membatasi itu
hanya untuk keduniaan dan perhiasaan.

Kemudian Allah SWT menyatakan sia.sianya perbuatan

mereka. Allah berfirman, (tj$ 6e ( W; (dan sia-sialah apa

yang telah mereka kerjakon) maksudnya adalatr, perbuatan mereka itu
sia-sia bagi mereka dan tidak dianggap, karena tidak berbuat dengan

cara yang benar yang bisa mendatangkan pengganjaran dan tidak
sesuai dengan tatacaraberamal yang benar

Firrran-Nya: .s$ i 'r+ i{" ff ;5 (Apakah [orang-orang

kafir rtu sama denganJ orang-orang yang ada mempunyai buhi yang

rryata [Al Qur'anJ dari Tuhannya). Allah SWT menjelaskan, b+hryu

antara orang yang hanya mencari dunia dan orang yang mencari

akhirat terdapat perbedaan yang sangat jauh. Maknanya adalah apakatr

orang yang mempunyai bukti yang nyata dari Tuhannya dalam

mengikuti Nabi SAW dan beriman kepada Allah sama dengan orang

yang hanya inenginginkan dunia dan perhiasannya.
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Pendapat lain menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan o;

ua.ala/.*; i 'l+, lioi:(@arry yang mempunyai bukti'yang nyata dari

Tuhannya) adalatr Nabi sAw. Yakni maksudnya adalatl apakah orang

yang mempunyai bukti dali Allah, mukjizat yang di antaranya adalah

Al Qur'an, dan saksi yang di antaranya adalah Jibril, serta telah

diberitakan sebagai berita gembira di dalam kitab-kitab terdatrulu,

sama halnya dengan orang yang hanya menginginkan dunia dan

perhiasannya. Makna 'z$t aaaahbukti yang menunjukkan kebenaran'

Dhamirpada kalim at 3q\4, ilte ga, diihtti pula oteh saksi)

kembali kepada Bir berdasarkan anggapan ditakwilkan sebagai bukti.

Sedangkan dhamir pada )iL kembali kepada Al Qur'an, karena

sebelumnya telah disebutkan pada kalimat d;8 <116- '$ {U"nru"

merelra mengatakau, "Muhammad telah membuat-buat Al Qur'an

rtu"). Atatkembali kepada Allatl Ta'ala. Maknanya adalah dan diiluti

pula oleh bukti sebagai saksi dari At Qgr'an yang membenarkan

kebenarannya. Atau sebagai saksi dari Allatr SWT. bt3.jt ini adalah

mukjizat di dalam Al Qur'an, ataru mukjizat-mukjizat yarlg tampak

pada Rasulullah SAW, karena itu termasuk bukti-bukti yang

mengiringi Al Qur'an.

Al Fara' mengatakan, "sebagian orang mengatakan, bahwa

fr 3rY" ilte ga" diihtti pula oleh saksi dari-Nya) adalah lnjil,

karena sebelumnya mengiringi Al Qur'an dalam membenarkan. Huruf

n! (yak,rl dhamt) pada iiadalah untuk AllahAzza wa Jalla;'
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Pendapat lain menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan f
.i; i 'I+, $ 'tt( lororg yang mempwtyai bulai yang nyata dari

Tuhannya) adalatr orang-orang beriman dari kalangan ahli kitab

seperti Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya.

6; +g 4# e.t (dan sebetum itu telah ado kitab Musa).

Kalimat im di-athf-kan kepada 3ia (sahi). Perkiraannya adalah dan

saksi itu diikuti pula oleh saksi lainnya yang sebelumnya, yaitu Kitab

Musa. Walaupun diturunkan lebih dulu, nrrmun dalam kesaksian

mengikuti saksi tersebut. Didahulukannya saksi itu daripada Kitab

Musa kendati keberadaannya datang belakangan adalatr karena

merupakan penyifatan yang lazim dan tidak terpisah, sehingga lebih

mencaktrp dalam penyifatan daripada Kitab Musa.

Mal<rn kesaksian Kitab Musq yaitu Taurat, bahwa Taurat itu

memberitakan berita gembira tentang Muhammad SAW, dan

memberitakan batrwa beliau adalatr utusan Allah.

Az-Z,ajjaj mengatakan, "Maknanya adahh dan diikuti pula

oleh Kitat Musa yang sebelumnya. Karena Nabi SAW telah

disebutkan di dalam Kitab Musa, sehingga mereka mendapatinya di

dalam Taurat dan Injil."

Abu ftatim mencerifakan dari seseoriing, bahwa dia

membacanya, Ai aq *?.iri; dengan nastnb pada kata 'vrif

sehingga di-athf-l<ankepada ha'padaat. foi diceritakan juga oleh Al

Matrduwi dari Al Katbi. Maknanya adalah dan Jibril mengikuti Kitab

Musa.

''^1;:i: Ytly (vans meniadi pedoman dan rahmat) dibaca

nashab karena berfungsi sebagai hal $eterurrgan kondisi). i6)i adalatl
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yang diiluti dan ditiru di dalam agama, aan 'alr adalatr nikmat

agung yang Allah anugeratrkan kepada orang-orang yang Allatt

turunkan imam itu kepada mereka dan yang setelatr mereka karena

kandungannya yang mencakup hukum-hukum syari'at yang sesuai

dengan hukum-hukum Al Qur'an.

Kata penrurjuk Aji(mereka rru) dijukan kbpada orang-orang

yang disifati dengan sifat-sifat yang utama itu, yaitu kondisinya

memiliki bukti dari Atlatr. Lafazhkatapenunjuk ini sebagai mubtada'

dan khabar-nya adalah .*, itili- (beriman kepadanya), yakni

membenarkanNabi SAW, atau Al Qur'an'

9\;.i1 A .4 fi {2 @an barangsiapa di antara mereka

[orang-orang QuraisyJ dan selafiu-sehttunya yang kafir kepardanyl).

maksudnya adalah; kafir kepada Nabi sAw, atau A1 Qur'an. Lri'li

adalalr orang-orang yairg beselartu memusuhi Rasulullatr SAW dari

kalangan penduduk Mal&ah dan lainnya, atau orang-oftIng yang

bersekutu dari para pemeluk berbagai agama.

iat*_, 3ef6 (mala nerakalah tempat yang diancamkan

baginya) maksudnya adalatr, maka dia pasti termasuk atrli neraka'

Ditetapkannya neraka sebagai ancaman menunjukkan bahwa di

dalamnya terdapat adzab yang tidak terbayangkan datrsyatnya, seperti

ungkapan Hassan,

Wl'o'Pl3 6:ri;')$ti Abtb ??t ,-?V 6F:t'ri
,, Kalian membaw alran petaka-petaka kematian kepadanya dengan

membahana,

malrn neralra adalah tempat yang diianiikan kcpadanya, dan kematian

Pasti diiumPainYa'"
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y F-; a ,!X, 56 Q*rrro itu janganlah kamu ragu-ragu

terhadapnya) maksudnya adalalr, janganlah kamu rdgu-ragu terhadap

Al Qur'an. Ini adalah sindiran bagi selain Nabi SAW, karena beliau

terpelihara dari keraguan terhadap Al Qur'an, atau terhadap ancaman

itu.

4 n'Slf iylutungguhnya itu benar-benar dari Tuhannu)

sehingga tidak ada ruang untuk keraguan dengan kondisi apa pun.

5j+i-7 o6i';a\'"#, @,"pi tcebanyakan manusia tidak

beriman) terhadap itu padahal mengimani itu adalatr wajib dan telah

tampak bukti-bukti yang mewajibkannya Namun mereka tetap

membangkang kendati mengetatrui batrwa itu benar, atau karena hati

mereka telatr dikunci mati sehingga tidak mengerti bahwa itu adalatr

kebenaran.

Ibnu Jarir dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Mujahid

mengenai finnan-Nya, 6Ai ,A J$ (matra maukah kamu

berserah diri [kepada AllahJ?), dia berkat4 *Yakni untuk para

sahabat Muhammad SAW."

Asy-Syaikh dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Anas mengenai firman-Nya, L-j-'oQ;

$-i C3rt t# (barangsiapa menghendaki 
lhiduran 

dunia dan

perhiasannya), dia berkata, "Ini diturunkan berkenaan dengan kaum

yahudi dan nashrani."

Ibnu Abi Hatim meriwaytakan dari Abdullatr bin Ma'ba4 dia

berkata, "seorang lelaki menghampiri Ali lalu berkata, 'Beritahulah

karni tentang ayat ini, $3fi',#St L-j-64r1 (barangsiapa menghendaki

i

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Abu
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trehidupan dunia) hingga: 'bfi-1314 V, \EJ (dan sia-sialah apa

yang telah merekl ftcrjakan)'. Ali berkata, 'Kasian kamu. Itu adalatt

orang yang menghendaki keduniaan, tidak menghendaki akhirat."

Rn-Natrhas meriwayatkan dari Ibnu Abbas,"'oliLTl L-iifi;

$3fi @*rngsiapa menghendaki kehidupan dunia), yakni patrala

dunia. qL+ (dan perhiasannya),yakni hartanya. dy S.; (nacaya

lrami berikon kepada mereka dengan sempurna) maksudnya adalatr,

kami berikan kepada mereka kesehatan dan kesenangan pada

keluarga, harta dan mak. 't:ii{,-1 t$ i' gan mereka di dunia itu

tidak alran dirugiknn), yakni tidak dikurangi. Kemudian dihapus oleh

ayat: itiT t; \ii. t ${, iryCrt ii- i( S (Barangsiapa menghendaki

lrehidupan selarang [duniawiJ, maka Kami segeraknn baginya di

dunia itu apayang Kami kchendad) (Qs.Al Israa' [17]: l8)."

Abu Asy-syaikh juga meriwayatkan seperti itu dari As-Suddi'

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai ayat ini, dia berkat4 "Barangsiapa melalrukan amal shalih

untuk mencari keduniaan, baik itu berup'a puas4 shalat, tahajjud di

malam hari yang tidak dilakukannya kecuali untgk mencari

keduniaan, maka Allah mengatakan, 'Siapa yang mencari keduniaan

maka gugurlah amal yang telatr dilakukannya, dan di akhirat nanti dia

termasuk orang-orang yang merugi'."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, dia berkatq "Ayat

ini diturunkan berkenaan dengal para pelaku syirik."

Abu Asy-Syaikh meriwaya&an dul Al Hasan mengenai

firman-Nya, 'W 
dy S.; (niscaya kgmi berikan kepada mereka
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balasan pekerjaan mereka dengan sempurna), dia berkata,

"Maksudnya adalatr kebaikan-kebaikan mereka."

Jwaij.

Abu Asy-Syait<h juga meriwayatkan serupa itu dari Ibnu

Abu Asy-Syail<h meriwayatkan dari As-Suddi mengenai

firman-Nya, QVU,V Ye<J (dan lenyaptah di aWtirat itu apa yang

telah mereka usahakan di dunia), dia berkata, "Gugurlah kebikan

yang telah merela lakukan, dan lenyaplan di akhriat kelak sehingga

mereka tidak memiliki ganjaran pahalanya."

Ibnu Jarir dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Mujatrid

mengenai ayat ini, dia berkata, "Mereka adalatr orang-orang yang

riya'." t

Ibnu Abi, Ibnu Mardawaih dan Abu Nu'aim dalam Al
Ma'rifah.meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dia berkatq *Tidak

ada seorang pun dari Qruaisy kecuali diturunkan sejumlatr ayat

berkenaannya dengannya." Lalu seseorang berkata, "Apa yang

diturunkan berkenaan denganmu?" Ali menjawab, "Tidakkah engkau

membaca surah Huud: X:r3+\i" i$; .i, 6'!+, i{"itf ;5 @pakah

[orang-orang kafir itu sama denganJ orang-orang yang ada

memrynyoi buki yang rryata dari Tuhannya, dan diifuti pula oleh

seorang saksi dari Allah). Rasulullatr SAW adalatr bukti dari

Tuhannya, dan aku adalah saksi dari-Nya."

Ibnu Asakir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur lain

darinya, dia berkata, "Rasulullatr SAW bersabda, n -#. Jb ir'g,iil
t* ,'^! 4A 'otlf;t .rii :fs Q4pakah [orang-orang kafir itu sama

denganJ orang-orang yang ada mempunyai buWi yang nyata dari

Tuhannya, yaitu aht. dan diifuti pula oleh seorang saksi dari Allah,

yaitu Ali)."
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Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Abu Al Aliyah mengenai

firman-Ny u, -i) i #, {" if 5 @pakah [orang-orang kafr rtu

sama denganJ orang-orang yang ada mempunyai buldi yang nyata

dari Tuhannya), diaberkat4 "Yaitu Muhammad SAW."

Abu Asy-syaikh juga meriwayatkan serupa itu dari Ibratrim.

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

dalam Al Ausathdan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Mutummad

bin Ali bin Abi Thalib, dia berkata, "Aku katakan kepada ayahku,

'Orang-orang menyatakan tentang firman Allah SWT, fib:6" lfr
(dan diihtti pula oleh seorang saksi dari Allah),batrwa engkau adalah

yang mengikuti itu'. Ali menjawab, 'Aku ingin bahwa itu aku adalah

itu, akantetapi itu adalah lisan Muhaffmad SAW'."

Abu Asy-Syailft meriwayatkan dari Ikrimatr, dari Ibnu Abbas,

batrwa saksi itu adalah Jibirl, dan ini disepakati oleh Sa'id bin Jubair.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Abu Asy-syaikh

dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari beberapa jalur dari Ibnu

Abbas, dia berkata, "Jibril adalah saksi dari Allah mengenai apa yang

dibacakan dari Kitabullatr yang diturunkan kepada Muhammad- U;

6; +g .rF <a"" sebelum Al Qur'an itu telah ada Htab Musa),

sebelum itu adalatr Taurat melalui lisan Musa sebagaimana Al Qu'an
dibacakan melalui lisan Muhammad SAW."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Abu Asy-Syaikh

dan Ibn Asakir meriwayatkan dari Al Hasan bin Ali mengenai firman-

Nya, i!! 3$ ijtii gan diihtti pu;la oleh seorang saksi dari Altah),

dia berkatq "Muhammad adalah saksi dari Allah."
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Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibrahim mengenai firman-

Nyu, 6j +9.4;t 6{ gan sebelum Al Qur'an itu telah ada kitab

Musa),dia berkata, "sebelum itu telatr datang Kitab kepada Musa."

l+b&xrazzaqdan Abu Asy-Syailtr meriwayatkan dari Qatadatt

mengenai firman-Nya, -g:$ ';r -g fi- {-t @on barangsiapa di

antara merefta [orang-orang QutaisyJ dan sehfiu'sehtnrrya y.ang

tcafir kepada Al Qur'ar), dia berkat4 "Orang-orang kafir semuanya

adalah sel<utu dalam kekufuran."

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Qatadatr mengenai

firman-Ny q V,j'|, A .g fi a;t (dr" bmangsiapa di antara merepa

[orang-orang @tratsyl dan sehttu-sehtnnya yang kafir kcpada Al

Qttr'an)dia berkata, *Yaittr dari kalangan Yatrudi dan Nashrani.'

W 6tF a#;-6,ii"uro;'i:F {;{,hLfi{'

@ a+Bi &;ii3{11;;!" V.KO-ii;$b 3,s"^'"{i

t;6i -*t'u, i' V'*. Vfii ;Ii,W r, 5'A'u-5i

".qj b;'1 gj'u A svY5,6i\ co*'t3'K {
'o2E-'13\4 Yt'€K i'i,r55- $( u" 3:liii {, tti,

fi i @'ofr?- V,(4 e i;'ig' #W'"$,4i
eAgi$6Wr,ir.,if iy ai#ii?*1i,t'i+l
s @ uitLal'12i1 G\ ,A$iGiJvri.Js
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iifi"ia o(fr5'8:6 /46 i{Sv*J't4
@,"ifr

o'Dan siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang membuat-

buat dusta terhadap Altah? Mereka itu akan dihadapkan kepada

Tuhan mereka, dan para saksi akan berkatar'Orang-otang inilah

yflng telah berdusta terhadap Tuhan mereka'. Ingatlah, hutuhan

Altah (ditimpakan) atas orang-orang yang zhatim. (Yaitu) orang-

orang yang menghalangi (manusia) dariialan AUah dan

menghendaki (supaya) jalan itu bengkolc Dan mereka itulah orang-

orang yang tidak percaya akan adanya hari akhiral Orang-orang

itu tidak mamp u menghalang-halangi Allah untuk (mengadzab

mereka) di bami ini, dan sekali-kali tidak adalah bagi mereka

penolong selain Atlah. Silcsaan itu dilipatgandakan kepada mereha

Mereka selalu tidak dapat mendengar (kebenaran) dan mereka

selalu tidak dapat melihat(nya). Meteka ilulah orang-orang yang
' merugikan dirinya sendiri, dan lenyaplah dafi mereha apa yang

selalu mereka ada-adakan. Pasti tnereka itu di ahhirat meniadi

orong-orsng yong paling merugl Sesungguhnya orang'ordng yang

beriman dan mengerjakan amal-amal shalih dan metendahkan diri
kepada Tuhan mereka, mereka itu adalah penghuni-penghuni

surga, mereka kekal di dalamnya. Perbandingan kedua golongan itu

(orang-orang kaftr dan orang-orang mukmin), seperti orang buta

dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar.

Adakah kedua golongan itu sama headaan dan sifatnya? Maka

tidakkah kamu mengambil pelaiaran (daripada perbandingan itu)?"
(Qs. Huud [1U: 18-24)

irrir-'iIl2-t
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Firman-Nya: l;i+ ;'i :f ,;;& *,1fi fi (Dan siapakoh

yang lebih zhalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap

Atlah?) maksudnya adalah, tidak seorang pun dari mereka yang lebih

zhalim terhadap dirinya sendiri. Karena mereka mengada-adakan

kedustaan terhadap Allah dengan mengatakan tentang berhala-berhala

mereka, if tt" WA i{gn Wrrelm itu adalah pemberi syafa'at

kcpada lrami di sisi Allah) (Qs. Yuunus [10]: l8). Mereka juga

mengatakan, "Para malaikat adalah puteri-puteri Allah." Batrkan

mereka menisbatkan perkataan Allah SWT kepada selain-Nya..

Walaupun lafazh ini hanya menaIikan keberadaan orang yang lebih

zhalim daripada mereka sebagaimana yang tersirat dari kalimat tanya

yang menglngkari itq namrm konotasinya menunjukkan penafian

orang-orang yang sama dengan mereka dalam hal kezhaliman. Jadi

maknanya menurut pengertian ini: tidak ada seorang pun yang seperti

mereka dalarn berbuat kezhaliman, apalagi yang lebih zhalim daripada

mereka.

Kata penunj,rk 6;1j1 (mereka r,ru) ditjukan kepada orang-

orang yang disifati dengan kezhaliman yang sangat itu, dan lafazh ini.

sebagai mubtada', sementara klnbar-nya adalah i$ e 6;;;-
(akan diladapkan kcpada Tuhan mereka) lalu dibalas sesuai dengan

perbuatan mareka Atau yang dimalsud dengan mengahadapnya

mereka adalah ditampakkannya aural perbuatan mereka.

4j ;b V.KO-ii;'$b '{.jfgi |fis {aon p*o saksi akan

berkata, "Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan

merekd). '.tfu'*..ii (pma saksi) adalatr para malaikat penjaga. Ada

yang mengatakan para rasul. Ada juga yang mengatakan para

malaikat para rasul dan para ulama yaog menyampaikan apa yang
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diperintahkan Allah kepada inereka untuk disampaikan. Ada pula

yang mengatakan, bahwa itu adalah semua makhluk. Maknanya

adalah para saksi itu mengatakan ketika dihadapkannya mereka,

bahwa orang-orang yang dihadapkan ini atau yang ditampakkan amal

perbuatannya ini telatr berdusta terhadap Tuhan mereka dengan apa

yang mereka nisbatkan kepada-Nya. Namun di sana tidak dinyatakan

mengenai apa yang mereka dustakan, jadi tampaknya itu merupakan

sesuatu yang sama-sama diketaliui oleh semua yang ada di mauqif

(tempat penghimpunan para makhluk di Hari Kiamat).

'rt};.ii & ;;\'ra Jl(ingatlah, larukan Allah [ditimpakanJ

atas orang-orang yang zhalim). lm termasuk kelanjutan perkataan

para saksi tadi, yakni mereka mengatakan, "Mereka ini orang-orang

yang telhh berdusta terhadap Tuhan mereka." Mereka juga

mengatakan, "Ingatlah, kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang

zhalim yang menzalimi diri mereka sendiri dengan mengada-adakan

kedustaan. Bisa ini dari perkataan Allah y.ang Allah katakan setelatr

para saksi itu mengatakan, "Mereka ini orang-orang yang telah

berdusta terhadap Tuhan mereka." 'tg..r^ *'i1 
adalah jarnak d*i Xf

(saksi). Abu Ali menguatkan tentang banyaknya lafazh{a3 dalam AI

Qru'an, di antaranya adalah firman-Nya, 11" *<.. '&# 3;4( itK:
(Dan agar Rasul fMuhammadJ menjadi saksi atas fperbuatanJ kamu)

(Qs. Al Baqarah l2l: lPi3) dan firman-Nya, i g *t4t<,y3{3
q" $'3s, e "\"(:{:;4A,(Matrn 

bagaimanakah [halnya orang-

orang lraJir nantiJ, apabila Kami mendatanglmn seseorang sal<si

[rasulJ dari tiap-tiap umdt dan Kami mendatangkan kamu

[MuhammadJ sebagai salai atas mereka itu [sebagai umatmu). (Qs.

An-Nisaa' tal; al).

300 TAFSIR FATHUL QADIR



Pendapat lain menyebutkan, batrwa ':.-ry,^ t*'ii adalah bentuk

jarnak dari 3rG (saksi) seperti halnya 'r?*t yang merupakan jamak

dari "gb. Faidah perkataan para saksi mengatakan perkataan itu

adalah untuk mempennalukan orang-orang kafir dan sebagai celaan

bagi mereka di hadapan para makhluk.

Kemudian Allah mensifati orang-orang zhalim yang terkutuk

itu, bahwa mereka itu, 4i ,E & {tt3{';t$i @rorg-orang yang

menghalangi [manusial dari jalan Allah), yakni menghalangi orang

lain dari agama Allah dan dari memelnknya.

Vy. Vj{j (dan menghendaki bupaya| jalan itu bengkok)

maksudnya adalah, mensifatinya dengan kebengkokan agar manusia

menghindarinya. Atau menghendaki para pemeluknya menyimpang

sehingga keluar darinya menuju kehrfiran. tp 
":l;5. 

artinya aku

menginginkan keburukan padamu.

L;6i 'ttgi, {t (dan mereka itulah orang-ordng yang tidak

percnya akan adanya hari akhirat) maksudnya adalatr, dan

kondisiny4 bahwa mereka itu demikian. Maknanya adalatr mereka

menyifatinya dengan kebengkokan, sementara mereka sendiri tidak

mempercayai akan adanya alfiirat, maka bagaimana bisa mereka

menghhlans orang lain dari jalan kebenaran sedangkan mereka

sendiri di atas kebathilan? Pengulangan dlamir di sini sebagai

peregasan tentang kekufuran mereka dan kel*rususan mereka dengan

itu, hingga seakan-akan kekufiran selain mereka tidak ada artinya bila

dibanding dengan besarnya kekufiuan mereka.

Firman-Nya: Aj.j (Orang-orang itu) maksudnya adalah,

mereka yang di sifati dengan sifat-sifat tadi.
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d{n,A O;D-'t|,K { Qidak mampu menghalang-halangi

Attah untuk [mengadzab merekal di bumi rni), yakni mereka tidak

akan mampu menghalang-halangi Allah bila Allatr hendak mengadzab

mereka di dunia. ,,qi U 4 gi & A i,t( Y3 (dan sekali-kati tidak

adalah bagi mereka penolong selain Allah) yang dapat mencegah dari

mereka apa yang dikehendaki Allah swT, yaitu penyiksaan mereka

dan penurunan adzab-Nya kepada mereka.

Katimat jtai,rt'i1b''d{;A- (sitaaan itu dilipatgandaknn kepada

mereka) adalah kalimat permulaan untuk menerangkan batrwa

pentrndaan adzab bagi mereka adalah agar menjadi adzab yang

berlipat-lipat. Ibnu Katsir, Ibnu Amir, Yazid dan Ya'qub membaca

JlS'-dengan 'r.y.r,bi-.

'ylt 't;Sl, $( Y (mereka selalu tidak dapat mendengar

[kebenaranJ) maksudnya adalah, sangat keterlaluan dalam berpaling

dari kebenaran dan dalam memlencinya hingga seakan-akan mereka

tidak dapat mendengar dan tidak mampu melihat karena kebutaan

mereka terhadap kebenaran.

Bisa juga yang dimaksud dengan firman-Nya, # A 'i( 113

',f15 U ifi gi'(dan sekali-tcnli tidak adalah bagi mrereka penolong

selain Allah), bahwa mereka menjadikan tuhan-tuhan mereka sebagai

para penolong selain Allah, namtrn itu tidak berguna bagi mereka.

Karena para penolong itu tidak dapat mendengar dan tidak bisa

melihat, maka bagaimana mungkin mendatangkan manfaat 
. 
bagi

mereka atau mencegah madharat dari mereka.

Bisa 6 juga di sini sebagai masa. Maknanya: dilipatgandakan

adzab bagi mereka selama mereka dapat mendengar dan melihat'
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Al Farra' mengatakan, "Mereka tidak dapat menengar karena

Allah telah menetapkan kesesatan mereka di dalam Lauh Mahfuzh."

Az-Zajjaj mengatakan, "Kareoa kebencian mereka terhadap

Nabi SAW dan permusuhan mereka terhadap beliau, maka mereka

tidak dapat mendengar darinya dan tidak bisa mematrami darinya."

An-Nahhas mengatakan, ''Inj djkenal dalam lfgl5apan orang-

orang Arab, yaitu dikatakan: p>rr 4i*-'ot'6gU'r bri (tulan tidak

dalam melihat si fulan) bila dia berkeberatan terhadapnya."

Firman-Ny", $3 (Meretm itulah), yaitu orang-orang yang

disifati dengan sifat-sifat tadi.

tr:.A W 't 
-51 (or*s-orang yang merugiknn dirinya

sendiri) dengan menyembah selain Allah. Maknanya adalah mereka

membeli penyembahan tuhan-tuhan dengan penyembatran Allah

sehingga mereka menderita kerugian yang sangat besar dalam jual beli

mereka itu.

'oii4$Ae f+;'jS@o" tenyaplah dari mereka apa yang

selalu mereka ada-adakan) maknanya adalah, hilang dan sirnalah

tuhan-tuhan yang mereka ada-adakan itu yang selalu mereka nyatakan

akan memberi syafa'at bagi merekq dan tidak ada lagi apa-apa di

tangan mereka selain kerugian.

Firman-Nya: 'p,1 i @asti). Al Khalil dan Sibawaih

mengatakan, "'fr { urtiny" lr tp"*i1." Menurut mereka berdua,

batrwa '#l adalah satu kata. Demikian juga yang dikatakan oleh AI

Fatra'.
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I
I
{

Diriwayatkan dari At Khalil dan Al Farra" bahwa kata itu

sama dengan ungkapan: li f 6""to; pasti) dan 'lA;1 (pasti; tidak

boleh tidak), kemudian karena sering digrrnakan hingga sama dengan

ti;6r*ti;.

Az-Zajjaj mengatakan, "sestrngguhnya i; berarti Q3
(memperoleh), yakni perbuatan itu mendatangkan kerugian bagi

mereka. Fa'il ttdaktampak, dan Lf dibaca nashab karena i;."
Al Azhari mengatakan, "Ini pendapat terbaik yang pemah

dinukil datam bahasa ini."

A1 Kisa'i mengatakan, "Makna 'i; l ini adalah tidak ada

pencegahan dan tidak ada halangan, bahwa mereka itu sebagai orang-

orang yang merugi di akhirat."

Sejumlah ahli nahwu mengatakan, bahwa makna 'S { i"i

adalah tidak ada pemotongan yang memotong baltwa, # t?-St 4'fr1

5;E$ (mereka itu di akhirat menjadi orang-orang yang paling

merugi). Mereka mengatakan , 
*?:Ht adalah ijJr 6otongan). Kalimat

,F t; dan J.tltr iyyartinya $,3r # (*ttnotong pohon kurma)."

Ayat ini mengandung penjelasan, bahwa kerugian mereka

mencapai titik yang tidak capai oleh selain mereka. Laluayat-ayat tadi

ini menetapkan hai-hal sebelumnya, yaitu menafikan kesamaan ariara

orang yang hanya menghendaki keduniaan dan perhiasannya dengan

orang yang memiliki bukti yxtgayatadari Tuhannya.

Firman-Ny a: $rli, irji "oy (sesungguhnya orang-orang yang

beriman) maksudnya. adalah, orang-orang yarlg mempercayai segala
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yang harus dipercayai, yaitu bahwa Al Qur'an dari sisi Allatr dan

karakter-karakter keimanan lainnya.

G3 6L fj:.Ji .lrUS tliS @o" menseriatran amat-amat

shalih dan merendahkan diri lcepada Tuhan rnereka) maksudnya

adalah, bertaubat kepada-Nya. Ada juga yang mengatakan tunduk.

Ada juga yang mengatakan: merendahkan diri. Ada juga yang

mengatakan, ba6wa asal makna bql)i tyatcni dari lafazh f$ia
adalatr bersemayam di atas tanah datar, yaitu dataran yang luas,

sehingga dengan demikian serasilah makna tunduk dan tenteram. Al

Farra' mengatakan," G; JIa^, $).urr^lusama."

J,d1il @rrrto rtrz) maksudnya adalatr, orang-orang

disifati denga sifat-sifat shalih tadi. $itL W I'izii
(adalah penghuni-penghuni surga, mereka kel@l di dalamnya).

Firman-Nya: ,-^:-fV J\;!6 ;::'iri tfi:t+ ,fi,$
(Perbandingan kedua golongan itu [orang-orang kafir dan oranS-

orang muloninJ, seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat

melihat da4 dapat mendengar). Ini adalah perumpamaan tentang

kedua golongan ltu, yaitu menyerupakan golongan orang-orang kafu

dengan orang buta dan orang hrli, serta menyerupakan orang-oftmg

beriman dengan onrrg yang dapat melihat dan orang yang dapat

mendengar. Masing-masing golongan diserupakan dengan dua hal,

atau diserupakan dengan oftIng yang memiliki dua hal, yaitu oftmg

kafir diserupakan dengan buta yang tr'rli, sementara orang mukmin

diserupakan dengan orang yang dapat mendengar lagi dapat melihat.

Berdasarkan pengertian ini, maka huruf wctvu pada kata ,-:J'i$ a*

6;J[berfimgsi untuk merangkaikan sifat dengan sifat,

yang

Gl

Ji,
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pertanyaan dalam firman-Nya, i6 g6F_ ft gaatatt pedua

golongan itu sama kpadaan dan sifatnya?) adalah pertanyaan untuk

mengingkari. Kalimat ini memastikan yang terdahulu, yakni 'o( uA

.4 e'I1;, 'e 
@pakah [orang-orang kafir itu sama denganJ orang-

orang yang ada mempurryai buhi yang rryata [Al Qur'anJ dari

Tuhanrrya)

Kata i(idibaca nashab karena berfungsi sebagai tamyiz dafi

fa'it g$j1_. Maksudnya adalah apakah keduanya sama perihal dan

sifat-Nya. 3ix *x (maka tidakkah kamu mengambil pelaiaran?) dari

ketidak samaan antara keduanya dan dari perbedaan yang jauh arrtara

keduanya, yang cukup jelas bagi yang mau mengambil pelajaran serta

memikirkan dan menghayati? Hamzah disini untuk mengingkari

adanya pengambilan dan menganggap jauhnya kemungkinan itu dari

mereka yang dituju oleh khithab ini.

Ibnu Jarir dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu Juraij

mengenai firman-Ny u, 'rotr\ fi (dan siapakah yang lebih zhalim), dia

berkata, "Yaitu orang kafir dan orang munafik. it" 6#;- qi

'g$ {*rr"ka itu dihadapkan kepada Tuhan merekaJ. Lalua,kan

ditanyai tentang perbuatan-perbuatan mereka. -t 
#,^ '*J\ 3$j go" poro

salrsi akan berkata), yaitu yang mencatat perbuatan-perbuatan mereka

sewaktu di dtmia. fi.j ;9 \;.K O-;\i ;'ii- (orang-orang inilah

yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka). Para saksi menyatakan

kesaksian itu terhadap mereka pada Hari Kiamat."
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Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid, dia berakta, "Para saksi

itu adalah para milaikat."

Abu Asy-syaikh juga meriwayatkan serupa itu dari Qatadatr'

Disebutkan dalam Ash-Shabibain dan lainnya, dari Ibnu Umar,
*Aku mendengar Rasulullah SAW bersabd4 *- e ./.fii gJi irr o1

rui LJ1 u;sl ak '-,,,t uf ,'ii:fit ,ertryFr /6t'u rf;i'ak
,€p ;,i,jr! ,ul u 

^fi 
* ,) otTt rriat;;6 & uft|l ,:l:gi

eu:Sti ;r3r $12 .g.ti:-z aq ,h i .tlt U ataoi vft g!'']lr e'W
&drLl' jb iirr t;,) rf $ ,rb ti.i, b;t, ,1'* ,3(.b'1i ii*
(Sesungguhnya Allah mendekatkan orang mulonin hingga meletakknn

bahunya dan menutupirrya dari manusio, lalu dia mengahti dosa-

dosanya. Allah mengatakan kepadanya, "Apaknh engkau mengalai

dosa ini. Apakah engkau mengahi dosa itu?" Ia pun menjowab,

"l[/'ahai Tuhanlru, alat mengaht." Hingga setelah dia mengahti dosa-

dosanya dan melihat balwa dirinya telah binasa, Allah berfirman,

"Maka sesungguhnya Aht telah menutupinya padamu sewaktu di

dunia, dan kini Alat mengampunfurya bagimu." Kemudian dia diberi

cotatan kebailmn-kabaikannya. Sedangkan orang kafir dan orang

munafik, maka para salcsi berkata, "Orang-orang inilah yang telah

berdusta terhadap Tuhan mereka." Ingatlah, lrutukan Allah

[ditimpalcanJ atas orang-orang yang zhalim).

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari As-

Suddi mengenai firman-Nya, ;rt,y|,* 6r*-lttri W"ituJ orang-

orang yang menghalangi [manusial ctari jalan Altah), dia berkata,

"Maksudnya adalah Muhammad SAW, yakni jalan Allah. Quraisy
menghalangi manusia darinya."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Malik mengenai

firman-Nya, (.f. V;:i-J (dan menghendaki bupaya| jalan rtu
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bengkok), dia berkata, "Maksudnya adalatr, mereka mengharapkan

agama selian Islam di Makkah."

Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Ny ", ,i1r"l\ c O#'t3'K { A{i 1oro"g-orang

itu tidak rnampu menghalang-halangi Atlah untuk [mengadzab

merelral di bumi ini), dia berkat4 *Allah SWT mengabarkan, bahwa

Allah menghalangi antara para pelaku syirik dan orang-orang yang

menaati-Nya di dunia di dakhirat. Sedangkan di dunia, maka Allatt

telarr berfirman, 6iAl3'\L|'€A 6iS{'- 6( Y (mereka selalu

tidak dapat mendengar [kcbenaranJ dan mereka selalu tidak dapat

melihat[nya). Sedangkan di akhirat, Allatr telah berfirman, 6tl=5{t{6

fiSi @ (Maka mereka tidak htasa, [dalam trcadaanJ pandangan

merelca tunduk kc bautah) (Qs. Al Qalam 168l: 4243);'

Abdurrazzaq, Ibnu Jarir dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan

dari Qatadah mengenai fi rman-N v u'1:l; ASS3- $( V 1*r, e ka s e I alu

tidak dapat mendengar firebenaran), dia berkata, "Mereka tidak

dapat mendengar kebaikan sehingga mengambil manfaat darinya, dan

tidak pula melihat kebaikan sehingga bisa mengambilnya."

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan

dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, 1fi3 (merendahkan dir),

dia berkata, *Maksudnya adalah mereka takut."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, dia berkat4 "bql)i adalah

bertaubat."

Abdurrazzaq, Ibnu Jarir dan Abu Asy-syaiktr meriwayatkan

darinya, dia berkata, ..bql)i adalatr khusyu' dan rendah hati.'

i
I

I

I

I

J
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Ibnu Jarir dan Abu Asy-syai*h meriwayatkan dari Mujahid,

dia berkata, "Maksudnya adalah tenang."

. Ibnu Jarir dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas :

mengenai finnan-Ny 
^, i'i; 6t'ii1 ,fr=F, {i @erbandingan'

lrcdua golongan itu [orang-orong kafir dan orang-orang mukminJ,

seperti orang buta dan tul), diaberkata, "Yakni orang kafir. )#5

6ilt (dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar),

yakni orang mukmin."

;)fil $yt;** ot6n U3.$ F oL4;i' Jyl (il5 {ni

G -*rj a W'"-rfir JtlI @t 
"J 

ai.4t1i # 36
, G$ t3tJ # 6ii $y6:it <nj (' (rrfa$Y6:; 

,

;-*\.36@ 4;{'l& S,P ,tW #r;i(;, €Di

,1;k$X*,7$.4+na3',rt:; i; G i$ iF KoLi."J

SS Jya{;'y-*\i *4;"4-J r;rti@ 'oi^;{6;'*6

<,1G6 f,,J 6; triW ey|-r- u.$ $L6W

dt 35 *; @'6;;b i f i ;; bLJ;'u i. #;. r; "*i
o;'i O;\t357i3t iylS'|i A:!rt'rcl'li i'|i!* a;o

@ "rrurir J $Lrtt:6 eqi:6 81 W *'A-E J !#
l, (b r$# eGS Ay SiAl 6lL i Ai.ij|
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Att &r';,"-{"- $- 3 3'},-:fi ('h'L# d |J L ;; i'L'e3'

-z )/ -l<-ry*. tt

"Dan sesungguhnya Kamitelah mengutus Nuh kepada kaumnya,

(dia berkata)r'Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang

nyata bagi kamu, agar kamu tidak menyembah selain Allah.

Sesungguhnya aku khawatir kamu ahan ditimpa adzab (pada) hari
yang sangat menyedihkan' . Maka berhatalah pemimpin-pemimpin

yang kafir dari kaumnyar'Kamitidah melihat kamu, melainkan

(sebagai) seorang manusia (biasa) seperti kami, dan kami tidah

melihat orang-orang yang mengihufi harnu, melaintkan orang-orang

yang hina dina di antara hamiyang lekas percaya saja, dan kami

tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apa pun atas kami,

bahkan kamiyakin bahwa hamu adalah orang-orang yang dusta'.

Berkata Nuhr'Hai kaumku, bagaimana pihiranmu, jika ahu ada

mempunyai bukfiyang nyata dart Tuhanhu, dan diberinya ahu

rahmat dari sisi-Nya, tetapi rahmat itu disamarkan bagimu. Apa
akan kami paksakankah komu menerimanya, padahal kamu tiada

menyukainya?' Dan (dia berkata)r'Hai kaamku, aku tiada meminta

harta benda kepada hamu (sebagai upah) bagi seruanku Upahku

hanyalah dariAltah dan ahu sekali-kali tidak akan mengusir orang-

orang yang telah beriman Sesungguhnya mereka akan bertemu

dengan Tahannya, akan tetapi ahu memandangmu sebagai kaum
yang tidak mengetohuf . Dan (dia berkata)r'Hai kaumhu, siapakah

yang ahan menolongku dori (adzob) Allah jiha aka mengusir

mereka Maka tidahkah hamu mengambil pelajaran?' Dan aku
tidak mengatahan hepada hamu (bahwa)r'Ahu mempunyai gadang-

gudang rezehi dan kekayaan doriAllah, dan ahutidah mcngetahui

ru:i; @ ll-h!.'"Av, io rfi *, &!- fi136@ G-+rzr i
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yang ghaib, dan tidak (puta) aku mengatakan,'Bahwa sesunguhnya

a*u adalah malaihatr' dan tidakiuga aku mengatakan kepada

orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatanmur'sekali-kali

Altah tidak akan mendatangkan kebaikan kqada mereka'. Allah

lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereha; sesungguhnya

aku, kalau begitu benar-benar termasuk orang-orang yang zhalim.

Mereka berkatar'Hai Nuh, sesangguhnya kamu telah berbantah

dengan kami, dan kamu telah memperpaniang bantahanmu

terhadap kami, maka datangkanlah kepada kami adzab yang kamu

ancamkan kepada kami,iika kamu termasuk orang-orang yang

benaf . Nuh meniawabr'Hanyalah Allah yang akan mendatangkan

adzab itu kepadamuiika Dia menghendaki, dan kamu sekali-kali

tidak dapat melepashan diri. Dan tidahlah bermanfaat kepadamu

nasihatku jika ahu hendak memberi nasihat.kepada kamu,

sekiranya Altah hendak menyesathan lcamu, Dia adatah Tuhanmu

dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan'." (Qs. Huud [11]: 25-34)

Setelah Allah SWT mengemukakan berbagai dalil yang lebih

terang daripada matahari terhadap orang-orang kafir yang sezaman

dengan Rasulullah SAW, Allah menegaskan itu dengan

mengemukakan kisah-kisah sebagai keberagaman inti pembicaraan,

beralih dari satu gaya ke gaya lainnya agar menjadi pelajaran dan

hujjah yang jelas serta lebih bisa diterima. Allah berfirman, &5 fn|

-Vit,# ;y;; Jy$ (dan sesungguhnya Kami telah mengutus

Nuh lcepada kaumnya, [dia berkataJ, "Sesungguhnya alcu adalah

pemberi peringatan yang nyata bagi lcamu"). Ibnu Katsir, Abu Amr

dan Al Kisa'i membacanya dengan harakatfathah pada huruf hamzah

dengan perkiraan harf jarr [y1, fakni {u iel;;tl(Kami mengutusnya

[kepada kaumnya], bahwa aku). Maksudnya adalah Kami
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mengutusnya kepada kaumnya dCIrgan disertai perkataan itu, yaitu: f
,ry 1-{ p lt"t,rneguhnya aku adala}r pemberi peringatan yang nyata

bagi kamu). Sedangkan yang lainnya membacanya dengan harakat

kasrahkarena dianggap sebagai perkataan, yahi ;d jl >qri laet g*
mengatakan, sesungguhnya aku).

Huruf wcrwu pada lafazh 3ilj sebagai permulaan, dan huruf '

lam berftngsi sebagai kata bantu kalimat sumpatr. Disebutkannya

peringatan [yakni sebagai pemberi peringatan] tanya penyertakan

berita gembira [sebagai pembawa berita gembira], karena dakwalt

beliau hanya untuk memberi peringatan. Atau karena mereka tidak

melaksanakan berita gembira yang disarrpaikan kepada mereka.

Kalim at 'ifi $t UfJi'$ oi @s* kamu tidak menyembah selain

Attah) bertungsi sebagai badal (pengganti) dari U 3-.t '# ;l
(sesunggufurya aht adalah pemberi peringatan yang nyata bagi

lcamu). Maknanya adalatr, Kami mengutusnya (dengan mengatakan),

agar kamu tidak menyembatr kecuali Allah. Atau oi berfungsi sebagai

penafsiran yang terkait dengan 67tr 6o*i telah mengutus), atat 3i

Qtemberi peringatan), atau -fi(yang nyata).

K,arimat A ,5.41ai, W 36 e].Gr*nssrrnryo oko

Hnttatir kamu alcan ditimpa adzab .[padal hari yang sangat

menyedihkan) berfungsi sebagai kalimat alasan. Maknanya adalah alcu

melarang kalian menyembatr selain Allah karena aku khawatir kamu ..

dan seterusnya. Ini mengandung kppastian makna peringatan $-

J @"r, yang sangat menyedihlan) adalah Hari Kiamat, atau hari
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air bah (banjir). Penyifatannya dengan sifat S (sangat

menyedihkan) merupakan bentuk penyandaran kiasan yang mendalam.

Kemudian Allah menyebutkan tentang jawaban kaumnya

kepada Nuh. Jawaban ini mengandung celaan dari mereka terhadap

kenabian beliau dari tiga sisi. Allah berfirman, q W'"$S'W rc

4;j (makn berkatalah pemimpin-pemimpin yang l*fi, dari

kaumnya).Kata '>11ii adalah Urrfli (para pemuka) sebagaimana yang

telah dikemukakan beberapa kali. Disifatinya mereka dengan

kekafiran adalah sebagai celaan bagi mereka, dan ini menunjukkan

bahwa sebagian dari antara para pemuka kaumnya tidak kafir.

d, (^ Jy 4U:; ti (Kamr tidak metihat kamu, melainknn

[sebagaiJ seorang manusia [biasal seperti kami).Inilah sisi pertama

celaan mereka terhadap kenabian beliau. Maknanya adalah Kami dan

kamu sama-sama sebagai manusi4 maka kamu tidak mempunyai

kelebihan atas kami sehingga kamu berhak menyandang kenabian

sedangkan kami tidak

sisi kedua 6'16 & 6-$i $ 6:il <nj 6 @* trami tidak

melihat orang-orang yang mengthtti kamu, melainkan orang-orang
yang hina dina di antqa l**i), dan tidak seorang pun pemuka yang

mengikutimu, maka kamu tidak memiliki kelebihan terhadap kami

dengan ikut sertanya orang-orang hina itu kepadamu. Kata ilriti
adalah bentuk jamak dari i5li, sedangkan .1i]f adalah lamat Jli
(hina), seperti halnya kata fl5f ,)'gt dan Lii. Pendapat lain

menyebutkan, bahwa ilrili adalah jarnak aari ii:li, sebagaimana

halnya 'l1t.iti jarnrk dari !y"(, yang artinyu'ei;1,5t (orang rendahan;

rakyatjelata).

t4

6
E

i-
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An-Natrhas mengatakan, "i}rili adalah or*g-or*g fakir dan

orang-orang yang tidak memiliki produktifitas."

Az-Zajjaimengatakan, "Mereka menisbatkan itu kepada cerita,

dan mereka tidak tahu batrwa produktifitas tidak berpengaruh apa-apa

terhadap keagamaan." 
tzz

Tsa'lab mengatakan dari Ibnu Al A'rabi, "iii:Jl (Orang

rendahan; rakyat jelata) adalah orang yang memperbaiki keduniaan

dengan agamanya." Lalu ditanyaka kepadanya, "Lalu siapa jetanya

rakyat jelata?" Ia menjawab, "Yang memperbaiki keduaniaan orang

lain dengan kerusakan agamanya.))

Yang benar menurut perkataan para atrli bahasa, bahwa iilJr

adalah orang yang masuk ke tepi yang rendatr.

faaif-ll di kedua tempatnya tyakni dari kalimat 5)i;1,i*a

bersifat hati (penglihatan hati) maka kar" ffi di tempat pertarna dan

lafa;/n (i?i di tempat kedua sebagai maful rsani (obyek kedua).

Bila itu bersifat penglihatan mata, maka keduanya manshub karena

sebagai hal (leterangan kondisi).

;(j G>6 Oons lelcas percaya) dibaca nalwab karena bertungsi

sebagai zharf, dan amil-nya'adalah 6:3. Maknanya adalatr

mengikutimu pendapat yang tampak saja tanpa mengkajinya. ):*- tU

artinya rag (tu*p"t).

Al Azhari mengatakan, "Maknanya adalatr pendapat yang

tampak oleh karni."
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Sisi ketiga, adalatr di antara segi celaan mereka terhadap
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kenabian beliau, ,P ,y W t# ,;i (i-t @o" kami tidak melihat
I

lramu memiliki suatu kclebihan apa pun atas kami). Mereka berbicara

kepada beliau mengenai dua hal pertama secaxa tersendiri, sedangkan

pada segi ini mereka berbicara kepada beliau dengan menyertakan

para pengikut beliau. Maksudnya adalah kami tidak melihatrnu dan

orang-orang rendahan yang mengikutnu memiliki suatu kelebihan

atas kami yang mengistimewakan kalian dengannya dan menyebabkan

kalian layak terhadap apa yang disenrkannya.

Selanjutnya mereka menepiskan ketiga hujatan itu dan beralih

kepada dugaan mereka yang tidak landasi oleh bukti yang bisa

dijadikan' sandarannya kecuali hanya berupa fanatisme, kedengkian

dan ambisi terhadap kepempimpinan duniawi yang tengah mereka

pegang. Mereka pun mengatak *, 6,$ 'fu S(bahkan kami yakin

bahwa lrnmu adalah orang-orang yang dusta) mengenai apa yang

kamu nyatakan. Bisa juga perkataan ini ditujukan kepada golongan

rakyat jelata saja. Pemaknaan yang pertama lebih tepat, karena

pembicaraan itu bersama Nuh, bukan bersama mereka kecuali karena

sebagai para pengikutnya.

Kemudian Allah SWT menyebutkan jawaban Nuh kepada

mereka. Allah berfirman, 
"; S * ie K uL ?{iJ ,-F- JG Wrn

berlrata, *Hai kaumht, bagailnana pikiranmu, jil@ alru ada

mempunyai buhi yang nyata dmt Tuhanlil") maksudnya adalah,

beritahukan kepadaku jika memang aku mempunyai bukti dari

Tuhanku mengenai kenabianku yang menunjukkan kebenarannya dan

mengharuskan kalian menerimanya di samping bahwa celaan yang

kalian hujatkan itu bukanlah celaan yang sebenamya. Karena

kesamaari pada sifat kemanusian tidak menghalangi adanya perbedaan

pada sifat kenabian, dan ikutrya kalangan rendahan, sebagaimana
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yang kalian klaim itu, bukanlah sesuatu yang menghalangi kenabian,

karena mereka juga seperti kalian dalam segi kemanusiaan, akal dan

pematraman. Jadi, ikulnya mereka kepadaku adalah hujjah bagiku, dan

bukannya hujjafr bagi kalian. Bisajuga yang dimaksud dengan i14 nt

adalah mukjizat.

ot /zoz atu - -.t* i A eq (dan diberirrya aht ralrnat dari sisi-Nya)

malrsudnya adalah kenabian. Pendapat lain menyebutkan, bahwa''r6

ini adalah mtrkjizat, sedangkan i4 nt kenabian. Pendapat lain

menyebutkan, batrwa bisajadi 'i;im fr i^sendiri. Yang lebih tepat

adalah menafsirkan 'i6 d"ng penafsiran yang selain penafsiran ;i{.

Bentuk tunggal pada kalim at 4i $etapi itu disamukan)

ditnjukan kepada masing-masing dari keduanya (# fu ''rX), atau

memaksudkan {.;,karcra ir} @ukti) itulah yang tampak oleh yang

berfikir dan tidak tampak oleh yang tidak berfikir. Makna i:.lli adalatr

ir;il (air.mbunyikan; disamarkan). Suatu pendapat menyebutkan

bahwa, disamarkannya rahmat terhadap para malilrluk. Pendapat lain

menyebutkan, batrwa itu adalah petunjuk untuk mengetahui bukti.

Pendapat lain mengatakan keimanan. Kalimat rjf |* ,it d"" ,)t'rf
tk atinya adalatr, dia tidak memahami demikian. Satu pendapat

menyebutkan, bahwa ini termasuk kategori pembalikan (susunan

kata), karena bukti dan ratrmat tidaklah buta tapi bisa tersamarkan,

yaitu seperti ungkapan, €Y, ii:;:lit ',rbil (aku memasukkan tyakni

memasangkanl peci di kepalaku).
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Al A'masy, Al Kisa'i dan Hafsh membacanyu ii$i, dengan

harakat dhammah pada htruf 'ain dan tasydid pada huruf mim dalam

bentnk bina' lil maful, yakni Allah menyamarkarulya atas kalian.

Sementara Ubay membacany u'iSy thUji.

Pertanyaan pada kalimat 6ie*i (apa akan komi

palrsakonlrah kamu menerimanya) untuk pengingkaran, yakni tidak

mungkinlah aku memaksa kalian untuk mengetatruinya, sementara

kalian tidak menyukainya. Maknanya adalatr beritahukan kepadaku

jika aku berada di atas hujah yang jelas yang menunjukkan kebenarari

kenabiannya, hanya saja hal itu samar bagi kalian. Apa mungkin kami

memaksa kaliag untuk mengetahuinya padahal kalian tidak

menyukainya lagi tidak memikirkannya? Karena sesungguhny6 tidak

ada yang ilapat melaktrkan itu kecuali NlahAzzawa Jalla.

Al Kisa'i dan Al Fara' menyebutkan suhtn pada huruf mim

pertama pada kalim" 6&$ sebagai takhfif sebagaimana ucapan

seorang penyair,

-o4tt-fu

Karena suhtn-nya huruf ba' pada latazh i-rjr( adalah untuk

tak)fif @ennganan). Abu Amr juga memb acatya demikian.

" Kata mustafuqib dibentuk dari istafuqaba yang artinya menyimpan. Ifutaqaba

fuloan itsman (fulan menyimpan dosa) seakan-akan dia mengumpulannya dan
menyimpannya dari belakarigrya. Bait Syair ini karya Imru' Al Qais. Di dalarurya
disebutkan lafazh " astaqif' sebagai pengganti lafazh " asyrabu" .

a0 Al Waaghil adalah orang yang masuk kepada minuman suatu kaum. (At-Lisan.
tU732).
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Firman-Nya, $1& $Al;glr ,4;'4A-{ ,ltjgr,t
lraumht, aht tiada meminta harta benda kepada lcnmu [sebagai upahJ

bagi seruanku. Upahht hanyalah dari Allah). Ini adalah pernyataan

dari beliau AS, bahwa beliau tidak'meminta harta atas penyampaian

risalah itu.sehingga tidak menjadi sarana tuduhan, dan tidak ada porsi
untuk perkataan orang-orang kafir bahwa beliau menyampaikan

seruannya itu karena menginginkan keduniaan. Dhamir pada kalimat

{Ekembali kepada apa yang beliau katakan kepada mereka sebelum

ini. Sedangkan kelimat, f;* 'tt$ ,t6"6 .Y3 @an aht setrnti-trati

tidak atran mengusir orang-orang yang telah beriman) berfungsi

sebagai jawaban atas apa yang tersirat dari perkataan mereka, (;

t3$t & 6-ii $ 4il, 4ij (dan kami tidak metihat ordns-orans

yang mengihtti kamu, melainlcan orang-orang yang hina dina di
antara kami) yang mengisyaratkan agat mengusir orang-orang

rendahan itu.darinya. Ada juga yang mengatakan, bahwa mereka

meminta beliau mengusir orang-orang rendahan itu sebagai

pernyataan dan bukan berupa isyarat.

Kemudian beliau memberikan alasan dengan mengatakan,

ii; lfin &L (sesungguhnya mereka akan bertemu dengan

Tuhannya) maksudnya adalatr, aku tidak akan mengusir merek4

karena kelak pada hari kiamat mqreka akan bertemu dengan Tuhan

mereka, lalu Tuhan mengganjar mereka atas keimanan mereka, karena

dengan keimanan itu mereka meminta apa yarlg di sisi Allah SWT.

Tampaknya, beliau mengatakan ini sebagai penghormatan terhadap

mereka. Kemungkinan juga beliau mengatakan itu karena khawatir

bantahan mereka terhadapnya di hadapan Tuhan mereka karena telah

mengusir mereka.
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Kernudian beliau menjelaskan kepada mereka mengenai

permintaan yang mereka ajukan kepadanya dan alasannya, beliau pun

mengatakan , <rlGi6 f"J 6; @kan tetapi aku memandangmu

sebagai lmum yang tidak mengetahul) setiap hal y.ang semestinya

diketatrui, termasuk memandang rendah orang-orang yang

mengikutinya, dan pemintaan kepadanya unfuk mengusir mereka.

Kemudian beliau menegaskan tentang tidak bolehnya

mengusir mereka dengan mengatakan , ii/otfltA a.:.li-;rizSj thai

lrnumku, siapalrah yang akan menolonght dari [adzabJ Altah jika aht
mengusir mereka) maksudnya adalah, siapa yang akan menghalangiku

dafi adz.ab dan siksa Allah jika aku mengusir mereka? Karena:-
mengusir mereka dengan alasan merbka lebih dulu beriman dan

menerima seruan yang untuk itu Allah'mengutus Rasul-Nya adalah

keztraliman besar yang tidak dilakukan oleh para nabi Allah yang

memang dikuatkan dengan keterpeliharaan. Jika itu mereka lakukan,

tentu itu merupakan kezhaliman yang jauh lebih besar bila dilakukan

oleh seluruh manusia selain mereka (para nabi).

Kalimat 'o;;+i {tfr lmatra tidakkah kamu mengambil

pelajaran?) di-athf-kan kepada kalimat yang diperkirakan. Seakan-

akan yang dikatakan: Apakatr kalian akan meneruskan ketidaktahuan

yang tengatr kalian laterkan mengenai perihal mereka itu, yang

semestinya diperhatikan dan difikirkan hingga kalian mengetahui

kesalahan kalian dalam hal ini dan mengetahui kebenaran yang

mereka jalankan?

Firman-Nya: ;itl ;t, .g)e '8 35 'ij (oo, aht tidak

mengatalran lrcpada lcsmu [bahwaJ, "Aht mempunyai gudang-gudang

rezeki dan kekayaan fui Allah"). Beliau menjelaskan kepada mereka,

bahwa selain beliau tidak meminta harta mereka atas risalatr yang
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beliau sampaikan, beliau juga tidak menyatakan bahwa beliau

memiliki gudang-gudang rezeki dari Allah hingga mereka bisa

membuktikan ketiadaan itu untuk menepiskan tuduhan bohong

terhadapnya. Yaitu sebagaimana yang mereka katakan, '€l 6j ft

,[*t ,t W <ar" kami tidak melilat kamu memiliki suatu trclebilwn

apa pun atas kami). Yang dimaksud dengan itl';badalatr gudang-

gudang rezeki dari Atlah.

:;{, 6 'i; @an atil tidak mengetahui yang ghaib)

maksudnya adalatr, dan aku juga tidak menyatakan bahwa aku

mengetatrui keghaiban, batrkan aku katakan kepada kalian, batrwa

sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kalian,

dan sesunggtrhnya alnr khawatir kalian akan ditimpa adzab pada hari
yang sangat menyedihkan.

35-'l; <ar" tidak [pulal aht mgngatakan) kepada kalian.

W llL@ahwa sesunguhnya aht adalah malaikat) hingga

kalian mengatakan , g\:i h $ 4;j ti 1*amt ttdak melihat kamu,

melainlran [sebagaiJ seorqng manusia fbiasal seperti tcami). Ayat ini
dijadikan dalil oleh orang yang mengatakan batrwa para malaikat lebih

utania daripada para nabi. Datil-dalil mengenai ini cukup beragam,

namun bagi pencari kebenaran tidak pertu menelusurinya, karena

Allatt tidak membebani kita untuk mengetatruinya.

'# o;", 3;fu. 35 {j (dan tidak iwa aht mengata*an

lrepada orang-orang yang dipandang hina .oleh penglihatanmu)

maksudnya adalah, yang dihinakan kata. ori;31i aiamUit U" *lV a:':t
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rtinYa t]Plyang artinya i.ti (mencelanya). Sedangkan * art 
^

(menghinanya).

. Al Farra' bersenandung,

'r#t i:rt-:W i-rti: agt :a.ri

*Ia dijauhi dari teman dan'dipandang hina

oleh kckasihnya, serta dibentak oleh si kecil."

Maknanya adalatr sesungguhnya aku tidak mengatakan kepada

orang-orang yang mengikutiku, yang beriman kepada Allah, yang

kalian cela dan kalian pandang hina itu.

W *"1 'i*-i J @etcati-kali Allah tidak alan mendatangkan

trcbailran kepada *"ril*l,balrkan Allah telatr mendatangkan kebaikan

yang besar kepada merek4 yaitu beriman kepada-Nya dan mengikuti

Nabi-Nya. Lalu Allatr akan mengganjil mereka dengan ganjaran yang
'besar di akhirat kelak, dan meninggikan derajat mereka di dunia

hingga tempat yang tertinggi, serta tidak dirusakkan sedikit pun oleh

penghinaan kalian terhadap mereka.

eafrevrig'fr (Allah lebih mengetahui apa yang ada pada

diri merelm) maksudnya adalah, orang yang beriman kepada-Nya dan

ikhlash kepada-Nya, sehingga Allah mengganjar mereka atas hal itu.

Baik aku maupun katian tidak ada uiusan sedikit pun dengan mereka.

'"r)fii J $yarc e s un g guhny a aht, kal au b e g it u b e nar - b e n ar

termasuk orang-orang yang zhalim) terhadap mereka jika aku

melalarkan apa yang kalian inginkan terhadap mereka. Atau termasuk

orang-orang yang menzhalimi diri sendiri jika aku melakukan itu

terhadap mereka.
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Kemudian mereka menanggapinya dengan tanggapan selain

yang telah disebutkan yang menunjukkan ketidakmampuan mereka

untuk mengemukakan alasan dan ketidakberdayaan mereka untuk

mendebat, serta terpufusnya mereka dari perdebatan, yaitu rnereka

mengatakan, 6'4 e1 6''* 'i & !16 @ai Nuh,

sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, don lwmu telah

memperpanjang bantahanmu terhadap kami) maknanya adala, kamu

telah membantah kami dengan berbagai bantahan, dan menyanggah

kami dengan setiap alasan yang tidak termasuk konteks perbincangan,

maka tidak ada lagi ruang bagi kami dalar.n masalatr ini, karena sudah

sempitlatr jalan yang ada, dan telah tertutup pula pintu-pintu upaya.

-U#Y"W 
(maka datangkanlah trcpada kami adzab yang lamu

ancamkan lcepada lcami), adzab yang kamu takuti-takuti kami

denganny4 dan kamu khawatirkan menimpa kami itu.

'4.+:2li'n i-;'e- c:L}ilca kamu termasuk orang-orang yang

benar) mengenai apaydngkamu kataka kepada kalni.

Lalu Nuh menjawab, bahwa itu bukan kewenangannya, akan

tetapi tergantung kehendak Allah, Allah berfirman, 
"fffi*,&5-{3y36

iG Qrtun menjawab, "Hanyalah Allah yang akan mendatangkan

adzab rtu trepadamu jitca Dia menghendaki"), jika kehendak dan

hikmah Allatr ditetapkan unhrk disegerakan, maka Atlah akan

menyegerakannya kepada kalian, dan jika ditetapkan untuk

ditangguhkan maka Allah menangguhkannya.

'u#, jA US (dan tramu setrati-trali tidak dapat melepaskan

diri) dari apa yang dikehendaki Allah terhadap kalian dengan

-r*: diri ataupun mencegahnya.
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Firman-Ny a, 65, K{f- {; (Dan tidaHah . bermanfaat

kepadamu nasihatht) yang telah aku sampaikan itu, dan aku telah

banyak melakukan itu sebagai pelaksanaan kewajibanku terhadap

Allah untuk menyampaikan risalah-Nya. Yaitu dengan menjelaskan

kebenaran dan menerangkan kebatilan yang kaliui lakukan.

,€ '6'J L;J Sygifa aht hendak memberi nasihat kepada

lramu)..Jawab kalimat syarat ini dibuang, perkiraannya adalah, jika

aku hendak memberi nasihat kepada kalian maka tidaklah berguna

nasihatku, yaitu sebagaimana yang ditunjukkan oleh redaksi

sebelumnya.

'&* il l;-)if (t( ol\ekiranya Allah hendak menyesatkan

lcarnu) maksudnya adalah, sekiranya Atah menghendaki kesesatan

kalian, maka tidaklah berguna nasihat dariku. Jadi, ja,n,ab kalimat
syarat ini juga dibuang seperti yang sebelumnya, dan perkiraannya

adalah seperti yang kami sebutkan itu. Perkiraan ini berdasarkan

pandangan yang melarang mendatrulukan jawab daripada syarat.

Adapun berdasarkan pandangan yang membolehkannya, maka

penimpal kalimat syarat yang pertama adalah -rr;' K11t-'{; @r"

tidaHah bermanfaat kepadamu nasihatht). Sedangkan jawab kalimat

syarat yang kedua adalatr kalimat syarat yang pertama beserta

penimpalnya.

Ibnu Jarir mengatakan, *Maka '{"-$-adala}r membinasakan

kalian dengan adzab-Nya."

;Se.dTgk* T:"ryt ztrahirnya bahasa orang-orang Arab,

balrwa Alplt adalah JXblt (penyesatan). Maka makna ayat ini adalah,

tidaklah bermanfaat nasihatku bagi kalian jika Allah hendak

menyesatkan kalian dari jalan yang lurus dan menyimpangkan kalian
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dari jalan kebenaran. Diceritakan dari ftuyy, bahwa Uy "ttli '6:"1

artinya Hj (si f ulan sakit). Nam,n bukan ini makna yang dimaksud

pada ayatini. lriyijuga bermakna 3f6;i (pembinasaan), seperti pada

firman-Ny u, l,!L ';j{r jli Wr*a kctak merelca akan menemui

kesesatan) (Qs. Maryam [9]: 59). Makna ini berbeda dengan makna
ayat tadi. .

{$ '; (Dia adalah Tuhawnu), maka tersera}r kepada-Nya

penyesatan itu, dan terserah kepada-Nyapula hidayatr.

6#tj A$ 9"" lcepada-Nya-lah kamu dikembalikan),lalu

Dia mengganjar kalian dengan amal perbuatan kalian, jika itu baik
maka diganjar dengan kebaikan, dan jika itu buruk maka diganjar
dengan keburukan

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya, ;Vi Gr(t t3r6 i OJi $ 6:il Atj 6
(lrami tidak metihat orang-orang yang mengihtti kamu, melainkan
orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja),
dia berkata, "Yakni sejauh yang tampak oleh kami."

Abu Asy-syaikh juga meriwayatkan seperti itu dari Atha'.

Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaililr meriwayatkan dari Ibnu Juraij

mengenai firman-Nya, $ ,i {i. i{" LKqfiika alru ada mempunyai

buloi yang nyata dari Tuhanht), dia berkat4 "Maksudnya adalatr

sungguh aku telah mengetahuinya dan dengan itu aku mengetahui

perihalnya, dan batrwa tidak ada Tuhan yang haq selain Dia. ''^ij ,*r:,
.t* l(dan diberinya aht rahmat dari sisi-Nya) maksudnya adalah,

Islam, yaitu: petunjuk, iman, hukum dan kenabian."
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Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Qatadatr

mengenai firman-Ny u, 6jQli\ (apa atran trami patrsatantrah kamu

menerimanya), dia berkat4 *Demi Allah, jika Nabiyullah bisq tentu

akan memaksakan pada kaumnya, akan tetapi beliau tidak bisa itu dan

tidak memungkinkan baginya."

Sa'id. bin Manshur, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi
Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia

membacanya o;t'& q'Cti *f Y'u 6&f (apa akan kami

paksakankatr karmu menerimanya dari sebagian diri kami, padahal

kamu tiada menyukainya?).

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Al Aliyatr, bahwa qira'ah

Ubay adalatr olf e ett ryl Y ',y 6#Jfi (apa akan kami

paksakankah kamu menerimanya dari sebagian diri kami, padahal

kamu tiada menyukainya?).

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ubay bin
Ka'b, bahwa dia membac *ry" uili j* u th;sJifi (apa akan kami

paksakankah kamu menerimanya dari sebagian hati kami).

Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Juraij

mengenai firman-Ny a, (jJt7 i-ii ilqW-6-, @o" aht selcali-trati tidak

alran mengusir orang-orang yang telah beriman), dia berkata,

"Mereka mengatakan kepada Nuh, 'Wahai Nuh, jika engkau mau agar

kami mengikuti, maka usirlah mereka. Jika tidak, maka kami tidak

akan rela bila kami dan mereka berada di satu tempaf. &'W &L
(sesungguhnya mereka akon bertemu dengan Tuhanrrya), lalu

menanyai mereka tentang perbuatan mereka. ;itl';ti qry!$ 35'{;
(dan atat tidak mengatakan trepada kamu [bahwaJ, 

*Aht mempunyai

gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah") yang tidak
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disirnakan oleh apa pun. Jadi, aku mengajak kamu sekalin untuk

mengikuti kepadanya, aku tidak memberi kamu kepemilikanku

terhadapny a. Q:;l\ '6 '|j (dan aht tidak mengetahui yang ghaib)'

Aku tidak mengatakan: ikutilah aku untuk mengetahui yang ghaib' Yj

-lrl11 jL 3il <a"" tidak [pulal aht mengataknn"'sesunguhnya aht

adalah malaikat") yang turun membawa risalah dari langit' Aku

hanyalah manusia biasa seperti kamu sekalian"'

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Zaid' Cil'33\-1J

#1 -ejr; (dan tidak iuga aht mengatakan kepada orang-orang

yang dipandang hina oleh penglihatanmu), dia berkata, ..Maksudnya

adalah mereka yang kamu anggap trina'"

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari As-Suddi mengenai

fnman-Ny ", W'$\'{iiJ lsetrati-trali Attah tidak akan mendatanglmn

lrpb, aikan kepada mer ela), dia berkata, "Yakni keimanan'"

Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Juraij

mengenai firman-Ny u,T", \rjy (maka datangkanlah kepada kami

adzab yang kamu ancamkan lcepada kami), dia berkata, "Maksudnya

adalah mereka mendustakanadzab dan menyatakan bahwa itu batil'"

@'ri* W':ej.Yfi 41yb,UirT oy'('"c:j:{t 5};; fr
i\(q 6 i(, Gr, i ; JyA;i, eG; J tA d, $, Cli
,+*;ts i$i a ;+;i $ (q;, (#, ;sfiif 

'ir'@ 
s1:a
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4iv jg 3:V-J+i @ a;fft'u C,K LArrulq
;;X\ ta$.1yj "E r*, g ;;-:;6 .u{i'r},; i6,i+:, o$ x*;"

@'*gei
"Malahan kaum Nuh itu berkatar'Dia cuma membaat-buat

nasihtatnya saja'. Katakanlahr'Jika aku membaat-buat nasihat itu,

maka hanya akulah yang memikul dosaku, dan aku berlepas diri
dari dosayang katnuperbuatt. Dan diwahyukan kepada Nuh,

bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu,

kecuali orang yang telah beriman (saja), karena itu janganlah kamu

bersedih hati tentang apa selalu mereka kerjakan. Dan buatlirh

bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu Kami, dan

janganlah kamu bicarakan dengan Aku tentang orang-orang yang

zhalim itu; sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dan

mulailah Nuh membuat bahtera Dan setiap kalipemimpin
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kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengeiehny* Berkatalah

Nuhr'fika kamu tnengeiek hami, maka sesangguhnya kami (pun)

mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengeiek (kami). Kelak

kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh adzab yang

menghinahannya dan yang akan ditimpa adzab yang kekal. Hingga

apabila perintah Kami datang dan dapur teluh memancarkan air,

Kami berftrmanr rMuatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-

masing binatang sepasang (iantan dan betina), dan keluafgamu

kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya dan

(muatkan pula) orang-orang yang beriman'. Dan tidah beriman

bersama dengan Nuh itu kecuali sed.ikit" Dan Nuh berkatar'Naiklah

kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut namaAllah diwahtu

b e rlay ar ddn b erlab uh ny a, . s es un g g uh ny a T uh ank u b en ar- b en ar

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan bahtera itu berlayar.

membawa rnereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh

memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang iauh
terpencilr'Hai anakku, naiklah (ke kapal) bersama kami dan

janganlah kamu berada bersama orang'orang yang kalir'. Anaknya

menjawabr'Aku akan mencari peilindungan ke gunung yang dapat

memeliharaku dari air bah!' Nuh berkatar'Tidak ada yang

melindungi hari ini dari adzab Allah selain Allah (saia) yang Maha

P eny ay an g' . D an g e lomh an g meni adi p en gh alang antar a ke d uany a ;

maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan.

Dan dilirmankanr'Hai bumi telanlah airmu, dan hai langit (huian)

berhentilahr' dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaihan,

dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi, dan dikatakan,

'Binasalah orang-orangyang zhalim'." (Qs. Huud [1f]: 35-aa)

Firman-Nya; 'rc;i'il 6jfi- A (Malahan kaum Nuh itu

berkata, "Dia cuma membuat-buat nasihatnya saja"). Allah SWT
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mengingkaxi perkataan mereka yang menyatakan bahwa apa yang

diwayukan kepada Nuh itu adalah dibuat-buat, Allah ptrn berfirman,

'rjjA <rjfi- A (Malahan kaum Nuh itu berlcata, "Dia c.uma

membuat-buat nasihatnya saja"). Kemudian Allah memerintahkan

beliau untuk menjawab dengan jawaban yang mendefinisikan, Allah

berfi rman, 6.Gl:#,U-iJl q 3 Qran*anl ah, * J i lca aht m e mb uat - buat

nasihat itu, malw hanya alaiah yang memihtl dosaku"). Kata qG}
dibaca dengan kasrah pada huruf hamzah menurut qira'ah Jumhur

karena berfungsi sebagai mashdar M {hl, yaitu perbuatan yang

menyebabkan dosa. {"," dan 7}l armya sama, demikian yang

dikatakan oteh An'-Nahhas. Maknanya adalah maka akulatr yang

menanggung dosaku, atatr balasan perbuatanku. Sedangkan yang

membacanya dengan harakat fathah pada hurtrf hamzah, maka itu
adatah bentuk jamak, demikian yang disebutka oleh An-Natrhas

{t}} 11, lc; Elj gan aht berlepas diri dari dosa yang

lramu perbuat), yalalri dari dosa kalian yang disebabkan oleh apa yang

kalian nisbatkan kepadaku, yaitu mengada-ada (membuat-buat). Satu

pendapat menyebutkan, pada pada redaksi ini ada kalimat yang

dibuang, perkiraannya adalah akan tetapi aku tidak membuat-buatrya,

maka dosa dan siksanya hanya akan menimpa kalian, dan aku berlepas

diri dari itu.

Para mufassir berbeda pendapat mengenai ayat ini. Suatu

pendapat menyebutkan, bahwa ini kisah tentang Nuh dan apa yang

dikatakannya kepada kaumnya. Pendapat lain menyebutkan, bahwa ini
adalatr kisah dialog antara Nabi kita Muhammad SAW dengan orang-

orang kafir Mekah. Pendapat pertama lebih tepat, karena perkataan

sebelumnya dan setelatrnya berkenaan dengan Nuh AS.
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Firman-Nya: Gt1, i i $l* nGtJfi 6 6yG-iY,

(Dan diwahyukan kcpada Nuh, bahwa seknli-kali tidak alcan beriman

di antara kaummu, kBcuali oi'rangyang telah beriman [saiafl' Kalimat

GLJ diberada pada posisi rafa'katena berfungsi sebagai naibul

fa'il yatgbelum disebut. Bisa juga berada pada posisi nashab dengan

perkiraan ada huruf ba" yaitu {. n au*ti ini mengandung pernyataarr

yang membuat Nuh berputus asa terhadap keimanan mereka dan

mereka akan terus menerus dalam kekufuran mereka, tidak ada

seorang pun dari mereka yang akan beriman kecuali yang telah

beriman.

<-r;\a- \3,(q 
"# 

fi Qarena itu janganlah pamu bersedih

hati tentang apa selalu merefta treriatran). Kata u,'i$ [yakni dari

kalimat: ,#l adalatr'i,;jr 6"r"dihan). Maksudnya adalah o'F ll

(karena itu janganlah engkau bersedih). u.iUtr uaaun yang sengsara.

Jadi, Allah SWT melarang beliau bersedih seperti sedihnya orang

yang sengsara. Karena ir,6j1i adalah kesedihan karena rendah diri,

seperti ungkapan seorang penyair,

,b *i':lti'*Sl * ii:)rf 'ti W'u €i
"Berapa banyak alat kehilangan kmttan dan teman dekat,

tapi aku tidak berduka, karena musibah kehilangan ini adalah

kemuliaan."4r

setelah Allah memberitahukan bahwa mereka tidak akan

beriman, Allah memberitahukan kepadanya'tentang pembinasaan

mereka, dan mengilhaminya perintah yang akan menyelamatkannya

o' Ar-Raz' adalatr musibah kehilangan orang-orang yang dikasihi'
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dan menyelamatkan orang-orang yang beriman bersamanya. Allah

pun berfirm ^, $it 6, ffi &5 (dan buatlah bahtera itu

dengan pengawasan dan petunjuk wahyu Kami) maksudnya adalah,

buatlah perahu dengan pengawasan Kami, yakni dengan pemeliharaan

dan penjagaan Kami terhadapmu. Ini diungkapkan dengan lafazh ilti
[yang secara hafriyah berarti mata], karena merupakan alat untuk
melihat, dan dengan melihat itu bisa dilakukan,pengawasan dan

penjagaan. Penggunaan bentuk jarnak lyakni '#\i, sebagai benhrk

jarnak dari drp] adalah sebagai pengagungan, dan bukannya untuk

menunjukkan banya. Suatu pendapat nienyebutkan, batrwa makna

{4!1,, @tigoo pengcwasan Kam) adalatr dengan pengawasan para

malaikat Kami yang Kami jadikan mereka para pengawas untuk

menjagamu. Pendapat lain menyebutkan batrwa makna 6;1,,(dengan

pengawasan Kami) adalah dengan sepengetahuan Kami. Dan ada juga

yang mengatakan, bahwa maknanya adalah dengan perintah Kami.

Makna ?t, tvuk"i dari kalimat $it, dimana huruf wcrwu-nya

adalalr harf athf yang merangkaikannya dengan 1;- |9, sehingga

menjadi |ry qq malsudnya adalah, dengan apa yang Kami

wahyukan kepadamu tentang bagaimana pembuatannya.

YIL A.$ A,*:f $i @r*iorgrrlah tramu bicaratrnn dengan

Afu tentang orang-orang yang zhalim rt$ maksudnya adalatr,
janganlah kamu meminta penangguhan untuk merek4 karena telatr

tiba waktu penyiksaan mereka.

Kalimat !;,J';u.

ditenggelamkan) adalah

meminta penangguhan

#Y (sesungguhnya mereka itu akan

kalimat alasan, yakni janganlah kamu

untuk merek4 karena telah merupakan
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ketetapan dari Kami atas mereka untuk ditenggelamkan, dan itu telah

diputuskan, maka tidak ada jalan untuk mencegatrnya maupun

menangguhkannya. Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya

adatah dan janganlah kamu bicarakan dengan Aku tentang

disegerakannya penyiksaan mereka, karena sesungguhnya mereka

akan ditenggelamkan pada waktu yang telatr ditetapkan untuk itu,

dimana penenggelaman mereka itu tidak dapat ditangguhkan.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan Y;IL'"3\

(orang-orang yang zhalim) adalah isterinya dan anaknya'

Firman-Nya:ai}ji&(DanmulailahNuhmembuat

bahtera) maksudnya adalah,Irii' '*- *: (dan mulailah Nuh

membuat bahtera), atau cliiit 'eHb?t (dan mulailah Nuh membuat

bahtera). satu pendapat menyebutkan, bahwa ini merupakan

penceritaan kondisi yang terlah berlalu untuk menghadirkan

gambarannya.

Kalimat frv# .;; *"V l" i (U) (dan setiap kali

pemimpin kaumnya berialan melewati Nuh, mereka mengejelcnya)

berada pada posisi nashab sebagai hal (keterarrgan kondisi), yakni

mereka mengejeknya karena membuat perahu'

AI Akhfasy dan Al Kisa'i mengatakan,"gt'oilhL' dan & t>:i-'

(artinya sama: aku mengolok-oloknya; mengejeknya)'" Tentang

alasan ejekan mereka terhadap beliau ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, mereka melihat Nuh membuat perahu, maka mereka

mengatakan, 'Wahai Nuh, setelah jadi nabi, kini kau menjadi tukang

kayu'. Kedua, ketika mereka melihatnya membuat perahu, yang mana

sebelumnya mereka tidak mengetahui, mereka pun berkata, 'Wahai

Nuh, apa yang kau lakukan?' Nuh menjawab, 'Aku akan berjal* qi
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atas air dengan menggunakannya'. Mereka pun terheran mendengar

jawaban itu dan mereka mengejeknya."

Kemudian Nuh menjawab mereka dengan mengatakan, ol

6i*3 K'&.'tit GE L bfr $ttra kamu mengeiek lmmi, rnata

sesungguhnya kami fpunJ mengejelonu sebagaimana lamu selalian

mengejek !ra*tl).Ini adalah redaksi permulaan dengan perkiraan ada

pertanyaan. Seakan-akan yang dikatakan: Lalu apa yang dikatakannya

kepada mereka? Maknanya adalah jika kalian mengejek kami karena

kami membuat perahu sekarang, maka kami kami akan mengejek

kalian nanti ketika kalian ditenggelamkan. Makna ejekan di sini

adalah menganggap bodoh, yakni jika kalian menganggap kami

bodoh, maka kami pun menganggap kalian bodoh sebagaimana

kaliani menganggap bodoh. Anggapan bodoh beliau terhadap mereka

berdasarkan perbincangannya dengan mereka, jika tidak, maka

menurutrya bahwa mereka adalah orang-orang baik sebelum ini

maupun.setelahnya.

Kalimat penyerupaan pada 6il3 K (sebagaimana knmu

selralian mengejek firamifi adalah kenyataan dan realitas, atau

pembaruan dan pengulangan. Maknanya adalah sesungguhnya kami

. mengejek kalian dengan ejekan yang memang riil sebagaimana kalian
juga mengejek kami. Atau pengulangan sebagaimana kalian juga

mengejek kami demikian. Pendapat lain menyebutkan, bahwa

maknanya adalah kelak kami akan mengejek kalian sebagaimana

kalian telah mengejak kami, yaitu ketika kalian ditenggelamkan.

Mengenai pemaknaan ini perlu diberi catatarr, karena kondisi mereka

saat itu tidak memungkinkan untuk mengolok-olok, sebab mereka

sedang pada sibuk.

l

I
I

I
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Kemudian beliau mengancam mereka dengan mengatakan,

Oi- - lrg *y- i, <r;t3 Jii'.1tretak pamu akan mengetahui siapa

yang akan drtimpa oleh adzab yang menghinalrannya), yaitu adzab

penenggelaman di dunia.

t '4 t('' {"'Ji, (dam yang akan drtimpa adzab yang kekal),

,^r* ^# l":; ,*rkekal. Makna '57- ua*r' tt S$ir 5a;'

(menjadikan yang kemudian (ditangguhkan) . menjadi sekarang).

pengerrian ini diambil dari kalimat: &'fi, ;,rU, Jlr (utrh temponya

utang tertunda). Y-ata ,i. adalah maushul yang berada pada posisi

nashab. Bisa juga sebagai kata thnya yang berada pada posisi rafa',

yakni: y-/-Uri; *Ytfi (siapa di antara kita yang akan ditimpa oleh

alzab yang menghinakannya). Pendapat lain menyebutkan, bahwa

latalnitu berada pada posis i rafa' sebagai mubtada', sementara 44!

sebagai khabar,dan sebagai Xlslfat 4t1i-

Al Kisa'i mengatakan, "Beberapa orang dari Hiiaz

mengatakan, o'tii,5 Jy. Adapun yang mengatakan, o:J;jEi, berarti

membuang huruf wcrwu dm fa'. orang-orang Kufah membolehkan

kalimat itu dibaca "O'tJ15 ';*., sedangkan orang-orang Bashrah

melarangnya."

Yang dimaksud dengan adzab yang menghinakan adalah adzab

yang membuat hinanya si penerim a adz-ab dan tertimpanya dia oleh

aib.

Firman-Ny a: jj$l 36j$'EGL,* (Hingga apabila perintah

Kami datang dan dapur telah memancarkan air). iF- adalah

mubtada' yang masuk ke dalam kalimat syarat dan dijadikan sebagai
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klimaksnya adalah kalimat A;1,, * Ott @an buatlah bahtera itu

dengan p engmat as an Kami).

Para mufassir berbeda pendapat mengenai penafsiran 3F:i.

, Pertama, itu adalah permukaan tanah. Orang-orang Arab biasa

menyebut permukaan tanah dengan sebutan ].1fr. Demikian yang

diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ikdmah, Az-Zlhli dan Ibnu Uyainatr.

Kedua,itu adalah hrngku untuk membuat roti. Demikian yang

dikatakan oleh Mujatrid, Athiyyatr dan Al Hasan, serta diriwayatkan
juga dari Ibnu Abbas.

Ketiga, itu adalah tempat berhimpunnya air di dalam peratru.

Demikian yang diriwayatkan dari Al Hasan.

Keempat, itu adalah terbitnya fajar, yaitu dari ungkapan

mereka: j*At itS (fajar terbit). Demikian yang diriwayatkan dari Ali

bin Abi Thalib.

Kelima, itu addah masjid Kufatr. Demikian yang diriwayatkan

dari Ali juga, dan Mujatrid. Mujatrid mengatakan, "Arah At-Tannur di

Kufah."

Keenam, itu adalatr

dikatalon oleh Qatadatr"

Ketujuh, itu adalatr mata air yang ada di Jaziratr yang dinamai

mata air mawar. Demikian yang diriwayatkan oleh Ikrimatr.

Kedelapan, itu adalah suatu tempat di India. Ibnu Atbas

mengatakan, "Tannur Adam di India."

An-Nahhas mengatakan, "Pendapat-pendapat ini tidak

bertentangan, karena Allah SWT tetatr mengabarkan, bahwa air itu

bisa datang dari langrt dan dari bumi. Allah berfirman, :ri1 Wi
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qi GjJl Wi @ # -rq igi luara Kami butmtran pintu-pintu

langit dengan [menurunftanJ air yang tercurah. Dan Kami iadiftan

bumi memancarkan mata air-mata air) (Qs. Al Qarnar [5a]: 1l'12).

Maka pendapat-pendapat ini berporos pada inti bahwa itu sebagai

tanda."

Mengenai pandangan ini perlu ditinjauh lebih jauh, karena

pendapat keempat menafikan semuanya, dan tidak tepat ditafsirkan

dengan memancamya air, kecuali bila yang dimaksud adalah sekadar

tanda, sebagaimanayffiigdisebutkannya di akhir. 
, a o

Para ahli bahasa menyebutkan' bahwa ]3iJt adalatr oulijt

(mendidih), sedangkan 'tj^l adalahkata non arab yang diarabkan oleh

orang-orang Arab. Satu pendapat menyebutkan, bahwa makna 't'#' t'6

adalah penggambaran tentang dafangnya adzab, seperti halnya

ungkapan: i*j, ;l, (t*gt" telah dipanaskan) apabila perang telah

berkecamuk. Contohnya ungkapan seorang penyair,

)'F +w i"jijr )$ ti+?e I
"Kalian biarkan periuk kalian tanpa ada isinya,

s e m e nt ar a p e r iuk o r an g- or ang t e ngah m e n di di h -"

Maksudnya adalah perang.

,fi ;;;: ,P n$#\!i lram berfirman,"Muattmnlah

ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang [iantan

dan betinaJ) maksudnya adala, Kami berfirman, "Wahai Nuh,

muatkanlah ke dalam batrtera itu dari masing-masing binatang yarrg

ada di bumi sepasang-sepasang, jantan dan betina."

ol,o-oL,<d:* e /
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Hafsh membacany" b g4 dengan tanwin pada kata ,F
yakni f\,) ir? ,y g4 (sepasang dari masing-masing sesuatu [yakni

binatangl). \E'):jt adalah kata untuk dua dimana salah satunya tidak

memerlukan yang lainnya, dan untuk masing-masing dari keduanya

disebut i.li, sebagaimana dikatakan Lii untut laki-taki (suami), dan

dikatakan juga U) untuk perempuan (isteri). Kata iilt ;"gu

digunakan sebagai sebutan untuk dua bila digr.urakan dengan timpalan
kata tunggal. Kata 'e-t:jtt iuea digunakan dengan makna kategori dan

jenis, seperti pada firman Allah Ta'ala, e4 6 P n,ir;7;1Orn
'menumbuhlran berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah) (Qs.

Al Hajj l22l:5). Juga seperti perkataan Al A'sya,

L tta'$; ub ,,! ",:,Ji g.tibt u 7*kt
"Setiap jenis sutera dilcenakan Abu Hudzafah

sehingga dengan begitu meredup semuanya."

4& (dan keluargamu) di-athf-kan kepada *J: Atau

kepada ,fJi berOasarkan qira'ah Hafsh, dan kepada posisi

,#;), karena berada pada posisi nashab yang disebabkan oleh j1;[.

Atau kepada gffi berdasarkan qira'ah Jumhur. Maksudnya adalatr

isteriny4 anak-anaknya dan kaum wanita mereka.

3i;fi A, g!" i $y ltrecrati orang yang telah terdahulu

Iretetapan terhadapnya.l maksudnya adalah, yang telah ditetapkan

bahwa dia termasuk orang-orang yang ditenggelamkan dalam firman-

Nya, &'r" iy ?;tS '"-ii ,t ,*9 {2 gon iangantah *amu

TAFSIR FATHUL QADIR 337

l

I

I

L



a

bicarakan dengan Aktt tentang orang-orang yang zhalirn itu;

sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan) sesuai dengan

perbedaan pemakaan yang lalu. Orang yang menganggap bahwa

mereka itu adalah semua orang kafir dari kalangan keluarganya dan

selain keluarganya, maka kalimat ini sebagai pengecualian dari

kalimat: <i\& # gg;: +L u ti1, g (muatkantah ke datam

bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang [iantan dan

betinaJ, dan keluargamu). Sedartgkan orang yang mengatakan bahwa

yang dimaksud dengan mereka adalah Kan'an -anaknya- 
dan

isterinya -ibunya 
(41'411- menjadikan ini sebagai pengecualian

dari G,llif Qreluargamu), dan kalimat ini berarti bersambung bila yang

dimaksud dengan "keluarga" adalah umum mencakup yang muslim

dan yang kafir, dan berarti terputus bila yang dimaksud dengan

"keluarga" hanya golongan muslimnya saja.

Kalimat 'Jl; Sj @an [muatlan pulal orang-orang yang

beriman) di-athf-kat kepada "$hi (peluargamu), yakni dan

muatkanlah ke perahu siapa-siapa yang beriman dari kaummu.

Disendirikannya keluarga dari mereka untuk menambah perhatian

terhadap mereka, atau untuk pengecualian dari perkataan yang lain.

Kemudian Allah SWT menyifati sedikitnya orang-orang yang

beriman bersama Nuh dibanding dengan orang-ofang yang kafir

terhadapnya. Allah berfirman, M $VU 'J$U" (dan tidak beriman

bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit). Suatu pendapat

menyebutkan, bahwa mereka berjumlah delapan puluh orang,

termasuk di antaranya tiga orang anaknya, yaitu Saam, Haam dan

Yaafits. Pendapat lain menyebutkan sepuluh orang. Pendapat lain

menyebutkan tujuh orang. Pendapat lain menyebutkan tujuh puluh dua

orang, dan ada juga yang mengatakan selain itu.
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Firman-Ny u, q+.'lHJ 3(i: (Dan Nuh berkata, *Naiklah kamu

seknlian ke dalamnya"). Yang mengatakan ini adalah Nuh. Pendapat

lain menyebutkan batrwa yang mengatakan ini adalatr Allah SWT.

Pendapat pertama lebih tepat berdasarkan firman-Nya , "{, 3fr ij 'i,y

(Sesungguhnjta Tuhanht benar-benar Maha Pengampun lagi Maha

Penyayang). Kata +flt tyakni dari kalimat\pJjaddah berada di

atas punggung sesuatu secara hakikat seperti: U1i$',-Sj (menunggang

hewan tunggangan). Atau secara kiasan seperti: UUt 6i (dihimpit

hutang). Datam redaksi ini adakalimat yang dibuang, yakni iW \!'tt
{}I^Jt I (arungilatr air itu dengan peratru). Dengan pengertian ini

tidak berarti menyanggatr pengertian bahwa fi'l 6) muta'ddi

[memerlukan obyek penderita] dengan sendirinya.

Pendapat lain menyebutkan, battwa faidah tambahan d tyuf."i

pada kalim ut Qt untuk memerintatrkan mereka agar berada di dalam

peratru, bukan di permukaannya. Pendapat lain menyebutkan, bahwa

itu ditambahkan untuk menjaga sisi penempatan di dalam peratru

sebagaimana pada firman-Nya, eifirt A iU) W (Maka apabila

merelca naik trapal) (Qs. Al 'Ankabuut [29]: 65) dan firman-Nyu, 6

)i?l a.C* $ylnnssa tatlcala keduattya menaiki perahu) (Qs. AI

Kahfi [8]: 7l). Pendapat lain menyebutkan, bahwa boleh jadi Nuh

mengatakan ini setelah beliau memasukkan binatang-binatang,Jang

diperintahkan untuk turut serta dibawa. Seakan-akan yang dikatakan:

Lalu dia memuat pasangan-pasangan binatang dan memasukkannya

ke dalam peratru, lalu mengatakan kepada orang-orang yang beriman.

Bisa juga dikatakan, bahwa perintah untuk naik dengan menggunakan
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pqrintah memuatkan pasangan-pasangan binatang, keluarga dan

orang-orang yang beriman. Tidak tertolak kemungkinan bahwa

perkataannya bisa difahami oleh binatang yang tidak berakal itu. Atau

ini berdasarkan cara mendominasi.

irl ;,(dengan menyebut nama Allah). Ini terkait dengan

'IHJ. Atau sebagai hal dari fa'il-ny4 yakni dalam keadaan

menyebut nama Allah. Atau sambil mengucapkan, \bi ii -i,
W;t (dengan menyebut narna Allah di wabu berlqtar dan

berlabuhnya). Orang-orang Makkah dan Madinah serta Bashrah

membacanya dengan harakat dhammah pada keduamim, kecuali yang

menganggap keduanya sebagai ism zonan (sebutan waktu). Kalimat

ini berada pada posisi nashab sebagai zharf $eterangan waktu), yakni

6l[-j|j 6t:;i'c.ii tai waktu berlayarnya dan di waktu berlabuhnya).

Bisa juga keduanya sebagai mashdar,yakni Wg\l: Wt;l.Uii lt.tit u

pelayarannya dan ketika perlabuhannya).

Al A'masy , Harrzah,Al Kisa'i dan Hafsh membaoany a\b;,

dengan harakat fathah pada huruf miim, dan-ti>;/2, dengan harakat

dhammah pada huruf mim. Yahya bin Watsab membacanya dengan

harakat fathah pada keduanya. Mujahid, Sulaiman bin Jundub, Ashim

Al Jahdari dan Abu Raja' A1 Aththari membacanya W.-h W-#,
dengan anggapan bahwa keduanya adalatr dua sifat Allah. Bisa juga

keduanya berada pada posisi rafa' dengan mubtada' yang tidak

ditampakkah, yakni W;t q..ii'$

3;6 j; i,t @esungguhnya Tuhanht benar-benar Maha

Pengampun) atas dosa-dosa. "d Ari, Maha Penyryang) kepada para
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hamba-Nya. Di antara kasih sayang-Nya adalah golongan ini

diselamatkarL agar spesies hewan ini tetap bertahan dan tidak habis

total karena penenggelaman itu.

Firman-Nya: J4i( q A 4, "i 
'4j (Dan bahtera itu

berlayar membauta mereka dalam gelombang laksana gunung).

Redaksi ini bersambung dengan kalimat yang dibuang yang

ditunjukkan oleh perintah untuk menaiki bahtera itu. Perkiraarmya

adalah lalu mereka pun menaiki batrtera itu dengan menyebut nama

Allah,.dan batrtera itu pun berlayar membawa mereka. fata {it
adalah bentuk jamak darii+},yaitu naiknya sejumlatr air yang cukup

banyak saat bertiupnya angin kencang, dan ini diserupakan dengan

gunung yang tinggi di permukaan bumi.

,*i U u7({2 (dan Nuh memanggil analmya), yaitu Kan'an.

Ada yang mengatakan bahwa dia kafir. Namun jauh dari kemungkinan

Nuh memanggil orang kafir, karena dia telah mengatakan (di dalam

doanya), 6e-1 tng t ,6'ii :F 3i i !; (ya ruhanhttru, iangantah

Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tin$gal

di atas bumi). (Qs. Nuu! [711:26).

Pandangan ini ditanggapi, bahwa anaknya itu munafik,

sementara Nuh mengiranya mukmin. Pendapat lain mengatakan,

bahwa hal itu terdorong oleh kasih sayangnya sebagai seorang ayatr.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu anak isterinya, bukan anak

Nuh [yakni dari suaminya yang sebelum Nuh]. Ini dikuatkan oleh

riwayat yang menyebutkan, batrwa Ali membacanya tl::.t {j ,s:s{s

(dan Nuh memanggil anak [isteri]nya). Pendapat lainnya

menyebutkan, bahwa itu anak orang lain yang lahir di tempat tidurnya.

I
I)
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Namun ini terbantatr, karena Allah menyebutkan, i31 $ u1(2 9""
Nuh memanggil analorya).

Firman-Nyu, 1! U 6 "ty{trtunswhnya anakht tbrmasuk

keluargaht), ini menepiskan anggapan tidak terpeliharannya

kedudukan nabi.

* O <)lU, (sedang anak itu berada di tempat yang jauh

terpencit) maksudnya dalatr, di tempat terpencil yang terpisah dari

kaumnya dan kerabatrya sehingga tidak sampai kepadanya perkataan

Nrrh, E'IHJ (Naiklah pamu sepalian lce dalamnya). Pendapat lain

menyebutkan, bahwa maknanya adalah terpencil dari agama ayatrnya'

Pendapat lainnya menyebutkan, bahwa artinya adalatr tepencil dari

perahu. Pendapat lain menyebutkan, ba?rwa ajakan ini sebelum orang-

orang menyakini akan tenggelam, bahkan itu di permulaan

memancamya air.

l:r1 +UJ '"e!{- (hai anakht, naiklah [ke kapaU bersama

trami). Ashim membacanya dengan harakat fathah pada huruf yal,

sedangkan yang lain membacanya dengan harakat kasrah. qira'ah

dengan harakat kasrah karena menjadikannya sebagai pengganti dari

ya' idhafah, karcna asalnya adalah gj U. Sedangfian qira'ah dengarr

harakat fathah karena mengganti ya' idhafah dengu alif karcta

ringannya alif, kewdian alif'nya dibuang dan tinggal fathah'nya
yang menunjukkannya. An-Nahhas mengatakan, "Ashim rumit."

Abu Hatim mengatakan, "Asalnya adalah i$i. 6-, kemudian

dibuang."

Az-Zajjaj menetapkan dua alasan harakat fathah dan dua

alasan kasrah. Untuk fathah, alasan pertamanya adalah yang telah
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kami sebutkan, sedangkan alasan keduanya, htxuf alif dibuang karena

bertemunya dua suhtn. Sedangkan untuk harakat kasrah, alasan

pertamanya sebagaimana yang telah kami sebutkan, dan alasan

keduanya: dibuang karena bertemunya dua suhtn. Demikian An-
Nahhas menuturkan darinya. Abu Amr, Al Kisa'i dan Hafhs

membacany a, 1313 eJ, dengan meng-idghom-kan (memasukkan)

huruf ba' kepada mim karena makhraj-nya yang berdekatan.

Sedangkan yang lain membacanya tanpa idgham.

'r#fi i,K{; (danianganlah komu berada bersama orang-

orang yang kafir). Nuh melarangnya berada bersama orang-orang

yang kafir, yakni di luar perahu. Bisa juga yang dimaksud berada

bersama mereka adalah pada agama mereka.

Kemudian Allah SWT mengisahkan jawaban anaknya itu

kepada ayahnya. Allah berfirman, .fS A d4X- ,h JLG2tfr JE

(Analcnya menjawab, "Alan akan mencari perlindungan ke gunung
yang dapat memeliharalat dari air bah!") maksudnya adalah, yang

bisa menjagaku dari ketinggiannya sehingga air itu tidak sampai

kepadaku. Lalu Nuh menjawab dengan mengatakan , j bifitVe *

Sfr 6aak ada yang melindungi hari ini dari adzab Allah)maksudnya

adalah, ada yang dapat melindungi dari itu, karena itu adalah hari
yang telah ditetapkan sebagai adzab, dan ketentuan telah ditetapkan

sehingga pasti terjadi. Penafian jenis pelindung termasuk juga
pelindung, dari tenggelan pada hari itu. Pengungkapan dengan

menggunakan kata air, atau penenggelaman dengan adzab Allah SWT
adalatr untuk menyatakan betapa besamya perihat itu.

,; j, 1! gelarn'Alloh [saja\ yang Maha penyayang).

Pengecualian di sini, menurut Az-Zajjaj, adalah pengecualian terputus,
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yakni: akan tetapi barangsiapa dikasihi Allah maka Allah

memeliharffiLya. Maka kalimat 1;., J berada pada posisi nashab.

Bisa juga ini sebagai pengecualian bersambung, dimam lreG
bermakna ?F Oang dipelihara; dilindungi), yakni pada hari ini,

tidak ada yang terlindungi dari adzab Allah kecuali yang dikasihi

Allah. Ini seperti firman-Nya, $3 ii (Air yang terpancar) (Qs. Ath-

Thaariq t86l: 6) tu *r; *,(Beraaa dalam kehidupan yang diridhai)

(Qs. lri Haaqah [69]: 2l). Contohnyaungkapan seorang penyair,

€At €btul:ti$',iirt t+H.'.#ri)3t g;

" Tinggalkantlah ke dermaw anan, j angan b angkit kar ena

menglrcndaHnya

Diam sajalah engka4 kareru engkou adalah pemakan yang diberi."

Maksud.,*r3,di sini adalah j:3at(yang diberi pakaian). Ibnu

Jarir memilih pengertian ini. Pendapat lain menyebutkan, batrwa euit
di sini berarti yang memiliki perlindungan, seperti halnya il
(bersusu) dan |t3 (berbuah kurma). Perkiraannya adalatr tidak ada

yang dapat melindungi kecuali tempatrya orang-orang yang dikasihi

Allah, yaitu perahu (bahtera). Dengan pengertian ini maka tidak

kontradiktif dengan pandangan yang menyebutkan bahwa makna J

'rJ adatah siapa yang dikasihi Allah, dan siapa yang dikasihi Allah

maka dia terpelihar4 lalu bagaim'ana'bisa dikecualikan dari yang

terpelihara, karena masing-masing pengertian ini menepiskan

kerancuan. Ini dibaca j uga: €!)|i ll:dalam bentuk bina' lil maf'ul' .I
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Ul l# 3(: @an gelombang meniadi penghalang antara

keduanya) maksudnya adalatr, penghalang antara Nuh dan anaknya

sehingga tidak dapat menyelamatkannya dari tenggelam. Pendapat

lain menyebutkan, antara Nuh dan gunung. Pemaknaan yang pertama

lebih tepat, karena kelanjutannya adalah 3-r{#i 'u 5K @atca

jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamtran). lnr
menunjukkan pemaknaan yang pertama, bukan yang kedu4 karena

gunwrg tidak dapat melindungi dari penenggelaman itu.

Firman-Ny a: 4iY u$ eii- 3+i (Dan difirmanknn, "Hai bumi

telanlah airmu"). Kalimat '^5:i - ,W 1;,. seperti e- - '{, d* - *.
ti". . t,6 -

;fli r"p"rti:tbi- - '*.Keduanya adalah dua macam logat, demikian

yang dikemukakan oleh Al Kisa'i dan Al Farra'. i{ir aaala}r 'u. F
(peminuman; penelanan). Contohnya adalah bjq, (saluran air kotor),

yaitu tempat yang menelan air. Juga berarti 3ri;;1i (penelanan),

contohnyar pUi.tr 'U # e 6 t (menelan makanan yang ada di

mulutrya) apabila itt3t (ia menelannya). Penggunaan lafazh '{it

-yang merupakan perbuatan hewan lmal,rtriuk bernyawa]- untuk

menyatakan penghisapan yang menunjukkan bahwa itu tidak seperti

penghisapan yang biasa terjadi secara berangsur-angsur. : r

t5 X*SS (dan hai langit thuia} berhenttlah). Kata Lyili
adatah 3r;i1i (menahan). Katimat J;5, {t afiinya adalah, hujan itu

berhenti. Maknanya adalah Allah memerintahkan langit rntuk
menahan perurrunan air. Didatrulukannya seruan kepada bumi

daripada langit, karena badai ini dimulai dari bumi.
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i6 ,fu; (dan air pun disurutlmn) maksudnya adalah air

berkurang. Dikatakan iar 7v (air itu surut) dan Uf ii:ei @ku

menyurutkarrnya).

'ifi '&; Qterintah pun diselesaikan) maksudnya adatah

dituntaskan, yakni Allah membinasakan kaum Nuh dengan tuntas.

erfi :{" 5;:Y (dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit

Judi) maksudnya adalah, perahu itu berlabuh di atas bukit yang

dikenal dengan bukit Judi, yaitu btrkit di dekat Maushal. Pendapat

lain menyebutkan, bahwa gr# adalah sebutan unhrk setiap bukit.

Contohnya ungkapan 7-aidbinAmr bin Naufal,

$-;itt'el;t & Att lc t1 ,7,2 ct 6f,, t7.. ct

9.,rP Ut'**' 
,r.l 

try

"Maha Suci Dia, sungguh Maha Sucilah Dia, kami berlindung

kepada-Nya

dan lrami mempercayai tasbihnya bu6t dan dataran tinggi.'

Ada juga yang mengatakan, bahwa itu termasuk bukti-bukti

surga, karena itulah berlabuh di atasnya.

i**,igf ;;X t:t:, :b (dan dikatatran,"Binasalah orang-orang

yang zhalim"). Yang mengatakan ini adalah Allah SWT, sehingga

dengan pengertian ini cocok dengan pennulaan ayatrya. Pendapat lain

menyebutkan, bahwa yarlg mengl*T,inj,aafn Nuh dan para

sahabatnya. Maknanya adalah ',#.$t 
?tstJ, 

tfy" Jli (a* dikatakan,

"Binasalah orang-orang yang zhalim"). Ini termasuk kalimat-kalimat

yang khusus untuk mendoakan keburukan. Mereka disebutkan dengan

sifat zhalim untuk menunjukkan batrwa itu sebagai alasan +
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pembinasaan, dan untuk mengisyaratkan kepada firman-Ny u,6: -U9$1

YAL t-li A (dan janganlah lcamu bicarakan dengan Alat tentang

or ang-orang yang zhalim itu).

Para ahli balaghah menyatakan bahwa ayat yang mulia ini

benar-benar mengandung kefasihan dan ketinggian bahasa yang luar

biasa'sehingga sulit untuk disifati. Selain itu tidak ada yang mampu

memberikan contoh yang mendekatinya sekalipun oleh para ahli

balaghah yang mumpuni, yang sangat mendalam pengetahuan di

bidang ilmu bayan, yang sangat menguasai ilmu bahasa, dan telah

mengkaji berbagai pidato orang-orang Arab dan'sya'ir-sya'ir para

penya'ir mereka, bahkan senantiasa berkecimpung di bidang

pendalaman ilmu-ilmu bahasa Arab dan rahasia-rahasianya. Telah

dikemukakan juga beragam pandangan untuk morjelaskan

kandtrngannya oleh sejumlah orang dari mereka, hingga berpanjang

lebar mengupas dan mejabarkannya. Semoga Allah merahmati kami

dan mereka semua.dengan rahmat-Nya yang luas.

Ibnu Abi Hatim rneriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-

Nya, q)GL '$ii (matra hanya ahtlah yang memihtl dosala), dia

berkata, "Yakni amalku. 'rj,* Q";cj.Yit3 Qa* aht berlepas diri

dari dosa yang kamu perbuat),yak 
,a 

dari apa yang kamu perbuat."

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaik*r meriwayatkan dari

Qatadalr mengenai firman-Nya, JWj,,tGi-J{5 6, Jt,C.it:

'i;l; i ga gan diwahyukan lcepada Nuh, bahwa seknli-koli tidak akon

beriman di antara kaummu, kecuali orang yang telah beriman haioD,

dia berkata, "Yaitu ketika Nuh mendoakan keburukan atas mereka, {

5t3j tn{fi:G,6{',$;i ganganlah Engknu biarknn seorans pun di
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antara orang-orang lcafir itu tinggal di atas bumi) (Qs' Nuu! [71]:

26)."

Ahmad dalam Az-Zuhd,Ibnu Al Mundzir dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Al Hasan, dia berkata, "sesungguhnya Nuh tidak

pernatr mendoakan keburukan atas kaumnya hingga turunnya ayat ini.

Saat itulah terputusnya harapannya terhadap mereka, maka beliau pun

mendoakan keburukan atas mereka."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-

Nya, 
"r11i$ 

frr lLrrro ituianganlah lcamu bersedih hati),dia berkata,

"Maksudnya adalatr t*; X (karena ittr janganlah karnu bersedih

hati)."

Ilnu Abi Hatim, Abu Asy-syaikh dan Al Baihaqi

meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya, V; 6,6fft &Yt
(dan buatlah bahtera itu dengan pengawNan dan petunjuk walrytt

Kami),dia berkata "Maksudnya adalah dengan pertolongan Allatl dan

wahyu-Nya."

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan darinya, dia berkata,

"sebelumnya Nuh belum mengetahui bagaimana membuat peratru

(bahtera). Lalu Allah mewahyukan kepadanya untuk membuatnya

seperti tubuh burung."

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Abu Asy-Syaikh, Al Hakim dan

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, "RaSulullah

SAw bersabda, ,P |i'*Utitb};.11 11.*'.it yj G''SJti ot?

,ii;t;-k'j tW j ,f:u Y *titdii;.a ,* gr;jli ur

elry,W-.r:;:il :4'o:t:#i irJ;",41bt ,ls;* ,r,iuiL";i :ry
4 lrir yi;fi,)tr, q. ti * .t:fi;i Ji :J'6 vtf ui;i ,t'
'*i6.,sL ft, j;*,;t,1:ril3 Cr'&.; usj,*'opst it U* 9r3r
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',rt.'ff, 
"q::i,;s, t tlIL , dt'o1d";r ,p q" kir gi! $i ,'rii;

'#t ?t gi rtal 1#, }n' ei ir .lcir q l$i ,!. w-4 e,run nnggat

bersama knumnya selama seribu tahun htrang lima puluh sambil

terus menyeru merelca. Hingga di aHtir mosaltyct dia menanam pohon,

lalu pohon itu tumbuh besar dan merambah ke berbagai arah.

Kemudian dia menebangnya, lalu meniadikannya perahu [bahteraJ.

Orang-orang yang melalufurya menanyalan hal itu, dia pun

menjaiab, "Aht akan membuatrrya meniadi perahu." Moka orang-

orang pun mencemoohnya, dan mengatakan, "Io membuat perahu di

daratan. Bagaimana bisa berlayar?" Nuh meniawab, "Nonti knlian

alcan tahu." Setelah selesai pembuatannya, dan pusat air telah

memancarkon air, dan air pun semakin barryak hingga memenuhi

jalanan yang ditahtti oleh ibu seorang bayi. Ibu rtu sangat

menyayanginya. Makn dia p,m pergt ke gunung hingga mencapai

sepertiganya. Tatkala air mencapainya, dia terus naik hingga

mencapai puncak gunung. Tatkala air mencapai lututnya, dia

mengangkat bayi itu di antara kcdua tangannya, hingga air
menghanyutkannya. Seandafurya Allah mengasihi seseorang dari

antara merelm, tentulah mengasihi ibu sang bayi itu))'a2

Hadits ini dinilai dha'if oleh Adz-Dzahabi dalam Mustadrak-

nya terhadap Mustadr-ak Al Hakim. Tentang sifat peratru itu telah

diriwayatkan banyak hadits dan itsar, namun menyebutkannya disini

tidak banyak faidahnya.

Ibnu At Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya , oi. - +l:i #1 $ @iapa yang akan ditimpa oleh adzab

a2 Sanadnya dha'if.
HR. Al Hakim (2D43).
Al Hakim menilai sanad hadits ini shahih, sedangkan Adz-Dzahabi mengatakan,

"An-Nadhr dinilai dha'if olehpara ahli hadits."
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yang menghinakannya), dia berkata, "Yaitu penenggelaman. $" 3$
j+)' * (dan yang alan ditirnpa adzab yang kekaf), yaitu kekal di

dalam neraka."

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu. Abi

Hatim, Abu Asy-syaildt serta Al Hakim dan dia men'shahih-kanya,

dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Masa antara dalnuahnya Nuh dan

kebinasaan kaumnya adalah tiga ratus tatrun. Pusat pemancaran air

yang memancarkan air itu berada di India, dan peratru Nuh berputar di

Baitullah selama seminggu."

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan darinya" dia berkata

* 'rlil aAatatr mata air di Jazirah yang disebut mata air mawar."

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Ati bin Abi Thalib, dia berkata, "Pancaran air itu

dari masjid Kufah dari aratr pintu Kindah."

Telatr diriwayattcan juga darinya menyerupai ini dari jalur-jalur

lairurya.

Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi

Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia

berkata, " 'F\ladalah permukaan tanatr. Dikatakan kepada Nuh, 'Bila

engkau melihat air di permukaan tanah, maka naiklah engkau dan

orang-orang yang bersamamu (ke atas perahu)'. Orang Arab menyebut

permukaan tanah dengan sebutan,.ir3\i')';r.-

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ali tentang

firman-Nya, ',j31 j({o aia berkata *Maksudnya adalatr terbit fajar.

Dikatakan kepadanya: bita terbit fajar, maka naiklatr engkau dan para

sahabatnu fte atas perahu)."
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Diriwayatkan pula penafsiran lainnya mengenai 't'3f sehin

ini, dan kami telah mengisyaratkannya di muka. Diriwayatkan juga

banyak riwayat tentang sifat kisah dan apa yang dibawa oleh Nuh di

dalam perahu, bagaimana peristiwa penenggelaman kaumnya, berapa

lama peratru itu berlayar di permukaan air. Namun semua itu tidak

begitu terkait dengan penafsiran firman Allah SWT ini.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujatrid mengenai firman-Nya,

Q:;;,3ti;irl A@engan menyebut nama Allah di waldu berlayar

dan berlabuhnya), dia berkata, "Yaitu ketika mdreka naik, berlayar

dan berlabuh."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, dia berkata,

"Ketika hendak berlabuh dia mengucapkan, 'Bismillah,' lalu berlabuh,

dan ketika hendak berlayar dia mengucapkan, 'Bismillah,' lalu

berlayar."

Abu Ya'lq Ath-Thabarani, Ibnu As-Sunni, Ibnu Adi, Abu

Asy-syaikh dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Al Hasan bin Ali,
dia berkata, "Rasulullah SAW bersabd4 |lSnt 55 t ti1 ,9Vt b ,ft"tt;t
6:t,:€3"r*l d.r'tt1 ,a,;[1atfi lt fr,f'it *rlifr 1r ,-'r.$fi'ot
iifti iT dyryU ,i; ?s t$U (Pengaman umatht dari tenggelam bila

merelra menaiki perahu adalah mengucapkan, "Bismillaahil malikir

rafumaan, bismillaahi majreehaa wa mursaahaa, inna rabbi

laghafuurur rafuiim, wamaa qadarullaah haqqa qadrihi" [Dengan
menyebut nama Allah Yang Maha Menguasai lagi Maha Pemurah.

Dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnyo.

Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha

Penyayang. Dan mereka tidak mengagungkan Atlah dengan

pengagunganyang semestinyal dst. hingga akhir ayat)."43

a3 Sanadnya dha'if.
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Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani dan

Ibnu Mardawaih dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW. Diriwayatkan juga

oleh Abu Asy-5rui* darinya secaxa marfu'dari jalur lainnya.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah, dia berkata,

'Nama anaknya Nuh yang tenggelam adalah Kan'an."

Abdunazzaq, Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, Ibnu At Mundzir,

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikfi meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

dia berkata, "Dia adalatr anaknya, fttmun menyelisihinya dalam hal

niat dan perbuatan."

Ibnu Ali Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari

Ikrimah mengenai firman-Ny q i; ;$tifr ;1 bi;$'feG9 $ilak

ada yang melindungi luri ini dari adzab Allah selain Allah baiaJ
yang Maha Penyayang), dia berkat4 "Maksudnya adalah tidak ada

yang selamat kecuali para penumpang perahu."

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Al

Qasim bin Abu Barrah mengenai firman-Nya UI l?# 36 @an

gelombang menjadi penghalang antara lceduanya), dia berkata,

"Antara anaknya Nuh dan gunung."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ikrimah mengenai firman-

Nya, liV ,fi ,FtV- (hai bumi telanlah airmu), dia berkata, "Yaitu

dengan bahasa Habasyah."

Hadits ini disebutkan oleh Al Haitsami dalan Al Majma' (10/132), dan dia
berkata, "Riwayat Abu Ya'la dari Al Husanin bin Ali, di dalam sanadnya terdapat
Jabarah bin Mughlis, yang dinilai dha'if. Dari hadits Ibnu Abbas yang dinukil oleh
Ath-Thabarani dalam Al Ausath dan Al Kabir, dalam sanadnya terdapat Nahsyal bin
Sa'id, yang divonis matruk (riwayafrrya ditinggalkan)."
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Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari watrb bin Munabbih mengenai ,-$, aiu berkata,

"Menurut bahasa Habasyah artinya adalah telanlah."

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad,

dari ayatrnya, dia berkata, "Maknanya adalah minumlah, menurut

bahasa India."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim juga

meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Abbas

Saya katakan: Kepastian lafazh lir aan turunannya dalam

batrasa orang Arab cukup jelas dan gamblang, sehingga tidak perlu

mengurainya dengan bphasa Habasyah maupun India.

;,:

f# 6V 3:rt i"i.'LF,F U,4't'Y4 JVt

'34'";S 
OLu,rJE@ 

'qtg,S'u.'r$ JAA'OL\. -s;6

fu2>$ U H r*g 4 liJr1i'* ., J, 
";4 

Y 6itx'r

fr Zfr, j; rA -,y5 .1$ 6ii q. A^"q A:8

|at D 2 ,-.11.
'*t,S A (r5tj

i

t

t

i

Y;tlW,#-,$;6*. 5l{i"u;X;?W
(i/Lji?*$ LW6?o,y n(ti 1; e\W iK

"Dan Nuh bersera kepada Tuhannya sambil berkatar'Ya Tuhanku

ses ungguhnya anakku termas uk keluargaku, dan s es ungguhnya

janji Engkau itulah yang benar. Dan Engkuu adalah Hakim yang

s e a dil- adilny a' . Allah b er/irman r' H ai N uh, s e s un g g u h ny a dia

;4qf.itQ.$ 7 k ;',26, A,{:yif.3u

{
:

I
I
I
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bukanlah termasuk keluargamu (yang diianiikan akan

dis e lamatkan), s es un g g uhny a (p er b uatan) ny a p er b uatan y an g tidak

bailc Sebab itu janganlah kamu memohon kepada-Ku sesuatu yang

kamu tidak mengetahui (hakekat)nya Sesungguhnya Aku

memperingatkan kepadamu supaya kamu i angan termas uk orang-

orang yang tidak berpengetahuan'. Nuh berkata,'Ya Tuhanku,

sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon

kepada Engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui (hakekat)nyu

Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku, dan (tidak)

menaruh belas kasihan kepadoku, niscaya aku akan tetmasuk

orang-orang yang merugf, . Dilirmankanr' Hai Nuh, turunlah

dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari Kami atasmu

dan atas umat-umat (yang mukmin) dari orang'orang yang

bersamamu Dan ada (puta) umat-umolyang Kanti beri kesenangan

pada mereka (dalam kehidupan dunia), kemudian mereka akan

ditimpa adzab yang pedih dari Kamf . Itu adalah di antara berita-

berita penting tentang yang ghaib yang Kami wahyuhan kepadamu

(Muhammad); fidak pernah kamu mcngetahuinya dan tidak (pula)

kaummu sebelum inl Maka bersabarlah; sesungguhnya kesudahan

yang baik adalah bagi orang-ordng yang bertakwa.')

(Qs. Huud [11]: 45-49)

Makna ,rg, 'd, A1€3 @an Nuh berseru kepada Tuhannya)

adalah berdoa kepada-Nya, dengan bukti ada huruf/a'pada kalimat

,S U d'ityJ; Jlf' @ambil bterkata, "Ya Tuhanht sesungguhnya

analrku termasuk lceluargaht"). Karena merangkaikan sesuatu kepada

dirinya sendiri tidak dibolehkan, karena itu perlu adanya perkiraan

tersebut.
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Makna kalimat $t U d 'itLAttungguhnya anakku termasuk

keluargaht), bahwa dia termasuk keluaga yang Engkau janjikan

untuk diselamatkan, yaitu berdasarkan firman-Mu, A[,nY-, (dan

keluargaml,l). Bila ada yang mengatakan, bagaimana bisa Nuh AS

meminta pemenuhan janji Allah , alAt (dan keluargamu), sementara

uirrf. itu termasuk yang dikecualikan dari itu, dan Nuh

menges.rmpingkan indikasi pengecualian tersebut, yaitu A; 65 i Jy

3$ (n""oli orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya)?

JaWabannya: saat itu beliau belum mengetahui siapa yang telah

ditetapkan ketetapan terhadapnya, karena beliau mengira anaknya itu

termasuk orang-orang yang beriman.

'!"Ji, 3')6 'fy {am sesungguhnya ianji Englmu itulah yang

benar)yang tidak ada penyelisihan padanya, dan janji ini termasuk di

antarl itu.

',r{fi ig 5V (ao, Engkau adalah Hakim vang seatdil-

adilnya), yakni teliti dalam memberikan keputusan, sehingga tidak

pembatalan yang menembus keputusan-Mu. Satu pendapat

menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan 'rr5'fi'gadalah hakim

yang paling mengetatrui dan paling adil. Maksudnya adalah Engkau

lebih banyak ilmu dan keadilan di antara para hakim. Ada juga yang

mengatakan, bahwa Foit di sini bermakna memiliki hikmah, seperti

halnya kataistS(pemilik baju besi; tameng).

Kemudian Allah SWT menjawab Nuh dengan menjelaskan

bahwa anaknya itu tidak termasuk keumuman keluarga, dan bahwa dia

di luar itu karena adanya pengecualian tersebut.
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66 b A ,11 U- JG' (Altah berfi.rman, uHai Nuh,

sesungguhnya dia bukanlah termasuk lceluargamu [yang dijanjikan

akan diselamatkanJ) yang beriman kepadamu dan mengikutimu

walaupun dia termasuk keluargamu berdasarkan hubungan

kekerabatan. Kemudian Allah menjelaskan alasan yang

menyebabkannya kelu41 dari cakupan keumuman keluarga yang

menjelaskan kepadanya batrwa yang dimaksud dengan adalah kerabat

agamazbukan kerabat nasab saja Allah pun berfirman, e{*'*3; fr
(sesungguhnya [perbuatanJnya perbuatan yang tidak baik). Jumhur

membacany u fii,dengan bentuk rnasMar.Ibnu Abbas, Ikrimah, Al'

Kisa'i dan Ya'qub membacanya ]2b, dengan bentuk l'l. Makna

qira'ah yang pertama adalah bentuk mubalaghah (hiperbola) dalam

mencela sehingga seakan-akan dia itu sebagai perbuatan itu sendiri.

Asalnya f.b f fO t\ (mempunyai perbuatan yang tidak baik),

kemudian mudhaf-nya dibuang dan dijadikan perbuatan. Demikian

yang dikatakan oleh Az-Z,ajjaj dan lainnya. Sedangkan maknanya

menurut qira'ah yang kedua cukup jelas, yakni dia melakukan

perbuatan yang tidak baik, yaitu kufur dan tidak mengikuti ayahnya.

Kemudian Allah melarang beliau memohon yang seperti ini.

Allah berfirmary n& .*6i A (, iiri ii, (trUoO itu janganlah lcamu

memohon kepada-Ku sesuatu yang kamu tidak mengetahui

[hatretratJnya). Setelah Allah menlielaskan kepadanya tentang

ketidakbenaran apa yang diyakininya bahwa itu termasuk

keluarganya, selanjutrya Allatr melarang memohon hal yang semacam

itu. Walaupun larangan ini bersifat umum yang mencakup setiap

permohonan di mana si pemohon tidak mengetahui hakikat kebenaran

yang dimohonkan dari-Nya, namun tentunya hat ini rnencakup pula

permohonannya itu. Ayat ini menunjukkan fidak boleh berdoa
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memohonkan sesuatu yang tidak ketatrui keseuaiannya dengan

syari'at. Doanya itu disebut it:|. tq^g secara harfiyah juga berarti

pertanyaan; yakni di samping berarti permohonan; permintaan] karena

mengandung pertanyaan [yakni bukankah dia (anakku) termasuk

keluargaku (yang dijanjikan untuk diselamatkan)?1.

',M 'e 'rK J J\E; 'cL (sesungguhnaya Aht

memperingatknn kepadamu supnya kamu jangan termasuk orang-

orang yong tidak berpengetahuan) maksudnya adalah Aku
memperingatkanmu agar kamu tidak termasuk golongan orang-orang

yans jalql. Ini seperri firman-Nyu, (fi 4t-l;";'6{rfrW- (Allah

memperingatkon kamu agar [janganJ kembati memperbuat yang
seperti itu selama-lamanya) (Qs. An-Nuur [24]: 17). Pendapat lain

menyebutkan, bahwa maknanya adalah Aku mengangkatmu agar tidak

termasuk golongan orang-orang yang tidak berpengatahuan.

Ibnu Al Arabi mengatakan, "Id adalah tambahan dari Allah
dan peringatan yang digunakan Allah untuk mengangkat Nuh dari

kedudukan orang-orang yang tidak berpengetahuan, dan dengannya

Allah meninggikan kedudukan paru ulama yang mengamalkan

ilmunya."

Setelatr Nuh mengetahui bahwa permohonannya itu titlak
sesuai dengan realita, dan bahwa doanya itu hanya berdasarkan

asumsinya, segeralah beliau mengalor bersala serta memohon
ampunan dan rahmat

Fimran-Ny u, "& -* J.,frU <i,il'J 3y1;1 AL,-,, JG Qt"n

berlcata,'"Ya Tuhanht, sesungguhnya aht berlindung lcepada Engkau

dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aht tiada mengetahui

[hakekatJnya") maksudnya adala]r, Aku berlindung kepada-Mu dari

memohon kepada-Mu sesuatu yang aku tidak mengetahui

TAFSIR FATHUL QADIR 357



kebenarannya dan kebolehanny u. 4 E$$ @"" sekiranya Engkau

tidak memberi ampun kepadah) atas dosa dari doa yang kumohonkan

kepada-Mu karena ketidak tahuanku

-d?:3j (dan [tidakJ menaruh belas knsihan kepadah)

dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu sehingga Engkau

menerima taubatku.

'a=r2>if i rU (niscaya aht akan termasuk orang-orang

yang merugi) dalam semua amal perbuatanku, dan aku tidak

memperoleh keuntungan di dalamnya.

Firman-Nya qlA,E (Di/irmantran, " Hai Nuh, turunlah ").

Yang mengatakan ini adalah Allah, atau malaikat. Maksudnya adalah

turunlah dari peratru ke tanah, atau dari bukit ke dataran rendah,

karena bumi telah menela aimya dan telatr kering GuruQ.

ei.+ryo"(dengan selomat sejahtera dari Kami), yakni dengan

selamat dan aman. Ada juga yang mengatakan, maksudnya adalatr

dengan ucapan selamat.

" 6i: (dan penuh keberkatan), yalcrri nikmat-nikmat yang

tetap. Pengertian ini diambil dari pengertian ungkapan: i;t$ !)';.

(duduknya unta), yaitu 
,menetapnya 

unta tyakni berdepa]. Dari

pengertian ini ada istilah ]Slt 6to1am) karena tetap air di dalamnya.

Khithab untuk beliau ini menunjukkan diterimanya taubat dan

permohonan ampun beliau.

dfr' ,j;r\1yj lotor*u dan atas umat-umat [yang mukrntnJ

dari orang-orang yang bersamamu) maksudya adalah, yang terlahir

dari orang-orang yang bersamamu, yaitu keturunan orang-orang yang

358 TAFSIR FATHUL QADIR

r



bersama beliau di perahu itu. Ada juga yang mengatakan, bahwa

maksudnya adalah orang-orang yang di perafuu, karena mereka adalah

umat-umat yang bermacam-macam dan berbagai jenis binatang. Ada

juga yang mengatakan, bahwa yang Allah maksudkan dengan umat-

umat itu adalah orang-orang yang beriman dari keturunan orang-orang

yang bersamanya (di perahu).

Adapun yang dimaksud dengan firman-Nya, ? W'&
3i $(i V A% (dan ada [pulal umat-umat yang Kami beri

lresenangan pada mereka [dalam kehidupan duniaJ, kemudian mereka

akan ditimpa adzab yang pedih dari Kamf) adalah, orang-orang yarug

kafrr dari keturunan mereka hingga hari kiarnat. Kata il dibaa rafa'

pada kalim at ({*3"'!6{Oon ada [pulal umat-umat yang Kami beri

lresenangan pada mereka [dalam kehidupan dunia) karena berfrrngsi

sebagai Htabar dari mubtada'yang dibuang, yakni ;t enj (dan ada

pula dari antara mereka umat-umat). Pendapat lain menyebutkan,

balrwa marfurnya itu karena diperkirakan, Vi Lt<:;t (dan ada pula

umat-umat).

Al Akhfasy mengatakan, "Itu seperti halnya ungkapan: 
"*

UE ::*: t!6-; (aku berbicara dengan Zaid, sementara Amr duduk)."

Untuk selain qira'ah, Al Fana' membolehk ur, "rii3;L rbt1,

yakni dan ada pula umat-umat yang Kami beri kesenangan kepada

mereka. Makna ayat ini adalah dan ada pula umat-umat yang Kami

beri kesenangan kepada mereka dalam kehidupan dunia dengan

kesenangan di dalamnya, dan Kami berikan pula kepada mereka apa

yang menghidupi mereka darinya. Kemudian di akhirat kelak mereka

akan ditimpa adzab yarLg pedih dari Kami. Pendapat lain
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menyebutkan, bahwa penimpaan adz.ab itu bisa di dunia dan bisa juga

di akhirat.

Kata penunj* AB. (frz) menunjukkan kepada kisah Nuh.

Lafazh ini adalatr mubatada', dan kalimat-kalimat setelahnya sebagai

khabar.

.# -rC| a (adaloh di antma berita'berita penting tentang

yang ghai6) maksudnya adalatr, di antara jenis berita-berita penting

ten-tary yang giuib. Kata lili 
"aauf, 

bentuk jarnak aari ti yang

artinya ltjr @erita). Maksudnya adalah di antara berita-berita yang

ghaib yang tetatr engkau lalui di dalam surah ini.

Dhamir pada kalimat i$y-Ur* Oang Kami walryukan

lrepadamu [Muhammad) kembati kepada kisa]r. Penggunaan latazjr^

mudhari' [yang menunjukkan sekarang; tenga]r berlangsungl untuk

menghadirkan gambarannya.

aKY Qidak pernah), watrai Muhammad, Ti (JW Qramu

mengetahuinya dan tidak [puta) diketahui oleh ff; (kaummu)'

balrkan itu tidak diketatrui oleh kalian semua sebelum diwahyukan

atau sebelum waktu ini.

Ji6 @atra bersabarlaft) terhadap apa yang engkau jumpai

dari orang-orang kafir di masamu. Huruf fa' inl berfungsi untuk

mengaitkan yang setelahnya dengan yang sebelumnya.

"ririf iy-lrrrrnssrrhnya kesudahan yang baik) lagi terpuji di

dunia dan di akhirat.
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ai$t @dalah bagi orang-orang yang bertah,va) kepada

Allah lagi beriman kepada apa-apa yang dibawakan oleh para rasul-

Nya. Ini mengandung hiburan bagi Rasulullah SAW dan berita

gembira baginya, bahwa kemengangan itu adalah milik orang-orang

yang bertawa di akhir perkara, dan tidak dianggap apa yarug terjadi di

awal-awal perkara.

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Al
Hasan, dia berkata, 'Nfr berdoa kepada Tuhannya dengan

mengatakan,'Wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk

keluargaku, dan sesungguhnya engkau telah menjanjikan kepadaku

untuk menyelamatkan keluargamu, dan bahwa sesungguhnya anakku

termasuk keluargaku' . "

Abdwrazzaq, Al Firyabi, Ibnu Al Murdzir, Ibnu Abi Hatim,

Abu Asy-Syaikh dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia

berkata, "Tidak ada isteri seorang nabi pun yang berbuat zina."

Kemudian tentang firman-Ny a, ()6, ;{,liyls rrungguhnya

dia bulranlah termasuk kcluargamu), diaberkata, "Maksudnya adalah

tidak termasuk keluargamu yang Aku janjikan untuk Aku seslamatkan

bersamamu."

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan darinya,

dia berkata "sesungguhnya isteri-isteri para nabi tidak ada yang

beruina. dt f fu ftyAtsungguhnya itu perbuatan yang tidak baik)

maksudnya adalatr permohonanmu kepada-Ku itu, wahai Nuh, adalah

perbuatan tidak baik yang Aku tidak meridhainya bagimu."

Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Mujahid

mengenai firman-Nya, & .*,:AI 6I (, di;i ii' (sebab itu janganlah

lcamu memohon lcepada-Ku sesuatu yang kamu tidak mengetahui
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[hakekatJnya), dia berkata, "Allah menjelaskan kepada Nuh, ba]rwa

itu tidak lagi sebagai anaknYa."

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Zaid mengenai

firman-Ny a, (q ,i6" ql i!1{nai Nuh, turunlah dengan selamat

sejahtera dari Kami), dia berkata, "Turunlah (berlabuhlah), dan Allah

meridhai mereka."

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

Syaik*r meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'b Al Qaraztri, dia

berkata, "Salam sejahtera dan keberkahan itu mencakup setiap

mukmin, baik laki-laki maupun perempuan hingga hali kiamat. Dan

adzab yang pedih tersebut mencakup setiap kafir baik laki-laki

maupun perempuan hingga Hari Kiamat "

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, * i; i OfS

<X' (dan atas umat-umat [yang muhninJ dari orang-orang yang

bersamamu), yakni mereka yang dilahirkan (kemudian). Allah

menetapkan keberkahan bagi mereka karena telatr ada kesejahteraan

bagi mereka di dalam ilmu Allah ;i:#i;\ {r"" ada [putal umat-

umat yang Kami beri kesenangan pada mereka) maksudnya adalah,

dalam kehidupan dunia. 31 L\3LgA%t Qre*"aian mereka akan

drtimpa adzab yang pedih dari Kami), karena telah ada kesengsaraan

bagi mereka di dalam ilmu Allatr

Abu Asy.Syaikh meriwayatkan, dia berkata, ..Kemudian

kembali kepada Muhammad SAW dengan berfirman, ;ifi 
-rt\ n(ly.

&;, 1; 6W 1KY $yVJ Qtu adalah di antara berita-berita

penting tentang yang ghaib yang Kami wahyuknn t'eWao*1

[Muhammad\; tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak [pulaJ
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kaummu), yakni bangsa Arab,

adalah, Al Qur'an."

1i6 # n @ebelum iri) maksudnYa

;5 i'y;fe {yaQ\riib3+I ,"*-Jukip6f ):6!b

:;ni ;-;i Ayrj3 *'gr'$+:;\ ri;'@ 5Jti fi TS
's6 @ 6-* g;i{3 {;}, i)r$ "P",ri (,\,^L P4;

6, #\13 A-r, J,vA;; 6;9# 6'e3i;316 lAi
'fi#oL3(,'raqI J66ni"\ SY35 b1@l <,-,".*,

,r,b1 * G o'$ i*i u@ :'f;i9ier. S tffi
{F d,, Ly-We,:'+u ; i y XiI',r(,"Ki i; ;f & {95;t @
(;; ;;:"tj:tv' KL.y,&3U Klr6 3fi \16o9 @ I +t
(4$'evJj@ t"; n6 g& ;i i'yr*" x:;'{j ffr
\e' *; @ W vt:i'i, i*) v; i74,r; tF('uJ:$ \i;^

y*,ttfrj6 # eg g'A W) |;fi:fr6 ffi *91'Jt4

@ r; r5, ;6 t- 1;.{1 W W $6 i,y'Y\ "r;;ii t;'A $fu|

"Dan kepadia kaumAd (Kami utus) saudara meteka Huud' Ia

berkatar'Hai kaamku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada

bagimu Tuhan selain Diu kamu hanyalah mengada-adakan saia.
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Hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku inl

upahku tidak lain hanyalah dariAllah yang telah menciptakank*

Maka tidakkah kamu memikirhan(nya)?' Dan (dia berkata)r'Hai

kaumku,mohonlahampunkepadaTuhanmulalutobatlahkepada-
Nya, nr;caya Dia menurunkan huian yang sangat detas atasmu'

dan Dia akan menambaihkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan

janganlah kamu berpaling dengan berbuat.dosa,. Kaum Ad berkata,
-,ftii 

Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu buktiyang

nyata,dankamisekali.kalitidakakanmeninggalkansembahan-
sembahan kami karena perkataanfittt, dan kami sekali-kali tidak

akan mempercayai kamu. Kami tidak mengatahan melainkan

bahwa sebagian sembahan kamitelah menimpakan penyahit gila

atas dirimu'. Hud menjawabr'sesungguhnya aku jadikan Allah

sebagai saksi, dan saksikanlah olehmu sekalian' bahwa

sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan'

dari selain-Nya, sebab ituialankanlah tipu dayamu semuanya

terhadapku dan ianganlah kamu memheri tangguh kepadaku

SesungguhnyaakubertawakkalkepadaAllahTuhankudan
Tuhanmu Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan Dia-lah

yang memegang ubun-ubunnya' Sesungguhnya Tuhanku di atas

jalan yang lurus. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku

telah menyampaikan kepadamu apa (amanat) yang aku diutus

(untuh menyampaikan)nya kepadamu' Dan Tuhanku akan

mengganti ftamu) dengan kaumyang lain (dari) kamu; dan kamu

tidakdapatmembuatmudharatkepada-Nyasedikitpun.

sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pemelihara segala sesuatu"

DantatkaladatangadzabKam6KamiselamatkanHuddanorflng-
orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari Kami; dan

Kami selamatkan (pula) mereka (di akhirat) dari adzab yang berat"

Danitulah(kisah)kaumAdyangmengingkaritanda-tanda
kekuasaan Tuhan mereka, dan mendurhakai rosul-rasul Allah, dan
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mereka menurati perintah semua penguasa ya.ng sewenang-wenang

lagi menentang (kebenaran). Dan mereka selalu diikuti dengan

kutukan di dunia ini dan (begitu pula) di Hari Kiamat. Ingatlah,

sesunggahnya kaumAd itu kaJir kepada Tuhan-mereka. Ingatlah,
kebinasaanlah bagi kaumAd (yaitu) kaum Hud itu."

(Qs. Huud [11]: 50-60)

Firman-Ny a: tiri i6 eG lV (pon kepada kaum Ad [Kami

utusJ saudara mereka Hud).Kalimat ini di-othf-kan kepada A5 !i:

4 (aon sesungguhnya Kami telah.mengutus Nuh)maksudnya adalah,

dan sesungguhnya Kami (uga) telah mengutus kepada kaum

saudara mereka, yakni salah seorang dari mereka, yaitu Hud. Kata

sebagai athf bayan (perangkai keterangan). Kaum Ad adalah para

penyembah berhala. Penjelasan semacam ini telah dipaparkan di

dalam surah AI A'raaf. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa kaum Ad

itu terdiri kaum yang pertama dan kaum lainnya, dan mereka ini

adalah kaum Ad yang pertama, sedangkan kaum Ad lainnya adalah

Syaddad dan Luqman beserta kaum mereka yang disebutkan di dalam

firman-Nya, )ql 9$(:l Waitu| penduduk Iram yang mempunydi

bangtnan yang tinggi) (Qs. Al Fajr [89]: 7). Asal Ad adala]r nama

seorang lelaki yang kemudian menjadi nama kabilah, seperti halnya

Tamim, Bakr dan serupanya.

{**!\6 rU)Y,lsetratt-trali tidak ada bagimu Tuhan selain

Dia). Kata i,rft dibu"u 9fi, dengan harakat lmsrah pada huruf ghain

sebagai lafazh,dibaca juga dengan rafa'karena terlepas dari 1i!. Kata

ini dibaca juga dengan nas hab sebagai is t itsna' (pengecualian).

Ad,

lr;l
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1fr) $ A ol@amu hanyalah mengada-adapan saia)

maksudnya adalah, tidaklah kalian menjadikan tuhan selain Allah

kecuali kalian berdusta tentang Allah Azza wa Jalla'

i(emudian beliau bercakap-cakap dengan mereka- Beliau

mengatakan , trA ,{"'$"\ $ ,*- (Hai paumht, aht tidak meminta

upah kepadamu bagi seruanht fnl) maksudnya adalah, aku tidak

meminta upah dari kalian atas apa yang aku sampaikan kepada kalian

dan apa yang aku nasihatkan kepada kalian, yaitu petunjuk untuk

menyembah Allah saja, dan bahwa tidak ada Tuhan bagi kalian selain-

Nya. Dhamir-nya kembali kepada kandungan redaksinya. Maknanya

telah dikemukakan dalam kisah Nuah.

O,L, 6;f :F *VCl o\@pahku tidak tain hanvatah dari

Allahyang telah menciptalcanfta) maksudnya adalah, upahku yang aku

minta tidak lain kecuali dari yang telatr menciptakanku, karena Dia-

lah yang menggajarku atas hal itu.

'b*,,y,J @apa tidakkah pamu memiHrpantnyal?) bahwa upah

para pemberi nasihat itu dari Tuhan semesta alam. Suatu pendapat

menyebutkan, bahwa pada kisah Nuh yang lalu disebutkan dengan

kata ill (harta),sedangkan di sini disebutkan f"l t"putl karena pa{a

kisah Nuh setelah itu disebutkan kata ',,,rtttyakni ;i'l,jb @udang-

gudang rezeki dan.kekayaan dari Allah)l sehingga penggunaan kata
,.
JliJl (harta) di sana lebih sesuai.

Kemudian Hud menunjuki mereka untuk memohon ampun dan

bertaubat. Maknanya adalatr mohonlah ampunan kepada-Nya atas

dosa-dosa kalian yang telah lalu, dan bertawassullah kepada-Nya

dengan taubat. Tarnbahan keterangan seperti ini telah dikemukakan

dalam kisahNuh.
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Kemudian beliau memotivasi mereka untuk mendapatkan

kebaikan yang segera dengan keimanan itu. Beliau pun berkatu, Uj-
{,14i,(niscoya Dia menurunkan hujan) maksudnya adalah }ir

(hujan). |StfUIE Oang sangat deras atasmu) maksudnya adalah,

melimpah. Kalimat ini berada pada posisi nashab sebagai hal. Kavffr

Hudd adalah para pekebun, para petani (bercocok tanam) dan ahli

bangunan. Tempat-tempat tinggal mereka dibuat dari pasir yang

terletak di antara Syarn dan Yaman

't-.j' {yfi ?''r- j (dan Dia aknn menambahkan kekuatan

kepada kelanatanmu). Kalimat ini di-athf-kan kepada ,bj-
Maksudnya adalah kekuatan yang ditambahkan kepada kekuatan

kalian, atau kesuburan kepada kesuburan tanah kalian, atau kemuliaan

kepada kemuliaan kalian.

Az-Zajjaj mengatakan, "Maknanya adalah menambahkan

kekuatan kepada kalian dalam hal kenikmatan."

<),; W;i.trJ (dan janganlah kamu berpaling dengan

berbuat dosa) maksudnya adalah, janganlah kalian berpaling dari apa

yang aku serukan kepada kalian dengan tetap berhda di dalam

kekufuran.

Kemudiarr kaumnya menjawab dengan jawaban yang

menuqjukkan betapa jahil dan dungunya mereka. \+(, 3ri4ijl3
'g3$,{Xaum Ad berlcata,*Hai Hud, kamu tidakmendatangkan kepada

lrami suatu bukti yang nyata") maksudnya adalah, hujjah yang jelas

untuk prjakan kami dan yang dengannya kami bisa mempercayaimu.

Demikian ini mereka katakan dengan tidak mengakui hujjah-hujjah
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Allah dan bukti-bukti-Nya yang beliau bawakan kepada mereka,

karena mereka membangkang, keras kepala dan jauh dari kebenaran'

(#:; -Srg y 6 (dan pami sepali-lali tidak almn

meninggalkan sembahan-sembahan kami) yang biasa kami sembah

selain Allah.

Makna -af; $ 1t*reno perkataanmr,l) adalah, dalam keadaan

kembali karena perkataanmu. Jadi, zharf-nya berada pada posisi

nashab sebagai naL G)*, i\ '., 173 @an kami sekali-kali tidak

alan mempercayai kamu) maksudnya adalah, tidak mempercayai

sesuatu pun yang engkau bawakan.

Firman-Nya: sjL,q! ;;A A:j;;l *y 35 oL(Kami tidak

mengatalran melainkan bahwa sebagian sembahan Immi telah

menimpaknn penyakit gila atas dirimu) maksudnya adalah, kami tidak

mengatakan kecuali batrwa sebagian tuhan-tuhan kami yang engliau

cela dan engkau bodohkan karni karena menyembahnya telah

menimpakan penyakit gila kepadamg, hingga dari kegilaanmu itu

muncullah apa yang engkau katakan kepada kanli dan berulang kami

kau mengatakan itu kepada kami agar bisa terlepas darinya. Kalimat

]\i lt7 daniryi artinya sakit karena perkara itu.

Lalu beliau menjawab mereka dengan jawaban yang

menunjukkan ketidak pedutiannya terhadap mereka dan keyakinannya

serta tawakkalnya kepada Tuhannya, dan bahwa orang-orang kafir itu

tidak akan mampu melakukan sesuatu pun yang mereka inginkan

terhadapnya, karena hanya Allah SWT yang dapat mendatangkan

madharat dan manfaat.
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1#A 6i t'1
tir OL 36 (I{ud menja'n,ab, "sesungguhnya alat

jadikon Allah sebagai saksi, dan saksilmnlah") oteh kalian se*rru, !1

T;Wfc;. (bahwa sesungguhnya alru berlepas diri dari apa yang

lmmu persehfiuknn) itlu.

.*i O: (dari selain-Nya) maksudnya adalah, dari penyekutuan

kalian dmi selian Allah tanpa adanya izin untuk itu.

'./ z ,lV; ,rry @ebab itu jalankanlah tipu dayamu semuanya

terhadapku) dan juga tuhan-tuhan kalian jika memang benar

sebagaimana yang kalian klain bahwa tuhan-tuhan itu dapat

mendatangkan madharat kepadaku, dan bahwa tuhan-tuhan itu telah

menimpakan penyakit gila kepadaku.

o:3bi7 i (dan janganlah lamu memberi tangguh kepodalat),

tapi segerakanlah dan lakukanlah yang ingin kalian lakukan. Ini
menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap mereka dan berhala-

berhala yang mereka sembah sehingga memekakkan telinga mereka

serta menampakkan ketidakmampuan dan ketidakberdayaan mereka

atas apa pun.

Firman-Ny u, K$ {? ;ttl :F ik} i; (sesungsthnya aku

bertawalrlral trepada Allah Tuhanht dan Tuhanmu),Dialah yang akan

melindungiku dari tipu daya kalian, sekalipun kalian melakukan

berbagai upaya untuk menimpakan madharat terhadapku. Barangsiapa

yang bertawakkal kepada-Nya, maka Dia melindunginya.

Setelah beliau menerangkan kepada mereka tentang

tawakkalnya kepada Allah, dan keyakinannya akan perlindungan dan

penjagaan-Nyq beliau mensifati-Nya dengan apa yang menyebabkan

tawakkal kepada-Nya, dan berserah diri kepada-Nya karena ketuhan-
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Nya mencakup dirinya dan juga mereka, dan bahwa Dialah pemilik

segala sesuatu, dan bahwa ubun-ubun semua hewan yang melata di

bumi berada di tangan-Nya, di dalam cengkraman-Nya dan di bawah

kekuasaan-Nya. Ini adatah gambaran yang sangat menghinakan dan

merendahkan, karena bila mereka menahan'tawanan dan hendak

melepaskanrtya serta bersikap baik terhadapnya, maka mereka

mencukur ubun-ubunnya, talu menjadikan itu sebagai tanda

penguasaannya. .

Al Farra' mengatakan, "Makna WL" '\f' adalah

memilikinya dan menguasainya'"

Al Qutaibi mengatakan, "Maksudnya adalah menguasainya,

karena yang memegang ubun-ubunnya berarti telatr menguasainya."

'*A,adalatr jambul rambut depan kepala.

'Kernudian 
beliau mengemukakan alasan untuk hal itu dengan

mengatakan , # +t, I9 d"rly{tttungguhnya Tuhanht di atas ialan

yang lurus) maksudnya adalah, Dia di atas kebenaran dan keadilan,

sehingga tidak akan menguasakan kalian atasku.

Firman-Nya: fti og (Jika kamu berpating), yakni riV, wi
salah satu huruf ta'-nya dibuang. Maknanya adalatr jika kalian terus

berpaling dari seruan ini dan terus menerus di atas kekufuran.

K\ .*, ilri V 'f4i6 i:ffi lmaka sesunggvhnva aht telah

menyampaiftan lcepadamu apa [amanatJ yang aht diutus [untuk

menyampaikanJnya kepadamu), tidak ada lagi kewajibanku selain itu,

dan iku telah menyampaikan hujjah kepada kalian.

f* e;, q a;iA (dan Tuhanlat akan mengganii tkaml

dengan Imum yang lain [dariJ lmmu).Ini adalah redaksi permulaan
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untuk menegaskan ancaman pembinasaan. Maksudnya adalah

mengganti dengan kaum lainnya pada tempat tinggal dan harta kalian.

Bisa juga kalimat ini di-athf-kan kepada K{,6 3ti (maka

sesungguhnya aku telah menyampaiknn kepadamu). Hafsh

meriwayatkan dari Ashim, bahwa dia membacanya Ltlrt:t, dengan

sukun padatuxuf fa'karena dibawakan kepada posisi Kisl3JJ..

,. / '/ lraL{n lryt}t 'tri @"" kamu tidak dapot membuat mudharat

kepada-Nya sedikit pun) maksudnya adalah,dengan berpalingnya

kalian, dan kalian tidak akan mampu membuat madharat yang banyak

dan tidak pula yang sederhana.

(o ,6, $S;; iylrrrungguhnya Tuhanlat adatith Maha

Pemqlihara segala sesuatu) maksudnya adalah,menjaga dan

mengawasi serta menjaganya dari segala sesuatu. Ada yang

mengatakan bahwa b ai sini bermakn a lam, sehingga maknanya

adalah Maha Pemelihara untuk segala sesuatu, maka Dialah yang

memeliharaku dari apayang akan kalian timpakan kepadaku.

Firman-Nya: g5 ;Vf1J, lnan tutkala datang adzab Kami),

yaitu pembinasaan kaum Ad. A:. t|;t; t5l5 $;^ (4 (Kami

selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia) dari

kaumnya. C;')4,(dengan rahmat dari Kami), yakni dengan rahmat

yang besar dari kami. Karena tidak ada seorang pun yang dapat

selamat kecuali dengan rahmat dari Allah. Ada juga yang mengatakan,

keimanan. We,tli|.(dari adzab yang berat), yakni keras. Ada yang/-. ,i

mengatakan, "bahwa itu adalah udara panas yang masuk ke dalam

hidung mereka.
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Firman-Nya: 
o"G{y; 

lOan itulah [kisahJ kaum Aa.hl adala]t

mubtada' dar_ khabar. Muannars-nya kata penunjult berdasarkan

kabilah. At Kisa'i mengatakan, bahwa di antara orang Arab ada yang

tidak men- tashrifkata".r6 aan menetapkannya sebagai nama kabilah.

tri gt\'lr3r4 (yang mengingkari tanda-tanda lcekuasaan

Tuhan mereka) maksudnya adalah, kufr11 terhadapnya dan

mendustakannya serta mengingkari mukj izat-mulgizat'

*: i*A (dan mendurhakai rasul-rasul Altah), yaitu Hud

saja, karena pada masa beliau tidak ada rasul lain selain beliau.

Penggtrnal an lafazhjarnak di sini, karena mendustakan seorang rasul

berarti mendustakan semua rasul. Ada juga yang mengatakan, bahwa

mereka mendufhakani Huud dan para rasul sebelwnnya. Atau mereka

itu, seandainya Allah mengutus beberapa rasul kepada mereka,

niscaya mereka mendustakan para rasul itu.

z ,iz tD .!; c-t-'rl. , ,
# lY ,yA w) (dan merepa menuriti perintah sefnua

penguasa yang sewenang-wenang lagi menentang [kebenaran])' itifla;lt

adatah 'i$r Oang sombong; congkak), sedangkan x5ir uaaan y*g

lalim yang tidak menerima kebenaran dan tidak tunduk kepada

kebenaran.

Abu Ubaidah mengatakan, *'t$3t adalah adalah 
"rt'

(menyimpang), sedangkan fur;ir dan furLir adalah yang menentang

dengan penyelisihan. Dari pengertian ini, maka keringat yang keluar

disertai darah disebut fu6."

Ar-Rajiz mengatakan,
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rArlpltt;L
"sungguh aht ini sudah tua, alat tidak'mampu durhalca."

Firman-Nya:'aA 6tri t* A\fr\ (Dan mereka selalu diikuti

dengan kutukan di dunia ini), yutu dijauhkan dari rahmat dan diusir

dari kebaikan. Maknanya adalah bahwa kutukan itu menimpa mereka

dan tidak melepaskan mereka selama mereka di dunia. ;7g;\;l-, gr"

[begitu pulal di Hari Kiamat), sehingga mereka dikutu di sana

sebagaimana mereka dikutuk di dunia.

#iW t'{" iy$ (ingatlah, sesungguhnya kaum Ad rtu kafir

kepada Tuhan mereka) maksudnya adalah, $.t <U"Vada Tuhan

mereka). Al Farra' mengatakan, "Maksudnya adalah mengingkari

nikmat Tuhan mereka. Kalimat 'rf/k aan grbtF artinya sama (aku

mengingakrinya; kufrr kepadanya), seperti kalimat ifjS aarr'i'o:fa
(bersyukur kepadanya; berterima kasih kepadanya).

;i ,5 )q6; Ji lngalah, kebinasaanlah bagi tcaum Ad

[yaitu| kaum Hud itu) maksudnya adalah,mereka tetap dijauhkan dari

rahmat Allah. [Jr adalah Siiir (kebinasaan), UJr 3uga berarti

dijauhkan dari kebaikan. Dikatakan r3rij - W- - ( artinya tertinggal

dan jaulr. Dan dikatakan t36i - '$; - qi. artr,nya binasa. Contohnya

ungkapan An-Nabighah,

U,t) JtAt t.6"i ytk, J*#t\o:u;x
"Malm janganlah trau binasa, karena lcematian kan merengut

dan setiap orang, suatu hari kelakpasti kan lenyap."
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S eoran g PenYair mengatakan,

l;i | 49: o'r! Lii, eY;.i* ,# ':rt 11

,'Tiadalah berguna penuturan tentang lmumwanita mereka bagikt

karena aku telah membunuhyang selain ftaum telaki merekayang

tidakbinasa."

Telah dipaparkan pada penjelasan terdahulu, bahwa orang-

orang Arab biasa menggunakan lata7,rlini di dalam doa dengan makna

kebinasaan

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

Syaikh meriwayatkan dari Qatadah, ";1$Si 
"ifi & *\gidak tatn

hanyalah dari Attah yang telah menciptatranh), yakni *
(menciptakanku)."

Ibnu Asakir meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, dia berkata,

"Allah telah menahan hujan yang sangat deras dari kaum Ad selama

tiga tahun, lalu Huud mengatakan kepada mereka, f '6$ \t fi

fi,;^; ?# iAt S-;;Ayfj3 (mohontah ampun kepada Tuhanmu

lalu tobatlah ftepada-Nya, niscaya Dia menurunftnn huian yang

sangat deras atasmu), namun mereka tidak melakukannya bahkan

terus menerus dalam kesesatan."

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Harun At-Taimi mengenai

firman-Nya, 61,t, f4{" i\3\ ,P) @*"aya Dia menurunkan

hujan yang sangat deras atasmu) dia berkat4 "Yakni pir tht'3ao;'"

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

Syaikh mbriwayatkan dari Mujatrid mengenai firman-Ny4 'e1ri
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kepada kekuatanmu)."

Ibnu Abi Hatim.dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari

Ikrimah mengenai firman-Ny", #.; JyG ?""j (dan Dia akan

menambahkan kelatatan kepada kelantanmu), dia berkat4 "Yakni
anaknya anak."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai finnan-

Nya, rilr, \4-(. J;; A;iA Jy 35 ol (Kami tidak mengatakan

melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan

penyakit gita atas dirimu), dia berkata, "Yakni OHu. |llkt
(menimpakan penyakit gila atas dirimu)."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, dia
berkata, "Tidak ada seorang pun yang takut terhadap pencuri biasa,

binatang buas ataupun syetan nan durhaka lalu dia membaca ayat ini,
kecuali Altah memalingkannya darinya."

Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaik*r meriwayatkan dari'Mujahid

tentang firman-Ny", UgJ +t, ,& i,, '{ry(sesungguhnya Tuhanht di

atas jalan yang lurus), dia berkata, "Maksudnya adalahkebenaran."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Malik mengenai

firman-Nya, t*qlli(adzab yang berat)dia berkata, ',yakni keras.,,J . 
,v ,

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syailfi meriwayatkan dari

Qatadatr mengenai firman-Nya, # ,,,Y ${r"mua penguasa yang

sewenang-wenang lagi menentang fidebenaranJ), dia berkata, ..yakni

yang musyrik."
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. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, dia berkata,

"'i,.,Jjt adalah'Ou,l6ir (yang sulit; membangkang; keras kepala). "

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari As-

Suddi mengenai firman-Ny u, 'iA $tri ,* A\i;\ (dan mereka selalu

diikuti dengan lattulmn di dunia ini), draberkata, "Tidak ada seorang

nabi pun yang diutus setelah Ad kecuali melaknat melaui lisannya."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Qatadah mengenai ayat

ini, dia berkata, "Mereka diikuti oleh dua laknat dari Allah, yaitu

laknat di dunia dan laknat di akhirat."

;i* $ ; K ?:,l b\5 ,A\Giilyf i6 ;; lV *
t aj 4't'yl4yrl.3'i tii;cft a- r;s6 *$, :; F t1;1

,l cLt 6vv 35.ti'# 6t4is S *; q'Kr MijG
i; c 4 J" LL ot- j;.;st .-fi-JE @ v) Afiix E;")r

,r-F'* 6i+i 6,"i,i e:; oL81 <- ali o3'^fr i, #r;
S5 $ *J e ;u*u r;ililut'. ?7 fi 'JE -rS, -ati

ib,-t3 4 w 3\iiti;{3@ {di ut {:rv ;h6#
\4L (4 *1'G61 G) 

"&'* 
36 6):')6';*

Uy, I <l;3 Ly*; ;; tyir,'#r.ffi W( 659
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<E; Oi."- ofiu 2e 
;Ai W 45i :6s );f

@ ;;i ta;i,{1 e't rcY,j3 ;y-tt W-i;,rr t ;g
"Dan kepada Tsamud (Kami atus) saudara mereka Shalih. Shalih

berkatar'Hai kaumku, sembahtah Altah, sekali-kati tidak ada

bagimu Tuhan selain Dia Dia telah menciptakan kamu dari bumi
(tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah
amp un an-Ny a, ke mudian b e rto b at I a h kep a d a-Ny a S e s un g g ah ny a

Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa

h amb a-Ny a)' . Kaum Ts amud b er kata r' H ai S h atih, s es un g g u hny a
kamu sebelurn ini adalah seseorang di antara kami yang kami

harapkan, apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa
yang disembah oleh bapak-bapak kami? dan sesungguhnya kami

b etul- b et ul dalam ke rag u an y ang nien g g e lis a h k ai te r h adap ag ama
yang kamu serukan kepada kamf . Shalih berkatar rHai kaumku,
bagaimana pikiranmu jika aku ,netnpunyai bukti yang nyata dari
Tuhanku dan diberi-Nya aku rahmat (kenabian) dari pada-Nya,

maka siapakah yang akan menolong aku dari (adzab) Allah jika aku
mendurhakai-Nya Sebab itu kamu tidak menambah apa pun

kepadaku selain daripada kerugian. Hai kaumku, inilah unta betina
dari Allah, sebagai mukjizat (yang menunjukkan kebenaran)
untukmu, sebab itu biarhanlah dia makan di bumiAttah, dan

janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apa pun ydng
akan menyebabkan kamu ditimpa adzab yang dekat,. Mereka

membunuh unta itu, maka berkata ShalihrrBersukarialah kamu
sekalian di rumahmu selama figa hari, itu odalah janji yang tidak

dapat didustakan'. Maka tatkala datang adzab Kami, Kami
selamatkan shalih beserta orang-orong yang beriman bersama dia
dengan rahmat dari Kami dan (Kami selamatkan) dari kehinaan di
hari itu Sesungguhnya Tuhanmu Dia-lah Yang Maha Kuat lagi
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Maha Perkasa Dan satu suara keras yang mengguntur menimpa

orang-orang yang zhalim itu,lalu mereka mati bergelimpangan di

tempat tinggal mereka, seolah-olah mereka belum pernah berdiam

di tempat itu. Ingatlah, sesungguhnya kaum Tsamud mengingkari

Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Tsamud"'

(Qs. Huud [11]: 61-68)

Firman-Ny a: LL+i'i6'";i J$ 1oo" kepada Tsamud [Kami

utusJ saudara mereka Shalih). Kalimat im di-athf-l<an kepada yang

,"b"1o*rrya. Perkiraannya adalah U,tb'igt t:fi Jlri'atti (dan telah

Kami utus kepada Tsamud saudara mereka Shalih). Pembahasan

tentang ini dan juga tentang kalimat "fr $AK1,'ifi!i';l ,fi1nat
knumlat, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain

.Dia), 
sama dengan yang sebelumnya pada kisah Hud.

Al Hasan dan Yahya bin Watsab membacanya t,* iyt,
dengan tanwin di semua tempat. Sementara para ahli qira'ah lainnya

berbeda-beda, kadang men-tashrif-nya di suatu tempat dan tidak men-

tashrif-nya di tempat lainnya. Pemberlakuan tashrif berdasarkan

penakwilan wahyu, sedangkan tidak diberlalarkannya berdasarkan

penakwilannya sebagai kabilah. Demikian dua talonilan yang shahih

mengenai ini.

,iii ,l 
FU io lOta telah menciptapnn kamu dari bumi

[tanahJ) maksudnya adalah, memulai penciptaan kalian dari tanah,

karena setiap manusia berasal dari tulang punggung Adam, sedangkan

Adam diciptakan dari tanah. W yfi) (dan menjaditmn kamu

pemalonurnya) maksudnya adalatr, menjadikan kalian sebagai

pemakmurnya dan penghuninya. Pengertian ini diambil dari
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ungkapan:

rumahnya

'o)tt 6>ti Lrj '$bi (fulan menyerahkan pengelolaan

kepada si fulan); yakni umra. Jadi, bentuk 
'S;ai'y i"i

'{,1

bermakna 'Jrli, seperti halnya q6\ yang bermakna qEi

t'""-'"ff:ffi;'::;:];an,,,Maknanya 
adarah €3,;br j,bi

(memanjangkan umur kalian). Umur mereka berkisar antara tiga ratus

hingga seribu tahun."

Pendapat lain menyebutkan, batrwa maknanya ad{ah

memerintatrkan kalian untuk memahnurkannya dengan pembangunan

tempattempat tinggal dan penanarnan pepohonan.

;ifi6 Qrarena itu mohonlah ampunon-Nya),yakni mohonlah

ampunan kepada-Nya unhrk dosa-dosa kalian akibat penyembahan

berhala-berhala.

$yf$'j (lumudtan bertobatlah kepada-Nya) maksudnya

adalatr, kembalilatr kepada penyembahan-Nya.

+4 Qj d"tSyttrtrnssuhnya Tuhanlat amat dekat frahmat-

NyaJ lagi memperkcnanknn [doa hamba-NyaD maksudnya adala]r,

cept mengabulkan permohonan orang yang bedoa kepada-Nya.

Pemtahasan tentang ini telah dipaparkan di dalarn penafsiran sr:rah Al

Baqarah, yaitupada ayat: d-ili",?a' *)'L3 g,, tU"t* [jav,abtahJ,

bahwasarryq Aht adalah dekat. Aht mengabulkan permohonqn orang
yang mendoal (Qs. Al Baqarah t2l: 186))

Firman-Nya:Tl:6 Ji $:.; q (g'i'&tJ6 6or* rsamud

berlrata, "Hai Shalih, sesungguhnya knmu sebelum ini adalah

seseorang di antara kami yang kami harapkan") maksudnya adalah,
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dulunya kami mengharapkanmu menjadi pemimpin kami yang

dipatuhi dimana kami bisa memperoleh manfaat dari pandanganmu

dan bisa bahagia dengan kepemimpinanfllu, yaitu sebelum kau

mengaku sebagai nabi dan seruanmu kepada tauhid. Suatu pendapat

menyebutkan, bahwa Shalih mencela hrhan-tuhan mereka, dan mereka

mengharapkan agar Shalih kembali kepada agama mereka. Namun

ketika Shalih mengajak mereka kepada Allah, mereka berkat4 "Telah

pupus harapan itu terhadapmu."

Pertanyaan pada kalim at $Vta, 
"\ti 

ii'rt($ @pakah kamu

melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-

bapak kami?) untuk mengingkari. Mereka mengingkari ini terhadap

beliau. Kalimat 't5 iberada pada posisi nashab karena harfjarr yang

dibuang, yakni iX l(r. Makna $Ur.'rTri adalah $:jq '$;- ts€ 6 lapa

yang biasa disembah ot"h Uuput -bapak kami). Ini bentuk penceritaan

yang telah lalu dengan menggunakan lafazh sekarang untuk

menghadirkan gambarannya.

yi ly&X qi\ ,16$ (dan sesungguhnya kami betul-betul

dalam keraguan yang menggelisahknn terhadap agama yang knmu

serulran kepada kami). Kata -'3 dibentuk aan 4:1 vl6 - 'A3i, artinya

adalah aku melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan keraguan.

Yakni keraguan jiwa dan tidak adanya kemantapan. Atau dari 'q\l

h'jt yang artinya F; )rt (meragukan). Maknanya adalah

sesungguhnya kami benar-benar merasa ragu mengenai apa yang

engkau serukan kepada kami, yaitu menyembah Allah semata dan

meninggalkan penyembahan berhala-berhala.

1lD

I

i

380 TAFSIR FATHUL QADIR



Firman-Ny a: oJ u i3{. iF ,r 'L 
"y 

};-.4 ,iK- Jv $hatih

berlrata, "Hai kaumht, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai

bukti yang nyata dari Tuhanlal') maksudnya adalah, hujjah yang

nyata dan bukti yang benar.

)+ A;tt;j (dan diberi-Nya alat dari pada-Nya), yakni dari sisi-

Nya, 'a3:2 lrahmar), yakni kenabian. Kendati perkara-perkara ini

benar-benar terjadi, namun menggunakan nada keraguan untuk

mengimbangi kondisi orang-orang yang diajak bicara, karena mereka

dalam kondisi yang meragukan itu sebagaimana yang mereka

kemukakan mengenai diri mereka tadi.

6fr A J;;- 2; @aka siapakah yang al<an menolong aku

dari [adzabJ Allah). Kalimat itri adalah pertanyaan yang bermakna

penafian, yakni tidak ada penolong bagiku yang dapat melindungiku

darj.adzab Allah.

,:rV" oyliit* alat mendurhakni-Nya) dalam menyampaikan

risalah dan mengawasi kalian serta lalai dalam melaksanakan

penyampaian yang diwaj ibkan atasku.

,F.$i(3 (sebab itu, knmu tidak menambah'apa pun trcpadah)

dengan rintangan kalian terhadapku, +-F '& (selain daripada

kerugian) dengan menjadikanku rugi karena menggugurkan amalku

dan menantangkan adzab Allah bagiku.

Al Farra' mengatakan, "Maksudnya adalatr menyimpangkan

dan menjauhkan dari kebaikan." Pendapat lain menyebutkan, bahwa

maknanya adalah sebab itu kalian tidak menambah apa pun kepadaku

dengan dalih-dalil agama nenek moyang kalian itu selain bukti

kerugian kalian.
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Firman-Ny a: i,11 ;{ 'aJ;6 .- ,fri (Irai kaumku, inilah

unta betina dari Allah, sebagai mulcjizat [yang menunjukkan

kebenaranJ untulcntu). Penafsiran ayat ini telah dikemukakan dalam

surah A1 A'raaf. Makna ''"if" Qadalah mukjizat yang nyata. Kata

'4G berada .pada posisi nashab karena berfungsi sebagai hal

(keteranga kondisi), sedangkan 117 jugaberada pada posisi nashab

sebagai hal dan'i4l', y*rg letaknya didahulukan daripadanya, karena

bila dibelakangkan maka sebagai sifatnya. Pendapat lain

menyebutkan, bahwa ;i fi(' (upta betina dari Allah) sebagai badal

dari .e4-6 (ini), dan 'H sebagai khabar. Penjabaran yang pertama

lebih tepat. Allah mengatakan, ;l'rJl( [secara harfryatr berarti: unta

Atlah], karena Allah mengeluarkannya untuk mereka dari bukit sesuai

dengan permintaan mereka. Ada juga yang mengatakan, bahwa unta

itu dikeluarkan A[ah dari sebuah batu besar.

iti ,ri e iLU lii:i $ebab itu biarkanlah dia makan di

bumi Allah) maksudnya adalah, biarkanlah unta itu memakan

rerumputan yang biasa dimakan binatang di bumi Allah.

Abu Ishaq dar. Az-Zaijaj mengatakan, "Boleh juga lafazh

i?-tUerada pada posisi rafa' sebagu hatdan permulaan lialimal"

Kemungkinan maksudnya adalah asalnya sesuai dengan

tuntutan bahasa Arab, dan bukannya pada ayat ini. Karena yang jadi

sandaran adalah q ira' ah-q ira' ah yang diriwayatkan secara shahih.

#,6ti3'i: @o" ianganlah karnu mengganggunya dengan

gangguan apa pun). Al Farra' mengatakan, "Maksudnya adalatt

,P
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dengan penyembelihan." Yang benar, bahwa larangan itu bersifat

lebih umum dari itu.

t jl(:;ft? (yang akan menyebablmn lmmu ditimpa adzab

yang deknr). Kalimat ini adalah jawab lafazh larangan, yakni dekat

dari penyembelihannya, dan itu hanya berjarak tiga hari.

Firman-Nya:1.-ifi3 (Mereka membunuh unta itu) maksudnya

adalatr, Namun mereka tidak mengindahkan perintah Shalih dan tidak

pula larangannya, bahkan mereka menyelisi semua itu, hingga mereka

prln menyembelih unta tersebut.

llf,t (natra berknta) maksudnya adalah, Shalih kepada

mereka, a$7 "iiX 6Lrt:' a ljii (bersukarialah karut sekalian di

rumahmu selama tiga hari) maksudnya adalah, bersenang-senanglah

kalian dengan kehidupan kalian di rumah-rumah kalian selama tiga

hari, karena hukuman akan diturunkan kepada kalian setelatr itu. Suatu

pendapat menyebutkan, bahwa mereka menyembelih unta itu pada

hari Rabu, lalu mereka masih tetap tinggal pada hari Kamis, Jum'at

dan Sabtu, lalu adzab menimpa mereka pada hari Ahad.

' Kata penunjuk 4!t (frz) menunjukkan kepada apa yang

ditunjukkan oleh perintah untuk bersenang-senang selama tiga hari.

"Kb 
k3 @aAonianii yang tidak dapat didustaknn) maksudnya

adalah, * ytk p, irrlu huruf jar-nya dibuang karena ittiba'

(pengikutan), atau karena termasuk kategori kiasan, seakan-akan bila
janji telah dilaksanakan maka itu adalah benar dan bukan kedustaan.

Bisa juga sebagai mashdar, yakni: qk P 1i.1 (anji yang bukan

kedustaan)
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Firman-Ny",()1 M-|fi (Maka tatkala datang adzab Kami)

maksudnya adala!, rii.tib (adzabKami), atau: .rl'.riit git gli (perintah

Kami untuk terjadinya adzab).

r, 14, & V( <r-ig At (S lxami setamatkan

Shalih beserta orang-orang yang beriman bersama dia dengan

rahmat dari Kami), penafsirannya telah dikemukakannya pada kisah

Hud.

*;;- rt> 5$ @an [Kami selamatpanJ dari pehinaan di hari

itu), dan Kami selamatkan mereka dari kehinaan pada hari itu, yaitu

hari pembinasffrl mereka dengan suara menggr,rntur yang mematikan.

b:d, uautah tehinaan dan kenistaan. Pendapat lain menyebutkan,

balrwa maksudnya adalah dari a&ab Hari Kiamat. Pemaknuum yang

pertama lebih tepat. Nafi' dan Al Kisa'i membacanya )"i, dengan

harakatfathah padahuruf mimkarcna dianggap mendapat bentuk dari

mudhaf ilalr. Sedangkan yang lainmembacanya )n6, dengan harakat

lrasrah. 'i--/1J1bfli i 513 Llgesungguhnya Tuhanmu Dialah Yang

Maha Kuat lagr Maha Perkdso), Maha Kuasa lagi Maha

Mengalahkan , yarrlgtidak dikalahkan oleh apa pun.

Firman-Nyu, '^4\ W O-$i {13 loan satu suara lceras

yang mengguntur menimpa orang:ordng yang zhalim itu) maksudnya

adalah, pada hari keempat semenjak penyembelihan unta tersebut.

Suara itu mengguntur hingga mereka mati. Penggunarm fi'l Qcata

kerja) di sini, karena iAi dan ifut artinya sama di samping

bentuk ta'nits ini tidak hakiki. Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu
adalah pekikan Jibril. Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu adalah
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suara mengguntur dari langit yang mencabik-cabik hati mereka hingga

mereka mati. Dalam surah Al A'raaf telah dikemukakan ayat: i)31i*

i1!.li (Karena itu mereka ditimpa gempa) (Qs. Al A'raaf [7]: 7S).

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa kemungkinannya itu terjadi

setelah terjadinya suara yang mengguntur.

ej-"- AiHE (lalu mereka mati bergelimpangan di

tempat tinggal mereka) maksudnya adalah, berguguran pada wajah

mereka dalam keadaan mati berlumuran tanah seperti halnya burung

yang bergelimpangan

Wli:, { ;V geolah-olah merelm belum pernah bterdiam di

tempat l/z) maksudnya adalah, seakan-akan mereka belum pernah

bertempat tinggal di negeri mereka atau pemukian mereka itu. Kalimat

ini berada pada posisi nashab sebagai hal (keterangan kondisi).

Perkiraannya adalah mereka dalam keadaan seperti yang tidak pemah

ada dan tidak pernah tinggal,

trJ'U?L i:# iy-{l 1r n g a t I a h, s e s u n g gu hny a kau m T s a mu d

mengingkari Tuhan merelm). Penggunaan yang zhahir pada posisi

yang tersembunyi bertujuan untuk menambah kejelasan. Kekufuran
mereka diungkapkan kembali kendati itu sudah diketahui adalah

sebagai alasan untuk doa keburukan atas nlereka. 3;i!t;71(ingatlah,

lrebinasaanlah bagt lcaum Tsamud). Al Kisa'i membacanya dengan

tanwin. Penafsiran kisah ini telah dikemukakan dalam suratr Al
A'raaf, silakan merujuknya agar bisa memadukan kedua kisahnya

sehingga bisa saling menambahkan faidah.

. Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari As-Suddi mengenai.

firman-Ny a, ,$ii $ FYq'; (Dia telah menciptakan kamu dari bumi
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[tanahJ), dia berkata, "Maksudnya adalah f':\i ',y W
(menciptakan kamu dari tanah)."

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan

dari Mujahid mengenai firman-Nya, W K;lSg (dan menjadikan

lramu pemakmurnya); dia berkata, "Yakni: W '€'*t (menjadikan

kamu pemakmurnya)."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Zaid mengenai

firman-Nya, (4 K;:r:;f (dan meniadikan kamu pemalcrnurnya), dia

berkata, "Yakni menjadikanmu sebagai khalifahriya."

Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Mujahid

mengenai firman-Nya, # * rr.Si (i @ebab itu kamu tidak

menambah apa pun kepadalru selain daripada kerugian), dia berkata,

"Maksudnya adalah tj*"11$1 o1itS16 (kamu tidak menambahkan

apa pun kecuali kerugian saja)." ,

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-syaikh juga meriwayatkan

serupa itu dari Atha' Al Khurasani

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari lbnu Zaid mengenai

firman-Nya, <,g, e)-'. C 'lfiU Qalu mereka mati

bergelimpangan di tempat tinggal merekn), dia berkata, "Maksudnya

adalah sebagai mayat-mayat. "

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Ny u, W 'ril- i o1Y (seotatt-olah mereka belum

pernah berdiam di tempat itu), dia berkata, "Maksudnya adalah

seakan-akan mereka tidak pemah hidup di tempat itu."
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Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan darinya,

dia berkata, "Yakni seakan-akan mereka tidak pernah dimakmurkan di

tempat itu."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah, dia berkata,'

"Yakni seakan-akan mereka tidak pernah mendapat kenikmatan di

tempat itu."

r- J 4 6 p; U:tir;'$6 :;A\'etu-W 3'), r{i
i< . o), ,tz Jz ,)z 2 < l, 1 4J'rz .fi-rzz(/(-,f$$, ',+ y14n)u &H At t S{ frrtrf;ffi €D # b,

@ rj;; o$4 {':i$rM

5t:6t fr'yka,)F etuj.

,'it:"ti {{;;W :{t';S @ +3 ;; i);wj -$&J 
lJ 6

* t:r;r'3;* W d); 6.*J'6 @ 4;fr_ i{.rL ;J5 e5 :fi ,r,
;i'iifi\tjb'q*dt'rtrrt @ Wtgr& 3V7g

u)ietLi, (6sr11 @E A 3; fi\'eAi iA K& t:Kii

@rr3,i

"Dan ses ungguhnya utusan-utusan Kami (malaikat-malaikat) telah

datang kepada lbrahim dengan membawa kabar gembira, mereha

men g uc ap kan r' S e lamaf . I b r ahim meni aw ab r' S e lamatlah r' maka

tidak lama kemudian lbrahimmenyuguhkan daging anak sapiyang

dipanggang. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak

menj amah ny a, Ibrahim memand.ang aneh p erb uatan mereka, dan

merdsa takut kepada mereka Malaikat itu berkatar'Jangan kamu
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takut, sesungguhnya kami adalah (malaikat-malaikat) yang diutus
kepada kaum Luth'. Dan isterinya berdiri (di balik tirai) lalu dia

tersenyum, makqKami sampaikan kepadanya berita gembira

tentang (kelahiran) Ishak dan sesudah Ishak (lahir pula) Ya'qub.

Isterinya berkatar' S ungguh mengherankan, ap akah aku akan

melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan

ini suamiku dalam keadaan yang sudah tua pula? Sesungguhnya

ini benar-benar sesuatu yang sangat aneh'. Para malaikat itu
berkatar'Apakah kamu merosa heran tentang ketetapan Allah? (Itu
adalah) rahmat Allah dan keberkatan-Nya, dicurahkan atas kamu,

hai ahlul bait! Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha
Pemurah'. Maka tatkala rasa takut hilang dari lbrahim dan berita

gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoil jawab dengan

(malaikat-malaikat) Kami tentang kaum Luth. S es ungg uhny a

Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun lagi pengiba dan

suka kembali kepadaAllah. Hai lbrahim, tinggalkanlah soal jawab

ini, sesungguhnya telah datang ketetapan Tuhanmu, dan

sesungguhnya mereka itu akan didatangi adzab yang tidak dapat

ditolak." (Qs. Huud llllz 69-76)

Ini adalah kisah Luth AS dan kaumnya, yaitu anak paman

Ibratrim AS (sepupunya). Negeri Luth berada di tepian Syam,

sedangkan Ibrahim di negeri Palestina. Ketika Allah menurunkan para

malaikat dengan membawakan adzab untuk kaum Luth, mereka

melewati Ibrahim dan singgah di rumahnya. Sementara masing-

masing malaikat itu berpenampilan bagus. Mereka mampir kepada

Ibrahim untuk menyampaikan bbrita gembira tersebut, sehingga

Ibrahim mengira mereka sebagai tamu, mereka adalah Jibril, Mikail
dan Israfil. Ada yang mengatakan bahwa mereka berjumlah sembilan

malaikat. Ada juga yang mengatakan sebelas. Berita gembira yang

mereka sampai kepada Ibrahim adalatr tentang kelahiran anaknya. Ada
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juga yang mengatakan tentang pembinasaaan kaum Luth. Penafsiran

yang pertama lebih tepat.

67 $G (mereka mengucapkan, "selamat"). Lafazhini berada

pad? posisi nashab karena li'! muqaddar (kata kerja yang

diperkirakan), yakni: 6/.a'*b riL 1U*i mengucapkan, "Selamat"

kepadamu)

?e J(, (Ibr ahim menj aw ab, " Sel amatl ah"). Kalimat ini dibaca

rafa"karcna berfungsi sebagai Htabar dari mubtada' yang dibuang,

yakni & *t ftalian diperintatrkan oleh Dzat Yang Matra

Sejahtera). Atat marfu' karena sebagai mubtada'sedangkan khabar-

nya dibuang, perkiraannya adalah iW "# (semoga keselamatan

juga dilimpahkan kepada kalian).

46 (maka tidak lama kcmudian), yakni Ibrahim, U+,iq,l

# (menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang). Mayoritas

ahli nahwu mengatakan, bahwa J ai tirri bermakna ,F @r"ggu)

maksudnya ailalah, maka tidak lama kemudian hingga Ibrahim'

menyuguhkan. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa kalimat ini

berada pada posisi nashab dengan menggugrnkan harf iarr,
perkiraannya adalah iE'ol',* 4 rii maksudnya adalatr, tidak lama

Ibrahim setelatr datang membawakan dagrng anak sapi yang

dipanggang. 6 ini berfungsi sebagai penafir demikian yang dikatakan

oleh Sibawaih.

Al Farra' mengatakan, *l;b; 
4 tli (tidak larna

kedatangannya)."
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Pendapat lain rirenyebutkan, bahwa 6 ini sebagai maushul, dan

itu sebagai mubtada', sedangkan khabar-nya # b, '1; 6
(menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang). Perkiraannya

adalah * P, '^4"t.'$ ,n4it!.l. 4 e$A (maka yang didiamkan

Ibrahim adalah menyuguhkan daging anak.sapi yang dipanggang).

|i}At uautah yang dipanggang. Ada juga yang mengatakan, yang

dipanggang dengan panasnya bebatuan tanpa disentuh api secara

langsung. Kalimat u,3t i - 613Jr i:; artinya meletakkan daging

kambing di atas bebatuan yang dipanaskan untuk mematangkannya,

dan ini disebut haniidz..Ada juga yang mengatakan bahwa "ti- *intu
olr- (gemuk). Ada yang mengatakan, bahwa i:rAr a6vlshtl;flr 1y*g
dibersikan dengan air panas). Ada pula yang mengatakan bahwa itu

adatalr '6r.*,,ilt (yang matang), yaitu ,IP yang berma*"i&. Beliau

menyuguhkan anak sapi, karena sapi merupakan kebanyakan harta

mereka saat itu.

Firman-Ny 
": dL 3; { &i f; (*' 1u"t* tattmta ditihatnya

.tangan merela tidak menjamahnya) maksudnya adalah, tidak

mengulurkan tangan mereka" kepada suguhan itu sebagailnana halnya

orang yang hendak makan.

iyH' (Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka).

Kalimat 'airfJ dar- ifiilf serta tf$Zl'y berarti mendapatinya tidak

sebagaimana biasanya. Contohnya ungkapan seorang penyair,

ebttr'&st'tt.4r u 'o'51 ,$$ its 6t €fJG
"Kau memandanglat aneh, padahal tidak ada yang kau pandang aneh

dari berbagai kejadian itu selain uban dan kebotalcan."
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Di sini dipadukan dua logatnya. Contoh lain yang memadukan

dua logat untuk kata ini adalah ungkapan seorang penyair,

)" ,.{. $Pt e.;; t1f <1 ',f i:-tk ':'S;i t;te Jz J V,, t,.

"Jila suatu negeri telah memandanglru aneh atau aku memandangnya

aneh

malm aht pergi bersama elang menuju kerumunan orang."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa kalimat 'o'f:i (Anda

memandang aneh) berarti Anda melihatnya dengan mata Anda,

sedangkan kalimat A;J (Anda memandang aneh) artinya adalah

melihatnya dengan hati Anda. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa

Ibrahim memandang anehnya hal itu pada mereka, karena kebiasaan

mereka, apabila ada tamu yang bertandang dan tidak memakan

makanan yang disuguhkan, maka mereka mengira bahwa tamu dia

membawa keburukan

'-4 A*'lS (dan merasa tahtt kepada mereka) maksudnya

adalah, merasa takut di dalam dirinya terhadap mereka. 'J 
"i adalah

takut dan khawatir. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa makna ',*\i

adalatr menyembunyikan rasa takut di dalam dirinya. Pendapat

pertama lebih tepat berdasarkan pemaknaan bahasa. Contohnya

ungkapan seorang penyail,

Gj yb't a'4at;\i;
o , , .1 o' tc c 'y ,-".1- ,JV'-p.3J-;l ,L/,

*Kala tulrang pos datang mengantarkan kertas yang berisi anjuran

hati pun merasa tahtt karena kertasnya."
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Seakana-akan Ibrahim mengira mereka turun dengan

mebmawa perintah yang tidak disukainya, ata:u untuk mengadzab
kaumnya.

' t7A, Ufi (malaikat itu berkata, "Jangan kamu talcut").

Mereka mengatakan ini kendati Ibrahim belum mengatakan apa-apa
yang menunjukkan rasa takutnya, tapi beliau hanya merasa takut
dalam dirinya. Kemungkinan mereka menyimpulkan takutnya beliau
itu dari tanda-tandany4 misalnya karena tampak pada wajahnya. Atau
mereka mengatakan itu setelah Ibrahim mengatakan suatu perkataan
yang menunjukkan rasa takutnya, sebagaimana yang disebutkan di

dalam surah Al HUr, 'bA '& $ JG (berkata lbrahim,

"Sesungguhnya kami merasa talat kepadamu.") (Qs. Al Hijr [15]:
52). Namun di sini tidak disebutkan karena sudah cukup dengan yang

di sana.

Kemudian mereka memberikan alasan atas larangan takut itu

dengan mengatakan, .tJ ,:' i);g*3 (:y4esungguhnya kami adalah

[malailrat-malaikatJ yang diutus kepada kaum Luth) maksudnya

adalah, kami diutus secara khusus kepada mereka. Atau mungkin
sebelumnya Ibrahim telah mengatakan suatu perkataan dimana ini

sebagai jawabannya, seperti dalam firman-Nyu, , 6 'F.E 13 JE

6* * Jytl"it (iyrj6, @ '"j:;t\ (bertcata [putal rbrahim,

"Apalrah urusanmu yang penting [selain ituJ hai para utusan? "
Meralra menjawab, "Kami sesunggahnya diutus kepada lmum yang
berdosa') (Qs.Al Hijr [5]: 57-58).

Kalimat ;K# !:+ KW (dan isterinya berdiri [di batik

tiraiJ lalu dia tersenyum) berada pada posisi nashab sebagu hat
(keterangan kondisi). Suatu pendapat menyebutkan, bahwa isterinya
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Ibrahim berdiri di balik tabir saat mereka sedang berbincang-bincang.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa dia berdiri saat melayani para

malaikat, sementara Ibrahim duduk. ilLialt di sini adalah senyum

sebagaimana yang dikenal, yaitu karena takjub atau senang, demikian

yang dikatakan oleh Jumhur. Sementara Mujahid dan Ikrimah

mengatakan, bahwa itu adatah haid, seperti ungkapan seorang penyair,

t+$ * $y67t^?i?)

zl c . /

6t?';-g|At {,F

"Sungguh akan kugauli pengantinht saat dia suci,

dan aku menjauhinya bita dia sedang haid."

Yang lain mengatakan,

Ol* * ,.r-lt C' ,jt;

t;Lst'a'y ;rr\li UL.bi

"Darah haid kelinci haid di atas batu

bagailran darah kctalatan saat berhadapan (dengan musuh)."

kelinci haid. Sebagian ahli bahasa mengingkari adanya kxa'c31*
dalam perkataan orang-orang Arab yang berm atirrral*b (haid).

3tu1y, Wli$ (maka . Kami .sampailan kepadanya berita

gembira tmtang [ketahiranJ hhak). Ztratrimya' bahwa penyampaian

berita itu setelah tersenyumnya isterinya. Al Farra' mengatakan,

bahwa dalam ,redaksi ini ada kalimat yang didatrulukan dan

dibelakangkan. Maknanya adalah,maka Kami sampaikan kepadanya

berita gembira, maka isterinya'tersenyum karena gembira (mendengar
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I

Muhammad bin Ziyad dari kalangan ahli qira'ah Makkah

rnembacany ai '&i4, dengan hankat fathah pada huruf fta'. Namun

Al Mahduwi mengingkarinya.

,z 2.. /-t. -lqp- 'pL 
-rV, 

6$ @an sesudah Ishak flahir putal Ya'qub).

Hamzah, Ibnu Amir dan'Hafsh membacanyu 6.fi3, dengan noshab

karena dianggap sebagai maf'ul darifi'l yarrg ditunjukkan oleh lafazh

(-tli{ (maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira). Seakan-

akan yang dikatakan: dan Kami anugerahkan Ya'qub kepadanya

setelah kelahiran Ishaq. Al Kisa'i, Al Akhfasy dan Abu Hatim

membolehkan kata !fr-berada pada posisiTarr.

Sementara Al Fa.rra' mengatakan, "Tidak boleh iarr kecuali

dengan mengulangi harf j arr -nya. "

Sibawaih mengatakan, "Jika Anda mengatakan, i\t {-lrol;
..t .a. .1 .'# ,r;l:: ,,r;l 'U (aku melewati Zaid permulaan hari kemarin, dan

kemarin juga Umar) maka ini sangat buruk, karena.berarti anda

memisahkan majrur dengan yang menyertainya sebagaimana

meminsahkan arfiaru j ar dan mai rur."

Sedangkan yang lain membaca kata 4j"4 dengan rafa'karcrn

dianggap sebagai mubtada', dan Hwbar-nya adalah yang sebelunnya.

Suahr pendapat menyebutkan, bahwa rafa' itlu dengan pet|'traan fi'l
yang dibuang, yakni: $L3;;-:(dan akan terlahir pula untuknya), atau

q 4, (dan ditetapkan juga untuknya). Di sini, berita gembira ini

ditujukan untuk isteri Ibrahim, dan untuk Ibrahim dalam firman-Nya,

* *U-,'^i;3:'$ (Matra Kami beri dia kabar gembira dengan seorang

anakyang amat sabar) (Qs. Ash-Shaatraat[37]: 101) dan firman-Nya,
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* & t-tjjrSj (Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya

dengan kelahiran seorang anak yang alim [Ishak) (Qs. Adz-

Dzaariyaat [51]: 28), karena keduanya berhak mendapatkan berita

gembira itu, sebab terlahir dari keduanya.

Kalimat t*-;t- 56 (isterinya berkata, "sungguh

mengherankan") adalah kalimat permulaan sebagai jawaban atas

pertanyaan yang diperkirakan. Seakan-akan dikatakan: Lalu apa yang

yang dikatakannya?

Az-Zajjaj berkatq 'Asalnya di S- lalu huruf ya:nya diganti

dengan alif karcrn lebih ringan daripada huruf ya' dan harakat

kasrah."

tni butan berarti mendoakan.l6ir 6eUinas&ur; kecelaan) bagi

dirinya, tapi sebagai kalimat yang banyak terlontar dari yul,ut kaum

wanita bila sedang takjub/kaget dengan sesuatu. Asal l[$lt makna

adalatr 'a- Ft ftehinaan), lalu banyak digunakan untuk setiap perkara

yang mengerikan.

Pertanyaan pada kalimat '3;* (Y
"iy,

(apalrah aht akan

melahirlcan anak padahal aht adciloh seorang perempuan tua)

menunjukkan kekagetan, yakni bagaimana bisa aku melahirkan

sedangkan aku seorang wanita yang sangat tua. Kalimat'F)i - cr'j;e,

secara takhfif atan pun dengan tasydid, t:F)St tly:s artinya sangat tua

usia. Dan dikatakan TF au"i:W.Sedangkan bry,dengan harakat

lrasrah pada hwuf jim, maknanya adalah qi* '&b (besar

pantatnya). Suatu pendapat menyebutkan, bahwa saat itu usianya

sembilan puluh sembilan tahun. Ada juga yang mengatakan sembilan

puluh tahun.
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W J:, t|:(t gan ini suamiht dalam keadaan yang sudah

tua pula) maksudnya adalah, dan suamiku ini, Ibrahim, juga seorang

yang sudah tua, tidak bisa menghamili wanita. Kata 63 d'baca

nashab karena berfungsi sebagai hal (keterungan kondisi), dan amil-

nya adalah makna kata penunjuk. Dalam qira'ah Ubay dan Ibnu

Mas'ud disebutkan, 43, dengan rafa' karcna dianggap sebagai

khabar mubtada', atau khabar setelah khabar, atan khabar dafi

mubtada' yang dibuang. Menurut pendapat pertama, maka e
(suamila) sebagai badat dari kata penunjuk. Ada yang mengatakan,

bahwa saat itu Ibrahim berusia seratus dua puluh tahun. Ada juga yang

mengatakan seratus tahun. Wanita yang diberi kabar gembira itu

adalah Sarah, isterinya Ibratrim. Yang mana dili budak

perempuannya, yakni Hajar, telah lahir Isma'il. Sarah pun berharap

bisa memiliki anak, namun dia merasa pufus asa karena sudah tua, lalu

Allah menyampaikan berita gembira kepadanya melalui lisan

malaikat-Nya. ;

U* 2d Lii' (Ly (sesurggrhnya ini benar-benar sesuatu

yang sangat aneh) maksudnya adalah,berita gembira yang disebutkan

oleh para malaikat itu tentang akan latrirnya anak sementara dia dalam

usia yang sangat tua, dimana wanita yang seusia itu tidak pemah ada

yang melahirkan, maka ini sungguh mengherankan.

Kalimat 4t\ j b G\ Sti Qtara maloikat itu berlwta,

*Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah?") ini adalah

kalimat permulaan yang merupakan jawaban atas pertanyaan yang

diperkiraan. Pertanyaan ini adalatr pengingkaran, yakni bagaimana

baisa kalian merasa heran terhadap qadha dan qadar Allah, padahal

tidak ada sesuatu pun yang musthail bagi-Nya? Mereka mengingkari
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itu kendati yang diherankan itu sesuatu yang di luar kebiasaan, kafena

dia di rumah kenabian. Bagi wanita yang seperti itu tentu tidak luput

uituk mengetahui bahwa ini dari kekuasaan Allah SWT. Karena itulah

mereka mengatakan, .;ii jA K$ frKjj 
^i 

ifi ([itu adatahJ

rahmat Altah dan keberlmtan-Nya, dicurahkan atas kamu, hai ahlul
bait), yakni rahmat yang meliputi segala sesuatu. Sedangkan

keberkahan adalah pertumbuhan dan pertambahan. Ada juga yang

mengatakan, bahwa rahmat itu adatah kenabian, sedangkan

kbberkahan adalah keturunan dari bani Israil karena banyak nabi dari

keturunan mereka. Kata ,;4i jii OiUuru nashab karena berfungsi

sebagai pujian atau pengkfiususan. Beralihnya khithab dari bentuk

tunggal ke bentuk jamak wrtuk maksud lebih umum.

l* z ta.'$ ial\ (sesungguhnya Allah Maha Terpuji) maksudnya

adalah,melakukan hal-hal yang menyebabkan terpuji-Nya dari para

hamba-Ny u. 3j Qagi Maha P emur ah), banyak memberikan kebaikan

kepada para hamba-Nya. Kalimat ini adalah alasan untuk kalimat

,."4i S{\ K# llKjj ;i'i ii5 (n" adatahJ rahmat Auah dan

kcberlatan-Nya, dicurahlmn atas kamu, hai ahlul bait).

Firman-Nya: Ul 'etL & (i'; (i luot o tatkala rasa tahtt

hilang dari lbrahizr) maksudnya adalah, rasa takut di dalam dirinya.

tk b t-61 tyuf."i daxi kalimat @fl ori"y" adalah takut kepada

sesuatu. Contohnya ungkapan An-Nabighah,

d'-r+ qY p-re} L€tG

"Malm diapun tahtt knrena suara anjing-anjing,

hinggo dia pun menurut karena tahtt dan lchatycitir."
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6;i{\ 'i'iii 6a" berita gembira telah datang kepadanya),

yakni tentang kelatriran anak, atau perkataan mereka: ,.in{ (Jangan

lramu talat).

tj ;;, ,t $*q (dia pun bersoai jau'ab dengan [malaipat-

malaikatJ Kami tentang kaum Luth). Al Al*rfasy dan Al Kisa:i

mengatakan, bahwa 6# tqrt*i bentuk mustaqba[] pada posisi $'56-

[yakni bentuk madhi] sehingga sebagai jawab il (tatkata), karena

penimpalnya berbentuk madhi dan bukanny a mus taqb al.

An-Nahhas mengatakan, "Digunakannya latazh mustaqbal

pada posisi itu sebagaimana halnya ditempatkannyamadhi pada posisi

mustaqbal dalam kalimat syarat."

Ada juga yang mengatakan, bahwaiawaD dibuang, dan lafaztr

$*4- berada pada posisi nashab sebagai hal (keterangan kondisi),

demikian yang dikatakan oleh Al Farra'. Perkiraannya adalatr maka

tatkala rasa takut hilang dari Ibratrim, dan berita gembira telah datang

kepadanya, dia pun bertani berbicara kepada para malaikat Kzimi

dalam keadaan bersoal jawab. Ada juga yang mengatakan bahwa

makannya adalah, barulah dia bersoal jawab. Soal jawabnya dengan

mereka, menurut suatu pendapat, adalah ketika dia mendengar mereka

mengatakan , {-irt ,* F'K#, (i1 lsrrungguhnya kami alcan

menghancurkan penduduk [SodomJ inr,) (Qs. Al 'Ankabuut 129):31).
Ibrahim berkat4 o'Bagaimana menurut kalian jika di antara mereka

terdapat lima orang muslim, apakah kalian akan membinasakan

mereka?" Mereka menjawab, "Tidak." Ibrahim berkata, "Bagaimana

kalau empat puluh?" Mereka menjawab, "Tidak." Ibrahim berkata

lagi, "Bagaimana kalau empat puluh?" Mereka menjawab, "Tidak."

Ibrahim berkata lagi, "Bagaimana kalau sepuluh?" Mereka menjawab;
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"Tidak." Ibrahim berkata lagi, "Bagaimana kalau lima?' Mereka

menjawab,'*Tidak." Ibratrim berkata lagr, "Bagaimana kalau satu?"

Merekamenjawab,*ridak.:;11;{ri;}.e'fi -#'66:L}Q51JG
iiVtS (Ibrahim berkata, "sesungguhnya di kota itu ada L*h." Para

malaikat berkata, "Kami lebih mengetahui siapa yang di kota itu-

Kami sungguh-sungguh akan menyelamatkot dia dan pengihtt-
pengitutnya) (Qs. Al 'Ankabuut p9l:32).

Inilah makna soal jawabnya mengenai kaum Luth, yakni

mengenai perihal dan perkara mereka

Kemudian mereka memuji Ibrahih dan Allah pun memujinya.

Atlah berfirman, # i*ly@esilngguhnya Ibrahim itu benar-benar

seorang yang penyantun), yakni tidak tergesa-gesa dalam segala

urusarL dan tidak menempatkan sesuatu bulon pada tempatnya. 6r]ti

adalah banyak iba i.i,Jr adalah kembali kepada Allah. Penjelasan

tentang 6r]litelah dipaparkan di salam surah Baraa'atr.

Firman-Ny a: -t'i6 e ,jF ?t,6- (Hai lbmhim, tinggalkanlah

soal jawab ini). Ini adalatr perkataan malaikat kepada Ibrahim.
Maksudnya adalah berhentilah dari soal jawab ini mengenai perkara
yang telah , dan pena telah kering mencatatnya, serta qadha

telatr ditetapkan padanya.

5 'E i f;:y @esungguhnya telah datang kctetopan

Tuhanmu). Dhamir di sini adalah dhamir sya'n [perihal]. Makna
datangnya ketetapan Allah adalah datangnya adzab Allah yang telah
,ditetapkan atas mereka dan telah ditentukan qadhanya.

og
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?ii tr Lt:i G); 
.iti (dan sesungsuhnya merelm itu almn

didatangi adzab yang tidak dapat drtolak), yakni tidak dapat ditolak

oleh doa maupgn menyangkalan, bahkan itu pasti menimpa mereka,

bagaimana pun keadaannya, tidak ada dapat dipalingkan dan tidak

dapat dielakkan.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari utsman bin Muhshin

mengenai tamunya Ibrahim, dia berkata, "Mereka berjumlah empat,

yaitu: Jibril, Mikail, Israfil, dan Raufail."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya, # ,b, (daging anak sapi yang

dip anggang), dia berkat a, "Y arrg matang."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya, dia berkata, "Yakni

yang dibakar." Abu Asy-syaikh juga meriwayatkan darinya, dia

berkata, "Maksudnya adalah Ya1rg dibersihkan bulunya."

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-syaikh

meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, dia berkata, *:'i*;\ adalah yang

dimasak dengan bebatuan."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Yazid bin Abi Yazid A1

Bashri mengenai firman-Ny u, 4L 3; I &i f; ff' lmatra tatkala

dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya), dia berkata,

..Maksudnya adalatr tidak melihat mereka bertangan, maka dia

-"*iod*g aneh sikap mereka."

Abdunazzaq,Ibnu Al Mundzir,Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-

Syaikh meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya, $gt
(memandang aneh sikap mereka), dia berkata, "Adalah kebiasaan

merek4 apabila datang tamu berkunjung kepada mereka lalu tidak

memakan makanan yang mereka suguhkan, maka mereka mengira
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bahwa trimu tidak membawa kebaikan, dan bahwa dia berniat buruk.

Saat itulah mereka berbicara kepada Ibrahim mengenai berita yang

mereka baw4 lalu isterinya tersenyum."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Al Mughirah, dia berkata,

"Di dalam mushaf Ibnu Mas'ud dicantumkan: ll.ra '$:t '6 ifiti
(sementara isterinya berdiri sedangkan Ibrahim duduk)."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-

Nya, aiz 
--E KtiS (dan isterinya berdiri), dia berkata, "Maksudnya

adalatr dalam rangka melayani para tamu Ibrahim."

Abdurrazzaq,Ibnu Jarir,Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Qatadah, dia berkata, "Ketika
Ibratrim merasa takut terhadap mereka" saat itulah mereka bebicara

kepadanya mengenai berita yang mereka bawa, maka isterinya pun

tersenyum karena takjub terhadap kelengahan kaum Luth dan adzab

yang akan menimpa mereka."

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Abu

Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya,

{(#,dia berkata, "Maksudny a adalahlalu dia haid, padahal saat itu

dia berusia sembilan puluh delapan tahun."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya,

!{#, dia berkata, "Maksudnya adala}r lalu dia pun haidh, pada}ral

dia berusia sembilan puluh sekian tahun, sementara Ibrahim berusia

seratus tahun."

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ikrimah, dia berkata,

"Maksudnya adalah dia haid." Abu Asy-Syaikh juga meriwayatkan

seperti itu dari Ibnu Umar
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Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, C.j4 '6at i|i ,r"t @o"

sesudah Ishak [tahir putal Ya'qub), dia berkata, 'oMaksudnya adalah

anaknya anak."

Ibnu Al Anbari di dalam kitab Al waqf wa Al lbtida'

meriwayatkan.dari Hassan bin Abhur, dia berkata, "Ketika aku di

tempat Ibnu Abbas, datanglah seorang lelaki dari suku Hudzail, lalu

Ibnu Abbas bertanya kepadanya, 'Bagaimana kabarnya Fulan?' Ia

menjawab, 'lt:it U'^:>U: ,ti, 'U a;;:t'g-il'oG (la telah meninggal

dengan meninggalkan empat anak dan tiga cucu)'. Lalu Ibnu Abbas

berkata, '1fr, '#\ ;j5 u4 '6i;y.,W;r* (maka Kami sampaikan

kepadanya berita gembiru tentang [ftetahiranJ Ishak dan sesudah

Ishak fiahir pulal Ya'qub),yaitu anaknya anak'."

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Al Hakim, Abu Asy-Syaikh

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

bahwa dia melarang menambahkan di dalam jawaban salam melebihi:

alaihtmus salaam warahmatullahi wabarakaatuh. Ia membacakan

ayat ini: e1i jA K& l"K, ;i'i ifi ([Itu adatahJ rahmat Attah dan

keberkatan-Nya, dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait)'"

A1 Baihaqi juga meriwayatkan dari Ibnu Umar yang

menyerupai ini.

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

Syaikh meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya, $ (^"(5

'{St pSt(makn tatkala rasa takut hilang dari lbrahim), dia berkata,

"Yakni it;rt lrasa takut), +i' ;;, C $Q (dia pun bersoal jattab
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dengan (malaikat-malaikat) Kami tentang kaum Luth) maksudnya

adalah, mendebat malaikat-malaikat Kami."

Abduruazzaq dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Qatadah

mengenai penafsiran al mujaadalahirtr, dia berkata, "Saat itu Ibrahim

mengatakan kepada mereka, 'Apakah kalian melihat bahwa di antara

mereka terdapat lima puluh orang muslim?' Mereka menjawab, 'Jika

ada lima puluh orang di antara mereka maka kami tidak akan

mengadzab mereka'. Ibrahim berkata, 'Empat puluh orang?' Mereka

menjawab, 'Juga empat puluh orang'. Ibrahim berkata, 'Tiga puluh

orang?' Mereka menjawab, 'Juga tiga puluh orang'. Hingga

menyebutkan sepuluh. Mereka berkata, 'Jika ada sepuluh orang

(muslim) di antara mereka maka kami tidak akan mengadzab mereka'.

Ibratrim berkata, 'Mengapa kaum yang tidak terdapat sepuluh orang

(muslim) di antara mereka tidak ada kebaika pada mereka'?"

Selanjutnya. Qatadah mengatakan, "Sesungguhnya di negeri Luth

terdapat empat juga manusia, atau sebanyak yang dikehendaki Allah."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, dia berkata, "Ketika para malaikat datang kepada Ibrahim,

mereka mengatakan kepada Ibrahim, 'Jika di sana terdapat lima orang

yang shalat, maka adzab akan diangkat dari mereka'."

Aliu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Amr bin Maimun, dia

berkat4 "6r]liadalah yang sangat penyayang."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"ijijt adalah yang menghadap kepada ketaatan terhadap Allah."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah, dia berkata,

"'r=.i;iJt adalah yang ikhlas."
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@ +,n;, <*;bi'a dY3"13'-u- V';
"Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (paru malaikat) itu

kepada Luth, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena

kedatangan mereka, dan dia berkatar'Ini udalah hari yang amat

sulit'. Dan datangtah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas.

Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan

yang kejl Luth berkatar'Hui kaumku, inilah puteri'puteri

(negeri)ku, mereka lebih suci bagima, maka bertakwalah kepada

Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap

tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?'

Mereka meniawabr'sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami

tidak mempunyai keinginan teihadap puteri-puterimu; dan

sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami

kehendaki'. Luth berkata,'seandainya aku ada mempunyai

kekuatan (untuk menolakmu) atau kalau aku dapat berlindung

kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan)'. Para utusan

rM- J 4i Yi $Lj+U6@r- +t I Jyerr'J,}"t-,OtJ

/.1 . /-r/z
OSt ff. LtV) MJ;vW

,:i, i's|i
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@
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(malaikat) berkatar'Hai Luth, sesangguhnya kami adalah utusan-

utussn Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu

kama, sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut'

pengikut kamu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di

antara kamu yang tertinggal, kecuali isterimu. Sesungguhnya dia

akan ditimpa adzab yang menimpa mereka, karena sesangguhnya

saat jatuhnya adzab kepada mereka ialah di waktu subuh;

bukankah subuh itu sudah dekat?' Maka tatkala datang adzab

Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah

(Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah

. yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh

Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang ydng

zhalim." (Qs. Huud [11]: 77-33)

Setelah para malaikat itu keluar dari tempat Ibrahim,

sementara jarak tempat Ibrahim dan negeri Luth hanya 4 farsakh,

ryrereka pun mendatangi Luth. Saat Luth melihat mereka, sementara

mereka dalam wujud para pemuda yang tampak, b ;U (dia merasa

susah karena kedatangan merekn), yakni kedatangan mereka

menyusahkannya. Asal b. ;61 adalah €rigf,lalu harakat pada

huruf wawu dipindahkan hufuf sin dan wcwu-rLya dirubah menjadi

huruf ya', dan karena ringannya huruf hamzah, maka harakatnya

dipindahkan ke ya'. Nd', Ibnu Amir, Al Kisa'i dan Abu Amr
membacanya dengan isymamsin dengan dhammah.

61 tr'O\6 @an merasa sempit dodanya karena kedatangan

merelra). Al Azhari mengatakan, "L3ht diposisikan pada posisi

kekuatan. Asalnya, bahwa menekan dengan kakinya saat berjalan

sesuai dengan lebar langkahnya, yakni membentangkannya. Jika
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mayoritas kekuatannya bertumpu pada maka terfokuslah kekuatannya

di situ. Jadi, terfokusnya kekuatan dikiaskan dengan sempitrya"area,

kekuatan dan beratnya perkara."

Ada juga yang mengatakan, bahwa itu dari ir;lt A1s (muntah).

Maknanya adalah dadanya terasa sempit ketika melihat para malaikat

itu dalam wujud yang dikhawatirkan terhadap kaumnya, karena beliau

tahu kefasikan mereka dan kebiasaan mereka melakukan sodomi.

5e, ii llii JV @on dia berkata, "Ini adalah hari yang

amat sulit"), yakni berat. Seorang penyair mengatakan,

*? otiJ4i';|tu'& ,!.tt';K?'; t oL,e1lt

"Sungguh, bila kau tidakrela terhadap Bakr bin Wail,

mal<a alcan ada suatu hari yang amat sulit bagimu di lrak."

Kat a "r-i* dan "r.*kb serta i,a\i,al menunjukkan makna

banyak, yakni hari yang dibenci karena berhimpunnya kebtrrukart

pada saat itu, Dari peflgertian ini muncul ungkapan: "ekl a^i:.t12,

yaitu orang-orang yang bersepakat. t+Wpt 1or*gyang gempal).

Firman-Ny u, AL-'og; ,:i, i:6 (Dan datanglah kepadanya

lmumnya dengan bergegas-gegas), yakni datang kepada Luth. Kalimat

ini berada pada posisi nashab sebagai hal. Makrra 6F; adalah

bergegas-gegas kepadanya. Al 'Kisa'i, Al Farra' dan ahli bahasa

lainnya mengatakan, bahwa L'r^)i adalah tergesa-ges a yarlg disertai

dengan gemetar/menggigil. Kalimat 6,)l ,y:lt e*tberarti lelaki itu

bergegas-gegas sambil gementaran karena kedinginan, marah atau

demam.
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Muhalhal mengatakan, "Maksudnya adalah mereka bergegas-

gegas sambil menonjolkan diri secara paksa."

Ada yang mengatakan, bahwa 'o{;adalah berlari kecil. Ada

juga yang mengatakan, bahwa itu adalah berjalan yang kecep atawtya

antara lari kecil dan melompat. Maknanya adalah ketika sampainya

berita kepada kaum Luth tentang kedatangan pffa malaikat dalam

bentuk seperti itu, mereka bergegas datang kepadanya, seakan-akan

mereka didorong untuk melakukan perbuatan keji terhadap para tamu

beliau.

+U,A '"]4 V( 34 i: @an seiak dahulu mereka selalu

melahtlan perbuatan-perbuatan yang keji), yakni sejak sebelum

datangnya para utusan waktu itu mereka sudah terbiasa melakukan

keburukan-keburukan. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya

adalah, mereka biasa melakukan keburukan sebelum Luth, yakni

mereka biasa menggauli sesama lelaki (sodomi).

Setelah mereka datang kepada Luth dan bermaksud melakukan

perbuatan itu terhadap para tamu beliau, Luth mencegah mereka. JG

:g ru'$ AS ff$ ,*-(Luth berkata,"Hai kaumht, inilahputeri-

puteri [negeriJht, mereka lebih suci bagimu') maksudnya adalah,

nikahilah mereka dan tinggalkanlah kekejian yang kalian inginkan

terhadap para tamuku. Luth memiliki tiga orang anak perempuan. Ada

yang mengatakan dua. Mereka pernah meminta kepada beliau agar

menikahkan dengan mereka, namun beliau menolak karena kejinya

mereka. Sementara mereka mempunyai dua pemimpin yang dipatuhi,

dan Luth hendak menikahkan kedua orang itu dengan puteri-

puterinya. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan

,ty' -,*b 
Qnitah puteri-puteri [negeriJlat) adalah kaum wanita secara
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umum, karena nabi suatu kaum adalah bapak mereka. Segolongan ahli

ilmu mengatakan, "sebenarnya perkataan beliau ini hanya sekadar

untuk mencegah mereka dan tidak bermaksud yang sebenarrrya."

Makna {J ffi 
'$ 

lmereka lebih suci bagimu) maksudnya

adalah, lebih halal dan lebih suci. Ii.3r adalah mensucikan dari yang

tidak halal. Kata fifi i"itidak menunjukkan lebih, tapi seperti halnya:

';f ?li.Al Hasan dan Isa bin Umar membacanya'fr1, dengan nashab,

sedangkan yang lain dengan rafa'. Alasan nashab adalah, kata

penunjuk di sini berfungsi sebagai mubtada' dan khabar-nya adalah

jli. Sementara $ adalah dhamir fashl dan'frl adalah hal' Al

Khalil, Sibawaih dan Al Akhfasy melarang yang seperti ini, karena

dhamir fasht yang disebut sandaran adalah yang berada di antara dua

redaksi, dimana satu redaksi.tidak sempurna kecuali dengan yang

setelahnya, seperti: '!gl'tL 3ji 0l5 (Zatditu adalah saudaramu).

# e ,.tP 75-6i tS:16 lmatra bertah,valah kepada Altah

dan janganlah kamu mencemarkan [namaJht terhadap tomulat ini)

maksudnya adalah, bertakwalah kepada Allah dengan meninggalkan

perbuatan keji yang kalian inginkan terhadap mereka, dan janganlah

kalian mencemarkan namaku dan mendatangkan aib di hadapan

tamuku. Kata i,iAt (tamu) bisa untuk tunggal, berbilang dua dan

jamak, karena asalnya mashdar. Conlohnya ungkapan seorang

penyair,

- l,1t oajt.t ,?t ,-;.,it) ;.n, ,Gil tW -,^1nt qil; I
"J)gorloh kau hilanglmn *o*ualprrru prnyr*betih tuk para tamu,

karena tamu adalah yang paling berhak berhtnjung-"
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Ini boleh juga untuk berbilang dua dan u{ut< j*t uk, namun

yang pertama lebih banyak digunakan. Kalimat l;-tt - &?t €F
artinya orang itu merasa malu, atau meras rendah, atau merasa hina.

Sedangkan t:f - qy artiya terbuka kejelekannya. Makna 4* O,

adalah terhadap hak tamuku. Jadi, mempermalukan tamu berarti

mempermalukan yang menerima tamu.

Kemudian beliau mendamprat mereka dengan mengatakan,

U: 'J5 L ;r$ Qidak adatrah di antaramu seorang yong

berakal?). Ini menunjukkan bahwa kalian sebaiknya meninggalkan

perbuatan buruk ini dan mencegah kalian dari itu?

Mereka menjawabnya dengan jawaban yang berarti berpaling

dari apa yang dinasihatkannya kepada mereka, dengan mengatakan,

q e$g 06( A|';A$G lmereka meniawab,'osesungguhnva knmu

telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhatdap puteri-

puterimu") maksudnya adalatr, kami tidak berminat terhadap mereka

dan tidak butuh mereka. Karena orang yang memerlukan sesuatu

seakan-akan "mempunyai semacam hak terhadap sesuatu itu. Ilmu

dinisbatkan kepadanya [yaknir L-$ lkamutelah tahu)], karena beliau

telah mengetahui kebiasaan mereka menggauli lelaki dan sangat

bernafsunya mereka terhadap lelaki. Dilihat dari segi ini, maka

seakan-akan mereka tidak membutuhkan wanita. Mungkin juga yang

mereka maksud adalah, tidak ada hak bagi kami untuk menikahi

mereka, karena tidak ada yang dapat menikahi mereka kecuali orang

mukmin, sedangkan kami tidak akan beriman selamanya. Ada juga

yang mengatakan, bahwa mereka pernah melamar puteri-puterinya

sebelum itu, namun beliau menolak mereka. Sementara tradisi

mereka, bahwa bila seseorang lamarannya ditolak, maka yang dilamar

itu tidak halal baginya untuk selamanya.
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yang

lelaki.

$V 5g iig <a"" sesungguhnya knmu tentu mengetahui apa

sebenarnya kami kehendaW) maksudnya adalah, menggauli

Setelah beliau tahu bahwa mereka tetap bertahan untuk

melakukan perbuatan keji itu dan tidak mau meninggalkan apa yang

mereka cari itu, '$ "6,.0'tJ 136 @rtl, berkata, "seandainya alat ada

mempunyai kekuatan [untuk menolakmuJ'). Jawab I dibuang,

perkiraannya adalah niscaya aku menolak dan mencegah kalian dari

mereka. Ini ungkapan beliau AS dalam bentuk harapan yakni

seandainya aku menemukau penolong. Lalu beliau menyebut sesuatu

yang menguatkan itu sebagai '$1trc*uatan1.

*9 {3 6t -,srl', $ lrtou knlau aht dapat berlindung kepada

lreluarga yang lant [tentu aku lahtkan). Kalimit int di-athf-karr

kepada yang setelah J, karenumengandung makna/'/. Perkiraannya

adalah seandainya aku mampu unfuk mencegatr kalian, atau

berlindung kepada keluarga yang kuat. Kalimat -,4\; Sdibaca dengan

nashab karena di-athf-kaa kepada "'::, Seakan-akan beliau

mengatakan, *-r$ f: ilirilil1:,.:i t ,t.'ot 'i (seandainya aku

mempunyai kekuatan [untuk menolakmu] atau kalau perlindungan

dari keluarga yang kuat [tentu aku lalcukan]).

Yang dimaksird dengan 3,r-F' iflr aaatur, keluarga dan apa

saja yang dapat melindunginya dan orang-orang yang bersamanya dari

mereka. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan
'arat ua*t,anak, dan yang dimaksud dengan lir&Jl flr aaAdh yang
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dapat menolongnya selain anaknya. Ada juga yang mengatakan,

bahwa yang dimaksud dengan ijir uaAun kekuatannya sendiri.

Ta&ala para malaikat itu mendengar perkataan itu, dan

mendapati kaumnya telah mengalahkannya dan beliau tidak mampu

menghalangi mereka, $tfj*- J q y, (ylli-ljl 
Qtara utusan

[malailratJ berkata, "Hai Luth, sesungguhnya lcami adalah utusan-

utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu

kamu"). Terlebih dahulu mereka mengabarkan kepada beliau bahwa

mereka itu para utusan Tuhannya, kemudian menyanipaikan berita

gembira kepadanya dengan mengatakan, 4L (j1- j @ekalt-kalt

merekn tidak akan dapat mengganggu kamu). Redaksi ini
menjelaskan yang sebelumnya, karena bila mereka itu diutus dari sisi

Allah kepadanya, tentu musuh-Nya tidak akan sampai kepadanya dan

tidak akan mampu terhadapnya.

Kemudian mereka (para malaikat) memerintahkan beliau
untuk pergi meninggalkan mereka ftaumnya). Mereka pun

mengatakan kepada beliau, ,F d #" 39\ ,A t rOoO iru

pergilah dengan membawa keluarga dan pengilrut-pengilrut komu di
akhir malam). Nafi' dan Ibnu Katsir membacanya dehgan alif washl,
sementara yang lain membacanya dengan alif qath'i. Keduanya

merupakan dua logat yang fasih. Contohnya firman Allah: /-$L#g
(dan malam bila berlalzl (Qs. Al Fajr t89l: a) aan {i ai,i tSA
(MahaSuciAllah, yangtelahmemperjalankan) (Qs. Al Israa' [17]: 1).

Ada juga yang mengatakan, bahwa csyi adalah berjalan di

permulaan malam, sedangkan aly adalah berjalan di akhir malam.

F ni{Jr a4a1u1, sehimpunan malam.
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Ibnu Al A'rabi mengatakan , ",if i
malam hari."

Efuartinya 
sesaat dari

Al Akhfasy mengatakan, "Maksudnya adalah pada sebagian

malam."

Pendapat lain mengatakan, "Di kegelapan malam."

Ada yang mengatakan, "Setelah sunyinya malam."

Ada juga yang mengatakan, bahwa L/t hanya di malam hari.

Lalu apa tambahan lafaz/r_ ,fi A # Lalu dikatakan, bahwa bila

tidak dikatakan ,FI i; *r" (di ahtir malam), maka boleh

dipermulaannya sebelum sempurnanya kegelapan, padahal bukan itu
yang dimaksud.

fr "F4afi'-{i (dan janganlah ada seorangpun di antara

lrnmu yang tertinggal) maksudnya adalatr, jangan menoleh ke

belakang, atau jangan disibukkan dengan apa y€ng ditinggalkannya,

baik harta atau pun lainnya. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa

alasan larangan menoleh ke belakang adalah agar mereka tidak

melihat adzab kaum mereka dan kedahsyatan yang menimpa mereka

sehingga merasa kasian dan iba terhadap mereka. Atau agar tidak

menghentikan perjalanan yang diperintahkan kepada mereka karena

dampak dari menoleh itu, karena orang yang menoleh tentu saja

memerlukan waktu untuk menoleh walaupun hanya sejenak.

(frA{\@ecuati isterimu).Ini dibaca nashab menurut qirdah

Jumhur. Sementara Abu Amr dan Ibnu Katsir membacanya dengan

rafa' karerra dianggap sebagai badal. Berdasarkan qira'ah pertama,

isterinya itu dikecualikan dari -r9\ 1* $ebaO itu pergilah dengan

membawa keluargamrz), yakni pergilah bersama seluruh keluargamu
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kecuali isterima jangan engkau bawa dia, karena 'fr6 U \*f, fiy

(sesungguhnya dia akan ditimpa adzab.yang menimpa mereka), yaitu

mereka ditimpa bebatuan karena mereka kafir.

Qira'ah kedua diingkari oleh sejumlah imam, di antaranya

Abu Ubaid, dia berkata, "Itu tidak benar kecuali dengan rafa'-nya

,: i(- dan menjadi na't, karena bila diganti dan di-jazm, maka

maknanya adalah isterinya itu dibolehkan menoleh, padahal bukan itu
maksudnya."

An-Nahhas mengatakan, "Apa yang dikemukakan oleh Abu

Ubaid dan lainnya seperti Abu Amr, dengan nama besarnya dan

kepandaiannya dalam bidang bahasa Arab, tidak selayaknya

menyatakan demikian. Karena rafa' sebagu badal juga memiliki
makna yarg shahih, yaitu sebagai pengecualian dari larang menoleh.

Yakni janganlah seorang pun dari kalian menoleh kecuali isterimu,

karena dia akan menoleh dan binasa."

Ada juga yang mengatakan, bahwa rafa' itr,t pada badal dari

lafazh 13. O*, Aii(-ai sini bermakna tertinggal, bukan melihat ke

belakang (menoleh). Jadi, seakan-akan Allah mengatakan, dan

janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal kecuali

istimu, karena dia tertinggal. Pemaknaan dengan takwilan yang jauh

ini untuk menghindari kontradiksi antara d:ua qira'ah tadi.

Dhamir pada kalimat '&6 '( W liy lt"rrnssuhnya dia

akan ditimpa adzab yang menimpa meretra) adalah dhamir sya'n

[perihal], dan kalimat ini sebagai nhabar L).

€Ai #l'* L|{torrno sesungguhnya saat iatuhnya'adzab

lrepada mereka ialah diwaldu subuh). Kalimat ini adalah penyempitan

l

TAFSIR FATHUL QADIR 413



dari perintah berangkat dan larangan menoleh. Maknanya adalah saat

ditimpakannya adzab mereka adalatr waktu Subuh dari malam

tersebut.

Pertanyaan pada kalim at ,*'j' '&i Ji! (bukankah subuh itu

sudah dekat?) berfungsi untuk mengingkari dan memastikan. Kalimat

ini juga sebagai penegas alasan. Isa bin Umar membacanya: A
'g!at, dengan dhammah pada huruf ba'. Ini adalah logat lainnya.

Kemungkin* *uktu Subuh dijadikan sebagai waktu pembinasaan

mereka karena saat itu jiwa sedang tenang, dan manusia pun sedang

berkumpul dan tidak berpencar di tempat-tempat kerja mereka.

Firman-Nya,l;iJ 1G 6 (Maka tatkola datang adzab Kami)

maksudnya adalah,waktu yang ditetapkan terjadinya adnb. atau yang

Dimaksud Uiil aisini adalah adzabKami.

$':a qrG t31i (Xami jadikan negeri kaum Luth itu yang

di atas ke bawah [Kami balikkanJ), yalari bagian atas negeri kaum

Luth menjadi bagian bawahnya. Maknanya adalah membaliknya

dengan kondisi demikian, yaitu bagian atasnya menjadi bagian

bawahnya, dan bagian bawahnya menjadi bagian atasnya. Demikian

ini karena Jibril memasukkan sayapnya ke bawahnya, lalu

mengangkatnya dari batas bumi, lalu mengangkatrya hingga

mendekatkannya ke langit, kemudian membalikkannya.

W ei5:4-W .$g)(dan Kami hujani merekn dengan

batu dari tanah yang terbaknr dengan bertubi+ubi). Ada yang

mengatakan, bahwa dikatakan S:ylt alaberkenaan dengan adzab, dan

dikatakan tfS; bila berkenaan dengan rahmat. Ada juga yang

mengatakan, bahwa keduanya adalah dua macam logat, sehingga

dikatakan: 'rC"lt o:!; aanl(.f' 'o,#1. Demikian yang dikemukakan
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oleh Al Harawi. Wt adalah tanah yang mengeras karena

pembakaran atau lairurya. Ada yang mengatlkan, bahwa itu adalah

bebatuan yang sangat keras. A$a juga yang mengatakan, batrwa j#J,.lt

artinya ']$r lbarryak). Ada juga yang mengatakan; bahwa JSJr
bukan lafazhArab, asalnya br d*'J* v^gmenurut bahasa Persia

artinya batu dan tanah, lalu orang-orang Arab mengarabkan keduayya

menjadi satu sebutan. Ada pula yang mengatakan bahwa itu memang

bahasanya orang-orang Arab. Al Harawi menyebutkan, bahwa ,Wt
adalah sebutan untuk langit dunia.

Ibnu Athiyyatr mengatakan, "Pendapat ini lemah, karena

tertolak oieh penyifatannya dengan il.U3 (bertubi-tubi) ;'

Ada yang mengatakan, batrwa itu adalah luat yang

menggantung di udar4 di antara langit dan bumi. Ada juga yang

mengatakan, bahwa itu adalah gunung di langit.

Az-Zajjal mengatakan, "Kata itu berasal d*i iil ,,[*3t, y*g
berarti apa yang dituliskan bagi merekayang berupa adzab, dan itu

semakna dengan !!7. Seperti firman Allah.Ta'ala, @ aa (,frrll6

'f* AS (Tahukah kamu apakah siijin itu? [IalahJ kitab yang bertulis)

(Qs.At Muthaffifiin [83]: 8-9)."

Ada juga yang mengatakan, bahwa itu dari iii#"f yang artinya

a;Iaif ta.o memberinya), jadi seolah-olah itu adalah adzab yang

diberikan kepada mereka. Contohnya ungkapan seorang penyair,

q"-sit )rL e S:-tt't[ ty6'J-t:;-**-A
"Siapa memberiht maka dia memberi orang yang baik budi,

ia telah memenuhi ember hingga disimpulkannya pintalan."
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Makna frSJ (bertubi-tubi) adalah bertumpuk-tumpuk

sebagiannya di atas sebagian lainnya. Ada juga yang mengatakan,

sebagiannya setelah sebagian lainnya.. Kalimat itil.Jt |sJzi artinya

adalah menumpuk barang sebagiannya di atas sebagian lainnya, dan

sebutan itu adalah 
"W 

dan".tiPl.

'ra:;-lit adatatr 'aiii..|ir, yakni yang ditandai. Ada yang

mengatakan, bahwa di atasnya ada semacam cap. Ada juga yang

mengatakan, bahwa setiap batu bertuliskan rurma orang yang dilempar

dengannya

Al Farra' mengatakan, "Mereka menyatakan, bahwa bebatuan

itu bertuliskan merah dan hitam pada dasar putih. Itulah

penandaannya."

Makna 35; 't4 @leh Tuhanmu) adalah di dalam

perbendaharaan-Nya.

<t l;kt 'A ',f. Yj (dan siksaan itu tiadalah iauh dari

orang-orang yang zhalim) maksudnya adalah, bebatuan yang disifati

demikian itu tidak jauh dari orang-orangzhalim itu, yakni kaum Luth.

Atau: tidak jauh dati setiap orang zhalim, termasuk orang-orang kafir

Quraisy dan yang mendukung kekufi[an mereka terhadap Muhammad

SAW. Karena kezhaliman mereka itu, maka mereka berhak

mendapatkan itu. Ada juga yang mengatakan, bahwa '4 l1j (dan

sil<saan itu) maksudnya adalah, dan tidaklah negeri itu. Karena

letaknya di antara Syam dan Madinah.

Mengenai penghujanan batu ada dua pendapat. Pertama, hujan

batu itu menimpa kota-kota ketika Jibril mengangkatnya. Kedua,

bahwa hujan batu itu menimpa orang-orang dari kalangan para

penduduknyayatgsedang tidak berada di dalam kota. Mudzakkar-nya

is-
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kata .$jr karena menakwilkan ';:4, dengan fr (baa), atau

penerapan padanya dengan anggapan maushuf mudzaklcar, yakni: ru3

g;r (sesuatu yang jauh), atau #.99i' (tempat yang jauh). Atau karena

mashdar seperti halnya /jjr (bencana; malapetaka) dan 'J*rJt

(ringkikan kuda), karena penyifatan mashdar sama saja dengan

mudzakkar dan mu'annats.

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan

dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, b. ;e, \Yj U ,r'"V 153

(,:" b (31:5 (dan tatkala datang utusan-utusan Kami [para

malaikatJ itu kepada Luth, dia merasa susah dan merasa sempit

dadanya karena kedatangan mereka), dia berkata, "Ia berburuk

sangka terhadap kaumnya dan terasa sempit dadanya karena

datangnya para tamu ifi. A;" ii lS 3V @o" dia berkata, "Ini

adalah hari yang amat sulit"), yakni berat."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya

mengenai firman-Nya, rlL${; (dengan bergegas-gegas kepadanya)

maksudnya adalah, i?X(bergegas-gegas). +q6F- \3( 31 ,6
(Dan sejak dahulu mereko selalu melahtkon perbuatan-perbuatan
yang keji),yakni menggauli sesama lelaki."

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan darinya,

dia berkata, " AL 'rF; (dengan bergegas-gegas kepadanya)

menden gar-den garkannya. "

Abu Asy-Syaikh juga meriwayatkan darinya mengenai firman-

Nya, cltl -,;tr!I 
1t"ttol, puteri-puteri [negeriJht), dia berkata, "Luth

tidak menawarkan puteri-puteri negerinya kepada kaumnya baik untuk
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dizinai maupun dinikahi, akan tetapi maksudnya adalah, isteri-isteri

kalian. Karena ketika seorang nabi berada di tengah suatu kaum, maka

dia adalah bapak mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam A1 Qur'an,

"# #;:5 (Dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka) (Qs. Al

Afozaab [33]: 6), el']i (dan dia adalah bapak mereka), demikian

'dalam qira'ahlfbay."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid, dia

berkata, "Itu bukan puteri-puterinya, akan tetapi dari umatnya

(kaumnya). Setiap nabi adalah bapak umatnya (kaumnya)."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan serupa itu

dari Sa,id bin Jubair. Ibnu Abi Ad-Dun-ya dan Ibnu Asakir juga

meriwayatkari serupa itu dari As-Suddi, dan. dia berkata, "Dalam

qira'ah Abdullah disebutkan, 'A ",11 '$tt'6{l'n 
ry;,'iu, i'ti V'

'&Wl er:"i: (Nabi itu [hendatqrya7 lebih utama bagi. orang-orang

muhnin dari diri merelca sendiri, dan dia adalah bapak bagi mereka,

sementara isteri-isterirrya adalah ibu-ibu mereka)." t

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hudzaifah bin Al Yaman,

dia berkata, 'Nuh menawarkan puteri-puteri umatnya kepada mereka

untuk dinikahi, dan dia hendak melindungi para tamunya dengan

menawarkan pernikahan para puteri kaumnya itu."

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari As-Suddi mengenai

firman-Ny a, 711-i> 19, O* *S (dan janganlah pamu mencemarpan

[namaJht terhadap tamuht ini), dia berkata, "Maksudnya adalah

janganlah kq*, mempermalukan aku."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Malik mengenai

firman-Ny u, 3-!j .Jy, 
K, fi\ pia* adakah di antaramu seorang
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yang berakal?), dia berkata, "Yakni orang yang menyuruh kepada

kebajikan dan mencegah kemungkaran."

Abu Asy-Syaikh dan Al Baihaqi dalam Al Asma'wa Ash-

Shifutmeriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Ny u, K4 ;4\

55 \y.t Qtdak qdakah di antaramu seorang yang berakal?), dia

berkata, "Yaitu seseorang yang mengucapkan, laa ilaaha illallaah."

Abu Asy-syaikh juga meriwayatkan seperti itu dari Ikrimah.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi,

"t) V 16 fry (dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang

sebenarnya kami kehendaki), yakni kami menghendaki laki-laki. i6

(berkata) Luth, #$ {3 ,lyatt; 5 $'l-,0;r1 J lseanaainya aku ada

mempunyai kelantan [untuk menolalonuJ atau knlau aht dapat

berlindung lcepada keluarga yang htat [tentu aht lafukan)
maksudnya adalah, kepada pasukan yang kuat untuk memerangi

kamu."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya, X$ I Jl,arf- $ gtou kalau aht dapqt berlindung

kepada keiuarga yang htat), dia berkata, "Maksudnya adalahip
(keluarga)."

Disebutkan dalam Shabih Al Bukharf dan lainnya dari hadits

Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, jt gtt- o'6 t:t y Lilt 
'A-

*r8 S't (Allah mengampuni Luth bila dia berlindung kepada

keluarga yang htat).44 Iru diriwayatkan juga di selain )r,ttab Ash-

Shabihdari jalur sahabat lainnya.

on shahih.
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IbnuJarir,IbnuAlMundzirdanAbuAsy-Syaikh
meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nyu, $1i S"<ai
akhir malam), dia berkata, "Yakni tengah,t'ulT'"

Keduanya juga meriwayatkan darinya, bahwa dia berkata,

"Yakni gelapnya malam."

Abdurrazzaq rneriwayatkan dari Qatadatr, dia berkata" *Yakni

pada sebagian malam."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Ny u, YJ 'Pz ag,-$J (dan ianganlah ada seorang pun di

antara lrnmu yang tertinggaf), dia berkata, *Yakni Ui,d;t-X (angan ada

yang tertinggal)."

Ibnu Jarir,Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari Mujatrid tnengenai firman-Nya, fr '4 ail;- f-t @'"

janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggaf), dia

berkata, "Maksudnya adalah jangan ada seorang pun yang melihat ke

arah belakan ELya, 6\5 *l(kecuatt isterimu)J'
I

Abu Ubaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Harun, dia

berkata, "Dalam catatan Ibnu Mas'ud dicantumk ar', ,] J{.r'9Jd'l\ ,6'
W1;t fl #r' (sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan

pengikut-pengikut kamu di akhir malam, kecuali isterimu)'"

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya,

6t:l A;$ 6; (5 ;G (li @aka tatkala datang adzab Kami'

Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bmvah [Kami

balikkanJ), dia berkata, "Saat pagi tiba, Jibril menuju negeri mereka

HR. Al Buk*rari (3375);Ahmad Q.1384,533); dan At-Tirmidzi (3116)'
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lalu mencabutnya dari pangkalnya, kemudian dimasukkan ke dalam

sayapnya, kemudian membawanya di dalam sayapnya beserta semua

yang ada di dalamnya, kemudian membawanya naik ke langit hingga
para penghuni langit dapat mendengar gonggongan anjing-anjing
mereka, lalu mem.balikkannya. Lalu yang pertama kali jatuh darinya
adalah tenda-tendanya. Tidak ada suatu kaum puh yang pemah

ditimpa musibah yang menimpa mereka ini. kemudian Allah
menghapus mata mereka, lalu membalikkan negeri mereka, serta

menghujani mereka dengan bebatuan. "

Banyak mufassir yang menyebutkan riwayat-riwayat dan

kisah-kisah mengenai bagaimana binasanya kaum Luth secara panjang

lebar dan beragam. Namun tidak banyak faidahnya dikemtrkakan di
sini, apalagi antam orang yang menuturkan itu dengan.masa terjadinya
kebinasaan kaum Luth terentang waktu yang sangat panjang, sehingga
sangat sulit melacak kebenaran sanadnya. Mayoritasnya diambil dari
ahli kitab, padahal perihal mereka mengenai periwayatan cukup
dikenal. Dan kita diperintahkan untuk tidak membenarkan dan tidak
pula mendustakan mereka. Jadi, silakan fahami ini. Inilah alasan kami
tidak mencantumkan kebanyakan riwayat mengenai kisah-kisah para
nabi dan kaumnya.

Ibnu Jarir, Ibnu AI Mundzir, Ibnu Abi Hatim. dan Abu Asy-

Syaikh meriwayatkan dari Mujatrid mengenai firman-Nya, 'A'C.Y5

#, 44fii gan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang

zhalim), dia berkata, "Ini untuk membuat takut kaum euraisy untuk
ditimpa oleh bencana seperti yang menimpa kaum tersebut.,,

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi mengenai ayat
ini, dia berkata, "Yaitu orang-orang Arab yang zhalim, bila mereka
tidak beriman maka mereka diadzab dengan adzabtersebut.,,
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Ibnu Jarir, Abu Asy-Syai[{r dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari Qatadah, dia berkata, "Yaitu orang.orang zhalimnya umat ini."

irtr, At-g H u';j b35 ;'tsle'# i6'j;1r1t-; *
'hlL 36 -r:b h ?J oL'o6b 3h;1 i'#n $
s5'V$56;6 3t -'z-,;i \;'5 ;fii@ }i +i,,ir:!"

;ii {5@ 1r-r;,,6ii u W{' ;i;I:J i\3\1t5'3

*s-'J\3@ +. ii &ic\\u't"o:rr9-,''4 oLi(J";

v\s;-As;i it Ju:v.t;35.6 I;i6 i.;u 4i#\
'1 J"33o) A',Jr*-36@ r+l\;l;:i'-'| fiYlfr
'"$'k# u J\&iJ .f ilW"uc 6>ti qii: i; i

@.:,i AV rkj r* $u$l4;\6'igv'&'ii{li,-J;l
5 $?j ;1 6ii' a6u 3, 4* ot oH {3}.5 -,is-,

Yj,3;H!t"*yt;*,,*5@r,-i,fa4+jf;,Vt*;;
c\; 3:;v4 bS r,;;u. 6fr.$6 @ 3ij U -:t LY'6Y

i6 @ ).?,w'Jw:aKi avK,sl|w V,,^7

q ij 5L9r+ {rW tfi 8r' ;\i'd P!; ; -}"5 ;;,t
s;-5* a;'psK1 it \F*ir z;dlj@ gJ'olil'
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+:i:(, u it, i,7. rfiri'u_$(r#" (4 6 {66j @ 6;

"Dan kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) saudara mereka

Syu'aib. Ia berkatar'Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali

tiada Tuhan bagimu selain Dia Danianganlah kamu karangi

takaran dan timbangan, sesunggahnya aku melihat kamu dalam

keadaan yong baik (mampu) dan sesungguhnya a:ku khawatir

terh.adapmu akan adzab hari yang membinasakan (kiamat)'. Dan

Syu'aib berkatar'Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan

timbangan dengan adil dan janganlah kama merugikan manusia

terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat keiahatan

di muka bumi dengan membuat kerusakan Slsa (keuntungan) dari

Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang

beriman. Dan aku bukanlah seorong penjaga atas dirimu'. Mereka

berkartar'Hai Sya'aib, apakah agamamu menyuruh kamu agar

kami meninggalkan apayang disembah oleh bapak-bapak kami

atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang

harta kaml Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat

penyantun lagi berahal. Syu'aib berkatar'Hai kaumku, bagaimana

pihiranmu jika aku mempunyai buhtiyang nyata dari Tuhanku dan

dianugerahi-Nya aku daripada-Nya rezeki yang baik, (patutkah aku
- menyalahi perintah-Nya)? Dan aku tidak berkehendak menyalahi

kamu (dengan mengerjakan) apayang aku larang kamu

daripadany* Aku tidak bermalesud kecuali (mendatangkan)

perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada tauJik

bagiku melainkan dengan (pertolongan) Attah. Hanya kepadaAtlah

'H 4rYfij,{r'lS; -Ui r-#- !)tL +;SJ <,#

r6..t\i*-Wl
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aku bertawakkal dan hanya kepada'Nya-lah aku kembali. Hai

kaumku, ianganlah hendaknya pertentangan antara aku (dengan

kamu) menyebabkan kamu meniadi jahat hingga kamu ditimpa

adzab seperti yang menimpa kaum Nuh, atau kaum Huud, atau

kaum Shalih, sedang kaum Luth tidak (pula) iauh (tempatnya) dari

kam* Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu kemudian

b ertaub atlah k ep a da-Ny a S es un g g uhny a T uh an k u Mah a

Penyayang lagi Maha Pengasih'. Mereka berkatar'Hai Syu'aib,

kami tidak banyak mengerti tentang apd yang kamu katakan itu'

dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang

lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah

kami telah meraiam kamu, sedang kamu pun bukanlah seorang

yang berwibawa di sisi kamf . Syu'aib meniawabr'Hai kaumku,

apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu

daripada Allah, sedang Allah kamu iadikan sesuatu yang terbaang

di b elakangmu? S es ungguhnya (p engetahuan) Tuhanku melip uti

apa yang kamu keriakan'. Dan (dia berkata)r'Hai kaumhu,

berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya aku pun

berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan

ditimpa adzab yang menghinakannya dan siapa yang berdusta. Dan

tunggulah adzab (Tuhan), sesungguhnya aku pun menanggu

bersama kamu'. Dan tatkala datang adzab Kami, Kami selamatkan

Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia

dengan rahmat dart Kami, dan orang-orang yang zhalim

dibinas akan oleh s atu s uara yang mengguntur, lalu i adilah mete ka

mati bergelimpangan di tempat tinggalnya- Seolah-olah mereka

belum pernah berdiam di tempat itu Ingatlah, kebinasaanlah bagi.

penduduk Madyan sebagaimana kaum Tsamud telah binasa."

(Qs. Huud [1U: 8a-95)
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Maksudnya adalah, dan Kami utus pula kepada Madyan, yaitu

kaum Syu'aib, saudara mereka senasab, Syu'aib. Mereka disebut

Madyan dengan sebutan bapak mereka, yaitu Madyan bin Ibrahim.

Ada juga yang mengatakan, bahwa itu nama kota mereka.

An-Nahhas mengatakan, "Kata 'Oi tiaay di+ashrif karena

sebagai nama kota."

Pembahasan tentang ini telah dipaparkan di dalam swah Al
A'raaf secara lebih gamlang daripada di sini. Sedangkan penafsiran

firman-Ny a, |iJ> 411.1- H ti ';i U35 ,*_JE Qa berkata,,,Hai

lraumku, sembahlah Allah, selali-kali tiada Tuh;an bagimu selain
Dia") telah dipaparkan di permulaan surah ini. Kalimat ini sebagai

kalimat permulaan, seakan-akan yang dikatakan: Apa yang dikatkaan

Syu'aib kepada mereka setelah Allah mengutusnya kepada mereka?

Syu'aib AS memang dikenal sebagai khatibnya para nabi karena

begusnya beliau dalam mendakwahi kaumnya. Pada awalnya, beliau
memerintahkan mereka untuk menyembah Allah SWT yang tidak ada

Tuhan selian Dia, tidak ada sekutu bagi-Nya. Kemudian melarang
mereka mengurangi timbangan dan takaran, karena di samping
mereka kafir juga suka mengurangi takaran dan timbangan. yaitu bila
datang pedagang makanan kepada merek4 mereka menakarnya
dengan takaran yang lebih, begitu pula bila datang barang timbangan
kepada mereka, mereka menimbangnya dengan timbangan yang lebih.
Bila mereka menjual, maka mereka menjual dengan takaran dan
timbangan yang kurang.

' Kalimat -fu PtJ gl (sesungguhnya aku melihat fumu

dalam keadaan yang baik [mampu) adalah alasan pelarangan itu.
Maknanya adalah janganlah kalian mengurangi takaran dan
timbangan, karena sesungguhnya aku melihat kalian dalam keadaan

baik, yakni berkecukupan dan lapang rezeki. Maka janganlah kalian
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merubah nikmat Allah atas kalian dengan berbuat durhaka terhadap-

Nya dan menimbulkan madharat terhadap para hamba-Nya. Karena

dengan nikmat ini kalian tidak perlu mengambil harta orang lain

dengan cara yangrtidak haq.

Setelah mengemukakan alasan ini, beliau mengemukakan

alasan lainnya, beliau pun mengatakan, ;- +(i'k4L S6 ALt

+i (dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu almn adzab hari

yang membinasakan [kiamat). Alasan ini mengandung peringatan

bagi mereka mengenai adzab akhirat, sebagaimana halnya peringatan

pertama mengandung peringatan tentang nikmat dunia. Kata iijr
(hari) disifati dengan 'U6$ (meliputi) [yakni: t ii-(hari yang

membinasatran)\, maksudnya adalatr adzab, karena adzab itu terjadi

pada hari itu. Makna adzab hari yang meliputi mereka adalah, bahwa

tidak seorang pun dari mereka luput darinya, dan tidak ada seorang

pun yang dapat berlindung maupun melarikan diri daxi itu. Yang

dimaksud i3jr ini adalah Hari Kiamat. Ada juga yang mengatakan

bahwa maksudnya adalah hari pembinasaan mereka di dunia dengan

suara menggunfur.

Kemudian beliau menegaskan larangan mengurangi takaran

dan timbangan dengan mengatakan, 5(#t 3h;1 tji ;A:
l.J;tU (hai kaumht, culatptranlah talcaran dan timbangan dengan

adiD.lqli fvukni dari lafazh $;11 adalatr ir;fli lpenyempurnaan).

i'il' uaduh iUir 1aaig, yaitu tidak lebih dan tidak kurang, taii uita

melebihkan dari penyempurnaan, maka itu adalatr keutamaan dan

kebaikan, namun ini 'di ataS apa yang disebut adil. Larangan

mengurangi, kendari bermakna harus menyempurnakan, maka
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persilangan" kedua dalil ini mengandung gaya bahasa yang sangat

tinggi dan penegasan yang indah.

Kemudian beliau menambah lagi ketegasan itu dengan

mengatakan, iitj 6\3\ 1# J3 @* janganlah kamu

merugikan manusia terhadap hak-hak mereka). Penafsiranny4 telah

dikemukakan dalam surah Al A'raaf. Ini mengandung larangan

merugikan pihak lain secara umum. Kata l*li adalah lebih umum

daripada apa yang ditakar dan ditimbang, sehingga tentunya termasuk

juga kecurangan dalam penakaran dan penimbangan. Ada juga yang

mengatakan, bahwa u,;)t adalah khusus pengurangan.

Kemudian beliau.mengatakan, t-^;, i;*t j \;Llt tr: @o"

janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat

kerusakan). Penafsirannya juga telah dikemukakan di dalam surah Al
Baqarah. Melalarkan kejahatan muka bumi mencakup segala bentuk

yarLg membahayakan bagi manusia di bumi, sehingga redaksi ini
mencakup pula pengurangan takaran dan timbangan. Dibatasinya

dengan kondisi, yaitu C-#, (dengan membuat kerusakan) untuk

mengeluarkan apa yang bentuknya kejahatan di muka bumi namun

maksudnya untuk memperbaiki, seperti halnya yang dilakukan oleh

Khidhir di dalam perahu.

Firman-Ny u, 'F ';* ;f i5. 6xa [keuntunganJ dari Altah

ai;dalah lebih baik bagimu) maksudnya adalah, apa yang disisakan

untuk kalian dari yang halal setelah femenuhan hak secara adil adalah

lebih banyak kebaikan dan keberkahannya daripada apa yang kalian

sisakan untuk kalian dengan cila curang, berbuat jahat dan membuat

kerusakan di muka bumi. Demikian makna disebutkan oleh Ibnu Jarir

dan mufassir lainnya.
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Mujahid mengatakan,* 

^l 

($.adalatr menaati Allah''

Ar-Rabi' mengatakan, "Wasiat-Nya."

Al Farra' mengatakan, "Pengawasan-Nya'"

Diungkapkan dengan kalimat 'o.U$ b o\ 1itca lamu

orang-orang yang beriman),karcnahal itu hanya berggna bagi orang

yang beriman, dan tidak berguna bagi orang yang kafir. Atau yang

dimaksud orang-orang beriman di sini adalatr orang-orang yang

mempercayai Syu'aib.

+i?, &e fi W (dan aht butranlah seorang penjaga atas

dirimu) yang mbnjaga kalian dari keterjerumusan ke dalam

kemaksiatan akibat berbuat kecurangan, kejatrtan dan sebagainya'

Atau yang menjaga amal kalian dan mengganjar kalian dengan itu.

Firman-Nya: 35-\i iff3 tJ i:;U GiXi l'":3t, $G
-€i$t; (Mereka berkata, "Hai Syu'aib, apakah agamamu menyuruh

lamu agar lami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak

kami").Ini adalah kalimat permulaan sebagai jawaban atas pertanyaan

yang diperkirakan. Seakan-akan yang dikatakan: Apa yang mereka

katakan kepada Syu' aib?

Kata (jtlXi dibaca dengan bentuk tunggal, sedangkan

kalimat 1fi3 ,r1 berada pada posisi

mengatakan, "Posisinya khtifadh

disembunyikan.'l

Yang mereka maksud dengan apa yang disembah oleh bapak-

bapak mereka (nenek moyang mereka) adalah berhala-berhala,

Pertanyaan ini adalatr pengingkaran dan olokan terhadap beliau,

nashab. Sementara Al Kisa'i

karena huruf ba' Yang
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karena menurut mereka bahwa shalat itu tidak termasuk kebaikan. Ini
ungkapan yang dikataka kepada pelakunya ketika ingin melunakkan
hatinya dan meluluhkan keteguhannya, sebagaimana dikatakan kepada

'orang yang banyak bershadaqah apabila dia melakukan sesuatu yang

tidak sesuai dengan kebenaran: Apakah shadaqahmu ifu menyuruhmu

l;rbuat ini? Pendapat lain mengatakan, bahwa yang diinaksud dengan
a)lljt ai sini adalah bacaan. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang

dimaksud dengan itu adalah agana. Ada pula yang mengatakan bahwa
yang dimaksud dengan ittillat adalah para pengikutnya. Contohnya,

4:.:jt adalah yang mengikuti yang lebih dulu. Demikian jawaban

mereka kepda Syu'aib karena perintalurya kepada mereka untuk
menyembah Allah saja.

Kemudian ucapan merekq rj:4V \a:j A j1n, i\ it (oto,

melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta
komi). Ini adalah jawaban mereka atas perintahnya kepada mereka
unfuk menyempurnakan takaran dan timbangan, dan larangannya
kepada mereka unfuk mengurangi takaran dan timbangan, serta
larangannya berbuat kejahatan terhadap orang lain dan membuat

kerusakan di muka bumi. Kalimat iru di-athf-kan kepada Y pada

61apa yang dis;embah oleh bapak-bapak trami).kalimat 
-ViUt; ,, -...

Makranya adalah apakah shalatnu [atau: agamamu] menyuruhmu
agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami,
dan menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang kami kehendaki
pada .harta kami dalafn hal mengambil, menerima, memberi,
menambah dan mengurangi? Ini di'baca juga ',fi a* itl.S rl, dengan
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An-Natrtras mengatakan, *Berdasarkan qira'ah ini, maka J

untuk meag-atflkan kepada jl V1S pertama. Perkiraannya adalatr

apakah shalatnu menyuruhmu ag31. engkau berbuat sesukamu

terhadap harta kami.'

.1AU aiUu"u juga dengan huruf nun, dat"Utl, d"og* huruf ra"

Malaranya adalah Apakah shalatnu menyuruhmu agff kami

memperbuat terhadap harta kami apa yang engkau kehendaki, dan

icami meninggalkan apa yang kami kehendaki. Itu tidak menimbulkan

kerelaan pada kami.

Kemudian mereka menyifatinya dengan dua sifat yang agung,

mereka mengatakan, l;';'i Afri i:$ (llylsesunggutmva kamu

adalah orang yang sutgat penyorfiun lagi berakal) dengan nada

mengejeknyq karena mereka meyakini kebalikannya. Atau

maksudnya adalah sesmgguhnya engkau adalah oftIng yang sairgat

penyantun terhadap dirinya dan keyakinanmu. Maksud mereka adalatl

apa yang engkau larangkan kepada kami ini dan apa yang engkau

perintalil<a kepada ka6i ini menyelisihi apa yang kami yakini pada

dirimu sebagai oftmg yang penyantuh lagi berakal. Ada juga yang

mengatakan, batrwa mereka mengatakan itu bukan sebagai olokan,

karena beliau memang dipandang demikian oleh mereka. Namun

mereka mengingkari perintah dan larangan beliau karena mereka

berkeyakinan menyelisihi sifatnya yang penyanflgr dan berakal.

Penafsirantentang ilt ta"" 1},!r tetah dipaparkan.

Firman-Nya: i; i '#, le 3 4 AlJ ,irt- Jiu, (svu'aib

berlrata, "Hai kaumht, bagaimana piHranmu jilw aht mempurryai

bufui yang nyata dari Tuhanht"). Ini adalah kalimat permulaan seperti

yang sebelumnya. Malaranya adalah beritatrukan kepadaku jika aku
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berada di atas hujjah yang jelas dari sisi Tuhanku mengenai apa yang
aku perintahkan dan larangkan kepada kalian. 

.-

' 4Oi:- (dan dianugerahi-Nya alat daripada-Nya),yakni dari

karunia-Nya dan perbendaharaan-perbendaharaan milik-Nya.

\G64Qezeki yang baik), yakni banyak, luas, halal lagi baik.

Syu'aib AS memang seorang yang berharta banyak. Ada yang
mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan iljlr ini adalah kenabian.

Ada juga yang mengatakan hikmah. Ada pula yang mengatakan ilmu,
dan ada juga yang mengatakan petunjuk. Jawab kalimat syarat itu
dibuang yang ditunjukkan oleh konteks redaksinya. perkiraannya

adalah aku meninggalkan perintah dan larangan kepada kalian, atau
kalian mengatakan tentang perihalku apa yang kalian katakan itu yang
sebenarnya kalian memaksudkan sebagai olokan dan ejekan.

'":3'l.d6U J;{l$:;\iJ W (dan atru tidak berkehendak

menyalahi t**u [dengan mengerjakanJ apa yang aku rarang kamu
daripadanya) maksudnya adalah, dengan laranganku terhadap kalian
untuk tidak berbuat curang dan tidak berbuat kejahatan, aku.tidak
hendak menyeselihi kalian dengan apa yang aku larangkan kepada
kalian dimana aku melakukannya sendiri tanpa kalian. Kalimat ',ag

'i5' Jl artinya dia berrirakzua untr* sesuatu sambil memalingkan

orang lain darinya. Sedimg\an tatimat tk 7 i*ie afiinya dia

menyelisihinya mengenai itu, yakni kebalikannya.

'&'ij {l LJ .iL @tu tidak bermatrsud kecuali

[mendatangkanJ perbaikan) maksudnya adalah, dengan larangan dan
perintah itu, aku tidak memaksudkan kecuali perbaikan bagi kalian
dan pencegahan kerusakan pada agama dan mu,amalah kalian.
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i-ffi Y $elama aht masih berkcsanggupan), yakni sejauh

kesanggupanku dan kemampuanku.

$UilW-j,U;(dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan

[pertolonganJ Allah) maksudnya adalah, tidaklah aku mendapat

bimbingan dan pettrnjuk, dan tidak pula menjadi nabi dan penasihat

kecuali dengan pengukuhan dari Allah, dan dijadikan-Nya aku mampu

melakukan itu.

&; ,l; (Hanya lcepada Atlah alat bertawakkal) dalam segala

urusanku, termasuk di antaranya dalam memerintah dan melarang

kalain.

,$ AV (dan hanya kepada-Nya-lah aht kcmbali) maksudnya

adalatr, kembali dari segala perkara yang dibebankan kepadaku, dan

aku memasrahkan segala urusanku kepada apa yarLg dipilih-Nya

untukku dari karunia dan takdir-Nya. Ada yang mengatakan, bahwa

maknanya adalah kepada-Nya-latr aku kembali di akhirat kelak. Ada

juga yang mengatakan, bahwa !U1i 1ya*i dari kalimat adalah i$l
adalati lffur 1aoa). Makn4nya: dan kepada-Nya-lah aku bedoa.

Firman-Nya: i!4 '#?-7 ,i6t (IIai kaumht, ianganlah

hendalvtya pertentangan antara aht [dengan kamuJ menyebablan

lramu menjadi jahat). Az-7-ajjaj mengatakan, o'Maknanya adalah

hendaknya pertentanganlu dengan kalian tidak menyebabkan

ditimpakannya adzab kepada kalian sebagaimana tertimpanya orang-

orang yang sebelum kalian.)'

Ada juga yang mengatakan, bahwa makannya adalatr

hendaknya pertentanganku dengan kalian tidak mendorong kalian.

eril:Jr adatah iilfiilt (permusuhan), contohnya ungkapan ru'erurma,
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g6t-ui*r|rK r;'e*';tr
"Ketahuilah siapa yang merryampaikan dariht sebagai utusan

lalu, bagaimana kalian mendapati rosa permusuhan."

Kalimat iU;rAil lt inggo lmmu ditimpa adzab)berada pada

posisi nashab karena sebagai maful kedua untuk #j-
2 ,,a / ,/< 1/ ,.- ,

6 i3 +6 -(, 
E. (sepertt yang menimpa kaum Nuh) yang

berupa penenggelaman. 2ti ij'5@ro kaum Hud) yangberupa angin.

* ij Jioto, lcaum Shalih) berupa suara mengguntur. Penafsiran

tentang'&;-U*rii6llr telatr dikemukakan.

#, rLr! +j iSVj gedang tmum Luth tidak [putal jauh

[tempatnyal dari komu). Kemungkinan maksudnya adatah tempat
' mereka tidak jauh dari tempat kalian. Atau zaman mereka tidak jauh

dari zaman kalian. Atau tidak jauh dari kalian pada segi sebab yang
mendatangkan adzab mereka, yaitu kekufuran. penjelasan tentang

bentuk tunggA bfazh $. (iauh) seperti pada firman-Nya, ',y. e63

#, Q$si gan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yung

zhalim).

Kemudian setelah menakut-nakuti mereka dengan adzab,
beliau memerintahkan mereka unhrk memohon ampun dan bertaubat.

Beliau pun berkata, 3jg'j,4 j,r!L'^\yf$rt H\i+*| gan

mohonlah ampun kepada Tuhanmu kemudian bertaubatlah kepada-
Nya. Sesungguhnya Tuhanht Maha Penyayang lagi Maha pengasih).

Penafsiran tentang istighfar dan pengurutannya dengan taubat telah
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dipaparkan di permulaan surah ini. Kami pun telah meqgemukakan

penafsiran tentang €"jt.Maksudnya di sini adalah, Dia sangat besar

rahmat-Nya bagi orang-orang yang bertaubat. \iiir aaalah i=9.Xjr

(yang mencintai)

Disebutkan dalam Ash-Shibah, "Dikatakan - ,lijl - Szltb\4
t\i artinya aku mencintai orang itu. \:rljt adalah 

t*z,lit 
(yang

mencintai). 3jr aan'rjr serta'r!r aaaan il;;ir 6ecintaan)."

Maknanya di sini adalah dia berbuat terhadap para hamba-Nya

apa yang diperbuat oleh orang yang sangat bersar kecintaannya

terhadap yang dicintainya, yaitu berupa kelembutan ferhadapnya,

pemberian kebaikan kepadanya, dan pencegahan keburukan darinya.

Di sini terkandung alasan untuk perintatr memohon ampun dan taubat

yang sebelunnya.

Firman-Ny",3fiV (611iV #4llv luereka berkita,

"Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apo yang kamu

l<atakan itu"). Ini adalah kalimat permulaan seperti kalimat yang

sebelumnya. Maknanya adalah sesungguhnya engkau datang kepada

kami dengan membawakan berita-berita yang tidak penting bagi kami,

yaitu tentang perkara-perkara ghaib seperti pembangkitan kembali

setelah mati, dan kami tidak mengerti itu, yakni kami tidak memahami

itu sebagaimana kami memahami perkara-perkara riil yang dapat

disaksikan. Jadi, penafian kefahaman itu adalah hakikat, bukan kiasan.

Ada juga yang mengatakan, bahwa mereka mengatakan itu karena

berpaling dari mendengarkannya, dan sebagai celaan terhadap

perkataan itu padahal itu bisa mereka fahami dan memang mereka

ketahui. Sehingga penafian kefahaman itu bukan hakikat, tapi kiasan.

Dikatakan Wi W - 'l.16" - '^P artinya adalah faham. Al Kisa'i
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menyebutkan yang lainnya, yaitu: Ur+6. oif"ta,- qb - q urr*y,

adalatt menjadi sangat fatrarn.

u- i:;i 65 (dan sestnggulmya komi benar-benqr

melihat lramu seorang yang lemah di antara kani) maksudnya adalatr,

tidak ada kekuatan padamu yang dengannya engkau bisa melindungi

dirimu dari kami dan tetap bertahan menyelisihi kami. Ada juga yang

mengatakan, bahwa yang dimaksud adalatr lematr pada fisiknya.

Demikian yang dikatakan oleh Ali bin Isa. Ada juga yang

mengatakan, bahwa penglihatannya telah hilang.

An-Nahhas mengatakan, "Para atrli bahasa mengatakan, bahwa

Himyar menyebut W (lematr) untuk orang buta. Yal<ni lemah

karena hilangnya penglihatannya. Sebagaimana halnya sebutan };b
(buta) untuknya, karena hilangnya penglihatannya."

Ada juga yang mengatakan, batrwa Liblaltadalatr fo,6Jr 6emah;

rendatr; kurang penimbangan). Ini mendekati pengertian yang

pertama.

6iZ:i itK)$-: Q-tou tidaHah karena kcluargamu tentulah

lrami telah merajam tramu). }lr lA: (keluarga seseorang) adalah

keluarganya yfrry dia bersandar kepada mereka dan menjadi kuat

karena mereka. Dari pengertian ini ada istilah btlt untuk lubang

tikus, karena dia mempertahankan diri dengan itu dan

menyembunyikan anaknya di dalamnya. Kata i^ilr berlaku untuk tiga

hingga sepuluh orang. Mereka menganggap keluarga beliau dapat

mengatralangi sikap buruk mereka terhadapnya kendatipun jumlah

mereka lebih sedikit bila dibanding dengan seluruh orang kafir yang

berjumlah ribuan, karena keluarganya itu menganut agama mereka,
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a

sehingga mereka membiarkannya sebagai bentuk penghormatan

terhadap keluarganya itu, bukan karena takut kepada mereka.

Kemudian mereka menegaskan penya4dangan sifat lemah

kepadanya dengan mengatakan , )-*q, A -V2 
$edang kamu pun

bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami) sehingga kami

bertekuk lutut kepadamu karena kewibaanmu di hadapan kamt. Akan

tetapi, kami tidak merajammu itu adalah karena kewibawaan

keluargamu dalam pandangan kami. Makna 6tiLj adalah, niscaya

kami membunuhmu dengan rajam. Apabila mereka membunuh

seseorang, mereka merajamnya dengan bebatuan [yakni
melemparinya dengan bebatuan hingga mati]. Ada juga yang

mengatakan, bahwa makna ()i*jadalah niscaya kami mencaci maki

kamu. Contohnya ungJ<apan Al Ja'di,

g6 Li 6tt 'H &,s'it'hu.t;
"Kami saling-mencaci dengan saling melempar kata

Hingga seakan-akan kami adalah htda pacuan."

Kata glrjuga diartikan sebagai ;;itr ltutukan), contohnya:

qlt Li:r:Ur (syetan yang terkuhrk).

Firman-Nya: $i A P16 ; -J4 ,;rt- 3(' (syu'aib

menjau,ab,"Hai kaumht, apakah keluargaht lebih terhormat menurut

pandanganmu daripada Allah'). Ini adalatr kalimat permulaan. Beliau

mengatakan, ;iti d ?{" 3A Qebih terhormat menurut

pandanganmu daripada Allah) dan tidak mengatakan, ,# d:b 
tft

(lebih terhormat menurut pandanganmu daripada aku), karena

penafian kemuliaan darinya dan penetapannya bagi kaumnya
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sebagaimana yang ditunjukkan oleh isyarat dhamir partikel penafi

berarti merendahkannya, sedangkan merendahk4fl paru nabi Allah
bearti merendahkan Allah Azza wa Jalla. Sementara perkataan mereka

mengandung pernyataan bahwa keluarga beliau itu lebih terhormat

dalam pandangan ,mereka daripada Allah. Karena itu, beliau

mengingkari mereka dan heran terhidap itu, serta menetapkan kepada

mereka apa yang tidak dapat mereka lepaskan dan tidak ada jalan

keluar bagi mereka, dalam bentuk pertanyaan. Di sini terkandung

kekuatan hujjah, jelasnya pendebatan dan menimpakan batu

pembungkan kepada liwan. Karena suatu hal, Syu'aib dijuluki sebagai

khathibnya (oratornya) para nabi.

Dhamir pada kalimar i#'JtG $edang Allah kamu jadikan

sesuatu) kembali kepada Allah SWT. Maknanya adalah sedang Allah
Azza wa Jalla, karena ketidakpercayaan kalian terhadap Nabi-Nya

yang Dia utus kepada kalian, kalian jadikan Dia sesuatu -Ur+ {:W
(yang terbuang di belakangmrz) maknanya adalah, yang dicampakkan

ke belakang, yang tidak kalian pedulikan. Ada juga yang mengatakan,

bahwa maknanya adalah sedang perintah Allah yarLg aku

diperintalrkan untuk menyampaikannya kepada kalian, yaitu yang aku

bawaka kepada kalian, kalian jadikan itu yang terbuang di kalang
.kalian. Kalima! *,. ,;t lil+ (aku menjadikan peritahnya ke

belakang) artinya adalatr aku tidak mengabaikan perintatrnya. Kata

E ib aaaun penisbatan kepada ]igj' (p""ggung), dan harakat lmsrah

pada kata ini adalah perubatran nisbat.

'o;fii 6" ij 5L- {trtungguhrrya [pengetahuanJ

Tuhanhu meliputi apa yang kamu kerjakan) maksudnya adalah, tidak

ada sesuatu pun dari perkataan dan perbuatan kalian yang tersembunyi

dari-Nya.
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Firman-Ny a: -4i.ti 3j:"F* A'?iK 1Y\FS i6j
(Dan [dia berkataJ, . *Hai lcaumku, berbuatlah menurut

kemampuanmu, sesungguhnya aht pun berbuat [pulaJ. Kelak kamu

alran mengetahui"). Setelatr melihat mereka terus menerus pada

kekufrran dan agama nenek moyang mereka, serta tidak adanya

pengaruh dari nasihat itu kepada mereka, beliau mengancam mereka,

agar mereka berbuat sejauh kemampuan mereka, dan memberitahukan

mereka bahwa beliau pun berbuat sesuai dengan kemampuan yang

diberikan Allah kepadanya dan ditakdirkan untuknya. Kemudian

beliau menegaskan ancaman itu dengan mengatak*, -1,;7-j 3j7
(kelak kamu akan mengetahui) maksudnya adalah, akibat dari apa

yang kalian lakukan itu, yaitu menyembatr selain Allah dan

menimbulkan madharat bagi para harhba-Nya. Penjelasan redaksi

seperti telatr dipaparkan di dalam surah Al An'aam.

*?- 4(i 4- ; @iapa yang akan ditimpa adzab vang

menghinaknnnya). Kalimat ini berada pada posi si nashab karena

pengaruh <-'A;.Maksudnya adalah kelak kalian akan mengetahui

siapa yang akan di timpa oleh adzab menghinakon, yffig melahirkan

kehinaan, kenistaan dan cela.

t .'//,
+)S t .-Uj (dan siapa yang berdusra). Kalimat iru &-athf-

kan kepada #V- ,j (siapa yang alan ditimpa). Maknanya adalatr

kelak kalian akan mengetahui siapa yilg akan diadzab, dan siapa

yang berdusta. Ini sebagai sindiran terhadap kedustaan mereka dalam

perkataan mereka, )-*W'J Y:-r "6)t{i,3W) tr 1: (t*t o" t i dakl ah

larena keluargamu tentulah kami telah merajam lcamu, sedang kamu

pun bulanlah seorang yang berwibm,va di sisi IamD.
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Ada juga yang mengatakan, bahwa $ adalah mubtada', darr

kalimat berikutnya adalah shilah-nya, sedangkan khabar-nya dibuang.

Perkiraannya adalah siapa yang berdusta maka dia akan mengetahui

kedustaannya dan merasakan akibatnya.
.a

Al Farra' mengatakan, "Dikemukakan dengan menggunakan

lafazh 'ja pada kalimat ++.{ } ; (siapa yang berdusta), karena

mereka (orang-orang Arab) tidak mengatakan [untuk maksud: siapa

yang berdiri], i;ti "g,r,tapimereka mengatakan, ?6',r, atati3r-"41^, atau

CAt y.Karena itulah mereka menambahk ar, 'jo agar kalimatnya

menempati status ,p a*r'S;4.'

An-Nahhas mengatakan, "Yang menunjukkan penyelisihan ini
' adalah ungkapan seorang penyair,

.,6.J1) t^;q.t G)i l;r'jy t"lt jt
. 

'Siapa utusanlru kepada Tsurayya, lmrena telah sesak

rasanya dadalat, akibat pengucilannya danjuga sttrat'."

l#; 'H AL Y#t$ (dan tunggutah adzab [TuhanJ,

sesungguhnya aht pun menunggu bersama lamu) maksudnya adalah,

tunggulatr, sesungguhnya aku bersama kalian tengah menunggu apa

yang ak'an diputuskan Allah di antara kita.

Firman-Nya:,i3,1fi t1.t-5t#,Yr*t5.^1-(Sjloantattrata

datang adzab Kami, Kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang

beriman bersama-sama dengandla) maksudnya adalah, tatkala datang

adzarb Kami, atau perintatr Kami untuk mengadzab mereka, Kami

selamatkan 5fo'Tb dan para pengilartrya yang beriman kepadanya.

I t. o,

L).rt,f
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V ir, (dengan rahmat dari Kami) bagi mereka yang disebabkan

keimanan mereka, atau dengan rahmat Kami bagi mereka, yaifu

menunjuki mereka kepada keimanan. .

Z;:L\i lAL ir"li +tft (dan orang-orang yang. zhalirn

dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur) maksudnya adalah,

orang-orang yang menzhalimi orang lain dengan menganibil harta

mereka tanpa haq dan menzhalimi diri mereka sendiri dengan terus

menerus pada kekufuran. Mereka dibinasakan oleh suara mengguntur

yang ditimpakan Jibrail kepada mereka hingga ruh-ruh mereka keluar

dari jasad-jasad mereka. Dalam surah Al A'raaf disebutkan, A3:fr1

i*.Sl (Karena itu mereka drtimpa gempa) (Qs. Al A'ruaf [7]: 78),

demikian juga di dalam surah Al 'Ankabuut. Kami telah

mengemukakan, bahwa i1:3\ adalah iiylr lgempa), dan bahwa itu

mengikuti suara mengguntur karena bergelombanglya udara sehingga

mengakibatkan gempa.

@t A VdY Qalu iadilah mereka mati

bergelimpangan di tempat tinggalnya)maksudnya adalah, $ gataurn

keadaan mati). Penafsiran ini telatr dikemukakan, dan juga baru

dikemukakan penafsi ran, W W 1, & Geolah-olah mereka belum

pernah berdiam di tempat ira). Begitu pula penafsiran, K'ti$ffr$\

3;3 i"; Qigatlah, lcebinasaanlah bagi penduduk Madyan

sebagaimana kaum Tsamud telah binasa).

Al Kisa'i menuturkan, bahwa Abu Abdinahman membacanya

itli'olf.6i, d"rg* harakat dhammahpada huruf 'ain.
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Al Mahduwi mengatakan, "Dhammah pada huruf ain pada

lafazh all'. adalah logat yang biasa digunakan berkenaan dengan

kebaikan dan keburukan. Sedangkat i'.;9., dengan harakat kasrah

sebagaimana qira^ah Jumhur, digunakan khusus berkenaan dengan

keburukan. Di sini bermakna laknat (kutukan)."

Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nyu, ,fr fltj\ -,.21@esungguhnya aku melihat

lramu dalam keadaan yang baik [mampuJ),dia berkata, "Maksudnya

adalah murahnya harga. 9j r5- Qt:+ 'P4; 
'316 -ap @an

sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan adzab hari yang

membinas akan [kiamatJ), yakm mahalnya harga."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, dia berkata, " $fr {$.7stsa

fireuntunganJ dari Allah) maksudnya adalatr, rezeki dari Allah."

Abdtxrazzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Qatadatr, "'F'E;lf {g.6rsa fireuntunganJ dari

Allah adalah lebih baik bagimu) maksudnya adalah, bagianmu dari

Tuhanmu adalah lebih baik bagimu."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-
Syaikh meriwayatkan dari Mujatrid, dia berkata, *Yakni ketaatan

kepada Allah."

l+b&xrazzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Al A'masy mengenai firman-Nya, LFU 6ijA
(apalwh agamamu menyuruh lwmu), dia berkata, "Maksudnya adalah

apakatr bacaanmu."

Ibnu Asakir meriwayatkan dari Al Ahnaf, 'Batrwa Syu'aib

adalatr nabi yang paling banyak shalatnya'.
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Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari lbnu Zud

mengenai firman-Ny a,tjii'YgJ A jli' 6 5 @tru melarang kami

memperbuat apa yang knmi kehendaki tentang harta kam), dia

berkata, "Mereka dilarang memotong dinar-dinar dan dirham-dirham

itu, namun mereka berkata, 'sesungguhnya ini harta kami, maka kami

boleh berbuat sesuka kami terhadapnya. Jika mau kami boleh

memotongnya, jika mau kami boleh membakarnya, dan jika mau kami

boleh juga membuangnya' ."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan serupa itu

dari Muhammad bin Ka'b. Keduanya juga meriwayatkan dari Zaid bin

Aslam yang menyerupai itu. AbdrNraz-zaq, -Ibnu Sa'd, Ibnu Al
Mundzir, Abu Asy-Syaikh dan Abd bin Humaid juga meriwayatkan

serupa itu dari Sa'id bin Al Musayyab.

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu

Abbas mengenai firman-Ny a, 3*j.1i A4\ '-'{ G'y(tuungguhnya

lrnmu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal), dia berkata,

"Mereka pernah mengatakan, 'sesungguhnya engkau bukanlah orang

sangat penyantun dan tidak pula berakal'."

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari

Qatadah, dia berkata, "Yaitu sebagai cemoohan terhadapnya."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Adh-Dhahhak mengenai

firman-Nya, (J,L 6'd+ rAii: (dan dianugerahi-Nya aht daripada'

Nya rezetki yang baik), dia berkata, "Maksudnya adalah yang halal."

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari

Qatadah mengenai firman-Ny a, )3 "e4 U J\ !61tiJ'S \j 6
(dan aku tidak berkehendak menyalahi lmmu [dengan mengerjakanJ

apa yang aht larang kamu .daripadanya), dia berkata, "la
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mengatakan, 'Aku tidak melarang kalian mengenai sesuatu yang aku
sendiri melakukannya'. "

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan

dari Mujahid mengenai firman-Nyu, :.4 A$ {ao" hanya kepada-Nya-

lah aht kembali), dia berkata, "Maksudnya adalah 4f fly (hanya

kepada-Nya-lah aku kembali)."

Abu Nu'aim meriwayatkan dalam Al Hilyah, dari Ali, dia
menuturkan, "Aku berkata kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah,
berilah aku waqiat'. Beliau bersabda, '&t i .f; ii" ,p lKotokonroh'

AIIah Tuhanku. Kemudian istiqamahlah lamu). Aku berkatalagi, q)
*J *p t tsV # ,furrl &.:i 63 ilr (Allah Tuhanku, tiadalah aku

mendapat petunjuk kecuali dari Allah. Kepada-Nya aku bertawakkal
dan kepada-Nya aku kemba)'. Beliau bersabda, U ,5:.;Sr U.t nl4t el1l.

W qi tA et 't>,.p (Kau telah dihampiri ilmu, wahai Abu Al

Hasan. Sungguh englmu telah mereguk ilmu dan meminumnya bagai
orang dahaga).'4s Di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin yusuf

Al Kadimi.

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan

dari Qatadah, dia berkata, * -Jti, ,&Z { grngorlah hendalcnya

pertentangan antara aht (dengan kamu) menyebabkan kamu menjadi
jahat) maksudnya adalah, janganlatr perbedaan denganku
mendorongmu."

at sanadnya dha'rf.
Iradits ini dinukil oleh Abu Nu'aim dalan. Al Eibah (llls). Di dalarn sanadnya

terdapat Muhammad bin Yunus Al Kadimi, dan bukannya yusuf.
Al Hafizh dalart At-Taqrr& berlcat4 'Iladits ni dha'if,"
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Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata,

" -J(ii artinya permusuhan denganku. "

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari As-
Suddi, dia berkata, "Janganlah permusuhan(mu) denganku

mendorongmu."

Abdrxrazzaq dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah

mengenai firman-Ny a, #, #4 +j f;1 Yj (sedang kaum Luth

tidak [pulal jauh [tempatnyal dari lamu), dia berkata,

"Sesungguhnya mereka itu baru berlalu setelah Nuh dan Tsamud."

Abu Asy-Syaikh dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Sa'id bin

Jubair mengenai firman-Nyu, (;-.7 q..tvj65 {ao" sesungguhnya

kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami),
dia berkata, "Beliau seorang yang but4 beliau menjadi buta karena

tangisannya karena mencintai Allah Azza wa Jalla."

Al Wahidi dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Syaddad bin
Aus, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'U i#, # W ,F;

e t61' :- (Syu'aib AS menangis karena mencintai Allah hingga

buto);'

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, Al Hakim dan dia
menshahihkannya, Al Khathib dan Ibnu Asakir dari beberapa jalur,

dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nyu, (;a/> A- ,,^i 65 {a*
sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di
antara kami), dia berkata, "Beliau tidak dapat melihat (buta)."

Abu Asy-Syaikh juga meriwayatkan seperti itu dari Abu
Shalih.
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Abu Asy-syaikh rneriwayatkan dari sufuan mengenai firnian-

Ny a, (;-) r1-,il"i 65 (d an s e s un g gu hny a ka m i b e n ar - b e n ar m e I i h at

kamu seorang yang lemah di antara kami), dia berkata, "Beliau
seorang yang buta, dan beliau dijuluki sebagai oratornya para nabi."

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari As-Suddi, dia berkata,
"Artinya adalah sebenarnya engkau hanya sendirian.,,

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, bahwa
dia sedang menyampaikan khutbah, lalu membacakan ayat ini

mengenai Syu'aib: WQ-r^i($ {a"" sesungguhnya kami benar-

benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami),lalu Ali
berkata, 'Beliau tidak dapat melihat, karena itu dipandang lemah'. $_,r

6l#j 6Ef) (tralau tidaHah karena keluargamu tentulah kami telah

merajam lmmu). Ali berkata, 'Demi Allah yang tidak ada Tuhan yang
haq selain-Nya, sungguh mereka tidak takut akan keagungan Tuhan
mereka, tapi mereka hanya takut akan keluarga'."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari eatadah
mengenai ayat ini, dia berkata, "Kalian tidak takut kepdda-Nya.,,

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, dia
berkata, "Kalian meremehkan-Nya."

rHE-*y;5;";t6L *;;fW)Gr96.j&5 t*,
ii.;,fi #gi ii tii iq@ )*.b,6;j \wz;; ;A

,e -;T ii|'z6 -*6 c1i,3s@ UFr'"i! ;L; Zrsi

l#s L"V WzS r%i 6;fi X5 A,*r@ 3i;ji f;ri
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,riruy

,- il@ t+)1 I4 i :':J':,Yt'* C: gA\ fi

6. *1tr"6tY1l J{f) ;)iar, vi

@ y# * $ir:r: E5 xri x\,r figi u'oli,
$14,fr-;tYr$

Dr/

P. A!{, ;6 X Ue ?i - 7;$ 3\:i; 3\L "ii.Lr aS

$y-"f; W i EUe @ ;3-r $t$ti#i6, @ r,;,:,

LS"*;qe"$ r6i;*Wtfiet@ 3€/r"AA fr;!e1i-u-

36 &.3 L; (I:, i'a \:, $,fr*6 L,,$i,i$ ( W. 5.^\L

LtAi cltiri6.'"*- ffi ,r, b$'"5\ \fr *
);*';b{J;k:'s6l{;A,;

$Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Musa dengan tanda-

tanda (kekuasaan) Kami dan mukiizat yang nyata, kepadd Fir'aun

dan pemimpin-pemimpin kaumnya, tetapi mereka mengikut

perintah Fir'aun, padahal perintah Fir'aun sekali-kali bakanlah

(perintah) yang benar. Ia berialan di muka kaumnya pada Hari

Kiamat lalu memasukkan mereka ke dalam neraka Neraka itu

seburuk-buruk tempat yang didatangl Dan mereka selqlu diikuti

dengan kutukan di dunia dan (begitu pula) di Hari Kiamat. Laknat

itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Itu adalah sebagian

dari berita-berita negeri (yang telah dibinasakan) yang Kami

ceritakan kepadamu (Muhammad); di antara negeri-negeri itu ada

yang masih kedapatan bekas-bekasnya dan ada (pula) yang telah

musnah. Dan kami tidaklah menganiaya mereka, tetapi merekalah

yang menganinya diri mereka senditi, karena itu tiadalah

bermanfaat sedikit pui kepada mereka sembahan'sembahan yang

Jr', tX'r' /
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mereka seru selain Allah, di waktu adzab Tuhanmu datang. Dan
sembahan-sembahan ilu tidaklah menambah kepada mereka

kecuali kebinasaan belaka. Dan begitulah adzab ruhanmu, apabila
Dia mengadzab penduduk negeri-negeri yang berbuat zhalim.
Sesungguhnya adzab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

pelajaran bagi orang-orang yang takat kepada adzab akhirat. Hori
Kiamat itu adalah suatu hariyang semaa manusia dikumpalkan

untuk (menghadapi)nya, dan hari itu odalah suutu hari yang
disaksikan (oleh segala makhluk). Dan Kami tiodalah

mengundurkannya, melainkan sampai waktu yang tertentu. Di kala
datang hari itu, tidak ada seorang pun yang berbicara, melainkan
dengan izin-Nya; maka di antara mereka ada yang celaka dan ada

yang berbahagia. Adapun orang-orang yang celaka, maka
(tempatnya) di dalam neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan

' nafas dan menarihnya dengan (merintih), mereka kekal di
dalamnya selama ada langit dan bami, kecuali jika Tuhanmu

menghendaki y ang (latn). S es ungguhnya Tuhanmu Maha
Pelaksana terhadap apayang Dia dikehendaki. Adapun orang-

orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga, mereka
kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika

Tuhanmu menghendaki (yang latn); sebagai karunia yang tiada

. putwlrutusnya." (Qs. Huud [11]: 96-108)

Firman-Nya: ,# u,L\,i, Atg ej, &5 Jft, (Dan

sesungguhnya Kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda

flrefuasaanJ Kami dan mukjizat yang nyata). Yang dimaksud dengan
irr(ili adalah Tat'at. q;J i,[..ilr adalah mukjizat. Ada yang

mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan brr-1i uaaah sembilan
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yang disebutkan di tempat lain, sedangkan lJr l6.i1Jr adalah

tongkat, yaitu kendatipun termasuk yang sembilan, namun karena

sangat menonjol maka disebutkan secara tesendiri. Ada juga yang

mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan lru-li adalah yang

melahirkan dugaan, sedangkan d"ir ir6.i1Jr adalah melahirkan

kepastian mengenai apa-apa yang dibawakan oleh Musa. Ada juga

yang mengatakan, bahwa keduanya adalah mengenai sesuatu yang

szrma, yakni Kami mengutusnya dengan apa-apa yang

menghimpunkan penyifatannya sebagai bukti dan sebagai kekuatan

yang nyata. Ada pula yang mengatakan, bahwa *Jr l[l.il.Jl adalah

apa yang dikemukakan Musa kepada Fir'aun ketika keduanya

berdialog.

Firman-Nya: .*Y3 67t 6y (Kepada Fir'aun dan

pemimpin-pemimpin kaumrrya) maksdudnya adalah, Kami

mengutusnya dengan itu kepada mereka. Telah dikemukakan bahwa

'(;ir uduluh para pemuka kaum. Mereka disebutkan secara khusus

tanpa yang lainnya, karena yang selain mereka mengikuti mereka

dalam menerima dan menolak. Sedangkan para pemuka disebutkan

secara khusus tanpa Fir'aun pada kalimx i:t;Jff;f, Qetapi mereka

mengihtt perintah Fir'aun), yakni perintahnya kepada mereka untuk

kufur, karena perihal Fir'aun dalam kekuflran adalah perk'ara yang

sudah jelas. Jadi, kufumya kaumnya dari kalangan para pemuka dan

yang lainnya bertopang pada kekufiuan Fir'aun. Bisa juga yang

dimaksud dengan perintah Fir'aun adalah perihalnya dan gaya

hidupnya, sehingga mencakup kekfuran dan lainnya.

*r, 6?j 5 US (padahal perintah Fir'aun sekali-kati

bukanlah [perintahJ yang benar) maksudnya adalah, tidak ada
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kebenaran sama sekali padanya, bahkan itu adalah kesesatan. bf ini

bermakna t ',j' @enunjuk), dan penyandarannya ini kiasan. Atau

bermakna: 9i :i (memiliki kebenaran). Ini mengandung sindiran,

bahwa yang benar adalah perintah Musa.

Firman-Nya: -tLii!;i- ili i36-(Io berjalan di mutca klumrva

pada Hari Kiamat). Dair hi yangiiG lmendahuluinya). Maksudnya

adalah mendahului mereka pada Hari Kiamat menuju adzab neraka

sebagaimana mendahuli mereka sewaktu di dunia.

'r\31 
Pat3$Y' (lalu memasukkan mereka ke dalam neraka)

maksudnya adalah, dia tetap mendahului mereka dan mereka

mengikutinya hingga dia membawa mereka masuk ke neraka.

Pengungkapannya dengan menggunakan lafazh madhi trntuk

menunjukkan kepastian terjadinya. Kemudian Allah menyatakan

burultnya tempat yang mereka masuki ihr, Allah pun berfrrman, ,--uj

3-;;S 3j$ @e.raka itu seburuk-buruk tempat yang didaiangi), karena

yang mendatangi air yang disebut liit (haus), sebenamya dia

mendatanginya untuk meredakan panasnya dahaga dan

menghilangkan haus, sedangkan api malah sebaliknya.

Setelah menyatakan buruknya tempat yang mereka masuki ittr,

Allah mencela mereka dengan mengatakan,'iA .r$ C\j$3 g*
merelra selalu diifuti dengan httukan di dunia), yakni kaum Fir'aun
secara muflak, dan para pemuka mereka secara khusus. Atau mereka

dan Fir'aun di dunia ini selalu diikuti oleh kutukan yang besar. Yakni:
pengusirandanpenjauhan. .
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-# 
ii-_t @o" [begitu p,ulal di Hari Kianat) maksudnya

adalah, dan mereka juga tetap diikuti oleh kutukan pada Hari Kiamat,

dimana semua yang di padang mahsyar mengukuti mereka. Kemudian

Allah menyatakan kutukan itu sebagai pemberian, ini sebagai

ungkapan olokan bagi mereka. Allah berfirman, !;tfi ry &
(talcnat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan)'

Al Kisa'i dan Abu Ubaidah mengatakan, "t1il - t:i:ti - 'tii

artinya mempercayakan dan memberikan kepadanya. sebutan untuk

pemberian itu adalah: 'i!r.'

Maksudnya adalah sebunrk-buruk pemberian dan bantuan

yang diberikan kepada mereka. Yang dikhususkan dengan celaan ini

dibuang, yakni: ilidl (pemberian mereka). Yaitu kutukan yang

mereka ikuti di dunia dan di akhirat. Seakan-akan itu adalah kutukan

setelah kutukan, dimana yang belakangan bersambung dengan yang

'**'TTff::"::#kakan dari Ar Ashma'i, bahwa d,,

adalah iltair (celaan), sedangkan dengan harakat kasrah adalah tempat

minuman. Jadi, seakan-akan itu adalah apa mereka minum di neraka.

Ini lebih tepat dengan konteksnya. Ada juga yang mengatakan, bahwa

irilr aaaafr tambahan, yakni betapa buruknya apa yang mereka

berikan setelah tenggelam. Demikian yang dikatakan oleh Al Kalbi.

Kata penunjuk pada kalimat -Ai6 f%' i;fi -"SS 
U 6l!i (itu

adalah sebagian dari berita-berita negeri [yang telah dibinasakanJ

yang Kami ceritakan kepadamu [MuhammadJ) menunjukkan kepada

apa yang dikisahkan Allah SWT dalam 
'surah ini mengenai berita

umat-umat terdahulu dan apa yang mereka perbuat terhadap para nabi
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mereka. Maksudny a adalahdiceritakan kepadamu berita demi berita.

Tentang makna dltelah dipaparkan.

'3*e4 5F W(di antara negeri-negeri itu ada yang masih

kedapatan bekns-bekasnya dan ada [pulal yang telah musnah).

Dhamir pada ta' (i kembali kepada Afr, yuhni W) n.A ,s3lt 6
l*, (di antara negeri-negeri itu ada yang masih kedapatan bekas-

bekasnya dan ada pula yang telah musnah) . €.tit adalah yang masih

ada bekas-bekasnya, sedangkan ',t};J adalatr yang sudah tidak ada

bekasnya. Ada juga yang mengatakan bahwa iiuit uaa*, yang dihuni,

sedangkan 'tYAt adalah yang roboh. Ada juga yang mengatakan,

bahwa d,li' adalah negeri-negeri yang temboknya telah roboh

menutupi atapnya, sedangkan :gp;it adalah yang hancur dari

pangkalnya. Negeri-negeri itu diserupakan dengan tanaman yang

masih berdiri pada batangnya dan yang telah terpotong. Seorang

penyair mengatakan,

'+;') cc xi Lr:)k
c.ta. -d,1, c -@ry'*d

"Manusia pada giliran kcmatian di antara mereka

lalrsana tanaman, di antaranya adayang masih berdiri danyang

sudah musnah."

Firman-Ny", 'iiillE Y') (Dan kami tidaklah menganiaya

merelca) dengan adzab yang kami timpakan kepada mereka. V& SS-t

'6 Qetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri)

dengan kekufuran dan kedurhakaan.

u6tt
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ffiy, # ei-\71 ltrarena itu tiadalah bermanfaat kepada

mereka sembahan-sembahan mereka) maksudnya adalah, berhala-

berhala mereka yang mereka sembah selain Allalt itu tidak dapat

mencegah adzab tesebut sedikit prx, 3$ ;l X (i fai waktu adzab

Tuhanmu datang),yakni i;:i; ,E tii 1ta*Aa adzab'Nya datang).

,./"# ;1, $if: \ij (dan sembahan-sembahan itu tidaklah

menambah kepada mereka kecuali kebincisaan belaka) dan kerugian.

Maksudnya adalah berhala-berhala yang mereka sembah itu tidak

menambahkan kepada mereka selain kebiinasaan dan kerugian.

Padahal dahulunya mereka meyakini bahwa berhala-berhala itu dapat

menolong mereka mendatangkan berbagai manfaat.

Firman-Nyu, q fr -a:KS (Dan begitulah adzab Tuhanmu).

Al Jahdari dan Thalhah bin Musharrif membaca 1!5, d"rrg* '.r-f

sebagufi7. Sedangkan yang lain kembacanya 1!3 sebagai mashdar.

W $ dAl iA -Gy(apabita Dia mengadzab penduduk

negeri-negeri yang berbuat zhalim) maksudnya adalah o:F.V F] (iilf
(penduduknya sedang mereka itu zhalim)

-i,:A "oy {S"tunSyrhnya adzab-Nya irz) maksudnya adalatr,

siksaan-Nya bagi orang-orang kafir, 1-;, UJ @datah sangat pedih

lagi keras) maksudnya adalah, sangat menyakitkan lagi keras.

Firman-Ny"r'dS ,4s o.iylsrtunssuhnya pada yang demikian

itu benar-benar terdapat pelajaran) maksudnya adalatr, pada adzab

Allah SWT terhadap penduduk negeri-negeri tersebut. Atau pada
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I

kisah-kisah yang dikisahkan kepada Rasu-Nya, benar-benar terdapat

pelajaran dan nasihat.

-i-fi Q\ai ,3'L"jj@agi orang-orang yang talan kepada adzab

akhirat), karena mereka mau mengambil peljaran dan menerima'

nasihat.

Kata penunjuk pada kalimat ,i6 4 V ?ia:t (hari lciamat

itu adalah suatu hari yang semuo manusia dikumpulkan untuk

[menghadapiJnya) merrunjukkan Hari Kiamat yang ditunjukkan

dengan disebutkannya akhirat, yaitu dikumpulkannya manusia untuk

dihisab dan diberi ganjaran. 6f{ gan hari itu), yakni Hari Kiamat.

3;:i iJ. @a"t"t suatu hari yang disotcsitran [oleh segala makhlukJ)

yakni disaksikan oleh seluruh yang ada di padang mahsyar. Atau
disaksikan oleh seluruh mal<hluk.

Firman-Nya,: ;sl,J S.\$ i,F.i\At (Dan Kami tiadalah

mengundurkannya, melainksn sampai waWu yang tertentu)

maksudnya adalatr, dan Kami tidak mengundur hari tersebut

melainkan untuk menyelesaikan waktu tertentu yang diketahui dengan

bilangan. Allah SWT telah menetapkan terjadinya balasan setelahnya.

Firman-Nya: gV- iji- tOi kala datang hari itu). Para ahti

qira'ah Madinah, Abu Amr dan Al Kisa'i membacanya dengan

menetapkan huruf ya' dalam qira'ah washl (dilanjutkan), dan

membuangnya bila waqf (berhenti). Ubay dan Ibnu Mas'ud
menetapkannya dalam washl dan waqf. Sementara Al A'masy
membuangnya dalam washl danwaqlf. Alasan perhbuangan hurufya'
pada qira'ah waqlf sebagaimana yang dikatakan oleh Al Kisa'i, bahwa

al /i'l as-salim di-waqf-kat seperti yang majzum sehingga huruf ya'-
nya dibuang sebagaimana halnya dhammah. Alasan qira'ah dengan
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t'-i )i'-:-, {u..rr

maksudnya adalah,{k

membuang hurufya'ketilta membacanya secara washl, bahwa mereka

melihatnya demikian di dalam Mushaf. Al Khalil dan Sibawaih

menyebutkan, bahwa orang-orang Arab mengatakan, J3f I (aku tidak

tahu), huruf ya'-nya dibuang dan mengukuhkan harakat kasrah.

Tentang dibuangnya hurufya', Al Farra' bersenandung,

61-,:r 3;u yX ,s?!0Sr 6t: di t1',-is'tk
*Cukup bagimu segenggam kebaikan penuh dirham,

sementarayang lainnya kau beri darah dengan pedang-"

Az-Zajjaj mengatakan, "Yang lebih baik menurut natrwu

adalah menetapkan yaa'."

Maknanya adalah *Uit ii dU * (ketika datangnya Hari

Kiamat).

(tidak ada seorang pun yang berbicara)

J, lulu salah satu huruf ra'-nya dibuang untuk

meringankan, yakni tidak ada seorang pun yang berbicara pada hari

itu kecuali yang diizinkan berbicara. Ada juga yang mengatakan,

bahwa maknanya adalah tidak ada seorang pun yang berbicara dengan

hujj ah maupun syafa' at.

4

4!L '.1! (melainkan dengan izin-Nya) maksudnya adalah,

kecuali Allah SWT mengizinkannya berbicara. Ayat ini disinlronkan

dengan ay at: i,i 9{ji1 !ii- ii @'oi,L:r{ i|-r i (tnt adat ah h ar i, y an g

merelm tidak dapat berbicara Drado hari ituJ, dan tidak diizinkon

lcepada mereka minta udzur sehingga mereka fdopat| minta u&ur)

(Qs. Al Mursalaat [77]:35-36) dengan perbedaan perihal mereka dan

perbedaan tempat berdiri pada hari kiamat. Penyingkronan seperti ini

banyak ditemukan di dalam Al Qur'an
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3116$ ft4 (maka di antara mereka ada yang celaka dan

ada yang berbahagia), yang celaka adalah orang yang ditetapkan
kesengsaraan baginya, sedangkan yang berbahagia adalah orang yang
ditetapkan kebahagiaan baginya. Didahulukannya penyebutan yang
celaka daripada yang berbahagia, karena konteksnya sebagai
peringatan

Firman-Nyu, S<j,,i: iS; V ? $i ;t W '"ji ffi (Adapun

orang-orang yang celaka, maka ftempatnyal di dalam neraka, di
dalamnya merekq mengeluarkan nafas dan menarilvtya dengan

[merintihJ) maksudnya adalah, adapun orang-orang yang ditetapkan
sengsara, maka tempat tinggal mereka adalah neraka, di dalamnya
mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih kesakitan.

. Az-ZaJjaj mengatukan, "$jl adalah rintihan yang sangat,

yaitu yang sangat tinggi."

Lebih jauh dia mengatakan, bahwa para ahli bahasa dari
kalangan orang-orang Bashrah dan Kufah menyatakan, bahwa glt
seperti permulaan ringkikan suara keledai, sedangkan jfit adalah

suara akhirnya. Ada juga yang mengatakan, bahwa ii! uaa*, suara

yang keras, sedan$an 'r;4pJt adalah suara yang lemah. Ada juga yang

mengatakan, bahwa -oilr *"rgeluarkan nafask, sedangkan 'rioizlt

adalah menghela (menarik) nafas. Ada juga yang mengatakan bahwa

*.ijt a*, dada, sedangkan irrdt dari tenggorokan. Ada juga yang

mengatakan, bahwa j"jt adalah bergetarnya suara karena takut,r

sedangkan i#r nafas yang panjang. Kalimat ini bisa kalimat

permulaan, seakan-akan sebelumnya dikatakan, Bagaimana kondisi
mereka di dalamnya? Atau berada pada posisi nashab sebagai hal
(keteranga kondisi).
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.t't'f| L,t#i ,;((' (, W.6-* (mereka kekat di dalamnva

selama ada langit dan bumi) maksudnya adalah, masa berlansungnya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai makna waktu ini, karena telah

diketahui berdasarkan dalil-dalil tentang abadinya adzab bagi orang-

orang kafir di neraka dan tidak akan berhenti dari mereka. Telah

dipastikan juga, bahwa seluruh langit dan bumi akan.nursnatr hilang

saat berakhirnya hari-hari dunia. Segolongan ulama mengatakan,

bahwa pemberitaan ini sesuai dengan kebiasaan orang-orang Arab

ketika mereka hendak menyatakan tentang amat sangatnya

berlangsungnya kesinambungan sesuatu, yaitu: i>ti;ilt *tt 6 C,S'$

*t\i: (dia akan terus demikian selama masih ada langit dan bumi).

Contoh lainnya dari ungkapan mereka, ,# ',fr 6 |*i ) (sungguh aku

tidak akan mendatangimu selama malam gelap), atau ';t[t'ril;Zt ,;

':+Xti(selama berbedanya malam dan siang), atau itl;ir i6 6 (selama

mendekumya merpati) dan sebagainya.

Jadi, makn a ayatini adalatr mereka kekal di dalamnya selama-

lamanya, tidak akan terputus dan tidak ada akhirnya. Ada juga yang

mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan L<fliaisini adalah langit

akhirat, dan buminya juga bumi akhirat. Karena ada keterangan yang

menunjukkan bahwa akhirat mempunyai langit dan'bumi selain yang

ada di dunia, dan itu semua tetap kekal abadi seperti kekalnya akhirat.

Selain itu, mereka memang harus memiliki tempat yang menampung

mereka dan tainnya menaungi mereka, dan kedua adalah bumi dan

langit.

(* nV$sgnrroti iil@ Tuhanmu menghendaki yang [lainJ).

Para atrli ilmu berbeda pendapat mengenai pengecualian ini menjadi

beberapa pendapat.
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Pertama, itu pengecualian dan )$i ji, (maka [iempatnyal di

dalam neraka), seakan-akan yang dikatakan: kecuali jika Tuhanmu
menghendaki untuk menangguhkan suatu kaum dari itu. Pendapat ini
diriwayatkan dari AbuNadhrah, dari Abu Sa'id Al Khudri.

Kedua, pengecualian ini ditujukan kepada orang-orang

durhaka dari kalangan muwahhidin, dan bahwa mereka akan

dikeluarkan dari neraka setelah masa tertentu. Berdasarkan ini, maka

firman Allah SWT, W t-:iii (*, gaopun orang-orang yang celaka)

adalah bersifat umum sehingga mencakup yang kafir dan yang

durhaka dari kalangan muwahhidin. Dan pengecualian itu adalah

pengecualian dari 3-tI9 (mereka kekal), dan \; bermakna ;r
(siapa). Demikian yang dikatakan oleh Qatadah, Adh-Dhahhak, Abu
Sinan dan lainnya. Telah diriwayatkan sejumlah hadits, secara

mutawatir yang menunjukkan ilmu yang pasti, bahwa ahli tauhid yang

durhaka akari keluar dari neraka. Inilah yang mengkhususkan semua

keumuman tadi.

Ketiga, pengecualian itu dari bahwa ?:jt dan',1&t, yakni di

dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih,

6t: n ( 1t(kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang tlainl) dan

adz,ab-adzab lainnya selain }i,}t dan 'rj{'Llt. Demikian yang dikatakan

oleh Ibnu Al Anbari.

Keempat;makna pengecualian ini: mereka kekal di dalamnya
selama masih ada langit dan bumi, mereka tidak akan mati kecuali
Allah berkehendak lain. Karena Allah dapat memerintahkan neraka
untuk memakan mereka sehingga mereka binasa, kemudian Allah
memperbaharui tubuh mereka. Demikian yang diriwayatkan dari Ibnu
Mas'ud.
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Kelima, Y) di sini rs.1r-., (selain). Artinya adalah selama masih

ada langit dan bumi selain yang keabadian yang dapat melewati itu.

Seakan-akan penyebutan keabagian mereka itu bukan sebagaimana

yang biasa diungkapkan oleh orang Arab, tapi lebih lama dari itu.

Kemudian ditambah lagi dengan kekekalan yang tidak ada aktrimya.

Demikian yang dikemukakan oleh Az-Z,ajjaj..

Keenam,pendapat dari yang diriwayatkan dari Al Farra', Ibnu

Al Anbari dan Ibnu Qutaibah, bahwa ini tidak menafikan tidak adanya

kehendak, seperti ungkapan: U; * ,sjf ol\t rX.ratl iil.e (demi Allah,

sungguh aku akan memukulny4 kecuali akan memandang selain itu).

Hasil polemiknya, bahwa makna ayat ini memastikan keabadian

mereka kecuali masa yang dikehendaki Altah. Karena kehendak

menjadi kepastian. Pendapat ini dikemukakanjuga oleh Az-Zajjaj.

Ketujuh, maknanya adalatr mereka kekal di dalamnya selama

ada larigit dan bumi kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain

yang berupa kadar lamanya mereka di dalarn kuburan mereka dan

penghisaban. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Az-Zajjaj
juga.

Kedelapan, maknanya adalah mereka kekeal di dalamnya

kecuali Tuhanmu menghendaki penarrrbatran kenikmatan bagi para

ahli kenikmatan dan tambahan adz.ab bagi para ahli Jahim. Demikian

pendapat yang dikemukakan oleh Az-Zajjajjuga, dan ini dipilih oleh

Al Hakim At-Tirmidzi.

Kesembilan, {; ai sini bermakna wcnvu(dan), demikian yang

dikatakan oleh Al Farra'. Artinya: dan apa yang dikehendaki oleh

Tuhanmu yang berupa tambahan. Makki mengatakan, "Orang-orang

Bashrah menilai bafrwa pendapat yang menyatakan {1 ai sini

bermakna wawu (dan) adalatr sangat jauh dari tepat."
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Kesepuluh, {1 ai sini bermakna kaaf (sebagaimana), yakni

sebagaimanayarLg dikehendaki oleh Tuhanmu. Contoh lainnya adalah

firman Allah ra'ata, i1{y;Qi <t rL314t1 &(,1;57!3
,15i, 1na, janganlah kamu kowini wanita-wanita yang telah dikawini

oleh ayahmu, terkecuali pada mosa ydng telah lampaz) (Qs. An-
Nisaa' [4]:22), yakni: sebagaimanayangtelah terjadi di masa lampau.

Kesebelas, pengecualian ini sebenarnya hanya pengecualian

yang dianjurkan oleh pembuat syari'at dalam setiap perkataan. Jadi ini

formatnya seperti batasan firman-Nya, ';fr le oLi]f,IJi, '-;:It'tt*)

34+( (Bahwa sesunguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil

Horam, insya Allah dalam kBadaan aman) (Qs. Al FatS p8l 27).

Demikian pendapat yang diriwayatkan dari Abu Ubaid.

Pendapat-pendapat ini yang kami temukan dari para ahli ilmu,
dan sebagiannya telah didiskusikan serta mendapat beragam

sanggahan. Saya telatr menjelaskan ini di dalam risalah tersendiri yang

saya himpunkan di dalam bentuk tanya jawab dan sanggahan dari

sebagian ahli ilmu.

Firman-Nya: LiiSi .i\3 ti W.'q9 ,r,b&'"5\lfi
6l'r; (Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di

dalam surga, mereka lcekal di dalomnya seloma ada langit dan bumi).

Al A'masy, Hafsh, Hamzatr dan Al Kisa'i membacanya b3;,dengan

harakat dhammah pada huruf sin. Sedangkan yang lain dengan harakat

fathah pada hwuf sin. qira'aft ini dipilih oleh Abu Ubaidah dan Abu
Hatim.

{fi
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Sibawaih mengatakan, "Tidak dikatakan "oli'+-,,sebagaimana

juga tidak dikatakan 
"ori'r$,karena bukan termasuk yang muta'addi

[yakni ini tidak memerlukan obyek penderita]."

An-Nahhas mengatakan, "Saya lihat Ali bin Sulaiman

mengherankan qira'ah Al Kisa'i, yakni dengan dhammah pada sin

karena beliau sangat pandai bahasa Arab. Ini adalah lahn yang ndak

boleh digunakan."

Makna ayat rni sebagaimana yang telah dikemukakan pada

firman-Ny a,13,ir5\ft (Adapun orang-orang yatng celapn).

'-n:'{r(, J;1t 
"""ali 

jika Tuhanmu menghendaki fyang lainJ).

Tadi telah dikemukakan sejumlah pendapat y*g biru dijadikan

sandaran untuk mengartikan pengecualian ini.

;11 ';'b i'9" $ebagai lcarunia yang tiada putus-putusnya)

maksudnya adalatr, Allah memberikan kepada mereka pemberian yang

tidak ada henti-hentiryu.\jlitil artinya LjrAt (terputus), dari -'o:i,
,1t .'ot*. yang artinya 'atht (memotongnya; memutusnya). Maknanya

adalatr bahwa karunia itu terus berlangsung tiada berakhir.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir dan Abu Asy-syaikh

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firrran-Ny4 ;;- fr, ili-
}/,Jji (ia berjalan di mulca kaumnya pada Hari Kiamat), dia berkata,

"Ia menyesatkan mereka lalu memasukkan mereka ke neraka."

l$dtnazzaq, Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan

dari Qatadatr mengenai ayat ini, dia berkata "Fir'aun berjalan di

depan kaumnya hingga mereka dilalap api neraka."
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Ab&xrazzaq dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu

Abbas mengenai firman-Nya, '23i #;t1'(lalu memasukkan mer;eka

ke dalam neraka),dia berkata, "i lls'jt adalah'J?!nt (masuk)."

Ibnu Jarir, Ibnu A1 Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari Ibnu Abbas.mengenai firman-Nya, 3;r;Sr.ii)i ,& (laknat itu

seburuk-buruk pemberian yang diberikan), dia berkata, "Maksudnya
adalah laknat dunia dan akhirat."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya, dia

berkata, " 3#L5 5)3 V @i antara negeri-negeri itu ada yang

masih kedapatan bekas-bekasnya dan ada [pulal yang telah musnah)
maksudnya adalah, negeri-negeri yang ramai dan negeri-negeri yang

sepi."

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Qatadah, dia berkat4 " (i
5)3 gi antara negeri-negeri itu ada yang masih kedapatan bekas-

bekasnya), yakni terlihat tempatnya. 3,G3 (dan ada [pulal yang

telah musnah),yakm tidak ada lagi bekasnya."

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dia berkata,

:'3{3 V @t antara negeri-negeri itu ada yang masih kedapatan

belras-belrasnya), yal.lni puing-puing bekas reruntuhannya, ?#Z
(dan qda [pulal yang telah musnah),yakcritelatr rata dengan tanatl.,,

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Abu Ashim, dia berkata,

" # fr -171 
lkarena itu tiadalah bermanfaat kepada merekn)

maksudnya adalah, lriJ 6 (tidak bermanfaat).,'
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Ibnu Jarir, Ibnu A1 Mundzir dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Ibnu Umar mengenai firman-Nya, iL $i"f: V3

# (dan sembahan-sembahan itu tidafuak menambah kepada

merelm kecuali kebinasaan bela,kn), did berkata, "Yakni i<k

(kebinasaan)."

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu Zaid,.dia berkata,

"Maksudnya adalah "ry (kerugian)."

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan Qatadah
yang semakna dengan ini.

Al Bukhari, Muslim dan yang lairurya meriwayatkan dari Abu

Musa Al Asy'ari, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, tr;# 3rr Lt

'i;l4'S ebt 6 & l,*U ,JU 
'Jv61 

@esungguhnya Attah SW

memenuhi bagi orang zhalim, hingga setelah dia mengambilrrya Altah

tidak melepaskannya). Kemudian beliau membacakan ayat: A:K3
tl*.l,Li) iil 1L-* U ajSl'iA -6y+'rA gon begitutah adzab

Tuhanmu,' apabila Dia mengadzab penduduk negeri-negeri yang

berbuat zhalim. Sesungguhnya adzab-Nya itu adalah sangat pedih

lagi keras)."a6

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Z,ard mengenai firman-Nya,

'{;-$i it:i 1t|'i:\'d{ 
"\s 

o.Ly@esungguhnya pada yang demihian itu

benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang tahfi kepada

adzab akhirat), dia berkata, "Maksudnya adalatr sesungguhnya Kami

akan memenuhi bagi mereka apa yang telah janjikan kepada mereka di

6 Muuafaq alahi.
HR Al Bukhari (4686) dan Muslim (411997).
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akhirat, sebagaimana telah Kami penuhi bagi para nabi bahwa Kami
menolong mereka."

Ibnu Abi Syaibah dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari

Ibnu Afbas mengenai firman-Ny ", ii {tfs3 ,j,t1\ X ag U,- A}

3;:i (Hari Kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia

dikumpulkan untuk [menghadapiJnya, dan hari itu adalah suatu hari
yang disalcsikan [oleh segala makhlukJ), dia berkata, "Yakni Hari
Kiamat."

Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh juga meriwayatkan seperti itu
dari Mujahid.

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Juraij mengenai

firman-Ny a, g?-tj- <ai kala datang hari itu),"Maksudnya adalah cllj

il'tr O*i tersebut)."

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankannya, Abu Ya'14
Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Abu Asy-Syaikh. dan

Ibnu Mardawaih dari Umar bin Khaththab, dia berkata, "Ketika

turunnya ayat: 3e76 W ;i:+ (maka di antara mereka ada yang

celalra dan ada yang berbahogia), aku berkata, 'Wahai Rasulullatr,
lalu untuk apa kami beramal? Untuk sesuatu yang telah 

'selesai

ditetapkan atau untuk sesuahr yang belum ditetapkan?' Beliau
bersabda, t;t W y #i ,j,&, s-iXili r: c?i'iry Li u ;e eU
'i'69 (IJntuk sesuatu yang telah drtetuplcon dan telah dituliska oleh

pena, wahai (Jmar. Akan tetapi, segala sesuatu telah dimudahtran
untuk apa dia diciptakan)."a7

o7 shahih.
HR. At-Tirmidzi (31 I 1) dan Ibnu Abi Ashim dalam ls-Sz nnah Qt t6t).
Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani.

t
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Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh serta Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Kedua ayat ini termasuk

yang masih tersembunyi, yaitu firman Allah, "6)W ;{} (maka

di antara mereka ada yang celako dan ada yang berbahagta) dan ii-
'6 1,+., U'6 

'48( 3fr, ,::"Sifrl'&([IngattahJ, hari diwaktu

Attah mengumpulkan paro rasul, lalu Altah bertanya [kepada
merekaJ, "Apa jawaban kaummu terhadap [seruanJmu?" Para rasul

menjawab, "Tidak ada pengetahuan kami [tentang ituJ") (Qs. Al
Maaidah [5]: 109)"

Adapun firman-Nya, 3,*16?ii # (maka di antara merekn

ada yang celaka dan ada yang berbahagia), mereka adalah suatu

kaum daxi ahti kitab dari kalangan ahli kiblat ini, Altah mengadzab

mereka dengan'neraka sesuai dengan kehendak-Nya karena dosa-dosa

mereka. Kemudian Allah mengizinkan untuk pemberian syafa'at bagi

mereka, lalu orang-orang mulqnin pun memberi mereka syafa'at

sehingga mengeluarkan mereka dari neraka dan memasukkan mereka

ke surga. Maka mereka itu disebut orang-orang celaka saat mereka

diadzab di dalam neraka. @ W F; W I )6i ,$"\fi 'u5\ (V

4S 'S 
( $ ,|i'l'ti LrriSi €7ti li A.5-* (adapun orans-orans

yang celalra, maka [tempatnyal di dalam neralca, di dalamnya mereka

mengeluarkan nafas dan menarilvrya dengan [merintihJ, merelca kaknl

di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jtlm Tuhanmu

menghendaki yang fiainJ),yaitu ketika mengizinkan untuk pemberian

syafa'at bagi mereka dan mengeluarkan mereka dari neraka serta

memasuk&an mereka ke surg4 jadi itulah adalafr mereka jug a. 'u.5\63

bi) @aapun orangorang ymg berbatugia), yaitu orang-orang yang
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mendapat kebahagiaan . {7( $,8'l'r3 l,1tAi .i\i(W,',b$ 'itr rr'
(l.j 6ana tumpatnya di dalam surga, merekn kekal di dalamnya

selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmtu menghendaki

[yang lainJ), yaitu orang-orang yang dulunya berada di neraka."

Ibnu Jarir, Abu Asy-syaikh dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Qatadah bahwa dia membacakan ayat ini: '"j\ffi'

lli gaapun orang-orang yang celaka), lalu dia berkata, 'Anas

mencerithkan kepada kami, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tX
)gt 

'c i!) guatu kaum akan keluar dari neraka), dan kami tidak

mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh golongan Harura',

bahwa yang mem3suki akan kekal di dalamny5t.tAs

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Jabir, dia berkata,

"Rasulullah SAW membacak an ayat: W t-$i ($ gaopun orang-

orang yang celaka) hingga fi3 i,e \:, J; lt ecurti jika Tuhanmu

menghendaki' yang fiainJ), lalu Rasulullah SAW mengatakan

kepadaku, ,p bt '&ir'.5 
)gt 

'U t* i-;tlt 'u 6,4'e|"bt tur ,tr i,t
(Jilra Allah menghendalii untuk mengeluarkan sejumlah manusia dari
antara orang-orang yang celaka [sengsaraJ' dari neraka lalu
memasuklran merelca ke surga, maka Dia melahtkan [ituJ)."

Ibnu Jarir dan Ibnu AbiJlatim meriwayatkan dari.Khalid bin

Ma'dan mengenai firman-Nyu, drj itL li $slttcuoti jit@ Tuhanmu

menghendaki yang fiainJ), dia berkata, "Ini berkaitan dengan tauhid

untuk kalangan ahli kiblat."

ot Hadits ini dinukil oleh Ibnu Jwn (12170).
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Abdunazzaq, Ibnu Adh-Dharis, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,
Ath-Thabarani dan Al Baihaqi dalam Al Asma' wa Ash-Shifat

meriwayatkan dari Abu Nadhrah, dari Jabir bin Abdullah, atau dari

Abu Sa'id Al Khudri, atau dari seorang lelaki dari antara para satrabat

Nabi SAW, mengenai firman-Ny r, fr3 &"Y$yqrrcuali jika Tuhanmu

menghendaH yang fiainJ), dia berkata, "Ayat ini berlaku terhadap

selunltr Al Qur'an, dimana dikatakan di dalam Al Qur'an: W i-rnB

(mereka kekal di dalamnya), maka ini berlaku."

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Abu Asy-Syaikh dan Al
Baihaqi meriwayatkan dari Abu Nadhrah, dia berkata, "Seluruh Al

Qur'an berujnng pada ayat ini: 'aj- 6 3U fi.3 ",rL (sesungguhnya

Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apayang Dia dikehendaki).'

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari tUnu ibbas mengenai

firman-Ny ", FNV LrriSi ii$ U (selama ada langit dan bumi), dia

berkata, "Setiap surga memiliki langit dan bumi."

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-syaikh juga meriwayatkan
serupa itu dari As-Suddi. Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh juga

meriwayatkan serupa itu dari Al Hasan.

Al Baihaqi dalam Al Ba'ts wa An-Nusyur meriwayatkan dari

Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, A3{TYJpt cuali jika Tuhanmu

menghenda@ yong fiainJ), dia berkata, "Allah telah menghendaki

bahwa mereka itu kekal di dalam nerak4 dan mereka yang itu kekal di
dalam surga."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya, ( Jl

A:;\7 (kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang flainJ),dia berkata,

"Allah mengecualikan dari neraka untuk memakan mereka."
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Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari As-Suddi mengenai ayat

ini, dia berkata, "setelah itu datanglah dari kehendak Allah apa yang

menghapusnya, lalu diturunkan di Madinah, ,* {1;:rg, ir{l$i i,t-

6* -&-#-15 
4'A.t'i (Sesungguhnya orang-orang yang kofir dan

melakulan kezhaliman, Allah seknli-kali tidak akan mengampuni

.fdosal mereka dan tidak [pulal akan menunjukkan jalan kepada

mereka). (Qs. An-Nisaa' [4]: 168) hingga akhir ayat. Maka hilanglah
harapan ahli neraka untuk keluar darinya, dan Allah telah menetapkan

mereka kekal di dalamnya selama-lamanya."

Kemudian mengenai firman-Nya, lt^* '"-5\ 
'(\j 

gaapun

orang-orong yang berbahagia), dia berkata, "Lalu setelah itu
datanglah dari kehendak Allah apa yang menghapusnya, lalu

diturunkan di Madinah * i+k" {,+!Ji ljr;, \Sf. {2$lj lOan

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal shalih, kelak

alcan lrami masukkan mereka ke dalam surga) hingga S.$ 3b (tempat

.yang teduh lagi rryaman). (Qs. An-Nisaa' l4l: 57), maka Allah telah
menetapkan kekal abadi bagi mereka'."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Al Hasan, dia berkata,
"Ilmar berkata, 'Seandainya ahli neraka tinggal di neraka selama
banyaknya bilangan pasir, tentul4h akan ada hari dimana mereka
keluar darinya'."

Ishaq bin Ratrwaih meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia
berkata, "Akan datang suatu hari dimana di neraka tidak ada lagi

seorang pun." Lalu dia membacakan ayat: W 'u$i et Q4dapun

orang-orang yang celaka).

Ibnu Al Mundzir dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari
Ibrahim, dia berkata, "Di dalam A1 Qur'an, tidak ada ayat yang lebih
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diharapkan oleh atrli neraka selain ayat ini: Lrr"3i giliLW-!--tu

ilt'5Y\31'!t; (mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan

bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang [tainfii!
Ia juga mengatakan, "Ibnu Mas'ud berkata, 'sungguh akan

datang suatu masa dimana pintu-pintunya kosong'."
' Ibnu Jarir meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dia berkata,

,.;:.-

"Jahannam adalah yang lebih cepat ramainya dan lebih cepat

hancurnya di antara dua negeri itu [yakni surga dan neraka]."

Abdvffazzaq,Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari Qatadah mengenai firman-Nya, 5B i6 6 $; lttrrrrti jika

Tuhanmu menghendaki yang fiainJ), dia berkata, "Allah lebih

mengetahui mengenai pengecualian apa yang terj adi. 2'

Diriwayatkan juga dari sejumlah salaf sebagaimana yang

disebutkan oleh Umar, Abu Hurairah dan Ibnu Mas'ud, seperti Ibnu

Abbas, Abdullah bin Umar, Jabir dan Abu Sa'id dari kalangan

sahabat. Juga, dari Abu Majlaz, Abdurrahman bin Zaidbn Aslam dan

lain-lain dari kalangan tabi'in. Mengenai ini ada juga hadits yang

terdapat di dalam Mu jam Ath-Thabarani Al Kabir, dari Abu Umamah

Shadi bin Ajlan Al Bahili, namun sanadnya dha'if.

Pengarang Al Kasysyaf telah menyinggung masalah ini yang

sebaiknya ditinggalkan, dan lebih tepat untuk tidak dipedulikan, dia

berkata, "Sebaiknya anda tidak terbuai oleh perkataan golongan

jabariyah yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan

pengecualian itu adalah keluarnya para pelaku dosa besar dari neraka.

Karena pengecualian yang kedua menyatakan pendustaan mereka dan

apa yang mereka ada-adakan. Apa pandangan anda mengenai suatu

kaum yang menghempaskan Kitabullah karena diriwayatkan kepada

mereka sebagian kepastian dari Ibnu Amr, 'sungguh akan datang
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kepada

ada se

Jahannam suatu hari, diamna pintu-pintunya lengang, tidak
seorang pun di dalamnya'. Menurutku, pada pedang dan

pemerangan Ibnu Amr terhadap Ali bin Abi Thalib RA tidak ada hal
yang menyibukkarurya sehingga mempermudah hadits ini.,,

Saya katakan: Tidak perlu mencela orang yang mengatakan
keluarnya para pelaku dosa besar dari neraka, karena yang
mengatakan itu adalah Rasulullah sAw, sebagaimana yang
diriwayatkan secara shahih di dalam litelatur-literatur Islam yang
merupakan catatan-catatan As-sunnah yang suci. Diriwayatkan juga
secara shahih dari beliau dalam kitab-kitab lainnya dari jalw sejumlah
sahabat yang mencapai tingkat mutawatir. Mengapa anda harus
menghujat orang-orang yang berhasil mengetatrui apa yang belum
diketahuinya dan melaksanakan apa yang anda terlalu jauh darinya.
Apa yang menghalangi untuk mengartikan pengecualian itu dengan
dalil-datil shatrih yang banyak ini sebagaimana yang dikatakan oleh
jumhur ulama dari kalangan salaf dan khalaf. Dugaan Anda, batrwa
pengecualian kedua menyatakan pendustaan mereka dan pengada-
adaan yang mereka lakukan, itu tidak menyelisihi konteks ini. Apa
yang menghalangi untuk mengartikan pengecualian ini di kedua
tempat itu sebagai orang-orang yang durhaka dari kalangan umat ini..
Karena pengecualian yang pertama diartikan dengan makna kecuali
Tuhanmu menghendaki keluarnya orang-orang durhaka dari kalangan
umat ini dari neraka, dan pengecualian yang kedua diartikan dengan
makna kecuali Tuhanmu menghendaki tidak kekalnya mereka di
dalam surga sebagaimana kekalnya yang selain mereka. Demikian itu
karena terturtdanya kekekalan mereka sekadar masa dimana mereka
tinggal di dalam neraka. Ini telah dikemukakan oleh para atrli ilmu
ymtg telatr kam sebutkan. Demikian juga yang dikatakan oleh Ibnu
Abbas, tintanya umat ini.

Adapun celaan terhadap sahabat Rasulullah, pemelihara
sunnatrnya dan atrli ibadatr di kalangan satrabatnya, yakni Abdullatr
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bin Amr RA, kemana itu arahnya? Tahukah anda apa yang telah Anda

lakukan? Di lembah mana Anda terperosok? Di sisi mana Anda

terjatuh? Siapa sih Anda sehingga naik ke tempat ini dan meraih

bintang-bintang langit dengan tangan Anda yang pendek dan kaki

Anda yang terpincang-pincang? Dalam kemabukan pencarian Anda

dari para ahli nahwu dan bahasa tampak ada yang men0egih Anda

untuk memasuki apa yang tidak Anda ketahui dan membicarakan apa

yang tidak Anda mengerti. Ya Allah, sungguh heran apa yang

dilakukan oleh orang yang cetek ilgnu riwayatnya dan sangat jauh dari

pengetahuan tentang itu. Sungguh memalukan bagi yang tidak

mengetahui kadar dirinya, dan tidak menempatkannya di tempat yang

telah ditetapkan Allah SWT.

,)

SV Si, e &vt; r.i K $ tiu#-(";{35 {|-g'i', o,iu fi
b st:e grt,;-)(i(';ii l'z l( 2)z < ,l l,s1,8,y*wej./
if @ yr lr,t6 6 #t: 6 (S{ 6rj o- fr;i$ {$

4'i#7 * ;qjt U fit yi,i H Yi 3\1W#W
iqi'6+x_ etA 3;,$i d6, )(1( {};t-At j')

@ a;;ii ?1 6;.5 
-:,fi'"og #3@ Gtlgtifiixjt

"Maka janganlah kamu berada dolam keragu-raguan tentang apa

yang disembah oleh merek* Mereka tidak menyembah melainkan

sebagaimana nenek moyang mereka menyembah dahulu. Dan
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s es un gg uh ny a K ami p asti akan me ny e mp u r n a k a n de n g an s e c u k up-
cukupnya pembarasan (terhadap) mereka dengan tidak dikurangi

sedikit pun. Dan sesungguhnya Kami terah memberikan Kitab
(Taurat) kepada Musa,lalu diperselisihkan tentang Kitab itu. Dan

seandainya tidak ada ketetapan yang terah terdahuru dari
Tuhanmu, niscaya terah ditetapkan hukuman di antara mereka.
Dan sesungguhnya mereka (orang-orang kaftr Mekah) dalam

keraguan yang menggelisahkan terhadap Al eur,an. Dan
sesungguhnya kepada masing-masing (mereka yang berserisih itu)
pasti ruhanmu akan menyempurnakan dengan cakup, (batasan)

pekerjaan merek* sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang
mereka kerjakan- Maka tetaprah kamu pada jaran yang benar,

sebagaimana diperintahkan kepadamu dan (iuga) orang yang terah
taubat beserta kamu dan jangonrah komu merampaui batas.

sesungguhnya Dia Maha Merihat apayang kamu kerjakan. Dan
janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zharim yang
menyebabkanmu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tidak

,nempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah, kemudian
kamu tidak akan diberi pertolongan. Dan dirikanlah shalat itu pada

kedua tepi siang (pasi dan petang) dan pada bagian permuraan
daripada malam- sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu

mengh ap us kan (dos a) perb uatan-p er b uatan y ang b ur ure. rtutah
peringatan bagi orang-orang yang ingal Dan bersabarrah, karena

sesungguhnya AUah tiada menyia-nyiakan pahara orang-orang
yong berbuat kebaikan.,, (es. Huud [11]: 109-ll5)

Setelah Allah mengemukakan kisatr-kisatr orang kafir,.dan
keterangan tentang perihal orang-orang yang berbatragia dan orang-
oftug yang sengsarq Alah menghibur Rasul-Nya sAw dengan
mer{elaskan perihal orang-orang kafir dari kaumnya yang terkandung
di dalam larangan ragu-ragu bagi beliau, barrwa apa-apayang mereka
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sembah itu tidak dapat mendatangkan'manfaat dan tidak pula

mudharat, serta tidak akan berpengaruh apa-apaterhadapnya.

Firman-Nya: 35 K Jy(,t#-(';Jyn ;;i;E *;,2 ,N Si

S; ,t &Vt; (Maka janganlah pamu berada dalam keragu-raguan

tentang apa yang disembah oleh merekn. Merelca tidak menyembah

melainkan sebagaimana nenek moyang merekn menyembah dahulu)..

Huruf nun padakalimat e,f : aiUuang karena banyak digunakan. t--rJt

adalah &,t3Jr lkeraguan). Kata penunj* :rr" menenunjukkan kepada

orang-orang kafir yang sezaman dengan Nabi SAW. Suatu pendapat

menyebutkan, bahwa maknanya adalatr janganlah kamu ragu akan

kebatilan apa-apa yang disembah oleh mereka itu. Ada juga yang

mengatakan, bahwa maknanya adalah janganlah kamu ragu akan

buruknya akibat mereka. Tidak ada halangan untuk mengartiannya

dengan semua pemaknaan ini. Larangan bagi beliau SAW adalah

sindiran bagi selain beliau yang disusupi oleh suatu keraguan. Karena

Nabi SAW tidak pernah meragukan itu.

Kemudian Allah SWT menjelaskan kepada beliau, bahwa

sesembahan-sesembahan mereka ifu seperti sesembahan-sesembahan

nenek moyang mereka, atau bahwa ibadatr mereka itu seperti ibadah

nenek moyang mereka sebelumnya. Di sini terkandung pengecualian

alasan larangan ragu bagi Nabi SAW. Maknanya adalah mereka sa,ma

saja dalam mempersekutukan Allah dan menyembah selain-Nya,

maka janganlah kamu merasa sesak dada karena melihat apa yang

dilakukan oleh kaummu, karena mereka dan orang-orang sebelum

mereka adalatr golonga&golongan syirik. Penggunaan bentuk

mudhari' pada kalimat !3Vt; 15-K @ebagaimana nenek moyang

merelra menyemb aft) untuk menghadirkan garnbarannya.
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Kemudian Allah SWT menjelaskan kepada beliau, bahwa Dia

akan membalas perbuatan mereka. Allah berfirman, -W 
;;};leg

,fli i;" 6an sesungguhnya Kami pasti akan menyempurnalmn

dengan secukup-culatpnya pembalasan [terhadapJ mereka dengan

tidak dihtrangi sedikit pun), yakni adzab, sebagaimana kami
sempurnakan itu terhadap nenek moyang mereka, tidak dikurangi

sedikit pun dari itu. Kata ftdibaca nashab karena berfungsi sebagai

hal (keterangan kondisD. [it (pemenuhan; penyempurnzurn tyukrri

dari kalim 
^r, $!Al) tidak mesti tanpa pengurangan, karena boleh

juga pemenuhan namun kurang, sebagaimana bolehnya pemenuhan

secara lengkap (sempurna). Ada juga yang mengatakan, bahwa

maksudnya adalah balasan mereka yang beruparczel<r. Ada juga yang

mengatakan, bahwa itu mencakup kebaikan dan keburukan.

Firman-Nya: QegI o3-;Cit', iAj (Oo" sesungguhnya Kami

telah memberikan Kitab [TauratJ kepada Musa) maksudnya adalah,

Taurat.

/ ,),..
)t +Fti (lalu diperselisihkan tentang Kitab itu), yalori

mengenai perihalnya dan perincian hukum-hukumnya. Ada yang

beriman dan ada pula yang kufur kepadanya, ada yang mengamalkan
hukum-hukumnya dan ada juga yang meninggalkan sebagiannya.
Karena itu, janganlah kau merasa sempit dada karena apa yang

mereka perbuat terhadap AI Qur'an.

'# ''1 43 n q W {$ (dan seandainya tidak ada

kctetapan yang telah terdahulu dari Tuhanmu, niscaya telah
ditetaplcan hulatman di antara mereka) maksudnya adalah, seandainya

Allah SWT tidak menetapkan penangguhanadzab mereka hingga Hari
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Kiamat karena Allah mengetahui kemaslahatan dalam hal itu, ';1

'r{; 
-1. 

(ntscaya telah ditetapkan hulatman di antara mereka), yakni di

antara kaummu. Atau di antara kaum Musa mengenai apa yang

mereka perselisihkan. Lalu yang benar diberi ganjaran, dan yang

bathil diadzab. Atau yang dimaksud dengan i;43r lt.t"tapan) ini

adalah rahmat Allah SWT mendahului kemurkaan-Nya sehingga

meningguhkan mereka dan tidak menyegerak an pengadzaban mereka.

Ada juga yang mengatakan, bahwa k$ir (ketetapan) ini adalah bahwa

mereka tidak diadzab dengan adzab yang membinasakan hingga akar-

akamya. Ini termasuk hiburan bagi Nabi SAW. Kemudian Allah

menyifati mereka, bahwa mereka itu dalam keraguan terhadap Al
Kitab.

Allah berfirman, 

"; 
l1a ,t 6 i$ O"" sesungguhnya

mereka forang-orang l*fi, MelmhJ dalam keraguan yang

menggelisahkan terhadap At Qur'an) maksudnya adalah, terhadap Al

Qur'an bila ini diartikan pada kaum Muhammad SAW, atau terhadap

Taurat bila diartikan pada kaum Musa eS. i'iriir adalah berada di

dalam keraguan.

Kemudian Allah memadukan orang-orang terdahulu dan

orang-orang yang kemudian dalam pemenuhan adzab bagi mereka,

atan adzabdan pahala. Allah berfirman, ;i1tA gr'#7 6 ktV
(dan sesungguhnya kepada masing-masing fmereka yang berselisih

ituJ pasti Tuhanmu almn merryempurnakan dengan cuhtp, [balasanJ

pekerjaan mereka). Nafi', Ibnu Katsir dan Abu Bakar membacanya
'tt{:, dengan tanpa tasydid karena dianggap sebagai 'Ot yang

diringankan dari yang berat [yakni aari ll11 dan menyebabkan nashab-
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4,-
nya >( Fungsi ini dibolehkan oleh Al Khalil dan Sibawaih. Ulama

Bashrah membolehkan membaca irf tanpa beserta fungsinya,

sementara Al Kisa'i mengingkarinya, dan dia pun mengatakan, "Aku
tidak tahu, atas dasar apa dibaca l?'otlt"

Al Farra' menyatakan, bahwa yata kdibaca nashab karena

'#7 Perkiraannya adalah * W,l.:,5. Nu-.rn ini diingkari oleh

semua ahli nahwu. Sedangkan yang lain membacanya dengan tasydid
c ,.r-

pada 0! danme-nashab-kat )Kdengannya. Berdasarkan kedua qira'ah

ini, maka tanwin padalafazh ksebagupengganti dari mudhaf ilaih,

tasydid, sedangkan yang lain membacanya tanpa tasydid.

Az-Zajjaj mengatakan, "Huruf lam pada ti uaftun bm'Ot, dan

6 ini sebagai tambahan untuk penegas."

Al Farra' mengatakan, "6 ini bermakna g, seperti pada firman-

Nya,'t!$!) ;1-Kr'irlj (Oan sesungguhnya di antara kamu ada orang-

orang yang sangat berlambat-lambat fire medan pertempuran) (Qs.
An-Nisaa' [4]: 72) maksudnya adalah '$!1n '# 13 'ofi (dan

sesungguhnya kepada masing-masing mereka
Tuhanmu sempumakan dengan cukup)."

ada yang

Ada yang mengatakan, bahwa itu bukan tambatran, tayi, iy
yang dimastk lam taukid (lam penegas), pelkiraannya adalatr le -ttl:

'r* ,f (dan sesungguhnya kepada masing-masing mereka pasti ada

yang diciptakan). Ada juga yang mengatakan bahwa itu

pasti
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penggabungan, asalnya adalah 6 'oi, lalu huruf nun-nya dirubah

menjadi mim s,ehinga ada tiga mim,lalu dibuanglah yang ditengah.

Demikian yang dikemukakan oleh An-Nahhas dari para hali nahwu.

Az-Zajjaj menepis hal ini dan mengatakan, "F adalah ism

yang terdiri dari dua huruf, maka tidak boleh membuang nuun-nya."

Sebagian ahli nahwu berpendapat, bahwa fi ioi bermakna i!.

Contohnya adalah firman Allah SwT, "*;iI- W'6, ,.ii k ;rt Qidak ada

suatu jiwa pun fdirl melainlcsn adn penjaganya) (Qs. Ath-Thaariq

[86]: a).

Al Mazini mengatakan, "Asal (i t*rpu tasydid, kemudian di-

tasydid;'

Az-Zajjaj mengatakan, "Id salah, karena yang bisa adalah

tanpa tasydid dari yang beraasydid [yakni dari bet'tasydid menjadi

tanpa tasydid, sedangkan yang tanpa tasydid tidak bisa dijadikan ber-

tasydid;'

Abu Ubaid Al Qasim bin Salam mengatakan,'"Bisa juga

nsydid itu dari ungkapan mereka: 'r5i - lrpr 'c;i yang artinya aku

mengumpulkan sesuatu. Kemudian dari situ dibentuk ;;,
sebagaimana qira'ah: ii 6iC65 ? (Kemudian Kami utus [kepada

umat-umat ituJ rasul-rasul Kami berturut-turut) (Qs. Al Mu'minuun

[23):44);'

Pendapat terbaik dari antara pendapat-pendapat ini, bahwa itu

bermakna X! yang berfi.mgsi mengecualikan. Ini diriwayatkan dad Al

Khalil, Sibawaih dan semua ulama Bashrah, serta di-rajift-kan oleh

Az-Zajjaj. Ini dikuatkan, bahwa di dalam Harf Ubah dicantumkan,
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#16 k lS,sebagaiman a ytrLgdiceritakan Abu Hatim darinya.

Dibaca juga dengxt tanwin, yakni (*i (semuanya). Al A'masy
-. u, ,,

membacanya: tlJ F ol:, tanpa tasydid pada 0!, rafa' pada JS a*
tasydid pada (J. Berdasarkan qira'ahini, maka ir! sebagai penafi.

ry 'r/:rq frl lrrrurggrhnya.Dia Maha Mengetahui apa

yang mereka kerjakan) wahai orang-orang yang berselisih. Tidak ada

sesuatu'pun yang luput dari-Nya. Kalimat ini sebagai alasan untuk

kalimat yang sebehmmya.

Kemudian Allah SWT memerintahkan Rasul-Nya SAW
dengan kalimat yang mencakup seluruh jenis ketaatan kepada Allah

SWT. Allah berfirman, Li\ fK #6 (maka tetaplah kamu pada

jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadanz) maksudnya

adalah, sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Maka dalam

hal ini tercakup semua apa yang Allah perintahkan kepadanya dan

semua apa yang Allah larangkan kepadanya. Karena Allah telah

memerintahkannya untuk menjauhi apa yang dilarangkan kepadanya,

sebagaimana Allah memerintahkannya untuk melaksanakan semua

yang dengan melakukannya berarti beribadah kepada-Nya. Bagi

i *atnyq beliau adalah teladan mereka. Karena itu Allah mengatakan,

| 6fr 6li J3 (dan [iugal orang yang telah taubat beserta kamu),yakni
I

| ,*g kembali dari kekufiuan menuju kepada Islam dan meneyrtaimu

I U, dalam beriman. Kalimat ini di-athf-kan kepada dhamir pada kalimat

I :;ii'l6. Karena pemisah antara ma'thuf (yang dirangkaikan) dan

I ano*U yang di-athf-kart kepadanya berperan sebagai penegas.

I Maksudnya adalatr dan hendaklah tetap pada jalan yang benar orang

I y*g telatr bertaubat beserta kamu. Sungguh, betapa agung kandungan

I 'ayat ini, dan betapa besar perintahnya, karena tetap pada jalan yang

I
It.
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benar (istiqamah) sebagaimana yang diperintahkan Allah tidak dapat

dilaksanakan kecuali oleh jiwa nan suci. Karena itulah Nabi SAW

bersabda, S:1, u:,* (Surah Huud membuatku beruban) sebagaimana

yang telah dikemukakan.

'ttrtr 1; (dan janganlah kamu melampaui batqs). fata l*fur

tyakni dari kalimat tll| ua*an'*lt l1t;;(melampaui batas). Setelah

Allah SWT memerintahkan istiqamah tersebut, Allatr menjelaskan,

bahwa sikap berlebihan dalam beribadah dan ketaatan dalam bentuk

yang keluar dari batas yang ditetapkan-Nya dan kadar yang

ditentukan-Nya adalah terlarang, seperti orang yang terus menerus

berpuasa dan tidak berbuka, atau terus menerus shalat malam dan

tidak tidw, atau meninggalkan yang halal. Karena itu, Ash-Shadiq Al
Mashduq SAw bersabda, 'i,i ,i;A'65?t ,lsfi ?i|i ,ef't ?t*16 $l $1

,..ia.t
d ',-*lI e ,f 'e) 

@dapun aht, maka aht berpuasa dan iuga

berbulm, alat shalat malam dan juga tidur, dan aht menilcahi wanita.

Karena itu, barangsiapa tidak menyukai sunnahht, makn dia bulgan

dari golonganl*).oe Pesan ayat ini difujukan kepada Nabi SAW dan

dan umatnya karena perihal mereka lebih banyak daripada beliau.

Atau larangan melampaui batas ini khusus untuk umat ini.

i; OY-i q 'iylsesunggrhnya Dia Maha Melihat apa

yang kamu kerjakan), dan Dia mengganjar kalian sesuai dengan hak

kalian. Kalimat ini berfungsi sebagai alasan untuk kandungan kalimat

sebelumnya.

Firman-Ny u, tfiL ir-it :lt, YiK, '{; (Dan jangantah tramu

cenderung kepada orang-orang yang zhalim). Jumhur membacanya

ae Muttafaq alahi.
HR. Al Bukhari (5063) dan Muslim Qll020\.
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dengan harakat fathah pada huruf *al Sementara Thalhah bin

Musharril Qatadah dan yang lainnya membacanyu tfS\, dengan

harakat dhammah pada huruf tal
Al Farra' mengatakan, "Itu logatnya Tamim dan Qais."

Abu Amr mengatakan, *Qira'ah Jumhur adalatr logat warga

Hijaz. Sedangkan logat Tamim dengan harakat kasrah pada huruf ta'
dalr fat h ah pada hr:ruf luf . Mer ek,a metg- kn s r ah hwuf mudh ar i' untuk

setiap kata yang senrmpun dengan '&-'nO."

Ibnu Abi Ablah membacanya dengan harakat dhammah pada

huruf ta'darfathahpadahuruf kaf dalambentuk bina'lil maful dall-

&if. oiseuuttan dalam Ash-Shiftafur'u,ii- - *y,f t, dengan harakat

dhammah. Abu Zaid menceritak ^, ,g;t3 - €r - *y e; dengan

lrasrah pada keduanyafmadhi daln mudhari], artinya adalah condong

dan tenteram kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, 'til:lirjt 3VtK5'1;
(Dan janganlah lamu cenderung kepada orang-orang yang zhalim).

Apa yang dituturkan oleh Abu 7-aid, yutu i;t|- - 'i:i, dengan harakat

fathah pada keduanya, adalatr pemaduan antara dua logat."

Di dalam Syams Al (llum disebutkan,'o{j, adalatr'o"&1,

(tenteram). Polanya: ,t;'t - * ,n.Alah Ta'alaberfirman, fiKS'{;

'tilL ir-$t JL@o" janganlah kamu cenderung trepada orang-orang

yang zhalim). Di dalam Al Qamus disebutkan *yf t seperti 'e {F
d* s. Mashdar-nyatj$. ertnyaadalah condong dan tenteram.

. Para imam tadi meriwayatkan batrasa dengan menafsirkan
ifS, secara mutlak sebagai kecondongan atau kecenderungan dan

ketenteraman tanpa dibatasi dengan batasan yang disebutkan oleh
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pengarang Al Kasysyaf,yang mana dia mengatakan, bahw ^'of'1t
adalah kecondongan yang ringan. Para mufassir juga menafsirkannya

secara mutlak sebagai kecondongan dan ketenteraman tanpa batasan,

kecuali yang membatasi sebagaimana yang dinukil oleh pengarung Al

Kasysyaf.

Para mufassir, ketika menafsirkan lifl, ada juga yang

menyebutkan batasan-batasan yang tidak disebutkan oleh para pakar

batrasa.

Al Qurthubi mengatakan dalam tafsirnya, "Hakikat i'{]l,
adalah penyandaran, penopangan dan tenteram kepada sesuatu serta

rela dengannya." Para imam tabi'in pun ada yang menafsirkan 'oitl,

dengan makna bahasa yang lebih khusus. Diriwayatkan dari Qatadah

dan Ikrimah dalam menafsirkan ayat ini, bahwa maknanya janganlah

'kalian mencintai dan menaati mereka.

Abdurrahman bin ZaLd bin Aslam mengatakan dalam

menafsirkan ayat ini, "ifj, di sini adalah mengambil muka, yakni

tidak mengingkari kekufuran mereka."

Abu Al Aliyah mengatakan, "Maknanya adalah janganlah

kalian rela dengan perbuatan mereka."

Para imam mufassir juga berbeda pendapat mengenai ayat ini,

apakah ini khusus bagi orang-orang musyrik atau bersifat umum?

Suatu pendapat menyatakan khusus, dan makna ayat ini sebagai

larangan bersikap condong kepada orang-orang musyrik, dan bahwa

mereka yang dimaksud dengan 'ti{l;-$t (orang-orang yang zhalim).

Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ada juga yang mengatakan bahwa

ayat ini bersifat umum mengenai kezhaliman tanpa membedakan

antara yang kafir dan yang muslim. Inilah ztrahirnya ayat ini. Kalau

kita anggap bahwa sebab turunnya ayat ini adalah orang-orang
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musyrik, tentu penyimpulannya berdasarkan keumum xr lafazh,.bukan
dengan kekhususan sebab.

Jika Anda katakan, bahwa ada dalil-dalil shahih yang

mencapai tingkat mutawatir lagi valid dari Rasulullah SAW yang
diketahui oleh orang biasa sekalipun yang berpegang teguh dengan

As-Sunnah yang suci, yang menyatakan wajibnya menaati para imam,
para sultan dan paxa pemimpin, sampai-sampai disebutkan pada

sebagian lafazhnya: *:j6 ,ei1 ,L* $+ oti 'oy1 ori.il^lr t#i
(Taatilah sultan walaupun dia budak Habasyi yang lcepalanya seperti
anggur kering).so

Ada juga riwayat yang menyebutkan wajibnya menaati mereka

selama mereka mendirikan shalat dan tidak tampak dari mereka

kekufiran yang nyata, dan tidak memerintahkan untuk bermaksiat

terhadap Allah. Zhahimya, bahwa bila mereka melakukan keztraliman
hingga batas maksimalnya dan melakukan berbagai kemaksiatan besar

yang tidak mengeluarkannya kepada kekufuran yang nyata, maka

menaati mereka memang wajib selama mereka tidak memerintahkan
untuk bermaksiat terhadap Allah. Di antara yang mungkin mereka
perintahkan adalah mengemban tugas-tugas untuk mereka, dan

memegang berbagai jabatan keagamaan yang tidak ada porsi untuk
bemraksiat kepada Allah. Di antaranya juga adalah memerintahkan
berjihad, mengambil harta yang wajib diambil dari rakyat,
melaksanakan syari'at di antara pihak-pihak yang bersengketa, dan
melaksanakan hudud (hukuman) terhadap pihak-pihak yang wajib di
lrddd.

Secara umum, menaati mereka adalatr wajib pada atas setiap
orang yang berada di bawatr perintatr dan larangan mereka selama itu

so shahih.
HR. Al Bukhari (693) dan Ibnu Majah (2860) dari hadits Anas dengan tafazh:

"Dengarleanlah dan panhilala walaupun kalian dipimpin oleh seorang Habsyi yang
kepalanya seperti anggur kcring." Demikian lafaztr Al Bukhari.
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bukan maksiat terhadap Allah. Dalam hal semacam itu tentu perlu

bergaul dengan merek4 masuk ke tempat mereka dan sebagainya

yang memang perlu dilakukan. Tidak ada jalan keluar dari ini apa

telah kami sebutkan tadi tentang wajibnya menaati mereka dengan

batasan-batasan kriterianya karena. kemutawatiran dalil-dalilnya.

Bahkan telah disebutkan di dalam Al Kitab yang mulia, W.Y';fi1i"6

K, ;'i1 $5 Ul:r (taatilah Altah dan taatilah Rasul[-NyaJ, dan ulil

amri di antara kamu) (Qs. An-Nisaa' [4]: 59).

Ada juga riwayat yang menyebutkan, bahwa tetap harus

memberikan kepada mereka hak merek4 yaitu menaati mereka

sekalipun mereka tidak memberikan apayang diwajibkan atas mereka

terhadap paxa rakyat, yaitu sebagaimana yang disebutkan pada

sebagian hadits: Fi gl' &r rftl.,ri ,H g/r' ei&l (Berikanlah kepada

mereka apa yang menjadi hak mereka, dan mohonla kepada Allah apa

yang menjadi hak kalian).sr Selain itu, disebutkan juga perintah untuk

menaati sultan, Nabi SAW sangat menekankan ini, sampai-sampai

beliau bersabda, 'g* q*i g16 i*i'oyy (Sekalipun dia mengambil

har tamu dan memukul punggungmu).s2

Jika kita menganggap kemutlakan kecondongan dan

ketenteraman, maka sekadar ketaatan yang diperintahkan itu di

samping konsekuensinya, maka itulah kecondongan dan ketentraman.

Jika kita menganggap kecondongan dan ketenteraman secara lahir dan

batin, maka larangan dalam ayat ini tidak mencakup orang yang

condong kepada mereka sscara zhahir karena adanya konsekuensi

secara syar'i, yaitu keharusan untuk taat, ata:u untuk taqiyyah (sekadar

menyelamatkan diri) dan karena khawatir terjadinya madharat dari

5t Muttafaq atahi.
HR. Al Bukhari (3603) dan Muslim (311472) dari hadits Ibnu Mas'ud.
s'shakih.

HR. Muslim (311476) dari hadits Hudzaifah RA.
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mereka, atau unfuk mendatangkan kemaslatratan umtrm atau khusus,

atau untuk mencegah kerusakan umum atau khusus, jika di dalam

batin tidak condong kepada mereka, tidak mencintai mereka dan tidak

rela dengan perbuatan-perbuatan mereka.

Saya katakan: Ketaatan secara umum dengan semua jenisnya,

selama bukan kemaksiatan terhadap Allah, maka itu memang benar

disebut condong kepadanya ftrmun dikhususkan dari keumuman

larangan tadi berdasarkan dalil-dalil yang telah kami kemukakan tadi.

Mengenai hal ini tidak ada keraguan. Maka setiap yang diangkat

sebagai pejabat, dimana pada permulaannya dia dipastikan memasuki

suatu perbuatan yang ditugaskan yang bukan merupakan kemaksiatan

terhadap Allah, seperti tugas-tugas keagamaan dan serupanya, jika dia

sendiri merasa yakin dengar-r dirinya dan apa yang ditugaskan

kepadanya, maka itu adalatr wajib baginya untuk menerimanya, lebih
dari sekadar boleh.

Adapun riwayat yang menyebutkan larangan masuk ke dalam

pemerintahan, maka itu terikat oleh kondisi bila perintatr itu berasal

dari orang yang secara syar'i tidak boleh ditaati, baik itu dari para

imam, para sultan maupun para pemimpin. Demikian kesimpulan dari
penyingkronan dalil-dalilnya. Atau bila orang yang diperintatr itu
memang tidak mampu mengemban tugas yang diperintahkan
sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat yang melarang

memasuki pemerintatran pada sebagian hadits-haditsnya yang shahih.

Sedangkan bergagl dengan mereka dan masuk ke tempat mereka

untuk mendatangkan kemaslatratan umum atau khusus, atau unhrk
mencegali kerusakan umum atau khusus, di samping tetap membenci

keztraliman yang mereka lakukan dan tidak condongnya jiwa kepada

mereka serta tidak mencintai mereka, dan tidak menyukai berinteraksi
dengan mereka kecuali demi mendatangkan kemasalahatan atau

mencegah kerusakan, maka kendati itu bisa disebut condong kepada

mereka, namun ini di*hususkan oleh dalil-dalil yang menunjukkan

TAFSIR FATHUL QADIR 483



disyari'atkannya mendatangkan kemaslatratan dan mencegah

kerusakan. Kemudian dari itu, batrwa segala amal perbuatan

tergantung niatnya, dan bagian setiap orang adalah apa yang

diniatkannya. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan

Allah.

Secara umum, siapa yang mendapat cobaan bergaul dengan

orang yang melakukan kezhaliman, maka dia harus menimbang

perkataan dan perbuatarurya, apa yang dilakuan dan apa yang

ditinggalkan, dengan timbangan syari'at. Jika dia menyimpang dari

itu, maka akan menjadi tanggungan dirinya, dan bagi yang bisa

melepaskan diri dari mereka sebelum mereka mengeluarkan perintah

yang harus dipatuhi, maka itu lebih baik dan lebih layak baginya.

Wahai .Dzat yang menguasai hari pembalasan, hanya Engkau

yang kami sembah, dan hanya kepada-Mu kami memohon

pertolongan. Jadikanlatr kami termasuk hamba-hamba-Mu yang

shalih, yang memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran,

yang tidak takut celaan pencela dalam menaati-Mu. Kuatkanlah kami

dalam hal itu, serta mudahkanlah itu bagi kami.

Al Qurthubi mengatakan dalam tafsimya, "Berteman dengan

orang zhalim sebagai bentuk taqiyyah dikecualikan dari larangan itu
karena kondisi terpaksa."

An-Naisaburi mengatakan dalam tafsirnya, "Para ulama

peneliti mengatakan, bahwa kecondongan yang dilarang adalah rela

terhadap kezhaliman, atau membaguskan dan mengindahkan cara

dihadapan orang lain, serta menyertai mereka pada sebagian hal-hal

itu. Sedangkan menemui mereka untuk menghilangkan madharat atau

mendatangkan manfaat, maka tidak termasuk kecondongan yang

dilarang."

Selanjutnya dia berkata, "Saya katakan, bahwa ini termasuk

cara hidup dan rukhshah (keinganan). Karena konsekuensi takwa
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adalah menjauhi mereka

(Bukankan Allah cukup

Az-Zumar [39]:36)."

secara menyeluruh. i,3-? ,)q.'i{
untuk melindungi hamba-hamba-Nya)

3i6i i# (yang menyebabkanmu disentuh api nera:ka)

disebabkan kecondongan kepada mereka. Ini mengisyaratkan, bahwa

para pelaku kezhaliman adalah para ahli api, sedangkan berteman

dengan api pasti disentuh api.

{ra.J ,, ;itt gi a. H Yj gan setali-kati kamu tidak

mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah). Kalimat ini
berada pada posisi nashab sebagai hal (keterangan kondisi) dari

3ifi11 '63 Oang menyebabkanmu disentuh api nerakn). Maknanya

adalah kalian akan disentuh api neraka dalam keadaan tidak ada yang

dapat menolong kalian dan menyelamatkan kalian darinya.

6;;{ '* Qrr*udian kamu tidak akan diberi pertotongonl

dari Allah SWT. Karena telah ada dalam ilmu-Nya bahwa kalian akan

diadzab disebabkan kecondongan yang dilarangkan atas kalian itu,
namun kalian tidak mengindahkannya karena membangkang dan

keras kepala.

Firman-Ny a: 2($i {}'rirfLrt ,j't loo diritranlah shalat itu

pada lrcdua tepi siang [pagi dan petangJ). Setelatr Allatr SWT

menyebutkan istiqamah (tetap teguh di atas kebenaran), Allah
mengkhususkan pendirian shalat dari antara jenis-jenisnya,' karena

shalat merupakan pangkal keimanan. Lafazh ,.Q( 6$ Qtada kedua

tepi siang) dibaca nashab karena zharf (keterangan waktu).

Maksudnya adalatr shalat pagi dan sore, yaitu shalat Subuh dan Ashar.

Ada yang mengatakan Subuh dan Zhuhur. Ada pula yang mengatakan

fifi
(Qs.
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Subuh dan Maghrib. Ada juga yang mengatakan Zuhur dan Ashar.

Ibnu Jarir me-rajih-kan pendapat yang rnenyebutkan Subuh dan

Maghrib. Ia mengatakan, "Dalilnya adalah ijma' semua orang, bahwa

salah satu tepi siang adalah Subuh, maka ini menunjukkan bahwa tepi

lairurya adalah Magluib."

,fii 'g(i33 @o" pada bagtan permulaan daripada malam).

'.-lj}' uautrf, saat-saat yang saling berdekatan. Dari pengertian ini,

muncullah sebutan U.SlSt,karena dia merupakan setelah Arafah yang

dekat ke Mekatr. Ibnu Al Qa'qa', Abu Ishaq dan yang lainnya

membacanyu ui3, dengan harakat dhammah pada lam,sebagai bentuk

jarnak dari Utj. Bisa juga bentuk tunggalnya iii;. fUru Muhaishin

membacanya dengan harakat suhtn pada huruf lam. Mujahid
membacany" e3, seperti .riii. S"a*gkan yang lain membacarlya

dengan }nruf fathah pada I am,seperti tt:j a*, "O7.

Ibnu Al A'rabi mengatakan, "dljt adalah saat-saat. Bentuk

tung galnya u6u14t i*i.'

Ada yang mengatakan, bahwa alilr aa*afr permulaan saat dari

malam setelah terbenamnya matahari.

Al Akhfasy mengatakan, "Makna

malam."

ge,ii'e>igtA'lry{trtrrgsuhnyaperbuatan-perbuatan

yang baik itu menghapuskan [dosal perbuatan-perbuatanyang buruk)

maksudnya adalah, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik

secara umum, termasuk di antaranya -bahkan pondasinya- adalah

shalat, itu menghapuskan keburukan-keburukan secara uinum. Ada

'n

,,1iilJt
'U q adalah shalat
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juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan 9?"ii adalah

dosa-dosa kecil. Makna 9qi 'd5i adalah menghapuskannya

sehingga seakan-akan tidak pernah ada.

Kata penunjuk dalam kalimat 6tfl, €S A) Qtulah

peringatan bagi orang-orangyang ingat) menunjukkan kepada 66
(malra tetaplah kamu pada jalan yang benar) dan yang setelahnya.

Ada juga yang mengatakan, batrwa itu menunjukkan kepada Al

Qur'an. 6-t!\ 6$ rot"ya nasihat bagi orang-orang yang mau

mengambil nasihat.

. Firman-Nya: iJf2 (Dan bersabarlah) terhadap apa yang

diperintahka kepadamu, yaitu istiqamah, tidak melampaui batas dan

tidak condong kepada orang-orang yang zhalim. Ada yang

mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah bersabar terhadap apa yang

diperintahkan, tidak termasuk apayafig dilarangkan, karena tidak ada

kesulitan dalam menjauhi apa yang dilarangkan. Mengenai

pemaknaan ini perlu ditinjau lebih jauh, mengingat kesulitan dalam

menjauhi larangan memang ada. Bahkan kendatipun kesulitan tidak
seberat melaksanakan perintah, namun itu tidak mengeluarkannya dari

kemutlakan kesulitan.

'u#,5 ?1 U" { 'ifr'";rg (karena sesungguhnya Allah tiada

menyia-nyialan pahala orang-ordng yang berbuat kebaiknn)

maksudnya adalah, Allah menyempumakan pahala mereka dan tidak
menyia-nyiakan sedikit pun, tidak meremehkannya, dan tidak
mencuranginya dengan menguranginya.

\ Abdrurahman, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim
dan Abu Asy-Syaikh rneriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai
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firman-Ny u, ,;frfr-# $!A($ laan sesungsuhnya Kami pasti

almn menyempurnakan dengan secuhtp-cuhtpnya pembalasan

[terhadap].merelm dengan tidak dilatrangi sedikit pun), dia berkata,

"Maksudnya adalah kebaikan atau keburukan yang telah ditetapkan

bagi mereka."

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu

Zad mengenai ayat ini, dia berkata, "Yaitu adzab." Keduanya juga

meriwayatkan dari Abu Al Aliyah, dia berkata, "Yaitu rezeki."

Keduanya juga meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-

Nyu, L)K #E (matra tetaplah lcamu pada jalan yang benar,

sebagaimana diperintahkan kepadamu), dia berkata, "Allah
memerintahkan Nabi-Nya agar istiqamah pada apta yang telah

diperintahkan kepadany4 dan tidak berlebihan dalam kenikmatan-

Nya."

Abu Asy-Syaiktr meriwayatkan dari Sufyan mengenai ayat ini,
dia berkata, "Maksudnya adalatr tetap istiqamah pada A1 Qur'an."

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Al

Hasan, dia berkat4 "Ketika diturunkannya ayat ini: 3j\ K #6
(mala tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana

diperintahlran kepadamz), beliau berkata,'Bersiap-siaplah lcalian,

bersiap-siaplah lcalian'. Lalu beliau tidak lagi terlihat tertawa."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij , ",!)31 6( ,;3
(dan fiuga| orang yang teloh taubat beserta lcomu),yakni beriman."

Ibnu'Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Al

Ala' bin Abdullah bin Badr mengenai firman-Nya, ljE {j go"

janganlah lcamu melampaui batas), dia berkata, "Ini tidak
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memaksudkan para sahabat Nabi SAW, akan tetapi maksudnya adalah

orang-orang yang datang setelah mereka."

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan daxi Ibnu Abbas mengenai

firman-Nyq l# *5 gon ianganlah kamu melampaui batas), dia

berkata, "Maksudnya adalah janganlah kamu aniaya."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Zaid, dia berkata,
tt

"06i.Jt adalah menyelisihi perintah Allah dan melakukan kedurhakaan

terhadap-Nya."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Ny u,'tJS irjt ll,tfti '1; (dan ianganlah kamu

cenderung kepada orang-orang yang zhalim), dia berkata,

"Maksudnya adalah cenderung kepada syirik."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya

mengenai firman-Nyu, YFi'{j ldanianganlah kamu cenderung), dia

berkata, "Maksudnya adalah janganlah kamu condong."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan

darinya, dia berkata, *YFi '{j (Oo" ianganlah knmu cenderung),

yakni mempercayai."

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ikrimatr mengenai ayat

ini, dia berkata, *Yakni janganlah karnu mematuhi mereka, atau

berkasih sayang dengan mereka, atau memilih mereka."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Ny u, l(li 61 
"t$l 

;* (Dan dirikanlah shalat

itu pada kedua tepi siang [pa7t dan petangJ), dia berkata, "Yakni
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shalat Maghrib aan SuUutr ,tfi '&63 (dan pada bagian permulaan

daripada malam),yakni shalat Isya."

Keduanya meriwayatkan dari Al Hasan, dia berkata, *Yakni

shalat Subuh dan Ashar ,t:! 'ir6, (dan pada bagian permulaan

daripada malam), yakni shalat Maghrib dan shalat Isya." Ia juga

mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda ;[ilr ,i1t3 6i (Keduanya

[yatd Maghrib dan Isya] di sebagian malam)."s3

Ab&xrazzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-syaikh
meriwayatkan dari Mujahid mengenai dua tepi tersebut, dia berkata,

"shalat Subuh dan dua shalat siang (Zhuhur dan Ashar) ,'fi d633
(dan pada bagian permulaan daripada malam) maksudnya adalah,

Maghrib dan Isya."

Ibnu At Mundzir dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari

Mujatrid mengenai firman-Ny4 ,fit e tS; (dan pada bagian

permulaan daripada malam), dia berkatq "sesaat setelah sesaat,

yakni shalat Isya yang terakhir."

Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu
Mardawaih dan Al Baihaqi dalam sunan-nya meriwayatkan dari Ibnu
Abbas, batrwa dia suka mengakhirkan Isya, dan dia membacanya: Ci:1

#'n.'
Ibnu Jarir, Muhammad bin Nashr dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud mengenai firman-Nya, .;A 'lL

ge,ii '6ri (sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu

53 Hadits ini dinukil oleh Ibnu taru (12t76).
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menghapuskan [dosal perbuatan-perbuatan yang buruk), dia berkata,
..yaitu shalat yang lima waktu.,, 

uatan 

'onr 
*'ui1'

Abdunaizaq, Al i'iryabi, Ibnu Abi Syaibah, Muhammad bin
Nashr, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-

Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, lrt-

,?qi '6+i- +l:l't (sesungguhnya perbuaton-prrbuotan yang baik

itu menghapuskan [dosal perbuatan-perbuatan yang buruk), dia

berkata, "Maksudnya adalah shalat yang lima waktu. bt,.J;bJt bgqt'

juga shalat yang lima waktu."

Al Bukhari, Muslim, para penyusun kitab-kitab As-Sunan dan

lain-lain meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa seorang lelaki
mencium seorang wanita, kemudian dia menemui Nabi SAW, lalu
menceritakan kepada kepada beliau,. tampaknya dia menanyakan

tentang kaffarahnya (tebusannya). Lalu turunlah ayat kepada beliau:

9qi 'ief- .;A i,y ,fii d $S rftri g,E ,,i-At j3
(sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuslran

[dosal perbuatan-perbuatan yang buruk). Lalu laki-laki itu berkata,
'Wahai Rasulullah, apakah ini untukku?' Beliau menjawab, d e
.ii b W, E Qni untuk orang rnelahtkanrrya dari kalangan

umatht)."sa

Ahmad, Muslim, Abu Daud dan yang lainnya meriwayatkan
dari Abu Umamah, bahwa seorang lelaki menemui Nabi SAW, lalu
berkata, "Wahai Rasulullah, laksanakanlah hukuman Allah atasku

sekali atau dua kali." Beliau berpaling darinya. Kemudian iqamah

shalat dikumandangkan. Selesai shalat beliau bertanya, "Mana orang

5a Muttafaq alahi.
HR. Al Bukhari (4687) dan Muslim (4l2ll5) dari hadits Ibnu Mas'ud.
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tadi?" Lelaki itu menjawab, "Ini aku." Beliau bersabda, i*lt'riJil
fGtlU; OJ4 (Apakah engkau tadi menyempurnaknn wudhu dan

shalat bersama kami?), dia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "e'dhi

'r$ ^)i ,,,ti Uii ?"tS U* (Sesungguhnya engkau dari kesalahanmu

itu adalah laksna hari tretitra engkau dilahirtran ibumu. Jangan kau

ulangi). Saat itu Allah menunrnkan kepada Rasul-Nya, ',jiA| j3

,qi Ji (Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang [pagi dan

petangJ)."5s

Mengenai masalah ini banyak hadits-hadits lainnya dengan

lafazh yang beragam, dan ada juga hadits yang berbunyi: ,rtt:iliest'tt1

W.6.U5d6 'nl;St (Sesungguhnya shalat yang lima adalah penebus

firesalahan-kesatahanJ yang di ada di antara itu).s6

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al Hasan mengerrai

fi rman-Nv",6-f!rgriS(l;ilintotperingatanbagiorang-orangyang

ingat), dia berkat4 "Mereka adalah orang-orang berdzikir kepada

Allah baik dalam keadaan senang maupun susah, lapang maupun

sempit, sehat maupun sakit."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dia berkata,

"Setelatr terbebasnya orang yang mencium perempuan, maka itu

sebagai peringatan. Itulah firman-Nya O{!g {$. @ertngatan bagr

or ang- or ang yang ingat)."

ts shohth.
HR. Muslim (4Dll7') dari hadits Abu Umamah.
sG shohih.
HR. Muslim (IDW, dmAhmad (7/400) darihaditsAbuHurairah.
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{t-oi*t a 16 * oI,F. *;$ # n sifibi,{lis

a.iAi Ji;ii@-3r$stG;iS @;;+ ur#k

oaV tUI t';1#"u3{t'S ixl i:g,{:JJ'AIf ierj:,$ &';:
4 iiti'.,"i1(i .4t$ 6 #si ;6'u 6)i; ;s,ie @ 

"r.;A&'M'bili{ tji,f,;@ ar;rt ufir'{i.i5 Ht,$

ta +{\,4: Y;W H;i ; :sa iK y*i &. Ab a.1tr.,

@ 5,t:
$Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu

orang'orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada
(mengerjakan) kerusakan di muha bumi, keeuari sebagian kecit di

antara orang-orang yang telah Kami selamatknn di antaru mereka,
dan orang-orang yang z.halim hanya mementingkan kenikmatan
yang mewah yang adapada mereka, dan merelea adalah orang-

orang yang berdos* Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan
membinas akan neg eri-negeri s ecara zhalim, s e dang p enduduknya

orang-orang yang berbuat kebaikan. Jihalau Tuhanmu
menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia u,mat yang satu, tetapi

mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang
diberi rahmai oleh ruhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan

mere ka. Kalimat Tuh anmu (kep utus an-Nya) telah ditetap kan ;

\34 *.;t;,J y't;AL Qitt'{b t q,;4 ry
<,;g til* ;il, uJfirt CV$4:'ba6j @ e 3
j { t@ 6i#l}6f its'^A ;ai :y+,i:lii rG}
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sesungguhnya Aku akan memenuhi neraha Jahanam dengan jin
dan manusia (yang durhaka) semuanya. Dan semua kisah dari

rasul-rasul yang Kami ceritakan hepadamu, ialah kisah-hisah yang
dengannya Kami teguhkan hatimu; dan dalam surah ini telah

datang kepadama kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi
orang-orang yang beriman. Dan katakonlah kepada orang-orang

yang tidak beriman r' B erb uatlah menur ut kemamp uanmu ;
sesungguhnya Kami pun berbuat (pula). Dan tunggulah (akibat

perb uatanmu) ;'s es ungguhnya Kami p un menung g u (p ula)' . D an

hepunyaan Allah-lah apa yang ghaib di langit dan di bumi dan

kepada-Nya-lah dikembalikan urusan-urusan semuanya, maka

sembuhlah Dia, dan bertawakkallah kepada-Nya Dan sekali-kali
Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan.n

(Qs. Huud [11]: 116-123)

Ayat-ayat ini kembali lagi menceritakan pe{hal umat-umat

terdalrulu untuk menerangkan bahwa sebab terjadinya adzab yang
membinasakan mereka dari akar-akarnya adalah tidak adanya orang

yang melarang berbuat kerusakan dan memerintatrkan perbuatan baik.

Allah berfirman, {;t3 Wot* mengapa tidak ada) maksudnya adalatr

Sii 1-uta mengapa tidak ada), g;fiI 'u i(<aori umat-umat) yang

ada i$.l$ {$ 4 @ebelum knmu orang-orang yang mempunyai

lceutamaan) dalam segi pandangan, akal dan agama, !jF- (yang

melarang) kaum mereka ,r:'.il e )Srt $ @.arrpada [mengerjakanJ

lrerusalran di muka bumi) dan mencegah mereka dari perbuatan itu,
karena mereka termasuk yang.telah Allah padukan padanya kehebatan
akal dan kekuatan agana. Ini jelas mengandung celaan bagi orang-
orang kafir.
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Asal maknu'#t adalah apayangdisisakan seseorang dari apa

yang dikeluarkannya, dan dia tidak menyisakan kecuali yang paling

bagus dan paling utamanya. Maka lafazh tliir ,.bugai perumpamaan

tentang kebagusan (yakni segi kualitas).

Pengecualian pada kalimat fi Jy(kecuali sebagian kecit)

adalah pengecualian terputus, maksudnya adalah akan tetapi sebagian

kecil ;44 g:A -;q (di antara orang-orang yang telah Kami

selamatkan di antara mereka) melarang pengrusakan di muka bumi.

Ada juga yang mengatakan, batrwa ini pengecualian bersambung,

karena partikel pengkhusus bermakna menafikan. Jadi, akan-akan

Allah mengatakan, tidak ada pada generasi-generasi itu orang-orang

yang mempunyai keutamaan yang melarang pengrusakan di muka

bumi kecuali sebagian kecil dari antara mereka yang Kami

selamatkan. 
,

Lafazh'U pudukalimat gi1';4 (di ant ar a or ang- or an g y ang

telah Kami selamatkan) berfungsi sebagai penjelasan, karena tidak

ada yang selamat kecuali orang-orangyarlgmelakukan pelarangar itu.

Ada juga yang mengatakan, bahwa mereka yang hanya sedikit itu

adalah kaum Yunus, ini berdasarkan firman-Nya, ;3ji5 Jlr(Selain

lraum Yunus) (Qs. Yuunus [0]i 98). Ada juga yang mengatakan,

bahwa mereka adalatr pengikut-pengikut para nabi dan atrlul haq dari

seluruh umat secara umum.

,t tljl 11 1fr3 45\ '{6 gan orans-orans yang zhatim

hanyi mementingkan kenilonatan yang mewah yang ada pada

mereka). Kalimat ini di-athf-kan kepada kalimat yang diperkirakan

yang tersirat dari redaksinya. Perkiraannya: f t#'& qf o* lli'lt
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,uit 1ke",rali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah Kami

selamatkan di arfixa mereka melarang pengrusakan). Maknanya

adalah orang-orang yang zhalim itu hanya mementingkan kenikmatan

yang mewah yang ada pada mereka disebabkan mereka melakukan

pengrusakan secara langsung dan tidak melakukan pelarangan.

Kata tijJr [yakni dari kalimfi l]rA adalah yang dilimpahi

kenikmatan. Contohnya: "Jy t* $"Vi yang gemuk). Maksudnya

adalah mereka hanya mengikuti kenikmatan yang dengannya mereka

menjadi mewah karena makmurnya kehidupan, mewahnya keadaan

dan lapangnya rezeki. Hal itu menyebabkan mereka lalai akan amal-

amal akhirat sehingga senantiasa menggunakan umur mereka untuk

syahwat-syahwat diri. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang

dimaksud dengan 1$i6-t\ (orang-orang yang zhalim) ini adalah

yang meninggalkan larangan itu. Namun pemaknaan ini disanggah,

karena keluamya orang-orang yang melalarkan pengrusakan dari

cakupan orang-orang yang zhalim adalah karena mereka lebih zhalim

daripada yang tidak secara langsung melakukan pengrusakan, dan

dosanya karena meninggalkan larangan itu.

Dalam satu riwayat Abu Aru disebutkan bahwa, dia

membacanyat1ilb'U;nt qL,dalam bentuk bina' lil maf'ul. Maknanya

adalah mereka diikuti balasan atas kemewahan yang ada pada mereka.

Kalimat q* $(3 gon mereka adalah orang-orang yang

berdosa) mengandung keterangan tentang sebab pembinasaan mereka.

Kalimat di-athf-kan kepada \;rJ. **sudnya adalah orang-orang

yang ztralim itu hanya mementingkan kenikmatan yang mewatr yang

ada pada mereka dalam keadaan berbuat dosa. Maknanya adalah

mereka itu orang-orang yang berdosa karena mereka memperturutkan
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syahwat dan disibukkan dengannya sehingga melalaikan. perkara-

perkara yang semestinya dilakukan. Bisa juga kalimat 4* i34

(dan mereka adaloh orang-orang yang berdosa) di-athf-kan kepada

l$i Qirt '€t:. Maksudnya adalah dan hanva mementingkan

syahwat mereka, dan dengan begitu mereka adalah orang-orang yang

berdosa.

Firman-Nya: 6|$qW &dA AtlSiit*>r'
(Dan Tuhanmu sekalt-kali tidak aknn membinasakan negeri-negeri

secara zhalim, sedang pendudulmya orang-orang yang berbuat

kcbaikan) maksudnya adalah, tidak layak dan tidak pantas Allah SWT

membinasakan secara ztralim penduduk negeri-negeri yang berbuat

syirik, dimana kondisi para penduduknya adalah orang-orang yffirg

mela}:ukan perbaikan sesama mereka, yaihr saling memberikan hak

dan tidak menzhalimi orang lain. Maknanya adalah Allah tidak akan

membinasakan mereka hanya karena sylrik saja, hingga perbuatan itu

ditambah dengan pengrusakan di muka bumi, sebagaimana Allatl
membinasakan kaum Syu'aib yang mengurangi takaran dan

timbangan serta merugikan harta milik orang lain, juga membinasakan

kaum Luth karena mereka melakukan perbuatan keji (sodomi). Ada

yang mengatakan, bahwalafazh jjalsebagai hal darifa'il. Maknanya

adalah Allah tidak akan membinasakan penduduk negeri-negeri yang

zhalim dalam keadaan mereka melakukan perbaikan tanpa melakukan

pengrusakan di muka bumi. Yang dimaksud oleh ayat ini adalatr

mensucikan Allah SWT dari melakuan itu tanpa sebab yang

mengharuskannya sebagaimana yang digambarkan dengan gambaran

yang tidak memungkinkan bagi-Nya itu. Kalaupun tidak demikian,

maka segala perbuatan Allah terjadi tanpa keztraliman, karena Allah

SWT tidak berbuat ztralim terhadap para hamba-Nya.
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Az-Zajjaj mengatakan, "Bisa juga maknanya adalah dan

tidaklah Tuhanmu membinasakan seseorang dengan menzhaliminya

walaupun dia di puncak keshalihan, karena semua perbuatarurya di

dalam kepemilikan-Nya. Dalilnya adalat firman Allah Ta'ala, Ai iy

C-S OAt ?E{ (Sesungguhnya Altah tidak berbuat zhalim kepada

manusia sedikit pun) (Qs. Yuunus [10]: 44)."

Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalah Allah
tidak akan membinasakan mereka karena dosa-dosa mereka sedang

mereka melakukan perbaikan, yakni mereka ikhlas dalam beriman.

Maka berdasarkan pemaknaan ini, kezhaliman adalah kemaksiatan.

Firman-Nya: iLj4^A ;Ai :f+ :4: i6 1: (Jitratau ruhanmu

menghendad, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu)

maksudnya adalatr pemeluk satu agama yang sama, b.aik itu agama
yang sesat ataupun agama yang lunrs. Ada juga yang mengatakan,
bahwa makananya addah meqiadikan mereka bersatu padu pada

kebenaran dan tidak berselisih di dalamnya. Bersatu dalam agama

Islam tanpa agama-ag.rma lainnya. Akan tetapi Allah tidak
menghendaki itu sehingga tidak terjadi demikian. Karena itulah Allah

mengatakan, (4!* -bj6-1; 
Qetapi mereka senantiasa berselisih

pendapat) di antara sesama mereka dengan beragam agama. Atau
senantiasa berselisih mengenai kebenaran, atau mengenai agarna

Islam. Ada juga yang mengatakan: berselisih mengenai rezeki,

sehingga ada yang kaya dan ada yang miskin.

Firman-Nya, Ji.5'F, jJt (Kecuali orang-orang wng diberi

rahmat oleh Tuhawnu) dengaa ditunjuki kepada agdma yang benar,

maka sesungguhnya mereka tidak berselisih. Atau kecuali yang diberi
ratrmat oleh Tuhanmu dari antara mereka yang berselisih mengenai
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kebenaran, atau mengenai agama Islam, dengan hidayah-Nya kepada

kebenaran, yakni hukum Allah, yaitu kebenaran yang tidak ada

kebenaran selain itu. Atau kecuali yang diberi rahmat oleh Tuhanmu

dengan rasa cukup.

Yang lebih tepat adalah menafsirkan kalimat i3ri* J$i 5a
(tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu) sebagai bersatu padu

pada kebenaran hingga menjadikan makna pengecualian pada kalimat

Jf.j p j I (kecuati orang-orang yang diberi rahmat oleh

Tuhanmu) cukup j elas, tidak perlu-direka-reka.

(dan untuk itulah), karena sebelumnya disebutkan

tentang perselisihan itu, ;W QLllah menciptakan merelm). Atau

karena rahmat-Nya itulah Allah menciptakan mereka. Mudzakknr-tya

kata pentnjuk ini yang menunjtrkkan kepada rahmat adalatr benar,

karena ta'nits-nya tidak hakiki. Dhamir pada kalimat ;itJL

(m e nc ip t akan m e r e ka) kembali kepada j.Ui 
1m anu s i a), atau kepada o"

pada kalimat &'f; S lororg-orang yang diberi rahmat oleh

Tuhanmu). Ada juga yang mengatakdn, bahwa kata penunjuk itu
menrmju}il<an kepada perselisihan itu dan rahmat, karena tidak ada

halangan untuk menunjuk kedua hal itu dengan lafazh tersebut,

sebagaimana pada firmanNya: ill;i G.'iV Qtertengahan antara

rtQ (Qs. Al Baqarah [2]: 68), firman-Nya, # At'6. {5 <ao"

carilah jalan tengah di antara kedua itu) (Qs. Al Israa' [7]: 110), dan

firman-Nya, 1;XJ5 i4ii thendaklah dengan itu mereka bergembira)

(Qs. Yuunus [10]: 58).
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A; ig i3) (katimat Tuhanmu [keputusan-Nya| telah

drtetupknn). Makna i:ii adalah ditetapkan sebagaimana ditakdirkan

sejak azalinya. Bila telah ditetapkan maka tidak akan dirubah maupun

diganti. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan

kalimaat (keputusan) itu adalah firman-Nya, o-1115 
"+t ;';G":ff'l

'u;;) @esungguhnya Aht akan memenuhi neraka Jahanam dengan

jin dan manusia fyang durhakal semuanya), yakni yang berhak atas

itu dari kedua golongan itu.

Tanwin pada lafazh k @o, semua) berfungsi sebagai

pengganti mudhaf ilaih. Kalimatini berada pada posisi nashab karena

pengaruhl l ftri. Maknanya adalah dan semua berita para nabi dan

para rasul yang perlu dikisahkan kepadamu, ya}il diberitakan

kepadamu. Al Akhfasy mengatakan, batrwa lafazh l€ sebagu hal

yang didahulukan, seperti ungkapan: eF U.* li 1r"*,r*ya aku

pukul kaum itu1. iUlli adalah ]Pti @erita-berita).

Xlfj' -n 4 6 6atah kisah-kisah yang dengannya Kami

teguhlran hatimu) maksudnya adalah, yang dengannya Kami jadikan

hatimu teguh dengan- bertambahnya keyakinan karena apa yarLg Kami
kisatrkan kepadamu dan bertambatrrya ketenteraman. Karena

banyaknya dalil akan lebih meneguhkan hati dan lebih meresap di

dalam jiwa, serta lebih kuat unttrk diketatrui. Kalimat i# (, adalah

badal aan ;'l;i ffi, d*ritu sebagai keterangan untuk li. nisaS,rgu

kalimat J#, C,adalatr maf'ul d*i fr,aan iti adatah mafut mutlaq.
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Perkiraannya adalah semua penuturan kisah-kisah ini kami kisahkan

kepadamu yang dengannya Kami tebuhkan hatimu.

4/?'! ./ . '' , t,-:t-r-.r- J-z---^
.i+Jrela C i#.t(dan dalam surah ini telah datang kepadamu

lrebenaran) maksudnya adalah, ;l::i;r i e (dalam surah ini), atau

dalam berita-berita yang merupakan bukti-bukti yang menunjukkan

benamya penciptaan dan pembangkitan kembali.

'2rit;;5 gerta pengajaran) yang bisa diambil oleh

menghayatinya dari kalangan orang-'orang yang beriman.

tiSit (dan peringatan) yang dengannya r'remperingatkan

oftrng yang memikirkannya dari kalangan mereka. Orang-orang yang

beriman disebutkan secara khusus, karena merekalah yang bisa

mengambil pelajaran dan peringatan. Ada juga yang mengatakan,

bahwa maknanya adalah dan telah datang kepadamu kebenaran di

dunia ini, yaitu kenabian. Berdasarkan penafisran yang pertama, maka

pengkhususan surah ini dengan datangnya kebenaran di dalamnya

padahal di dalam suratr-surah lainnya juga terdapat itu, maksudnya

adalah cakuparurya akan hal itu, dan bukan keterangan bahwa

kebenaran itu hanya di sini dan tidak ada di dalam surah lainnya.

Firmar-r-Ny 
"r';,Fjtt'rji,.$5 to o" kat akanl ah ke p a da or an g -

orang yarg tidak beriman) maksudnya adalah, katakanlah kebenaran

ini kepada orang-oraog yang tidak beriman, tidak mengarnbil

pelajaran dan tidak mengambil peringatan,

'#k & Wi (Berbuatlah menurut kemampuanmu)

maksudnya adalah, sesuai dengan kemampuan kalian, perihal dan

upaya kalian. Penjelasannya telah dipaparkan.
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'oJrC Vy ltrsursWhnya Kami pun berbuat [pula) sesuai

dengan kemampuan, perihal dan upaya kami yang berupa beriman
terhadap kebenaran, mengambil pelajaran dan- peringatan. Di sini
terkandung ancaman yang keras bagi mereka.

Demkian juga firman-Nya: 6j$ Uy Wi; (Dan runggulah

[akibat perbuatanmuJ; sesungguhnya Kami pun menunggu [puta).
Ini juga mengandung ancaman yang keras. Maknanya adalah
tunggulah aklbat perihal kami, karena sesungguhnya kami pun
menunggu akibat perihal kalian dan apa yang akan menimpa kalian,
yaituadzab dan sikaan Allah.

Firman-Nya: q!.i'S o.Sl,f & ;-6 (Dan kepunyaan Ailah-

lah apa yang ghaib di langit dan di bumi) maksudnya adalah,

mengetahui semua yang ghaib dari para hamba, baik di langit maupun
di bumi. Dikhusukannya yang ghaib, karena Dia mengetatrui yang
ghaib sebagaimana mengetatrui yang nyata, dan ini tidak disertai oleh
yang selain-Nya. Ada juga yang mengatakan, batrwa keghaiban langit
dan bumi adalah turunnya adzab dari langit dan kemunculannya dari
bumi. Pemaknaan pertama lebih tepat. Demikian yang dikatakan oleh

Abu Ali Al Farisi dan yang lainnya. Di-idhafah-kannya {j kepada

maf ul sebagai perluasan.

lK i*i €i- ib (dan kcpada-Nya-lah dikembatitran urusan-

urusan semuanya) maksudnya adalatr, pada Hari Kiamat, lalu Dia
mengganjar semuanya berdasarkan ilmu-Nya. Nafi, dan Hafsh

membacanya tij, a*", bentuk bina' tit mafut. Sedangkan yang

lainnya membacanya dalam bentuk bina' lil fa'it.
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,{" ,JUj3 ij56 (maka sembahlah Dia, dan bertawakkallah

kepada-Nya), karena Dialah pelindungmu dari segala yang tidak

engkau sukai, dan pemberimu segala yang engkau sukai. Huruf/a'di
sini berfungsi untuk mengurutkan perintah menyembah dan tawakkal,

dimana kembalinya segala urusan adalah kepada Allah SWT.

'blii lS *i" ll: Y5 (dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai

dari apa yang kamu kcrjakan), bahkan mengetahui semua itu dan

mengganjarnya. Jika baik maka diganjar dengan kebaikan, dan bila

buruk maka diganjar dengan keburukan.

Para atrli qira'ah Madinah dan Syam serta Hafsh membacanya

dengan huruf fa' sedangkan yang lain derrgan huruf ya'

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Malik mengenai

firman-Nya,{i3 (matra mengapa tidak ada), dia berkata, "Yakni q{,i

(maka mengapa tidak ada)."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ubay bin Ka'b, dia

berkata, "Rasulullah SAW membacakan kepadaku: p::it n otS lili
v1' itt'3$ g, (Matu mengapa tidak

ada dmi umdt-umot yang sebelui kamu orang-orang yang

mempurryai keutamaan dan pemikiran yang melarang daripada

[mengerj almnJ ktrus akan di muka b urni) )'

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu Juraij ," -,fiW Jy

;lrgA (kecuali sebagian kecit di antara orang-orang yang telah

Kami selamatkan di antara mereka), Allah menyatakan sedikitnya

mereka dibanding setiap kaum."
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Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Abu

Syaikh meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya,

*i- \:rj -Y 'W Q;rt (dan orang-orong yang zhalim hanya

mementingkan kenikrnatan yang mewah yang ada pada merelm), dia

berkata, "Maksudnya adalah kepemilikan dan keangkuhan mereka

serta peninggatan mereka akan kebenaran."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Abu Asy-Syaik*r

meriwayatkan dari jalw Ibnu Jwaij, dia berkata, "Ibnu Abbas berkata,

' ,a-rljlyakni kesombongan yang ada pada mereka'."

Ath-Thabarani, Abu Asy-Syaikh, Ibnu Mardawaih dan Ad-

Dailami meriwayatkan dari Jarir, dia berkata, cr{ku mendengar

Rasulullatr SAW ditanya tentang penafsiran ayat ini: S$ tU ft

6,$, flAS &" dfit 6[i).(dan Tuhanmu setrati-trali tidak

alran membinasalan negeri-negeri secara zhalitn, sedang

pendudulorya orang-orang yang berbuat kebaikan), maka Rasulullah

SAW bersabda, b;;.|W.',,ry- qqti (Sedang pendudulcnya saling

bahu membahu)."s1

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Hatim dan Al
Kharaithi di dalam Masm,vi'Al Akhlaq secara mauqufpadaJarir.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Adh-Dhahhak mengenai

firman-Nya, i4i 4A ,1$ $L if: '.6 1; Qitratau Tuhanmu

menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu), dia

berkata, "Maksudnya adalah pemeluk agama yang sama sebagai

t'Dha'iy
Hadits ini disebutkan oleh Al Haitsami dalam Majma' Az-Zautaid (7139), dan dra

berkat4 "Di dalam sanadnya terdapat Ubaid bin Al Qasim Al Kufi, yang divonis
matrak (riwayatrya ditinggalkan)."
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orang-orang yang sesat atau sebagai orang-orang yang mendapat

petunjuk."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata,

" Ui.'bj61r Q e t ap i m e r e lm s e n ant i as a b e r s e I i s i h p e n d ap at), yakni

ahlul haq dan ahlul bathil, 6i.3 f- i I (kecuali orang-orang yang

diberi rahmat oleh Tuhanmu), yakni ahlul haq. ;{1; c:Dlt (Oon

untuk itulah Allah menciptakan mereka) untuk diberi rahmat."

Abdun"7.7.aq dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya

mengenai firman-Nya, 3f.5 f. i Jy (kecuali orang-orang yang

diberi rahmat oleh Tuhanmu), dia berkata, "Kecuali yang diberi

rahmat oleh-Nya, maka mereka itu tidak berselisih pendapat."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya, dia berkat4 "Mereka
senantiasa berselisih pendapat dalam memperturutkan hawa nafsu."

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan

dari Atha' bin Abi Rabah, *(4!i tj6-15 Qetapi mereka senantiasa

berselisih pendapat), yakni kaum yahudi, nashrani, majusi, dan

hanifiyatr. Sedangkan orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu

adalatr golongan hanifi yah. "

Mereka juga meriwayatkan dari Al Hasan mengenai ayat ini,
dia berkat4 "Manusia senantiasa berselisih pendapat dalam berbagai

agatrla, kecuali yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Barangsiapa yang

diberi ratrmat oleh Tuhanmu maka tidak akan berselisih. ;W A\J$

(dan untuk itulah Allah menciptalcan mereka) maksudnya adalatr,

untuk perselisihan."
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Ibnu Jarir dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Mujatrid,

"Q{}. !}6-$ Qetapi mereka senantiasa berselisih pendapat)

maksudnya adalah, ahlul bathil. &J'd i Jy lkcruati orang-orang

yang diberi rahmat oleh Tuhanrzz) maksudnya adalah, ahlul haq.

;W Aj:lt (Dan untuk itulah Allah menciptapan merelca) untuk

diberi rahmat."

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-syaikh juga meriwayatkan

serupa itu dari Ikrimah. Keduanya juga meriwayatkan dari Al Hasan,

dia berkata, "Mereka senantiasa berselisih mengenai tezeki."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya, ;i1i ,+ilt (dan untuk itulah Allah

menciptakan mereka), dia berkata *Allah menciptakan mereka

sebagai dua kelompok, yaitu kelompok yang diberi rahmat, yang tidak

berselisih, dan kelompok yang tidak diberi rahmat, yaitu yang

berselisih. Maka itulatl firman-Nya, 3--d,$W;frJ (maka di antara

merelm ada yang celaka dan ada yang berbahagia)."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Ibnu Juraij mengenai firman-Ny a, '4,15 3:i fu
i

31$ -4 iS (, #;i {$ go, semua kisah dari rasul-rasut vars

Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah'kisah yang dengannya Kami

teguhlran hatimu), dia berkata, "Maksudnya adalah agar engkau tahu,

wahai Muhammad, apayang dialami oleh para rasul sebelummu dari

umat-umat mereka."

Ab&xrazzaq, Al Firyabi, Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, Ibnu

Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Abu Asy-syaikh dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari beberapa jul,g, dari Ibnu Abbas, dia berkata,
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" fi ,$ .i 1):(.) (dan dalam surah ini telah datang kepadamu

kebenaran), yakni di dalam surah ini."

Ibnu Jarir, Abu Asy-syaikh dan Ibnu Mardawaih juga

meriwayatkan seperti itu dari Abu Musa A1 Asy'ari. Ibnu Jarir dan

Abu Asy-Syaikh juga meriwayatkan seperti itu dari Sa'id bin Jubair.

Abu Asy-syaikh juga meriwayatkan seperti itu dari Al Hasan.

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan

dari Qatadah, dia berkata, "Di dunia ini."

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan

dari Qatad *, * '#k iF'$1A (Berbuatlah menurut kemampuanmu)

maksudnya adalah, kedudukanmu. "

Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Juraij

mengenai firman-Nya, 'bi# $ Yili;f (dan tunggulah [akibat

perbuatanmuJ; sesungguhnya Kami pun menunggu [pulaJ), dia

berkata, "Maksudnya adalatr tunggulah janji-janji syetan kepadamu

sebagaimana yang telah dijadikannya indah dalam pandanganmu."

Kemudian mengenai firman-Nya, rtKy.ii'€; AE fa"" kepada-Nya-

tah dilrembalitran urusan-urusan semuanya), dia berkata, "Lalu

memberikan keputusan di antara karnu dengan adil."

AMullah bin Ahmad di dalam Qa'waid Al Musnad,Ibnu Adh-

Dharis datam Fadhail Al Qur'aru Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Ka'b, dia berkatq "Pembukaan Taurat adalah

pembukaan Al An'aam, dan penutup Taurat adalah penutup Huud:

C'ift,2!i"ifr .;t ;"j (dan kepunyaan Allah-lah apa yang ghaib di

tangit don di bumi) hingga akhir ayat."s8

58 Mauquf.
HR. Ad-Darimi Q154513402) dari hadits Ka'b secara mauquf.
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TAFSIR SURAH YUUSUFs9

Satu pendapat menyebutkan, bahwa surah ini terdiri , dari
seratus sebelas (111) ayat, 'dan semuanya adalah Makiyyah

(diturunkan di Makkah). Pendapat lain menyebutkan, bahwa surah ini
diturunkan di antara Makkah dan Madinah, yaitu ketika hijrah.

Ibnu Abbas dalam satu riwayat darinya, dan Qatadah, berkata,

"Kecuali 4 ayat."

An-Nahhas, Abu Asy-syaikh dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Surah Yuusuf diturunkan

di Makkah."

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Az-
Zlbur.

Diriwayatkan oleh Al Hakim --{an dia menilainya shahih-,
dari Rifa'atr bin Rafi' A,z-Znraqi, bahwa dia dan anak bibiny4 Mu'adz
bin Afra' pernah berangkat hingga tiba di Makkah. Setelah itu dia
mengemukakan kisatrnyq dan di bagian al*rir kisah itu disebutkan,
bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka suratr Yuusut

an $!e5iif;.4Yrti (Bacatah dengan [menyebutJ nama Rabbmu

Yang menciptakan [sura]r Al Alaq]). Kemudian keduanya kembali.60

5e Catatan: Dalam menetapkan lafazh-lafazh Al Qur'an, penulis 
-yakni 

Asy-
Syaukani- mengikuti riwayat Nafi' yang memang ada perbedaan dengan kdtujuh
nracam qira'ah. Sementara tulisan Al Qur'an yang kami cantumkan sesuai dengan
rasz Mushaf Utsmani.

a Dha'i1
HR Al Hakim (41149, 150).
Al Hakim mengataka& batrwa sanadnya shahih. Sementara Adz-Dzahabi

berkomentar,'"Yahya Asy-syajari adalah perawi yang banyak meriwayatkan hadits-
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AlBaihaqidalamAd-Dala.ilmeriwayatkandarijalurAl
Kalbi, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, batrwa seorang pendeta

Yahudi datang ke tempat Rasulullatr sAw. Saat itu dia mendapati

beliau sedang membaca surah Yuusuf, lalu dia berkata, "Wahai

Muhammad, siapa yang mengajarkannya kepadamu?" Beliau

menjawab, "Allah yang mengajarkanny_a kepadaftz." Pendeta itu pun

terkejut mendengar jawaban beliau, ialu dia pun kembali kepada

orang-orang Yatrudi dan mengatakan kepada mereka, "Demi Allah,

sesungguhnya Muhammad telah membaca Al Qur'an sebagaimana

yang diturunkan di dalam Taurat." Setelah itu dia berangkat bersama

beberapa orang Yahudi hingga masuk ke tempat beliau. Mereka

kemudian mengetahui sifatnya, dan juga melihat tanda penutup

kenabian di antaxa kedua bahu beliau. Lalu mereka memfokuskan

pendengaran mereka kepada bacaan beliau yang tengah membaca

suratr Yuusuf. Mendengar itu mereka pun terkejut karenanya, dan saat

itu pula mereka memeluk Islam.6l

Ats-Tsa'labi meriwayatkan dari ubai bin Ka'b, dia berkata,

"Rasulullah SAw u"rruUau, il 6")'5 *J 6fi Uy 'taietV 5;ral tt;ti

l-*iIbligt irtrtyy'-rJr 
"(* 

*vht'it:6A"'&s tt'aul t{e

t:J-* (Ajarkanlah surah Yuusuf kepada kerabat-kerabat kalian,

lrarena sesungguhnya muslim mana pun yang membacanya atau

mengajarkannya kepada lceluarganya dan budaknya, maka Allah akan

hadits munkar."
Al Hafiztr dalam At-Taqrib berkata,"Riwayat dari anaknya, yaitu Ibratrim adalah

hadits yang lryyin (lemi).'S"*"n *u Yahya isy-Syajari j uga ',ha'if)'
6rsangat dha'if.
Hadits- ini dirukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya Q1466), dan dia berkata,

,,Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Ad-Dala'il, d?(ri riwayat Al Kalbi,

dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas."
Saya (Muhaqqiq) katakan: Al Kalbi adalalr Muhammad bin As-Saib bin Bisyr,

aiu aitoauf, penausti dan beralfuan rafidhah. Sedangkan Abu Shalih adalah Mizan Al

Bashari, di{ m aqbul (riwayatnya dapat diterima)'
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meringanknnnya saat sakaratul mantt, dan Allah memberinya

kehtatan untuk tidak mendengki kepada seorang muslim pun).62

Namun demikian di dalam sanadnya terdapat Salam bin Salim

yang disebut juga Ibnu Sulaim Al Madaini, seorang perawi matruk

(riwayatnya ditinggalkan), dia meriwayatkan dari Harun bin Katsir.

Abu Hatim berkata, "Dia adalah perawi majhul (yang tidak

dikenal)."

Al Hafizh Ibnu Asakir menyebutkan mutaba'ah-nya dari jalw
Al Qasim bin Al Hakam. dari Harun bin Katsir, dan dari jalur

Syababah dari Majlaz bin Abdul Wahid Al Bashari, dari Ali bin Zaid

bin Jad'an, dan dari Atha' bin Maimun, dari Zun bin Hubaisy, dari

Ubai bin Ka'b secara marfu',lalu dia mengemukakan hadits tersebut.

Ini adalah riwayat munkar dari semuajalurnya.

. Al Qurthubi berkata: Sa'd bin Abi Waqqash berkata, "Al

Qur'an diturunkan kepada Rasulullah SAW, lalu beliau

membacakannya kepada mereka cukup lama. Setelah itu mereka

berkata, 'Kiranya engkau berkenan bercerita kepada kami'. Lalu

arruntatr firman Atlah Ta'ala, *-irt |A'ijfit (Allah telah

menurunkan perlcataan yang paling baik). (Qs. Az-Zumar [39): 23)

Selaqiutnya Al Qurthubi berkata" "Para ulama mengatakan,

bahwa Allah menyebutkan kisah-kisatr para nabi di dalam Al Qur'an
{an mengulang-ulangnya dengan makna yang sama dengan beragam

redaksi yang menunjukkan ketinggian tingkat bahasa. Allah SWT juga

menyebutkan kisatr Yrisuf tanpa mengulanginya. Oleh karena itu,

62 Mrrk*.
Hadits ini dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya Q/466) dan dia

menisbatkannya kepada Ats-Tsa'labi dan lainnya. Kemudian di bagian akhirnya
Ibnu Katsir berkata, *Ini adalah riwayat munkar dari semua jalur periwayatannya."
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tidak seorang pun yang mampu menandingi apa yang diulang' dan

tidak pula apayang tidak diulang."63

@ffi'$v

;iA!fi ;vrfu;tJrj.36,!l-€r

,c

@ 5#'#q:; $ dj ;ai,et @ 4$t $.s Li)'. At; ]t
,2- o{, irr:,;r:i r'i6,$;:q-i-t;r{;fi '6 61; .Fi i,

A4:ri';-e$a
iri 36-i ;5.J {5.J 6€D 4t i J#3'fr5 ;;353(S"f

ig, Afg@ 3# 3Y ** :A$i'$Y:,$i' bJ* At;t

r6-Ksfr-)6yr<)4;r*',4i*"f ii+-$nisa)''dt.5

,,Aldlaam Raa'. Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Qur'an) yang nyata'

(dari Allah). sesungguhnya Kami menurunkannya berapa Al

Qur.an dengan berbahasaArab, agar kamumemahaminya Kami

menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan

mewahyukan Al Qur'an ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu

s eb elum (Kami mew ahyukan) nya adalah termas uk orang-orang

yang belum mengetahul (Ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada

ay ahny a,' Wa h ai ay ah k u, s es ung g uh ny a aku b ermimp i melih at

sebelas buah bintang, matahari dan bulan; kulihat semuanya sujud

kepadaku'.Ayahnyaberkatar'Haianakku,ianganlahkamu

ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka

63 Lih. Al Qurthubi (9/118).

3*ry6i:,3fifr Llp9r,ti,tirJ{e
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memb uat makar (untuk membinas akan) mu S es ung g uhnya sy etan

itu adalah musuh yang nyata bagi manusia'. Dan demikianlah
Tuhanmu, memilih kamu (untuk menjadi Nabi) dan diajarkan-Nya
kepadamu sebagian dari takbir mimpi-mimpi dan disempurnakan-

Nya nikmahNya kepadamu dan kepada keluarga Ya'qub,

sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada dua
orang bapakmu sebelum itu, (yaitu) Ibrahim dan Ishalc

Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.,,
(Qs. Yuusuf [12]: 1-6)

Firman-Nya: jt (Alif Laam Raa). Pembahasan tentang ini

telah dipaparkan pada pembukaan surah Yuunus. Kata penunjuk aE

(int) ditujukan kepada ayat-ayat suratr.

,A)r,;SJ(kitab [Al Qur'anJ yang nyata [dari Allah)adalah

suralr, yakni adalah ayat-ayat ini yang ditunurkan kepadamu di dalam
suralr ini adalah ayat-ayat suratr - yang jelas menunjukkan
ketidakmampuan bangsa Arab dan merendahkan mereka. Kata i;,-)it
berasal dari irL-d yang artinya tampak, jelas, terang, maksudnya adalatr

perihalnya nyata karena berasal dari sisi Allah dan juga tentang
kemukjizatannya. Bisa juga kata qJr ini berani yang bermakna jelas,

karena tidak sarnar terhadap pembacanya dan pendengarnya. Atau
yang mer$elaskan hukum-hukum di dalamnya.

ffjty (sesungguhnya Kami menurunlcannya) maksudnya

adalah, Kitab yang nyata dengan kondis] sebagai q";ri.3 (Al eur'an

dengan berbahasa Arab).Itu berdasarkan perkiraan bahwa ,r6ii i*
bermakna surah, sehingga penyebutannya dengan Al Qur'an yang
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berfungsi sebagai nama jenis yang bisa digunakan pada seluruhnya

dan sebagiannya. sedangkan berdasarkan perkiraan bahwa yang

dimaksud dengan 
"$ji 

ini adalah seluruh Al Qur'an, maka

penamaannya adalah cukuP jelas.

6s {a"ngon berbahasa Arab) adala}r sifat untuk E"t <et

Qur'an) maksudnya adalah dengan menggunakan batrasanya orang

Arab.

3jy,.# (agar pnmq memahaminya) maksudnya adalah,

agar kamu mengetahui makna-maknanya dan mematrami

kandungannya.

Firman-Nya:,,ii$'#,1$.?iil (Kami menceritapan

lrepadamu Hsah yang paling baik). Kata'odl artinya mengikuti

sesuatu, contohnya adalatr firman Allah To'ala, # 'ljfu-ii1i
(Dan berkntalah ibu Musa lcepada saudara Musa yang perempuan,

,Ilutilah dia.") (Qs. Al Qashash [2s]: I l) Perkiraannya adalah i;J

C*iir'O--;;l ede, 1!5b'F (kami mengisahkan kisah-kisah yang

paling baik kepadamu), sehingga bermakna 
"rt 

-*il\ 
atau bermakna

maf ul,yakni r, i"i;lt (yang dikisahkan).

,ni-gi,U-, (dengan mewahyupan pepadamu) maksudnya

adalah, pewatryran Kami kePadamu.

i6frtK 1,lt eur'an ini). Kata 'b6fi dibacafathah, kateta

berfungsi sebagai s/ar untuk kata penunjrrk ( l'i6), atau sebagai badal

dari kata tersebut, atat athf bayan. Az-Zajiaj membolehkan kata itu

dibaca dengan harakat dhammah dengan perkiraan sebagai mubtada"
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Sementara Al Farra' membolehkan kata tersebut dibaca dengan

harakat kasrah, alasannya karena diperkirakan harf jarr pada kalimat

'6tt-Q v*rs masuk ke dalam kata penunjuk dibuang, sehingga

maknanya adalah oTrjlr ta eJtit o-;lU* ,g ,;; (Kami

menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan Al Qur'an
ini).

Qg;fi,i.eS$ a|' :2- og (dan sesungguhnya lcamu

sebelum [Kami mewahyukanJnya adalah termasuk orang-orang yang

belum mengetahul). Kata bt i"i dibaca tanpa tasydid (asalnya dari L9

karena ada huruf lam yarg memisahkannya dari penafi. Kata ganti

pada kalimat .lti 6a@ebelumnya) kembali kepada pewahyuan yang

difatrarni d*i -C{.5. Maknanya, sesungguhnya kamu sebelum Kami

mewatryukan kepadamu termasuk erang-orang belum mengetahui

tentang kisah ini.

Ada perbedaan pendapat mengenai alasan kisatr dalam surah

ini sebagai kisah yang paling baik. Satu pendapat menyebutkan,

batrwa itu karena kisatr-kisah dalam surah ini mengandung pelajaran,

nasihat dan hukum yang tidak terdapat pada kisah-kisah lainnya.

Pendapat lain menyatakan, bahwa itu karena mengandung dialog yang

baik dan kesabaran Yusuf terhadap penganiyaan saudara-suadaranya

serta sikap maafuya terhadap mereka: Pendapat lain menyebutkan,

batrwa itu karena di dalamnya menyebutkan para nabi, orang-orang

shalih, para malaikat, para syetan, jin, manusia, binatang, bunrng,

kisalr para raj4 paru pemuk4 para saudagar, para ulama, para jahil,

serta kaum wanita dan tipu dayanya. Ada juga yang mengatakan,

bahwa itu karena di dalamnya disebutkan pihak yang mencintai dan

yang dicintai beserta peristiwa yang terjadi di antara keduanya. Ada
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juga yang mengatakan, bahwa kata '$ldi sini bermakna ''Ab|(yang

paling menakjubkan). Ada juga yang mengatakan, bahwa semua yang

disebutkan di dalamnya dia kembali kepada kebahagiaan.

Firmari-Ny ", $y,.j.',i- JG sL U t"Srtt ahJ, tre t tko Yu suf b er kat a

kepada ayahnya). Kata s! berada pada posisi nashab sebagai zharf

(keterangan waktu) karena adakata kerja yang diperkirakan, yakni:

Li i,i,Swst-S: flilfngatlah ketika Yusuf berkata). Jumhw ulama

membacany" Ajrdengan harakat dhammrahpada huruf sin. Thalhah

bin Musharrif membacanya dengan harakat kasrah dan huruf hanzah

sebagai ganti huruf wawu. Sedangkan Ibnu Zaid menceritakan bahwa

htxaf hamzah dathankalfathah pada huruf sin, karena itu termasuk

kata yang tidak bisa di-tashrif lantaran termasuk nama orang yang

tidak berasal dari bahasa Arab. Ada juga yang mengatakan bahwa itu

adalah kata yang berasal dari bahasa Arab. Dari pendapat tersebut,

pendapat pertama yang lebih tepat berdasarkan bukti bahwa kata itu

tidak bisa di+ashrif.

i) Qnpoao ayahnya) maksudnya adalah, Ya'qub bin Ishaq

bin Ibrahim.

.;ici-(*alrai ayahta).Huruf /a'di sini dibaca pasrah karena

mengikuti qira'ah Abu Amr, Ashim, Hamzah, Al Kisa'i, Nafi' dan

Ibnu Katsir. Menurut ulama Bashratr, itu adalah tanda ta'nits

(feminim) yang menyambung kepada kata '4 y*S khusus pada

kalimat seruan sebagai pengganti huruf ya', asalnya adalatr 
"J 

W:-.

Harakat kasrah itu dimaksudkan untuk menunjukkan batrwa dia

sebagai pengganti dari huruf yang sesuai dengan kasrah. Sementara

Ibnu Amir membacanya dengan harakat fathah, karena asalnya
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adalah: Ur{ r;- puaunA pengganti dan yang diganti ddak dapat berpadu,

sehingga kalamat itu dibaca ,J Li. Sementara itu, Al Farra'

membolehkannya dibaca '$ S-yakni dengan harakat dhammahpada

huruf ra'.

L3;\ (sesungguhnya aht bermimpi melitut) maksudnya

addalL penglihatan di dalam tidur (bermimpi), bukan penglihatan

langsung saat terjaga Makna ini seperti yang ditunjulkan oleh kalimat

5;3li{4f-':r;#t (ianganlah knmu ceritakan mimpimu itu trcpada

saudwa-sattdoamu).

6tr dA @ebeias buah bintang). Kata ;5 aiaaca juga

dengan haakat suhnpada huruf ain (j;,b1untuk meringankan karena

berkesinambungannya harakat. Kata ini dibaca pula dengan harakat

fathal, seperti bentuk asalnya.

'-rfi3;-:3il-, (matahari dan bulan). Kalimat ini sengaja

diletal&an di alfiir kalimat setelah t<ata ({f lfintung-bintang),karena

kelebihan drn kemuliaan keduanya. Hal ini seperti merangkaikan kata

Jihil.de Mkail pada kata para malaikat. Ada juga yang mengatakan,

bahwa hunrf wan a di sini .ry Al Oersama).

4l$ 4';i$ @tu melihat semum)M suiud trepadah).

Kalimat ini berfimgsi sebagai kalimat permulaan untuk menerangkan

kondisi yang dilihat Yusuf dan itu diperlakukan sebagai yang berakal

dengan menggunakan dhamir (kata ganti) yang kilusus bagi mereka

(matsuanya dhamir untuk yang berakal ijl tarena disifati dengan

sifat yang berakal, yaitu sujud. Demikian yang dikatakan oleh Al
Khalil dan Sibawaih. Orang Arab terkadang menjamak kata 'Yang
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tidak berakal" dengan bentuk jamak "yang berakal" bila diposisikan

pada tempatnya.

Firman-Nya: ;*;libnfir#i{#-Jtt (Hai anakht,

janganlah lamu ceritalan mimpimu rtu kepada saudara-saudoramu).

KataC3!t adalah bentuk mashdar duri LS] gt;ir o-2,s1@ermimpi

melihat). Kata ini mengikuti pola kata Jseperti halnya kata $JJr
dan .sr:Jl. Huruf alif pada kata tersebut berfrrngsi sebagai tanda

ta'nits (feminim), karena itu tidak di-tashrif.

Ya'qub AS melarang anakny4 Yusuf, untuk menceritakan

mimpinya itu kepada saudara-saudaftrnya, karena Yaiqub telah

mengetahui takwil mimpi tersebut dan dia khawatir bila mimpi itu
diceritakaq kepada saudara-saudaranya maka. mereka juga akan

memahaminya sehingga memicu munculnya kedengkian terhadap

Yusuf. Oleh karena itu, Ya'quh berkata: $#iLl(i (Maka merelm

.me 
mb uat makar [untuk memb inas akanJ mu). ln adalah i av, ab (alasan)

terhadap kalimat larangan sebelumnya Kalimat ini berada pada posisi

nashab karena kata ilf sengaja tidak disebutkan, maknanya adalah,

maka mereka akan melakukan makar yang pasfi terhadapmu yang
'engkau tidak dapat melepaskan diri darinya. Atau makar halus yang

tidak engkau fahami. Makna ini disimpulkan dari adanya tambahan

huruf lam yanglebih menegaskan daripada kalimat fei; r;t$$. laa
juga yang mengatakan, bahwa adanya huruf lam itu karena

mengandung makna i.3li (tipu daya atau muslihat) yang

memerlukan kata bantu huruf lam. Dengan demikian kandungan ini

mencakup iltafi? (katakerja) maksudnya adalah, '6i' (t p" dary) dan

1t.-+li (muslihat). Hal ini seperti kaidah tentang kandungan makna
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kalimat dengan memperkirakan salah satunya sebagai asal sedangkan

lainnya sebagai perihal.

U3X **6L;31\$y (sesunggtfinya syeton itu adalah

musuh yang nyata bagi manusrA. Ini adalah kalimat pemrulaan,

seakan-akan Yusuf AS berkata, "Bagaimana itu terjadi pada mereka?"

lalu Ya'qub mengingatkanny4 bahwa syetanlah yang membawa

mereka ke sifu, karena syetan senantiasa menampakkan dan

menunj ukkan perrrusuhan terhadap manusia

' Firman-Nya: 6t:34+-,,48 (Dan demikianlah Tuhanmu,

memilih kamu [untuk menjadi Nabifi adalalL seperti

pemilihan yang engkau lihat di dalam tidur, berupa zujudnya bintang-

bintang, matahari dan bulan adalah pilihan Tuhanmu dan pengukuhan

takwil mimpimq kemudian Dia menjadikanmu seorang nabi dan

memilihmu dari hamba-harna yang lain, serta menundukkan mereka

kepadamu sebagaimana engkau menundul*an benda-benda yang

engkau lihat di dalam mimpimu itu.

. An-Nahhas berkat4 "Asal tatair:;1i adalah dmi;'s-;llt i>Ii
yang artinya aku menghasilkan sesuatu. Contohnya, ,/.it;J'*
f iJryang qrtinya aku mengumpulkan air di kolam.-

'i . lfarna tcata )q*li adalah l,ih ifl (pemilihan atau

perySnngao). Kata ini mengandung pujian terhadap Yusuf dan

banyaknya nihat Allah atasnya, di antaranya, ,2rt'ii;"En&fJ
(dan diajarkan-Nya kepadamu sebagian dni takbir mimpi-mimp)
maksudnya adalalL t-11 S4ls (takwil mimpi).
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Al Qurthubi berkata, "Para ulama berpendapat bahwa itu

adalah takwit mimpi. Yusuf AS adalah manusia yang paiing

mengetahui penakwilan mimpi."64

Ada juga yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah dan

diajarkan-Nya kepadamu penakwilan kisah-kisah para umat dan kitab-

kitab. Ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah

kebutuhan saudara-saudaranya terhadapnya. Ada pula yang

mengatakan, bahwa maksudnya adalah selamatnya Yusuf dari setiap

hal yang tidak disukai..Bahkan ada yang berpendapat, bahwa itu

adalah keistimewaan yang diberikan kepada Yusuf dengan cara

diselamatkan dari pembunuhan.

64; f';. Hj (dan disempurnqkan-Nya nibnat-Nya

kepadamu) maksudnya adalah, memadukan kenabian dan kekuasaan

padamu (Yusuf) seperti yang ditunjukkan oleh mimpi yang Allah

SWT perlihatkan kepadaniu. Atau memadukan kebaikan dunia dan

akhirat pada dirimu.

S. j44t;ipt (dan kepada keluarga Ya'qub) maksudnya adalah,

kerabat Ya'qub dari saudara-saudaranya, anak-anaknya dan

seterusnya. Hal ini karena Allah SWT menganugerahi -mereka

kenabian sebagaimana yang dikatakan oleh sejumlah ahli tafsir. Bisa

saja ini merupakan isyarat mengenai kenikmatan-kenikmatan yang

diperoleh keluarga Yaqub setelah mereka masuk ke Mesir, seperti

kekuasaan yang diberikan kepada mereka di samping juga sebagai

para nabi.

,nft{{FqIflK 6"uogaimana Dia telah menyempurnakan

nilonat-Nya kepada dua orang bapakrnu) maksudnya adalah, Allah

SWT menyempurnakan nikmat tersebut seperti yang dilakukan-Nya

n Lih. Al Qurthubi (9/129).
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4di:
sesuatu. i9

kepada dua orang bapakmu, yaitu nikmat kenabian kepada keduany4

Ibrahim diangkat Allah SWT sebagai kekasih, sementara Ishaq

diselamatkan Allah SWT dari penyembelihan, lalu mereka memiliki
keturunan yang baik-baik, yaitu Ya'qub, Yusuf dar, 

".rco-"rrcu 
yang

lain.

',yU @ebelum frz) maksudnya adalah, sebelum waktu yang

engkau alami ini, atau sebelummu

i#t1e!.Uyoit"l lbrahim dan Ishok) adalah athaf boyan

(kata sambung yang berfrrngsi sebagai penjelas) kepada kalimat 4ji1
(dua orang bapalonu).Ini diungkapkan dengan katimat "dua orang

bapak" kendati salatr satunya adalah "kakek", yaihr lbrahim, karena

kakek adalah bapak.

'[y(s e s ungguhnya Tuhownu Maha Menget ahur) segala

(Lagt Maha Bijatrsana), maksudnya adalah Matra

Bijaksana dalam setiap perbuatan-Nya. Kalimat ini berfrrngsi sebagai

kdimat permulaan yang menetapkan kandungan yang sebelumnya dan

sekaligus sebagai aiasannya Maknanya adalah Allah SWT melakukan

,ihr karena Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana Perkataan ini
dilontarkan Ya'qub kepada Yusuf sebagai talo ril mimFinya secara

gtobat. Atau dia mengetahuinya dar.i wahyu. Atau dia mengetatruinya

dengan firasat.

. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid tentang firman-Ny u, {ib

,#i,rK-J t1'.1ini adalah cyat-nyat Kitab [At Qur'anJ yang nyata

[dari Allah), dia berkata, "Maksudnya adalah Allah SWT
menerangkan yang halal dan yang hararl."
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Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mu'adz, dia berkata,

,.Maksudnya adalah Allah SWT menerangkan (huruf-huruf) yang

luput dari lisan kaum non Arab, yaitu enam huruf."

Al Hakim meriwayatkan dari Jabir, batrwa Rasulullah sAw

membaca Al Qur'an dalam bahasa Arab, kemudian Rasulullah sAw

bersabda, u-i,+ll ".:..l, iuirr U Sa*1651 gUan benar-benar telah

mengilhamkan lis an Ar ab ini kepada. Ismai[)."6s

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, "Al

Qur'an diturunkan dengan lisan orang-orang Quraisy, dan itu adalah

bahasa mereka."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Para

satrabat berkata,'Wahai Rasulullatr, bersediakan engkau menuturkan

kisah kepada kami'. Tak lama kemudian turunlah ayat: 'fu$tr,-:iii'

*::;fr 'bA(Kamimenceritolanlrepadamukisahyangpalingbaik)'"

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan seperti itu dari Ibnu

Mas'ud.

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Qatadah mengenai

firman-Nyu, u/i;rt'$ A4; ;*' P (Kami menceritakan kepadamu

kisah yang paling baik), dia berkata, "Maksudnya adalah dari kitab-

kitab terdatrulu dan ketetapan-ketetapan Allah terdahulu terhadap

umat-umat

I

I
{l

ut Dha'Y.
IIR. Al Hakim Q/439) dan Al Baihaqi (Asy-Svu'ab, 1620).

Hadits ini disebutkan oleh Al Albani dalam Dha' if Al Jami' (no. I 3 I 8)'
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l

l
t

.9ya arz^ oS @o" sesungguhnya kamu sebelutn [Kami

mewahyukanJnya) maksudnya adalah, sebelum Al Qur'an ini.
.;

Qlfii (adalah tirmasuk orang-orang yang belum mengetahui))'

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Adh-Dhahhak mengenai

firman-Ny a, r/Jii'54,11;.:ii ff (Kamt menceritakan lcepadamu

kisahyang paling baik), dia berkata, "Maksudnya adalah Al Qur'an."

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

Syaikh, Al Hakim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu

Abbas mengenai firman-Ny u, K-S!:;A5\;L$esungguhnyo it*
bermimpi melihat sebelas buah bintang), dia berkata, "Maksudnya

adalah mimpi para nabi adalah wahyu."

" Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, Al Bazzat' Abu Ya'la,

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Al Uqaili dalam Adh-

Dhu'afa', Abu Asy-Syaikh, Al Hakim dengan penilaian shahih,lbnu

Mardawaih dan Al Baihaqi, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata,
,.seorang pekebun Yahudi datang menemui Nabi sAW lalu berkata,

'Walrai Muhammad, beritahukanlah aku tentang bintang-bintang yang

dimimpikan oleh Yusuf bersujud kepadany4 apa nama-namanya?'

Nabi SAW kemudian terdiam dan tidak menjawab apa pun. Tak lama

kemudian Jibril: turun dan memberitatrukan kepada beliau narria-

namanya. Kemudian R"asulullah SAW mengutus utusan kepada

pekebun Yahudi itu (untuk memanggilnya), lalu beliau bersabda,

'Apalcah engkau akan percaya bila aht memberitahumu tentang n7ryo-

namanya?'66 Dia menjawab, 'Ya'. Beliau pun bersabda, .i!,t!Jt s ,oV
,9ra$r2\1 ,!Si-iti

6u Hadis ini dinukil oleh Ibnu Jarir (12190).

.i

ilit
ll
!,.

)i3,U:pti,{?:i0,lgi.a6,gtt-*),U6fi ,"*rt51
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atJt;-,b'd,j-'i t:J, ,:ii*a x!;t atf,J 6Tr !t'it:)Qtt ,LAt
3;i.btrr iiJg "r*;J'j,lt r.ti :jri 'Khartsan, Thqriq, Dziyal, Dzulkntifan,

Qobis, Watsab, Amudan, Failaq, Muslwbboh, Dharukh, Dzulfuragh,

Adh-Dhiya' dan An-Nur. Beliau (Yusufl melihatnya di uj.uk langit

bersujud lrepadanya. Tatkala Yusuf menceritakan itu lcepada Ya'qub

(ayafurya), beliau berkata, 'Ini perkora yang banyak yong

dihimpunkan Allah kclak".'Lalu orang yatrudi itu berkata, 'Sungguh,

demi Allah, ifu memang [aoo-naman]a'.'67

Demikian yang dikemukakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Durr

AI, Mantsur. Sementara Ib.nu Katsir menjadikan redaksi: 'e,iJi
(Tatkata [YusufJ menceritakan (rtu)... dst) sebagai riwayat tersendiri,

dan dia berkata" "Al Hakim bin Zhahirah Al Fazari meriwayatkannya

sendirian, dan dia dinilai dha'if serta riwayatnya ditinggalkan oleh

mayoritas ahli hadits."

Al Jauzajani be*at4 *Ini adalah riurayat yang gugur."

Ibnu Al Jauzi berkata, "pia'n4lsu."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Ny4 (SSitA (sebelas buah bintang), dia berkata,

"Maksudnya adalah, saudara-saudgranya,-?35 (matahari) adalah

ibunya Sedangkan jg (dan butan)adalah ayahnya."

e7 oha'if.
tladits ini dinukil oleh Ibnu Jarir (12190, dari jalur Al Hakam bin ftahir); dan Al

Haitsami (Al Majma', 7 139).

Al Haitsami berkat4 "Iladits ini diriwayatkan oleh Al Baz.zat, ftilnun di dalam

sanadnya terdapat Al HaIGm bin Zrahir, yang dinilai matruk (riwayatnya tidak
dipakai).'

Saya (muhaqqiq) katakan: Ihr memang sebagaimana yang dia katakan.

Al Hafizh pun menambahkan dalam At-Taqrib, "Dia juga dituduh menganut
paham rafidhab dan dituduh oleh Ibnu Vlia'in."
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Abdunazzaq, Ibnu Jarir dan. Abu Asy-Syaikh juga

meriwayatkan hal serupa dari Qatadah. Ibnu Jarir pun meriwayatkan

dari Ibnu Zaidyangmenyerupai itu.

Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya, il.53sil-ili$ @"" demikianlah Tuhanmu,

memilih lcamu [untuk menjadi NabiJ), dia berkata, "Maksudnya adalah

memilihmu."

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan seperti itu dari Qatadah.

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-

Syailth meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya, a{1J}2

91";-J'ii;-je grn diajarkan-Nya kepadamu sebagian dari takbir

mimpi-mimpl), dia berkata, "Maksudnya adalah takbir mimpi."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Zaid

mengenai firman-Nya, *'f,lfi,t* e65;-5 @an diaiarkan-Nya

kepadamu sebagian dari takbir mimpi-mimpi), dia berkata,

"Maksudnya adalah penakwilan ilmu dan kesantunan. Yusuf memang

termasuk manusia yang paling pandai menakwilkan."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ikrimah mengenai firman-Nya,

6ftl{Ylifi,K@ebagaimanaDiatelahmenyempurnalwnnihnat-Nya

lrepadq dua orang bapalonu), dia berkata, "Irlikmat AUah kepada

Ibratrim adalah menyelamatkannya dari api, dan nikmat-Nya kepada

Ishaq adalah menyelamatkannya dari penyembelihan."

"fi 
,zA \jG iy@ :4i.l1u L$1 

= i;13 ei,t i,r rt 6
J,x;W @,# -* a $4 Ly?A g,rr&dylA

|r{

'/il

.i

tl
L.
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\is i6,@ .*l* 6 .,$.lt\j,K5 # r,F J4r5 ;A
-LK "yi3gi}4 W-,;J r.;* eililS e iWS #

@al*
$ Ses ungguhnya ada beberapo tand*tanda kchuasaan Allah pada

(kisah) Ynsuf dan saudora+audaranya bagi orang-orang yang
bertanya (Yailu) ketika mereka berkato" 'Sesungguhnya Yusuf dan

siudara kandungnya @unyunin) lebih dichtai oleh ayah kita
daripada kita sendiri, padahal ffin (ni) adalah satu golongan (yang

huat). Sesangguhnya ayah kitu odalah dalam kekeliruan yang
nyata Bunuhlah Yusuf atau buanglth dia ke suatu daerah (yang

tak dikenal) supaya perhatian ayihmu tertwnpah kepadamu saja,
' dan sesudah itu hendakhh horranenjadi orang4rrang yang baik'.
Seorang di antaru mereka berhfror'langanlah hamu bunuh Ynsuf,
tetapi mosukkanlah dia he dosu sumur sryraya dia dipungut oleh

beberapa orang musafu,jifo leanu henfuh berbuaf ."
(Qs. Yuusuf ll2l:7-10)

Finnan-Nya, U!.=iAiej1ii,gifr (Sesungguhrrya ada

beberapa tanda-tando kchtasam Altah padd [kisahJ Yusuf dan

saudara-saudmanya) maksudnya "dalah, tanda-tanda pada kisah

mereka yang menunjul*an besrqra kekuasaan Allatl dan detailnya
ciptaan-Nya.

'd:)At(boF, ordng-orumg yang bertanya) di antara manusia

yang menanyakannya. Orang-orang Makkah membaca kata Ui,
dengan bentuk tunggal i-,-f, ."a-gU" yang lain membacanya dalam
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bentuk jamak, yakni 3i-t'.. aUu Ubaid dalam hal ini lebih memilih

qira'ah dalam bentuk jamak.

An-Nahhas berkata, "Qira'ahltt ai sini adalah qira'ah yatg

baik." .

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa maknanya adalah,

sesungguhnya pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat

tanda-tanda yang menunjukkan kenabian Muhammad SAW bagi

orang-orang Yahudi yang menanyakannya. Karena diriwayatkan,

batrwa beberapa orang Yatrudi mengatakan kepada beliau, ketika

beliau masih di Makkah, "Beritahulah kami tentang salah seorang nabi

yang tinggal di Syam yang anaknya dikeluarkan ke Mesir, lalu dia

menangisinya hingga buta." Sementara di Makkah tidak ada seorang

ahli kitab pun, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui berita para

nabi. Orang-orang yang mengemukakan pertanyaan ini kepada Nabi

SA\M adalah sejumlah orang dari penduduk Madinatr. Lalu Allah

SWT menurunkan surah Yuusuf sekaligus seperti yang ada dalam

Taurat.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa makna illyi-Ut:
(beberapa tanda-tanda kehnsaan Allah bagi orang-orang yang

bertmya) adalah, tanda-tanda kekuasaan yang menakjubkan bagi

mereka. Ada yang mengatakan bahwa pengetatruan, dan ada jugayang

mengatakan bahwa pelaj aran.

' Al. Qurttrubi berkatq 'Nama-nama mereka, yakni saudara-

saudara Yusuf, adalah Ruwaibil, yaitu anak yang paling tuq Syam'un,

Lawai, Yahudza, Riyalun, dan Yasyjar. Anak mereka adalah Liya

binti Layan, yaitu puteri pamannya Ya'qub. Lalu lahir pula dari dua

budaknya empat orang anak, yaitu: Dan, Naftali, Jad dan Asyr.

Kemudian Liya meninggal, lalu Ya'qub menikatri saudarinya, yaitu

Rahil, lantas lahirlah Yusuf dan Bunyamin."
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As-Suhaili berkata, "Ibunya Yusuf bernama Waqfa. Sementara

Rahil meninggal karena nifas setelah melahirkan Bunyamin, jadi

Bunyamin lebih tua daripada Yusuf."

Yusuf

adalah,

Firman-Nya: i;3, : ',4S6 rt (Yaitu7 t@tit@ mereka

berlmta, "Sesungguhnya

[Bunyamin].') maksudnya

dan saudara kandungnya

ketika mereka berkata. Kata

keterangan waktu di sini ( !! ) terkait dengan'o(.

Vf+1{yyJ Qebih dicintai oleh oyah kita daripada kita

sendiri). YanB dimaksud dengan kalimat ffi lsruaaranya) adalah

Bunyamin. Dia sengaja disebutkan secara khusus di sini sebagai

saudaranya kendati mereka semua juga iaudarany4 karena Bunyamin

adalah saudara Yusuf seayah-ieibu sebagaimana yang telah

dijelaskan. Khabw (predikat) di sini disebutkan dalarn bentuk tunggal,

yakni l1u paAa?* mubtada'-nya (zubyeknya) banyak, karena

mengikuti pola afal tafdhil (superlatif) adalah sama saja untuk yang

tunggal atau pun lebih bila bukan ma'rifah ftata defenitif). Huruf /az

pada kalimat JiA adalatr huruf sumpatl Mereka mengatakan ini

karena sampai kepada mereka b€rita tentang mimpi itq maka mereka

pun sepakat untuk memperdayainya.

'^;*ir; @adahal krta [rntJ adatah satu golongan [yang

fuatJ). Kalimat ini berada pada posisi nashab sebagai hal Seterurgan
kondisi). fata'il$t urtirry" dalah kelompok atau golongan. Ada yang

mengatakan, bahwa itu adalah kelompok yang jumlatrnya antara I
sampai 10. Ada juga yang mengatakan hingga 15. Ada juga yang

mengatakan, bahwa'itu adalah kelompok yang berjumlah l0 hingga

40. Kata ini tidak memiliki bentuk tunggal, tapi seperti halnya kata
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!3r @eberapa orang) aan k!-.lr (beberapa orang), yang berjumlah l0

orang.

,&{r,A'iq13L (Sesungguhnya syah krta adalah dalam

lrelreliruan yang nyata) maksudnya adalah, ayah kami lebih perhatian,

lebih mengurusi dan lebih mengutamakan keduanya daripada kami

padahal kita sama-sama anaknya. Jadi, maksudnya bukan keliru dalatt

hal agama.

Firman-Nya: OStg; JriW (Bunuhlah Yusuf atau

buanglah dia ke suatu daerah [yang tak dikenalJ) maksudnya adalah,

mereka berkata, "Lakukan terhadapnya salah satu dari dua hal, yaitu

dibunuh atau dibuang ke daerah asing." Atau yang mengusulkan

pembunuhan adalatr sebagiarurya, sedangkan ang mengusulkan

pembuangan adalah sebagian lainnya. Atau yang mengatakan itu

adalah salah seorang dari mereka, lalu yang lain menyetujuinya,

dengan begitu mereka dianggap sama sebagai yang mengatakan ini.

Kata $tr dibaca nashab karena berfungsi sebagai zharf

(keterangan tempat), dan dalam bentuk nakirah (indefitif; karena

tempatrya belum diketatrui, yakni daeratr yang tidak dikenal.

": " 
Kalimat iawab (klausal) kata perintah adalah kalimat {1tl-

!€;A Gupaya perhatian ayahmu tertumpah kcpadamu saia)

maksudnya adalah, agar perhatian ayatrmu terfokus kepada kalian saja

dan mencintai kalian dengan kecintaan yang penuh. Kalimat 1i'K5

(dan lamu menjadi) ini dirangkaikan dengan p, nitu juga berada

pada posisi nashab karena ada'olyang dibuang.

a{
a.

i

E-
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..1,..;.{,.b (sesudah itu) maksudnya adalah, sesudah Yusuf.

Maknanya adalah setelah pembunuhan atau pembuangan Yusuf. Ada

juga yang mengatakan bahwa setelah dosa yang mereka perbuat

terhadap Yusuf.

$-4t"6 (orang-orang yang baik) dalam urusan agarna

kalian dan dalam menaati ayah kalian. Atau orang-orang yang baik

dalam urusan dunia kalian karena telah hilangnya apa yang

menyibukkan kalian dari itu, yaitu kedengkian terhadap Yusuf dan

buruknya perasaan kalian karena dia dan saudaranya lebih diutamakan

daripada kalian. Atau yang dimaksud dengan 'c1#;" (orang-orang

yang baik)ini adalatr orang-orang yang bertobat dari dosa.

Firman-Nya, i|4I;SJ(i lsrorong di antaro mereka berkata)

maksudnya adalah, di antara saudara-saudaranya itu. Ada yang

mengatakan, batrwa itu adalatr Yatrudza, ada juga yang mengatakan

Ruwaibil,'dan ada pula yang mengatakan Syam'un.

##A.131!5:"3-WJ ganganlah knmu bunuh Yusuf,,

tetapi masuklcanlah dia ke dasar sumur). Satu pendapat menyebutkan,

bahwa alasan penyebutkan kalimat ,fi|-WS (ianganlah kamu

bunuh Yusufl adalah, karena dorongan rasa kasihan saudara-saudara

Yusuf terhadapnya. Orang-orang Makkah, Bashratr, Kufah dan Syam

membaca kalimat +:J1{,tLdengan (Jr ii$, yakni dengan bentuk

tunggal. Sementara orang-orang Madinatr membacanya i$#,
dengan bentuk jarnak. Abu Ubaid dalam hal ini memilih qira'ah

dengan bentuk hrnggal dan mengingkari bentuk jarnak, karena tempat

yang digunakan untuk melemparkan Yusuf hanya satu.
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An-Nahhas berkata, *Ini adalah bentuk penyempitan pada

bahasa, dan kata "o6.Vsebagai jarnak adalatr boleh. l<utu'a;.gt adalah

segala yang menyembunyikan sesuatu darimu. Kuburan juga disebut

t$. S"a*gkan yang dimaksud di sini adalah dasar sumur yang tidak

dapat dijangkau oleh penglihatan mata atau tidak kuat mencapainya.

Seorang penyair mengatakan,

t-V,;*iGti jt /i'.*'ri;b $6Yf",' 9," . -

,Ingatlah, menetaplah selama dua bulan atau setengah yang ketiga

hingga demikian sebagaimana dia telah membenamkanht tak

terlihaf ."

Kata Ljjr uaa*, s*mgr yang belum berair, rutmrm jika sumur

tersebut belum berisi air maka disebut 4t Bila telah berisi maka

disebut "j. nisebut tli (secara harfiyah berarti potongan) karena

merupakan potongan di tanah. Bentuk ja*ak'.iir uauhh "r+ '"*
dan llujif. Kutu d.qt dipadukan dengan kata',-.:iil adalah bentuk

ungkapan yang sangat untuk membuangnya ke lubang yang sangat

gelap yang tidak terlihat oleh penglihatan mata. Ada yang

rneggatakan, bahwa itu adalah sebuah sgmtp di Baitul Maqdis. Ada

jugayang mengatakan di Yordan.

Jswab (klausal) katima! perintah adalah d$-Ji,i-.fLf
(supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir). Mujahid, Abu

Raja', Al Hasan dan Qatadah membaca W- dengan '^i{;6

Alasannya, dg)i,fr (beberapa orang mtusafir) adalah iir!. lpara

musafir). Sedangkan yang lain membacany a )l:r;$ Kataijt$) I adalah
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rombongan yang berjalan di jalanan. Sedangkan UataLt, 4)i (yrf."i

dari '"L$)berarti mengambil sesuatu yang telah hitang (menemukan)..

Seakan-akan mereka memaksudkan, bahwa bila ditemukan oleh

sebagian musafir, maka mereka akan membawanya ke tempat yang

jauh sehingga tidak lagi diketahui oleh ayahnya dan orang-orang yang

mengenalinya. Dengan begitu mereka tidak perlu secara langsung

membawanya ke tempat yang jautr, karena kemungkinannya ayatr

mereka tidak akan mengizinkan mereka membawanya ke tempat jauh.

'r$i&qgika tromu hendak berbuat) maksudnya adalah,

jika kalian mau melakukan apa yang aliu usulkan kepada kalian

mengenai perkaranya. Tampaknya" dia tidak mengharuskan perintah

itu, bahkan menyerahkannya kepada kesepakatan sebagaimana yang

biasa dilakukan oleh pengusul saat bermusyawarah.

Ini me,nunjukkan batrwa saudara-suadara Yusuf bukanlah para

nabi, karena para nabi tidak melaktrkan kesepatan untuk membunuh

muslim secara ztralim dan aniaya. Ada juga yang mengatakan, batrwa

mereka adalatr para nabi, dan itu adalatr kekeliruan mereka yang

diakibatkan oleh api kedengkian di dalam dada mereka dan kobdran

bara kemaratran di hati mereka. Pandangan ini dibantah, bahwa para

nabi terpelihara dari kemaksiatan seperti ini yang banyak mengaratr

kepada kesombongan, di samping juga memutuskan silaturahim,

durhaka terhadap orang tua dan perbuatan dosa. Ada pula yang

mengatakan, bahwa saat itu mereka belum menjadi para nabi, tapi

mereka menjadi para nabi setelatr itu.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al Hasan mengenai

firman-Nya, itl$${;1'. Tbeberapa tanda-tanda kchtasaan Altah

bagi orang-orang yang bertanya), dia berkata, "Maksudnya adalatt

pelajaran."

T

i
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Dia juga meriwayatkan dari Qatadatr mengenai ayat ini, dia

berkata, "Siapa yang menanyakan itu, maka demikianlatr apa yang

Allah kisahkan dan beritakan kepada kalian."

Abu Asy-syaikh juga meriwayatkan serupa itu dari Adh-

Dhahhak.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Ishaq, dia berkata, *Allah

mengisahkan kepada Muhammad SAW berita Yusuf beserta

kezhaliman saudara-saudaranya dan kedengkian mereka terhadapnya,

yaitu ketika Yusuf menceritakan mimpinya (kepada ayahnya). (Allah

mengisahkan ini kepada beliau) ketika Rasulullah sAw melihat

keztraliman kaumnya dan kedengkian mereka terhadap beliau karena

Allah memuliakannya dengan kenabian. Ini adalatr hiburan untuk

. beliau."

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari

Qatadalr mengenai firman-Nya, lAj,ilAfG 3t [YaituJ ketika

merelra berkata, "sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungrrya'), dia

berkata, "Maksudnya Bunyamin, saudara Yusuf seayah-seibu."

Kemudian tentang firman-Nya, 'aQ:/t (padahal kita [iniJ adalah

satu golongan [yang htatJ)dia berkata,"Kata'r{al& artinya kelompok

yang jumlahirya l0 hingga40;'

Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan

dari Ibnu Zaid, dia berkata, "Kata i', 'rijt adalatr golongan atau

kelompok. ,&&A(f4lL@esungguhnya ryah kita adalah dalam

lrelreliruan yang nyata) maksudnya adalah, dalam kesalahan

pandangan."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya, J)L-WS &?;Si(t
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(Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu bunuh Yusuf),

dia berkata, "Ungkapan ini dikatakan oleh orang tertua dari mereka

yang tidak menyetujui (pembunuhan Yusuf). Sedangkan kata'.iir

adalah sumur di Syam. ';$J(,fr)W lsupaya dia dipungut oleh

beberapa orang musafir) maksudnya adalah, dipungut oleh musafir

dari kalangan Atab."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya

mengenai firman-Nya, Eiil;:J'r,ti:;iv getapi masukkanlah dia ke

dasar sumur), dia berkata, "Maksudnyu''o-$;, (sumur yang belum

terisi air)."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, dia berkata ,"'r-lil
adalah iir lsumur yang banyak aimya)."

Abdurrazzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Abu Asy-

Syaikh meriwayatkan, bahwa dia berkata, "Maksudnya adalah sebuah

sumur di Baitul Maqdis. Dia juga mengatakan hal itu ketika sedang

berada di pinggirannya."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

"t-iit terletak di arah Thabariyah

darinya."

6-a(6,'4145 ;r;-" ;i fr(tr,fii & wu{ Jn c $i-1}6

Jl63 *w'i 6 d?4 i$(, @''1+l :ivr : x.s ei.
'b{s 4 "$i'iA,rlt}c 

@ ol.s 1% ;;$ #'$\ XLt-

.{t,* ctfrr- 6r}iL .rtwi e[ @'uU! $y($]"

dari Ibnu Zud, dia berkata,

yang jaraknya beberapa mil
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^1;i6 "r$ 
@ srfs-{ i};:t::i^ bj\ ;irr# "tyW:L

W14, -^',j-Ujj :i3CJ51 $\(Ji,1rJE @ Ok
.# & r{rij @ i*.+i% tr; ti **'r,1,uS U, li';,Lft

6, iF ir:::ii,^:a:'G T,5 6 {.3t,& *; ;s J6i- K r s.

@'o#
"Mereka berkata, 'lYahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak

mempercayai kami terhadap Yusuf, padahal sesungguhnya kami
adalah orang-orang yang mengingini kebaikan baginya. Biarkanlah

dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia (dapat) bersenang-
senang dan (dapat) bermain-main, dan sesungguhnya kami pasti
menj ag any a'. Ya' qub b erkata,'S es ungguhnya kepergian kamu

bersama Yusuf amat menyedihkanku dan aku khawatir kalau-kalau
dia dimakan serigala, sedang kamu lengah daripadanya,. Mereka

berkata,'Jika dia benar-benar dimakan serigala, sedang kami
golongan (yang kuat), sesungguhnya kami kalau demikian adaloh
orang-orang yang merugit. Maka tatkala mereka membawanya dan
sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka masukkan

dia), dan (di waktu dia sudah dalam sumur) Kami wahyukan kepada
Yusuf, "Sesungguhnya hamu akan menceritakan kepada mereka

perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi,. Kemudian
mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis.

Mereka berkata, 'Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi
berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang

kami,lalu dia dimakan serigala; dan kamu sekali-kari tidak akan
percaya kepada kami, sekolipun kami adalah orang-orang yang

benar'. Mereka datang membawa baju gamisnya (tang berlumuran)
dengan darah palsu Ya'qub berkatar'sebenarnya dirimu sendirilah
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yang memandang baik perbuatan (yang buruk) itu; maka kesabaran

yang baik itulah (kesabaranku). Dan Allah saialah yang dimohon
' p ertolongan-Ny a terh adap ap a y ang kamu c e ritakan' ."

(Qs. Yuusuf [12]: 11-18)

Setelah saudara-saudara Yusuf sepakat untuk melemparkan

Yusuf ke dasar sumur, mereka menemui ayahnya Ya'qub dan

berbicara kepadanya sebagai ayah untuk membujuknya dan

menyentuh belas kasian yang dimiliki oleh tabiat para ayah kepada

anak-anaknya. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk

menyempumakan rekayasa yang telah mereka rencanakan. Mereka

mengajukan pertanyaan dalam bentuk pengingkaran tentang sesuatu

yang tidak layak terjadi. oleh karena ifi, ,s"i{&l$U{ Jn1$i-$6t

(merelra berkata, "Wahai ayah knmi, apa sebabnya lcamu tidak

metnperccyai kami terhadap Yusuf) maksudnya adalah, ada apa

denganmu sehingga tidak menjadikan kami sebagai penjaganya.

Tampakny4 mereka pernah meminta kepadanya agar mengizinkan

Yusuf keluar bersama mereka, nzrmun dia menolak. Yazid bin Al

Qa'qa', Amr bin Ubaid dan Az-Zlfin membaca WUl dengan gti X,

dengan idgham tanpa isymam. Thalhah bin Musharrif membacanya

dengan redaksi, t-:if? !, d"ng* dua huruf nun sesvai asalnya. Yahya

bin Wutsab, Abu Razin dan Al A'masy membacanya dengan redaksi,

L-iJ I, dan ini adatatr logat Tamim sebagaimana yang tela]r

disinggung. Sementara para ahli qira'at lainnya membacanya dengan

idgham dan isyman untuk menunjukkan perihal huruf sebelum di-

idgham-ka*
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it;nlfri(ttr (padahal sesungguhnya kami adalah ordnS-

orang yang mengingini kebaikan baginya) dalam menjaganya dan

melindunginya hingga kami mengembalikannya kepadamu.

Firman-Nya: $,a6f|ei (Biarkanlah dia pergi bersama

lmmi besok pagi) maksudnya adalatr, ke padang sahara yang mereka

hendak mereka tuju. Kata 153 adalah zharf (keterangan waktu).

Menurut Sibawaih, asalnya $alah illl 6ragi hari).

An-Nadhr bin Syumail berkata, "Waktu antara fajar hingga

terbitrya matahari disebut ijtl,, a*3uga disebut iF..'

) .11// ,4! t -^--- ,-----: f )---17+J,:eJ-(agar kami [dapatJ bersenang'senang dan [dapatJ

bermain-main). Ini adalah jawab ftlausal) dari kalimat perintah

sebelumnya. Orang-orang Bashah, Makkah dan Syam membacanya

dengan htxuf nun dan harakat sulatn pada huruf ain sebagaimana yang

diriwayatkan sebagian orang dari mereka. Sedangkan yang lain

membacanya dengan huruf nun dan harakat Y*4 pada huruf ain.

Qira'ah pertama diambil dari ungkapan Arab, 0L:.ij)l el, yung artinya

dia makan semaunya. Atau artinya adalah agar kami dapat berlapang-

lapangan di alam terbuka. Setiap alam terbuka disebut gfti.

Seorang penyair mengatakan,

€;,3(i y ir6 ,-*tG
"Pemburu macam tutul tidak ada di padong rumput terbuka."

Penyair lainnya mengatakan,
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$o

3t\l: JQL. e
"Menguaplah apayang telah engknu mewahkan kala sirnanya

karena sesungguhnya itu hanyalah datang dan pergi."

Qira'ahkedua diambil dari kalimat *^ gi Ge"Sgembalaan

kambing). Mujahid dan Qatadah membacanya JfieiKatai'jk-
dibaca rafa, (dengan harakat dhammah) karena berfungsi sebagai

kalimat permulaan, dan kata gantinya kembali kepada Yusuf-

At Qutaibi berkatq "Makna irji adalah kami saling menjaga

dan saling memelihara satu sama lain. Makna itu diambil dari

ungkapan: ?nr 361, yang artinya semoga Allah menjagamu. Sedangkan

;j; aiu*Uil dari kata iiLr (permainan)."

Ada yang bertanya kepada Abu Amr bin Al Ala', "Bagaimana

mung!<in mereka mengatakan,'t'i (dan bermain-main) sedangkan

mereka itu para nabi?" Dia menjawab, "Saat itu mereka belum

menjadi para nabi."

Ada yang berpendapat, bahwa yang dimaksud adalatt

permainan yang diboletrkan bagi para nabi, yaitu sekadar bergembira.

Ada juga yang mengatakan, batrwa itu adalah permainan yang

digunakan mereka untuk belajar berperang dan melindungi diri seperti

yang tersirat dari redaksi, jiiJJi,'i(iy Ttrtunggrhnya kami pergt

berlomba-lomba.). Jadi, bukan permainan yang menyelisihi yang haq.

Karena itu, Ya'qub tidak mengingkari mereka ketika mereka

mengatakan, li:5 go, bermain-maiz). Nabi SAW bersabda, tt/.,p

CV ,rfit 6 & ''>r) t1'€;
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*r,frtl+\t (Mengapa bulcan perav'an? Engkau bisa bermain-main

dengannya dan dia pun bermain-main denganmu).68

Kemudian Ya'qub menjawab mereka dengan mengatakan, j!

.rlj.5i 6-,*H (sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf

amat menyedihkankt) maksudnya adalah, kepergian kamu

bersamanya sangat membuatku sedih. Huruf lam padakalimat, -r*H
(amat menyedihkanh) adalahlam al ibtida'Qtnfilam yang berada di

awal kalimat) yang berfungsi sebagai penegas dan mengkhususkan

kata kerja mudhari' untuk kondisi, dimana dia memberitatrukan

kepada mereka, bahwa dia merasa sedih dengan ketiadaan Yusuf di

sisinya, karena dia sangat mencintainya dan mengkhawatirkannya.

U'iX{t-JSgS (dan aht Hta'watir kalau-kalau dia

dimalran serigala) maksudnya adalah, di samping itu aku juga

khawatir kalau-kalau Yusuf dimakan srigala. Ya'qub mengatakan ini

sebagai bentuk kekhawatirannya terhadap saudara-saudara Yusuf yang

tidak becus menjaganya. Oleh karena itu, dia mengungkapkannya

dengan menggunakan kata srigala. Ada juga yang mengatakan, bahwa

dia memang benar-benar khawatir kalau-kalau Yusuf dimakan srigal4

karena di tenrpat itu banyak srigala. Seandainya dia takut mereka

(saudara-saudara Yusuf) membunuhnya, tentu dia akan mengutus

. orang yang akan menjaganya

Tsa'lab berkata, "Kata +'i-ltdibentuk dari i,.!Jr p!-iy*rg
artinya angin berhembus dari segala arah."

Ibnu Katsir dan Nafi' dalam suatu riwayat darinya

membacanya dengan huruf hamzah, karena menyrsaikan dengan

bentuk asalnya. Demikian juga Abu Amr dalam suatu riwayat darinya,

tt HR. Al Bukhari $2a\; dan Muslim Qllos7) dari hadits Jabir bin Abdullah.
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Ibnu Amir, Ashim dan Hamzatr. Sedangkan yang lain membacanya

tanpa tasydid.

$j*efrt @edang kamu lengah daripadanya)'

maksudnya adalah, kamu membiarkannya begitu saja dan tidak

menjaganya karena sibuk mengembala dan bermain. Atau, karena

mereka tidak memberikan perhatian penuh untuk menjaganya.

Firman-Nya,',3" Gi_, U1ti6U ;tlC (M e r e tra b e r pat a,

,,Jilra dia benar-benar dimalan serigala, sedang lami golongan [yang

kuatJ,). Huruf lam di sini berfungsi sebagai huruf sumpah. Maknanya

adalah, demi Allah, jika dia dimakan srigala, sedangkan kondisinya

bahwa kami ini adalah golongan yang banyak,.yakni l0 orang.

,b;A(.ry-tiy (sesungguhnya lumi palau dernikian adalah

orang-orang yang merugi) maksudnya adalatr, pada waktu tersebut'

yaitu ketika srigala memakannya maka sungguh kami adatah orang-

orang yang merugi lagi binasa lantaran lemah dan tidak berdaya. Atau,

layak binasa karena kami tidak dianggap dan tidak mampu

menghadap sesuatu yang sangat mudah dan sedikit. Atau, kerugian

dan kebinaszuul layak disandangkan kepada kami. Ada juga yang

mengatakan, bahwa makna 'bi;i adalatr orang-orang yang tidak

mengetahui haknya. Kalimat ini berfungsi sebagai iawab ftlausal)

kalimat sumpatr yang diperkirakan pada kalimat sebelumnya.

' Firman-Ny a: .s,liditll lUot* tatlwla merepa membawanya)

maksudnya adalah, ketika mereka pergi dari sisi Ya'qub, Y/*'l g""

sepalwt)maksudnya adalah, membulatkan pendapat mereka.
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S*"+el:\ii-J (memasukknnnya t@ dasar sumur).

Penafsiran kata'61$t dan'q-ijr sudah dikemukakan tadi. Jaw ab (klausal)

r--li aitrra.rg karena sudah terlihat dan dihrnjukkan oleh konteksnya.

Perkiraannya adalah, ry-Ui 6 y;t# (mereka ptrn melakukan terhadapnya

apa yang mereka lalokan). Satu pendapat menyebutkan, bahwa

klausalnya adalah iiJ6i{6(k-1}6 (wahai 6yah trami,

sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba). Ada juga yang mengatakan,

balrwa klausalnya adalah kalimat yang diperkirakan, yaitu t4).'o$u+

(mereka pun memzuukkarurya ke dalamnya). Ada pula yang berpendapat,

bahwa klausalnya adalah -({-tV (Kami walryukan kepada Yusufl,

sedangkan huruf watryu-nyaadalah tambahan, seperti halnya pada firman

Allah Ta'ala,'"g:"Sj@,u.-4,NrttrtS (Tqttwla keduarrya telah

berserah diri dan lbrahim membaringkan analvrya atas pelipis[nyaJ,

[nyatalah kesabaran ke&tanyaJ. Dan Kami panggillah dra). (Qs. Ash-

Shaaflaat [37] : 1 03-10a)

z -znz a-Jy--ii:\ @an [di wahu dia sudah dalam sumurJ Kami

wahyulan lcepada Yusufl untuk meringankannya dan

menenangkannya dari _rasa takut, karena dia masih kecil ketika

ditimpakan madharat oleh l0 orang saudaranya dengan hati yang

dipenuhi kemarahan sehingga sudatr dicabut belas kasian dan kasih

sayang dari hati mereka. Karena tabiat manusia adalatr "tanggalkan

beban darimu". Hal ini bisa mendorong untuk bersikap tega sekalipun

terhadap yang kecil dan tidak memperdulikan kelemahannya untuk

membela diri dan menyelamatkan diri dari marabahaya kecil sekali

pun yang menyambanginya. Betapa teganya saudara-saudara Yusuf

melakukan itu terhadap anak kecil yang tidak bersalah, bahkan si kecil

itu adalatr saudara mereka juga dan balrkan mereka mempunyai ayah
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seperti Ya,qub. sungguh jauh dari tepat perkataan orang yang

menyatakan bahwa mereka itu para nabi saat itu, kargna tidak begitu

perbuatan para nabi, dan tidakjuga orang-orang yang shalih. Ini juga

menunjukkan, bahwa Atlah SWT bisa mewahyukan kepada yang

masih kecil dan memberinya kenabian saat itu, sebagaimana juga yang

dialami oleh Isa dan Yahya bh zakatia. Ada yang berpendapat,

bahwa dia saat itu sudah dewasa, pendapat ini jauh dari mengena,

karena orang yang sudah dewasa tidak takut dimakan srigala.

,iC A;\ ,ilrg @esungguhnya kamu akan menceritalmn

lrepada mereka perbuatan merefta ini) maksudnya adalah, niscaya

kelak engkau akan menceritakan kepada sudara-saudaramu mengenai

perbuatan yang melakukan terhadapmu ini setelah engkau selamat dari

reka perdaya dan marabahaya yang mereka kehendaki terhadapmu.

Kalimat 'ui;il;'{ 
€_, @edang mereka tiada ingat lagi) berada pada

posisi nashab karena berfungsi sebagai hal Q<eterangan kondisi), yang

maksudnya adalah, tidak ingat lagi bahwa engkau adalah Yusuf,

saudara mereka karena mereka telatr meyakini kematianmu setelah

melemparkanmu ke dasar sumgr itu. Selain itu, karena waktunya

sudah berlalu cukup lama dari peristiwa itu, dan juga karena saat itu

engkau sudah tidak lagi seperti kondisi sekarang dan berbeda dengan

apa yang mereka ketahui padamu ini. Nanti, kami akan

mengemukakan apa yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya

saat mereka datang ke tempatrrya setelah dia menjadi penguasa Mesir'

Firman-Nya, 6ki& rlt::f:W (Kemudian mereka datang

lrepada ayah mereka di sore hari sambil menangis). Kata 'ifo berada

pada posisi nashab karena berfungsi sebagai zharf (keterangan

waktu), yang maksudnya adalah, akhir siang' Ada juga yang

mengatakan, waktu malam. Sedangkan 6k- juga berada pada
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posisi nashab sebagai hal (keterangan kondisi) yang maksudnya

adalah, dalam keadaan menangis, atau pura-pura menangis, karena

mereka tidak menangis secara sungguh-sungguh, tapi melakukan
perbuatan seperti yang dilakukan oleh orang yang menangis untuk

menutupi kebohongan mereka serta menyamarkan tipu daya dan

pengkhianatan mereka.

Setelah mereka sampai kepada ayah merek a, (!'i6y-t(k-i)6,

3;; lUueka berkata, "Wahai oyah knmi, sesungguhnya kami pergi

berlomba-lomba') maksudnya adalah, kami berlomba lari atau

melempar. Ada juga yang mengatakln, kami berlomba memanah. Ini
dikuatkan oleh qira'ahlbnuMas'ud ;falil (kami berlomba memanah).

Az-Zajjaj berkat4 "it ':^|Jt adalah perlombaan yang khusus

dalam hal panahan, sedangkan lUlr adalah perlombaan dalam hal

kuda, dan W::^!t (lomba) bisa bisa digunakan untuk keduanya istilah

tersebut."

Al Qursyairi berkata, "'q3 (kami pergi berlomba-lomba)

maksudnya adalah, dalam hal melempar, berkud4 atau berlari."

6,*.34ri'i(3-:jj (dan lami tinggalknn Yusuf di detrat

barang-barang kami) maksudnya adalah, di dekat pakaian-pakaian

kami untuk menjaganya.

#' ({L;Y, Qalu dia dimakan serigala). Huruf /a' di sini

berfungsi untuk mengurutkan, yakni dia dimakan oleh srigala setelah

itu. Mereka ketika itu beralasan dengan dugaan yang dikhawatirkan
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Ya'qub terhadap Yusuf sebelumnya' Terkadang ungkapan yang layak

diucapkan kepada pemiliknya hanyalah, "Biarkan aku'"

6 y;ew, (dan kamu seknli-kali tidak akan percaya

kepada knmi) terhadap alasan yang kami kemukakan ini. Kalimat

yang kami kataku", (LJ2 (sekatipun trami) di hadapanmu, atau

pada kenyat aannya) ',*)i- (adalah orang-orang yang benar)' katena

ada tuduhan yang melekat pada hatimu terhadap kami mengenai hal

itu di samping kecintaanmu terhadapnya'

Az.Zajjajberkata,..Maknanyaadala}rsekalipunkamidi
hadapanmu adalah orang-orang yang terpercaya lagi jujur' namun

engkau tidak mempercayai kami mengenai kasus ini karena sangat

besarnya kecintaanmu terhadap Yusuf'"

Demikian juga yang disebutkan oleh Ibnu Jarir dan lainnya.

Firman-Nya: VSA-#ib t{V3 (Mereko datang

membawabajugamisnya[yangberlumuranJdengandarahpalsu).

Kalimat -4ib berada pada posisi nashab karena berfungsi sebagai

zharf,yakni lr*.*.i O:i t:ir-+ (mereka datang membawa baju

gamisnya yang berlumuran dalah). Penyifatan kata darah dengan kata

"palsu" adalah bentuk mubalaghah (hiperbola) seperti yang diketahui

, mengenai penyifatan sebutan benda dengan sebutan makna' Ada juga

yang mengatakan bahwa maknanya adalah q$ €, la(dengan 
darah

yang mengandung kebohongan), atau *i. qi3;1.l,. (dengan darah

yang dipatsukan PadanYa).

Al Hasan dan Aisyah membacanyu 7# l-':, Vuf'"i dengan

darah segar. Darah segar disebut ?76'
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Asy-Sya'bi berkata, "Maksudnya adalah yang telahberubah."

Kata i.ri3r juga berarti cairan putih yang keluar dari ujung

kuku. Jadi, bisa juga darah pada gamis itu menyerupai cairan putih
yang keluar dari kuku dengan dua warna. Ya'qub mendustakan

mereka dengan bukti gamis itu, dan dia mengatakan kepada mereka,

"Bilakah seekor srigala bersikap bijak sehingga memakan Yusuf dan

tidak merobek gamisnya?" 
.:

Kemudian Allah SWT menyebutkan jawaban Ya'qub terhadap

mereka, 91 :6*1 "fr t; 
"$. 

36 tyr' qub b e r knt a, " S e b e na*y a dir imu

sendirilah yang memandang baik perbuatan fyang burukJ itu')
maksudnya adalah, dijadikan indah dan mudah.

An-Naisaburi berkata, "Kata g-;.at adalah pengakuan pada

makna jiwa yang disertai dengan ambisi akan kesempurn&urnya. Kata
ini adalah bentuk "# dari kata 'J:sir,yang artinyu ij;tri (angan-

angan)."

Al Azhari berkat4 "Asalnya dengan huruf hamzah,hanya saja

orang Arab merasa berat dengan huruf hamzah."

4 / rr,/< . ,,b';t i (maka kesabaran yang baik itulah [kesabaranlal).

Az-7ayaj berkafa, "Maksudnya adalah maka perihalku, atau yang aku
yakini batrwa kesabaran adalatr yang quik."

Quthrub berkata, "Maksudnya adalatr maka kesabaranku
adalah kesabaran yang baik."

Ada yang berpendapat, bahwa maksudnya adalah maka
kesabaran yang baik adalah lebih utama bagiku. Ada juga yang

mengatakan, bahwa kesabaran yang baik adalah yang tidak disertai
dengan keluhan.
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Az-(aijaj berkata, "Isa bin Umar membacanya seperti yang

diasumsikan oleh Sahl bin Yusuf, \-e, t.P. Demikian juga di dalam

Mushaf Anas."

Al Mubanad berkata' "Kalimat 3;";'3' dibaca rafa' lebih

utama daripada dengan nashab. Karena maknanya adalah dia

mengatakan, .wahai Tuhanku, aku memiliki kesabaran yang baik'.

Sedangkan jika dibac a nashab maka kalimat itu berfungsi sebagai

mashdar, yang maknanya maka pasti aku akan bersabar dengan

kesabaran yang baik-"

Seorang penYair mengatakan,

J$6*)*rtk 6/tJ*#'at*
" (Jntaht mengeluh kepadalu akan i mfurya peri alanan'

kita hanya bisa bersabar dengan kcsabaran yang baik ksrena masing-

masing kita sama'sama menderita'"

Lvt5i'i'6 @o"

Nya) maksudnYa adalah,

pertolongan-NYa.

'b;";('ib Qerhadap apa yang lramu ceritakan) maksudnya

adalah, terhadap kondisi yang kalian kemukakan, atau terhadap

kemungkinan yang kalian kemukakan. Ini merupakan ungkapan

darinya, dan bukannya sebagai berita'

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Ny a, -LKij15-t5,au141 lUiorkanlah dia pergi

bersama lrnmi besok pagi, agar dia [dapatJ bersenang-senang dan

Allah sajatah yang dimohon pertolongan-

Allah SWT adalah Tuhan yang dimohon

546 TAFSIR FATHUL QADIR



[dapatJ bermain-main), dia berkata, "Maksudnya. adalah kami

bepergian, beraktifitas dan bermain-main."

Abu Asy-Syaikh, Ibnu Mardawaih dan As-Salafr dalam Ath-

Thuyuriyyal meriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah

SAw bersabda, Jrtt +il' 'ol rtsa-'t afr {'ty ,tpi.iK o6r rjiii I
+Lr ^li;i 

rjul ,ti.,i! 'ii'# fi6 ,;rir (Jangantah katian mendihe

manusia sehingga merelm berdusta, karena sesungguhnya anak-qryak

Ya'qub belum mengetahui bahwa srigala bisa memakan manusia.

Setelah mereka didihe ayah mereka, mereka pun berdusta, sehingga

merelca berkata, "Dia (Yusufl telah dimakan srigala.").6e

Ibnu Jarir, Ibnu Al Murdzir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-

Syaikh meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Ny", $L'CLfi,
(dan [di wahu dia sudah dalam sumurJ Kami wahyukan lcepada

Yusufl, dia berkata, "Allah mewahyukan kepada Yusuf ketika dia

berada di dasar sumur, bahwa sesungguhnya engkau akan

menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka

tidak mengetahui wahyu itu."

Mereka juga meriwayatkan dari Qatadah, dia berkata, "Allah
SWT mewahyukan suatu wahyu kepadanya ketika dia sedang berada

di dasar sumur, batrwa engkau akan menceritakan kepada mereka apa

yang telatr mereka perbuat itu, yakni saudara-saudaranya, dan mereka

tidak mengetatrui watrp itu. Wahyu itu meringankan derita akibat
perbuatan mereka terhadapnya. "

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu

Abbas mengenai firman-Ny a: i,isr-'! {) @edang mereka tiada ingat

n Dha'i1
HR. Ad-Dailarni (Musnad Al' Firdaus,

menyebutkan sanadnya.
7505) dari hadits Ibnu Umar tanpa
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lagi), dia berlata, "Maksudnya adalah mereka tidak mengetahui

wahyu Allah kepadanya. "

ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya, dia

berkata, "Ketika saudara-saudara Yusuf masuk ke tempat Yusuf, maka

Yusuf mengenali mereka sedang mereka tidak lagi mengenali Yusuf.

Kemudian dibawakan gelas minum yang kemudian diletakkan di

tangannya, Ialu dia mereguknya dan dia pun teringat, lantas berkata,

'sesungguhnya gelas ini memberitahukan kepadaku bahwa. kalian

mempunyai saudara seayah yang bernama Yusuf yang sangat

disayangnya tanpa kalian. Kalian juga telah membawanya pergi

kemudian melemparkannya ke dalam dasar sulnur, lalu kalian

menemui ayah kalian dan mengatakan bahwa srigala telah

memakannya. Saat itu kalian pun membawakan gamisnya yang telah

ditumuri,dengan darah palsu'. Mendengar itu sebagian dari mereka

lantas berkata kepada yang lain, 'sesungguhnya gelas itu telah

memberitahukan tentang berita kalian'."

. Ibnu Abbas berkata, "Menurut kami, ayat ini diturunkan

berkenaan dengan itu, 'ui;:;-{;jJ-ttrt, A;L. Af{l (sesungsuhrrya

l<amu aksn menceritakan kepada merelm perbuatan mereka ini,

sedang mereka tiada ingat lagi)."'

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu

Bakar bin Ayyasy, dia berkata, "Yusuf berada di dasar sumur selama

3 hari."

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dali Adh-Dhahhak mengenai

firman-Ny", 6 y:A',itU-t (dan kamu sekali-kali tidak akan percaya

kepada lrami),dia berkata, "Maksudnya adalah * 9ta (tidak akan

percaya kepada kami)."
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Abdtxr.azzaq, Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, VSI+.**& t{Vt
(mereka datang membawa baiu gamisnya [yang berlumuranJ dengan

darah palsu), dia berkata, "Darah tersebut diamibl dari darah anak

kambing."

Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari Mujahid.

Al Firyabi, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-

Nyu, oS/4.**& -{t;t (merelm datang membawa baiu gamisnya

[yang berlumuranJ dengan darah palsu), diaberkata, "Tatkala mereka

datang kepada Ya'qub dengan membawakan gamis Yusuf yang tidak

adi koyaknya, Ya'qub berkata, 'Kalian telah berbohong. Seandainya

benar bahwa dia dimakan srigala, tentu gamisnya koyak'."

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu

Abbas mengenai firman-Nya , 91,W'# g;5. Grbrnarnya

dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan [yang burukJ itu),

dia berkata, "Maksudnya adalah yang diperintahkan oleh diri kalian

sendiri."

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan

dari Qatadah mengenai firman-Nya, i;1{*1,# {rS (Ya'qub

berlrata, "Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik

perbuatan [yang burukJ itu'), diaberkata, "Maksudnya adalah 'c:t": ,!
f;l nS:^Af p{ G"U"namya diri kalian sendirilah yang memandang

,baik 
perbuatan yans buruk itu). 'oj;(ibitAt'^V:MT,5

(matra kesabaran yang baik rtulah [kesabaranlatJ. Dan Allah sajalah

yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu ceritakan)

maksudnya adalala terhadap kebohongan kalian itu."
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Ibnu Abi Ad-Dunya dalam krtab Ash-shabr,IbnuJarir, Ibnu

Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hibban bin Abi

Hablah, dia berkata, "Rasulultah SAW pemah ditanya mengenai

firman-Nya, '3;"P (malm kesabaran yang baik itulah

[kesabarankuJ),beliaubersabda, V'f i.V ,lC,s:Se 1 (Tidak ada

keluhan padanya. Barangsiapa menyebarluasknn kedukaan yang

dialaminya, maka dia dianggap tidak bersabar)J'7o

Ini diriwayatkan dari jalur Husyaim, dari Abdurrahman, dari

Hibban bin Abi Hablah. Ini adalah riwayat mursal.

Ab&,mazzaq, Al Firyabi, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu

Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Mujahid

mengenai firman-Nya,3;'i5 (maka kesabaran yang baik itulah

firesabaranhtJ), dia berkata, "Maksudnya adalah tidak berkeluh

kesah.".

r,i5e^1;):#V'&,i{&tJGiE'SX"&45WtrtZq:"'iiv)

*-\3\U) rt3(:e5', srz. 5;;75 @ 5#"q ry
G ii* e.rA .ir:l fr wtii,siiJr6; @ o*9i;,

b^,5x?;,ri'ii O r'r',i\K $t;tY;ft :, J;;; l-gr;- 6

'o Hadits ini dinukil oleh Ibnu Jark (12192) dari jalur Husyaim dari Abdunahman

bin Yahya, dari Hibban bin Abi Jabalah.

Saya katakan: Di dalam sanadnya terdapat Husyaim, yang sering melakukan

tadlis secaru halus, sedangkan Abdunahman bin Yatrya yang dinilai lemah oleh

Ahmad.
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<rAX-{ quri'H #S .';l iy",\);ri;rt *r3ti *Ji
@ a*ii',fr qK'Wr^<t;qr, ; iit {t7;

" Kemudian datanglah kelomp o k orang-orang mus alir, lalu mereka

menyuruh seorung pengambil air, maka dia menurunkan timbanya,

dia berkata,'Oh, kab.ar gembira, ini seorang anak muda!'

Kemudian mereka mepyembunyikan dia sebagai barang dagangan.

Dan Allah Maha Mengetahui apayang mereka keriakan. Mereka

menjual Yusuf dengan hargayang murah, yaitu beberapa dirham

saja, dan mereka merosa tidak tertarik hatinya kepada Yusai,

Sedangkan ordng Mesir yang membelinya berkata kepada isterinya,

'Berikanlah kepadanya tempat (dan layanan) yang baik, bolehiadi
dia bermamfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak'.

Demikian pulalah Kami memberikan kedudukan yang baik kepada

Yusuf di muka bumi (Mesir), dan agar Kami ajarkan kepadanya

takbir mimpl Dan Allah berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi

kebanyakan manusia tidak mengetahuinya Tatkala dia cukup

dewasa, Kami berikan kepandanyg hikmah dan ilmu Demikiantah

Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."
(Qs. Yuusuf [12]: lg-22)

Initah' awal kisah . diselamatkannya Yusuf
kabarnya setelatr peristiwa tersebut. Penafsiran kata

dan ini
ijr}..lt

pula

telatr

dikemukakan, dan maksudnya di sini adalah rombongan musafir dari

Syarn yang tengah menuju Mesir, namun mereka salah jalan, sehingga

aktrirnya beristirahat di dekat sumur tersebut, dan lokasi itu jauh dari

pemukiman. 31r'.o-jr adalah orang yang mengambilkan air untuk

keperluan minum rombongan ifu, namanya sebagaimana yang
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disebutkan oleh atrli tafsir adalah Malik bin Dza'r dari keturunan Arab

Aribah.

t$ i)i& (matra dia ruenurunkan timbanya) maksudnya adalah,

mengulurkan timbanya. Kalimat i:f:t e\f lmenurunkan timbanya)

artinya mengulurkan timba untuk mengisinya. Sedangkan kalimat titi

artinya mengeluarkan timba. Demikian yang dikatakan oleh Al

Ashma'i dan lainnya.

Ketika timba diturunkan ke dalam sumur Yusuf langsung

bergelantungan pada tali timba itu. Tatkala timba itu keluar dari

sumur, sang pengambil air itu melihatnya, U1,lS-36 (dia berkata,

,,Oh, lrabar gembira'). Seperti itulah qira'ahyang dibaca oiang-orang

Madinah, Makkah dan Bashrah. Sedangkan orang-otang Syam

membacanya dengan meng-idhafah-kan kata.sj{r kepada kata ganti.

Sementara orang-orang Kufatr membacanya {}r{+ tanpa mudhaf.

Maknanya adalah seruannya kepada orang-orang agat mereka

menghadirinya (melihatnya) saat itu. Jadi, seolah-olah dia berkata,

.,Ini waktu kedatanganmu," atau "wakfu kehadiranmu." Ada juga yang

mengatakan, bahwa maksudnya dia menyeru seseorang yang bemama

Busyra. Penafsiran pertama dalam hal ini yang lebih tepat'

An-Nalrhas berkata, 'oMakna dari seruan cs''1t'adalah kabar

. gembira bagi yang hadir. Ini lebih tegas daripada kalimat itF! (aku

menyampaikan kabar gembira kepadanya), seperti kalimat t+Fl J-
'(betapa 

menakjubkannya ini pada hari-harimu, maka datanglah

kemari). Demikian madzhab Sibawaih."

i2llt grr^udian mereka menyembunyikan dia) maksudnya

adalah, si pengambil air dan kawan-kawannya itu menyembunyikan
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Yusuf dan tidak menampakkannya. Ada yang berpendapat, bahwa

mereka tidak menyembunyikanny4 tapi menutupi penemuannya dari

dalam sumur, dan mengaku bahwa anak itu diserahkan kepada mereka

oleh pemilik sumur unhrk mereka juga di Mesir yang hasilnya untuk

mereka. Ada juga yang mengatakan, bahwa kata ganti subyek pada

kalimat 'rt:;l kembali kepada saudara-saudilanya Yusuf, sedangkan

kata ganti obyeknya kembali kepada Yusuf. Hal ini karena

saudaranya, yakni Yahudza, mendatanginya setiap hari dengan

membawakan makanan. Lalu pada hari keluarnya Yusuf dari sumur

itu, dia memberitahukan saudara-saudilanya, lantas mereka pun

menemui rombongan itu dan mengatakan, *Ini budak yang kabur dari

kami." Mendengar itu rombongan musafir itu pun membelinya dari

mereka, sementara Yusuf diam saja karena takut diambil lalu dibunuh

oleh saudara-saudaranya. Penakwilan pertama dalam hal ini adalalt

yang lebih tepat.

Kata 'zir, dibaca nashab karena berfungsi sebagai hal

(keterangan kondisi), maksudnya adalah, menyembunyikannya dalam

kondisinya sebagai barang dagangan. b4tartinya apa yangdipotong

dari hart4 karena dia merupakan potongan (bagran) dari harta yang

diperdagangkan. Ada juga yang mengatakan" bahwa si pengambil air

dan kawan-kawannya itu berkata, "Dia adalah barang dagangan yang

lmmi beli dari Syam." Hal ini kar€na mereka khawatir dia menyertai

meieka

6j::'-qryft$ (dan Allah Maha Mengetahui apa yang

merelra kerjakan). Redaksi ini mengandung ancaman keras bagi orang

yang menyebabkan penderitaan yang dialami Yusuf dan yang

menyebabkannya menjadi barang dagangan yang diperj'ual belikan,

padahal dia adalah orang yang mulia dari anaknya orang mulia dari

TAFSIR FATHUL QADIR 553

li
tl

I1

ii
i']



anaknya orang Mulia, yakni Yusuf bin Ya'qub bin Ibrahim,

sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita SAW'7r

Firman-Nya: ttiL'e>,*-*it-3 (Dan mereka

menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham

saja).Kalimat it'.3 bermakna 6f:et'y(membelinya). Kalimat ini juga

bermakna ilri (menjualnya). Seorang penyair mengatakan,

l4.z t ol- ot c/ c

a,.Lr c^5 )l P. ,l
ni iol, c/u../

@ t>a o--i)

"Aku membeli kain, siapa tahu nantirrya alat

setelah (adanya) lmin aht akan memerlukannya'"

Yang lainnya mengatakan,

i:p uat*vGt?6
"Kala meniualnya, mata pun meneteskan air mata larena terharu'"

Yang dimaksud di sini adalahmenjual Yusuf, yakni si

pengambil air dan kawan-kawannya itu menjual Yusuf'

$-*,(dengan harga yang muraft) maksudnya adalah'

dengan harga yang rendah atau palsu. Ada yang mengatakan, bahwa

ini kembali kepada saudara-saudaranya Yusuf (yakni mereka menjual

Yusuf) berdasarkan penafsiran tadi. Ada juga yang mengatakan'

bahwa ini kembali kepada rombongan musafir tersebut' Ada pula yang

berpendapat, bahwa sf artinya zhalwr' Ada juga yang mengatakan

bahwa maknanya adalah haram. Ada yang berpendapat, bahwa

" Hasan.
Hn. et-firmidzi (31 16); Al Hakim (zBaO; dan Ahmad (21332,384)'

AlAlbanidalanAsh-Shahihah(16|7)menilaihaditsinihasan.
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mereka menjualnya seharga 20 dirham. Ada juga yang mengatakan 40

dirham.

fata r+S1adalah badatdari kata fi,yang artinya nilai uang.

Sedangkan ka,r- ir3Jladalah sifat untuk kata pi'.Ini menunjukkan

bahwa harganya itu sedikit atau murah, bisa dihitung dan tidak perlu

ditimbang, karena biasanya mereka tidak menimbang yang jumlahnya

kurang dari I uqfitah,yaitu 40 dhham.

6-*9i'u,r)-t3\b3 (dan mereka merasa tidak tertarik

hatinya kcpada YusuJ). Kalimat brl3bisa juga dibaca'e.'r.ra).

Sibawaih dan Al Kisa'i berkata, "Para atrli batrasa mengatakan,

balrwa kalimat H qartinya e*') (tidak menyukainya), sedangkan

,e $artinya H *Xmenyukainya)."

Maknanya adalah mereka tidak merasa tidak memerlukannya

sehingga tidak memerdulikanny4 karena itulah mereka menjualnya

dengan harga murah. Hal ini karena mereka menemukannya,

sedangkan orang yang menemtrkan sesuafu biasanya meremebkannya

Kata ganti pada rjlf kembali kepada yang sebelumnya sezuai dengan

pgrrcaaan peilafsiran peng€,nai itu.

Firman-Nya: ;, uL:fr1 .51J6 (Dut orang Mesir yang

membelinya berkata) maksudnya adalalL N Aaz yang menjabat

sebagai bendahara Mesir, dia adalah menteri raja Mesir, yang bernama

Ar-Rayyan bin Al Walid dari keturunan kaum Amaliq. Ada yang

mengatakan, batrwa rujarrya adalah Fir'aun Musa. Ada juga yang

berpendapat, bahwa dia membelinya dengan harga 20 dinar. Ada pula

yang mengatakan, bahwa mereka meminta tambahan harganya hingga

mencapai berlipat-lipat yang berupa misk, minyalq zuterq perak, emas
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dan perhiasan. Setelah Al Aziz membelinyU dia mengatakan kepada

isterinya. Huruf lam di sini terkait dengan kalimat ';ii
(membelinya).

' u'/ '- X (bertkanlah kepadanya tempat [dan layananJ4,1* er+l \berilunWn KeP

yang baik)maksudnya adalah, tempat yang dia akan bertempat tinggal

di dalamnya dengan makanan dan pakaian yang baik. Kalimat 6F

9,i3iu, artinya menempati suatu tempat-

2.r/a . ta // ,. , - --,-f--t L

. -($ \{j (boleh jadi dia bermanfaat kepada kita)

maksudnya adalah, mencukupi kita sebagai keperluan yang kita

butuhkan oleh orang sePerti itu.

63'":i;5 J Totou Hta pungut dia sebdgai anak) maksudnya

adalah, mengangkatnya sebagai anak sehingga menjadikannya sebagai

anak kita. Ada yang mengatakan, batrwa Al Aziz itu seorang pria

mandul, yang tidak bisa mempunyai anak. Ada juga yang mengatakan

baftwa dia seorang pria impoten, yang tidak dapat menggauli isteri.

Dia sendiri punya firasat bahwa kelak Yusuf akan menggantikannya

untuk menangani urusan kerajaan.

,:d;!.(k J$U) (dan demikian putatah Kami memberipnn

kedudukan yang baik kepada Yusufl. Huruf kaf di sini berada pada

posisi nashab sebagai na't dari mashdar yang dibuang. Kata penunjuk

ini menunjukkan bahwa Yusuf diselamatkan dari saudara-saudaranya

dan dikeluarkan dad dasar sumur, serta kecendenrngan hati Al Aziz

terhadapnya. Maknanya adatah seperti penempatan yang indah itulah

Kami tempatkan Yusuf hingga dia mempunyai kedudukan untuk

memerintah dan melarang.
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Kalimat '. |'ik arfinya )-J.fJil (menetapkannya padanya),

sedangkan * { ',fi-t artinya Jk * Li Jii (memberikanrtempat

baginya padanya). Karena kedekatan kedua makna ini, maka kadang-

kadang masing-masingnya digunakan untuk makna yang yang lain.

*DCrii*JieW; (dan agar Kami aiarkan kepadanya

talrbir mimpi).Ini adalah iltah (alasan)untuk mu'allal yang dibuang,

seakan-akan yang dikatakan adalah Kami memberikan penempatan itu

agar Kami ajarkan kepadanya takbir mimpi. Atau penyelamatan ini

bertujuan untuk alasan tersebut. Atau disambungkan kepada kalimat

yang diperktakan, yaitu Kami memberikan tempat kepada Yusuf agar

terjadinya apa yang terjadi arfara dirinya dengan isteri Al Aziz, dan

agar Kami mengqiarinya takbir mimpi.

Makna *-r3.ifi *;6 adalah takt^,il TimFi, karena ini

termasuk sebab-sebab yang mengantarkannya kepada kedudnkan itu.

Ada juga yang mengatakan, bahwa makna q;!'ii;-1t\i adalah

memaharni rahasia-ratrasia kitab-kitab Ilatriyatr dan Sunnah para nabi

sebelumnya. Sebenamya satr-sah saja mengartikannya dengan semua

pemaknaan tersebut.

.;\{f"4Lf,,i"t (dan AHah berhtasa terhadap urusan-Nya)

adalalL terhadap perintah ffi-Nyu, tidak ada sezuatu pun

yang mampu menolak dan Dia tidak dikalahkan oleh selain diri-Nya.

Karena Allah SWT berfimr *, 3ffi $fi Jr\iti1' 3vt-$y,'JT?t

(Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu

hanyalah berkata kepadanya, uJadilaht" maka teriadilah ta) (Qs.

Yaasiin [36]: 82).

Di antara yang tercaknp oleh keumuman ini adalah

sebagaimana yang ditunjukkan oleh di-idhafah'kawrya isrn jenis
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kepada kata ganti yang terkait dengan Yusuf AS dari antara hal-hal

yang dikehendaki Allatr SWT. Ada juga yang mengatakan, bahwa

makna 4jif"4lb$| @an Allah berh)asa terhadap urusan-Nya),

bahwa salah satu perintah Ya'qub adalah agax Yusuf tidak

menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Namun

kehendak Allatr swT lebih dominan sehingga kisah mimpi itu pun

sampai kepada mereka. Akibafirya, apa yang dikhawatirkan itu pun

benar-benar terjadi. Namun pemaknaan ini jauh dari tepat'

ailG-{,-y\1i'i.4'lS'Trlt"topikebanyakanmanusiatidak

mengetahuinya) maksudnya adalah, tidak dapat mengetahui hal gaib

dan tidak mampu pula mengetahui rahasia besar serta hikmah-Nya.

Ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan 'iU

(kebanyakan) adalafr semuanya, karena tidak ada yang mengetahui hal

gaib kecuali Allah Ta'ala. Ada pula yang berpendapat, bahwa Allah

SWT telah memberitahukan kepada sebagian hamba-Nya sebagian hal

gaib-Nya, seperti yang dinyatakan dalam firman-Nya: iE#->6
,-

)i:*$i q$y@fA-$ (Maka Dia tidak mempertihatpan

kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada rasul

yang diridhai-Nya) (Qs. Al Jinn UZI: 26-27). Ada juga yang

mengatakan, bahwa maknanya adalah akan tetapi kebanyakan tidak

mengetahui bahwa Allah SWT berkuasa terhadap urusan-Nya, yaitu

orang-orang musyrik dan yang tidak beriman kepada takdir'

Firman-Nv ut (V:(K-'^;i('i:fr'&fi-' @on tatkala dia cukup

dewasa, Kami berikan kepandanya hikrnah dan ilmu). sibawaih

mengatakan, bahwa kata lStiadalah bentuk jamak, sedangkan bentuk

tunggalnya adalah i:t-1. Al Kisa'i mengatakan bahwa bentuk .it
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tunggalnya adalatr 13. Sementara Abu Ubaid mengatakan batrwa tidak

ada bentuk tunggalnya dalam bahasa Arab. Namun pandangan ini

mentah dengan ungkapan seorang penyair,

;u1;itralr: oqt''*? 6s r$t'* y.- $w
"W'ahuht padanya adaiah setengah hari, seakan-alcnn

ia mencelup hijau jori-iari sementara kepalanya dengan tumbuhan

izhlim."

Kata lj(ri artinya saat sempurnanya kekuatan, kemudian

menunrn karena berkurang. Ada yang mengatakan, bahwa itu adalah

usia 33 tahun. Ada pula yang mengatakan bahwa itu adalah usia

baligh. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah usia 18 tahun,

bahkan apa yang mengatakhn selain itusebagaimana yang telah kami

kemukakan dalam penafsiran surah An-Nisaa' dan Al An'aam.

Kata iiSit maksudnya adalah hukum-hukum yang berlaku

pada kerajaan penguasa Mesir. Sedangkau gat' maksudnya adalah

mengetahui hukum yang berlaku. Ada yang mengatakan, bahwa

maksudnya adalah akal, pemahirman dan kenabian. Ada juga yang

mengatakan, bahwa hikmah dan ilmu yang dianugerahkan Allah itu

adalatr sebagai tambahan.

/et1lit;Xt $ $fKt (demikianlah Kami memberi balasan

kepada orang-orang yang berbuat baik) maksudnya adalah, seperti

balasan yang menakjubkan itulah kami memberikan balasan kepada

orang-orang yang berbuat baik. Jadi, setiap orang yang berbuat baik,

maka Allah membalasnya dengan kebaikan, dan menjadikan akibat

yang baik termasuk di antara balasannya. Ini bersifat umum, termasuk

juga balasan Yusuf atas kesabarannya.
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Ath-Thbbarani berkata, 'I(endati pun secara tekstual ini

mencakup setiap orang yang berbuat baik, namun maksudnya adalah

Muhammad sAw. Yakni Allah mengatakan, 'sebagaimana Yusuf

telah melalcukan ini kemudian Aku memberinya itu, maka demikian

juga Aku menyelamatkanmu dari orang-orang musyrik kaummu yang

memusuhimu, dan Alrr memberimutempat di bumi'."

Yang lebih Gpat adalah apa yang telah kami sebutkan, yaitu

mengartikannya secara umum sesuai teks yang ada, sehingga

termasuk pula apa yang disebutkan oleh Ibnu Jarir Ath-Thabari tadi.

Ibnu Jarir, Ibnu Abi tlatioo, Ibnu Al Mundzir dan Abu Asy-

Syaiktr meriwayatkan daxi Adh-Dhatthak rnengenai firman-Nya:

?;q" lif.t Qremudian datangtah kclompok orang-orang musafir), dia

berkata *Ketika datang sekelompok musafir, mereka menganrpiri

sumur itu. pir$,CYft @" nereko menyuruh seorang pengambil

air), kemudian dia prm mengrubil ah dan mengeluarkan Yusuf.

Melihat itu mereka gembira kal€mmendapat seorang anak yang tidak

mereka ketahui ilmu dan kedudgkannya di sisi Tuhannya. Mereka

merasa tidak memerlukannya, sehingga mereka pun menjualnya.

Itulah penjualan yang haram, apalagi mereka menjualnya hanya

dengan beberapa dirhan saja"

Abdunazzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Qatadatr mengenai firman-Nya, '$:r26tL16 O"t"

merelca menyuruh saofang pengmfiit ai), dia berkat4 "Maksudnya

adalalr mengirim utusan me,reka fItJft (maka dia menurunkan

timbanya). Kemudian anak itu mengaitkan diri pada embernya.

Setelatr keluar,'& t:n {}j,i6 (dia b erkat a, " Oh, lub ar gemb ir a, ini

seorang anak mudal'). Mereka ge,mbira ketika berhasil mengeluarkan

t
!

"r

.t
.1-t
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Yusuf dari dasar sum-ur. Sumur yang dimaksud adalah sumur yang

berada di Baitul Maqdis."

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

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari As-Suddi mengenai firman-Nya,

uij-{- 1on, kabar gembira), dia 'berkat4 "Nama kawannya itu

'Busyra', seperti saat Anda mengatakant,'$J 6- (hai Zaid).')

Pemaknaan ini tidak tepat kecuali berdasarkan qira'ah tanpa

idhafah. Abu Asy-syaikh juga meriwayatkan serupa itu dari Asy-

Sya'bi.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-

Nya'l(i-,i:!L On*udian mereka menyembunyikan dia sebagai

barang dagangan), dia berkata, "Maksudnya adalah saudara-saudara

Yusuf menyembunyikan perihalnya sebagai saudara mereka, dan

Yusuf pun menyembunyikan perihal dirinya karena takut dibunuh

oleh saudara-saudaranya, dan dia memiilih untuk dijual. Setelah itu

saudara-saudaranya menjualnya dengan harga murah."

Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Mujahid,

dia berkata, "Dia disembunyikan di antara sesama pedagang

(pedagang budak)."

Ibnu Abi Syaibah, ,Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi

Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan darinya mengenai firman-

Nya, ''r3&;ij;\t Orr*udiai merekn inenyembunyikan dia sebagai

barang dagangan), dia berkata, "Maksudnya adalah orang yang

mengulurkan timba dan kawan-kawannya. Mereka mencari-cari

kepastian perihalnya namun tidak mendapatkan informasi itu hingga

mereka sampai di Mesir. Yusuf berkata, 'Siapa yang membeliku maka

dia akan gembira'. Lalu dia dibeli oleh seorang penguasa, dan

penguasa itu seorang muslim."

TAFSIR FATHUL QADIR 561



Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Mujatrid

mengenai firman-Ny4 ii73 @an mereka meniual Yusufl, dia

berkata, "saudara-saudara Yusuf menjualnya ketika pengambil air itu

mengeluarkannya dari timbanYa."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata "Jual beli di antara

mereka itu dengan harga murah. Itulah jual beli yang haram bagi

mereka, dan hasil penjualannya pun tidak boleh dimakan."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadatr mengenai firman-Nya,

e{3":;;3 (dan mereka menitnl Yusd dengan harga yang

murah), dia berkatq "Yang me4iual Yusuf adalah sekelompok

musafir."

Abu Asy-Syai*fi meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, bahwa

dia memuhrSkan batrwa anak temuan sebagai orang merdeka. Lalu dia

membacakan ayat, ur{{TiiX3 (dan mereka meniual Yusuf

dengan harga yang murah).

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, "'ui*lt
adalah sesuatu yang jumlatr sedikit."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan seperti itu

dari Asy-Sya'bi.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al

Mundzir, serta Al Hakim dengan penilaian shahih, dari Ibnu Mas'ud,

dia berkata, "Yusuf dijual seharga dua puluh dirham. Jumlah

keluarganya ketika mengirim para utusan ke Mesir adalah 390 orang.

Kaum letaki mereka adalah para nabi, dan kaum wanita mereka adalah

para wanita yang jujur. Demi Allah, tidaklah mereka keluar bersama

Musa hingga mencapai 670 ribu orang.l'
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Masih ada riwayat-riwayat lain yang menyebutkan tentang

kadar harga Yusuf saat dijual, namun di sini kita tidak perlu

memperpanj ang pembahasan tentang itu.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya, jJ;;r"{ir:"lrsllJ(uit (dan orang Mesir yang

membelinya berknta), dia berkata, "Dia bemama Qafthir."

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Syu'aib dan Al Jaba'i,

batrwa nama isteri Al Azizitn adalah Zulank}ra.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muhammad

bin Ishaq, dia berkata, "Yang membelinya bemama Uthaifir bin

Rauhab, sedangkan nama isterinya adalah Ra'il binti Ra'ayil."

Ibnu Jarir, Ibnu Ishaq dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan'dari

Ibnu Abbas, dia berkata, 'T.trama orang yang menjualnya kepada Al
Aziz adalah Malik bin Dzi' r. "

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya

mengenai firman-Nya, )dfiqh1 (berikanlah kepadanya tempat

[dan layananJ yang baik), dia berkata, "Maksudnya adalah

kedudukannya."

Ibnu Jarir dan Abu Asy-syaikh juga meriwayatkan seperti itu

dari Qatadah.

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, Ibnu Sa'd, Ibnu Abi

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

Abu Asy-Syaikh, serta Al Hakim 
-dan 

dia nten-sftahih-kawrya-,

dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Manusia yang paling tajam firasatnya

adatiga,yaitu:

l. Al Aziz, seperti kasus ketika dia mengatakan kepada isterinya

tentang Yusuf, 6i i,ir,t 5-6'- JGtr, *A (berikantah
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lrcpadanya tempat [dan layananJ yang baik, boleh iadi dia
: bermanfaat lcepada kita atau kitapungut dia sebagai anak)'

2. Wanita yang mendatangi Musa- lalu mengatakan kepada

ayalrnya, t;fiili (Wahai ayahht, ambillah dia sebagai

orang yang bekcrj a fuada kital (Qs. Al Qashash l2Sl: 26)

3. Abu Bakar ketika menunjuk Umar sebagai penggantinya."

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi

Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Mujahid mengenai

firman-Nya, *>Cfi *j( u. k&; (dan agar Kami aiarkan

kepadanya tal(bir mimpi), dia berkata, "Maksudnya adalah takbir

mimpi."

Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Al Anbari

dalarr At Adhdad, Ath-Thabarani dalam Al Ausath dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, [ij

i:fi'& (dan tatlala dia cuhry dewasa),dia berkata "Saat berusia 33

tatrun."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al Hasan, dia berkata,

"Saat berusia 40 tahun."

Dia juga meriwayatkan dari Ilaimah, dia berkata, "Saat berusia

25 tatnrn."

Dia juga meriwayatkan dari As-Suddi, dia berkata "Saat

berusia 30 tahun."

Dia juga meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Saat

berusia 18 tahun."

Dia juga meriwayatkan dari Rabi'ah, dia berkata, "Yaitu saat

telah mengalami mimpi basah (tanda baligh)."

564 TAFSIR FATHUL QADIR



Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan serupa itu dari Asy-Sya'bi.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, dia berkata, "Saat

berusia 20 tahun."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid

mengenai firman-Nya, (l;CP-iCi( (Kami berikon kepadanya

hilonah dan ilmu), dia berkata, "Maksudnya Allah' memberikan

pemahaman, ilmu dan kecerdasan sebelum kenabian."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-

Nya, fi:-Iji '-t# $Kt (demiHantah Kami memberi balasan kepada

orang-orang yang bterbuat baik), dia berkata, "Maksudnya adalah

orang-orang yang mendapat petunjuk."

Jt'Zi ($ J6, tr ili :;rd'. # & \S i ; $i r;i,
l4 . a. ,4.
.flri..$Jil2 5r\$1'*-SXyzGi'A6;,:it?ii\a
'ifjery';ill ;J; sA 4L4 i ;;'"qj ff, S 7j t+'i6)

aQir* 5,G,:r_6 SyA &;$l; {; c ;1r },1i t tr 6'$
'i,l-L; 6fuW U3qc 

"4,', 
6 e €:ri A 3G @

j; a't<s )': e3,&4 6 f'd,1, G)'*';{SC';, U 55 $ n
K;{'""f"$*:* n i{:;Jr3 i.3 n fi ;J* y;(ti @ A*i n

juga
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'u c/L,.Xy,li tt- 
"i;t iV?:S :;" eJ,-tt|-@ ;}1
@',*lgii

"Dan wanita (Zutaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda

Yusuf untuk mcnundukkan dirinya (kepadanya) dan dia menutup

pintu-pintu, seraya berkata, 'Marilah ke sini'. Yusuf berkata, 'Aku

b e rlin d un g kep ada A llah, s un g g uh tu an k u te lah memp er lak uk an k u

dengan baik'. Sesunggahnya orang-orang yang zhalim tiada akan

. beruntung. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan

perbuatan itu) dengan YusuJi dan Yusuf pun bermalrsud

(melakukan puta) dengan wanita itu andaikata dia tidak melihat

tanda (dor| Tuhannya- Demikianlah, agar Kami memalingkan

daripadanya kemungkaran dan kekeiian. Sesungguhnya Yusaf itu

termas uk hamb a-hamba kami yang terpilih. Ke duanya kemudian

berlomba-lomba menujupintu dan wanita itu menarik baiu gamis

Yusuf dari belakang hinsga koyak dan kedua-duanya mendapafi

suami wanita itu d imuka pintu Wanita itu berkata, 'Apakah
pembalasan terhadap orang yang bermalesud serong dengan

isterimu, selain dipeniarakan atau (dihukum) dengan adzab yang

pedih'. Yruuf berkata,'Dia nunggodaku untuk menundukkan

diriku (kepadanya),. Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu

memberikan kesalssiannya,'Jika baiu gamisnya koyak di muka,

maka wanita itu benar, dan Yusuf termasuk orang-orang yang

dusta Jiki baju gamisnya lcoyak di belakang, maka wanita itulnh

yang drnta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar'. Maka

tatkala suami wanila itu melihat baiu gamis Yusuf koyak di

belakang berkatalah dio",sesungguhnya (keiadian) itu adalah di

antara tipu daya kamu, sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar.

(Ha| Yusuf, berpatinglah dari inl Dan (kamu hai isteriku) mohon
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ampunlah atas dosamu itu, karend sesungguhnya kamu termasuk

orang-orang yang berbuat salah'." (Qs. Yuusuf [12]: 23-29)

rcata'aSlr;ir (yakni dari kalimat ;3;-ri)adalah keinginan dan

permintaan secara lembut dan halus. Ada yang mengatakan, bahwa itu

diambil dari kata t3:;t yang artinya lembut dan perlahan-lahan.

Contohnya adalah gii:ti artinya s*1(menangguhkanku). Ada juga

yang mengatakan, bahwa lser;it diambil dari kata 5:|-'sr1 yang

artinya datang dan pergi, seolah-olah maknanya, bahwa wanita itu
dalam godaannya melalnrkan tindak penipuan (ebakan).

Dari pengertian ini mtrncul kata it;,tlt sebagai sebutan bagi

yang mencari air dan rumput. Kata ini juga dikhususkan sebagai

upaya untuk menyetubuhi, maka kalimat $i "0-?'L-$Eitl.j iltt
artinya fulan mengajak budak ,.r"rn *n rra untuk menudukkan

dirinya, sedangkan kalimat * ,f gr ril'tjt) artinya adalah perempuan

itu mengajaknya untuk menundukkan dirinya bila masing-masing dari

keduanya berusaha untuk bersetubtrh. Kata ini mengikuti pola kata
aLGi 1sai"g melakukan). Asalnya dari kedua belah pihak, lalu di sini

ditetapkan dari salatr satu pihak yang menjadi penyebab. Oleh karena

itu, kesannya seakan-akan, karena Yusuf AS memiliki ketampanan

dan keindahan bentuk tubuh yang menjadi penyebab isteri Al Aziz
menggoda dan merayunya.

?

Allah SWT berfirman, 6.-:irli t ""f Yusuf tinggal di

rumahnya) dan tidak mengatakan, H-yJt i'f;16rt".inyu Al Aziz) ataa

4:: @ulaikha) adatah untuk menambah penegasan-di samping untuk

menj aga dan menutupinya.
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7g:ii:;V) (dan dia menutup pintu-pintu). Suatu pendapat

menyebutkan, bahwa redaksi ini menunjukkan banyak, karena kalimat

yang benar adalah Llii'Ii 'Oi (menutup pintu-pintu) dan tidak

menggunakan kalimat ./qtt .jti (menutup pintu), bahkan dikatakan:

./L;tl ';lbl (menutupkan pintu), dan terkadang juga lJliili 3Ji
(menutupkan pintu:pintu).

Contohnya ungkapan AlFatazdaq mengenai Abu Amr bin Al

Ala',
n, o o,.,4t o.1 

"/)L*e J. )P tat c.it ,ra' Gib Gtr'r 6t;i d: G

"Alat masih terus menutup pintu-pintu dan membukanya

hingga alat menemui Abu Amr binAmmar."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa pintu-pintu tersebut ada7.

1(,6 (marilah ke sini). Abu Amr, Ashim, Al Kisa'i,

Harnzah dan Al A'masy membacanya seperti ini. Demikian juga

qira'ah Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Al Hasan,

Mujahid dan Ikrimah.

Ibnu Mas'ud berkata, "Janganlah kalian memfasih-fasihkan

dalam qira'ah,karena itu seperti ungkapan & U* iW ltemarilah)."

Ibnu Abi Ishaq An-Nahwi membaca e$ menjadi !^+.
Sedangkan Abdurrahman As-Sulami dan Ibnu Katsir membacanya

t jo. 6or,ohnya adalah ungkapan Tharfah,

e4 i*)t 62 7t:> 
Js C riY ;r1;-;\u, nV;

!'Kaumku tidaHahiauh bila saja

ada p eny eru dari kabil ah mengat akan,' Kemor il ah' ."
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Abu Ja'far dan Nafi' membacanya'r$. Ali, Ibnu Abbas dalam

suatu riwayat darinya dan Hisyam membacanyu'o--+. Sementara Ibnu

Amir dan orang-orang Syam membacanyu'&.

Makna eimenurut semua qira'ahsama dengan makna i-j;
aan ju;i (kemarilah), karena dia termasuk isz fi'l (kata benda yang

bermakna kata kerja) kecuali pada qira'ah dengan harakat kasrah dan

setelahnya hamzah dan huruf ta'ber-dhammah (t b), karena kalimat

itu berarti aku siap sedia untukmu. Abu Amr pun mengingkari qira'ah

ini.

Abu Ubaidah berkata "Abu Amr pemah ditanya mengenai

qira'ah dengan harakat kashrah pada huruf fta', lalu hamzah,

kemudian harakat dhammah pada huruf ta' (>-:a1, maka dia pun

menjawab, 'Itu adalah bacaan yang tidak benar'. Dia juga

mer{adikannya bermakn"bW (aku bersiap sedia). Silakan pergi, lalu

kemukakan kepada orang-orang Arab hingga sampai ke Yaman,

adakah engkau menemukan seseorang yang mengatakan demikian'?"

Qira'ah ini juga diingkari oleh Al Kisa'i. Sementara An-
Nahhas berkata, *Itu adalah qira'ah,yang bpus menurut orang-orang

BashralL karena dibentuk dari r,b - ;4 - )tU- - S+1 ia.-

Az-Zajjaj lebih menguatkan qira'ahyang pertam4 dan dia prm

menyenandungkan syair Tharfah tadi dengan 'cj;. Contoh lainnya

adalah ucapan seorang penyair mengenai Ali bin Abi Thalib RA,

r$risyat;tt*1
/O€$'*:*q*

" Dis ampaikan kep ada Amirul muloninin

;*1'/t;i $
li-;:b atp)tl1
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oleh dua saudara dari lrakkala kami datang'

S e sungguhny a Ir ak dan p endudulcny a

menyampailmn salam kepadamu, maka kemarilah, kemarilah'"

Hraruf lam pada kalimat C( menurut qira'ah pertama,

maknanya adalah sebutan kata kerja yang berfungsi untuk

menjelaskan. Maksudnya adalah, kepadamu aku katakan. ungkapan

ini seperti kalimat Uj ili

Para hali nahwu berkata, "Ada tiga harakat untuk e$,. Yait"a'

. dengan fathah karena ringan, dengan kasrah karena bertemunya dua

sulatn,dan dengan dhammahkarena menyerupai 'c+. riu dijelaskan

dengan huruf lam, seperti:|$'sb, maka itu adalah suara yang berdiri

sendiri (yakni kedua kata itu dianggap sebagai -satu kata) yang

berperan sebagai mashdar seperti kalimat rjUI (cih, ungkapan

menggerutu), yang artinya tJJb JFJJfld ftepadamu aku katakan ini).

Bila tidak dijelaskan dengan huruf lam, maka itu juga sebagai suara

yang berdiri sendiri yang berperan sebagai mashdar l'l (infinitife

yang bermakna kata kerja) sehingga menjadi ism fi'l (sebutan atau

kata benda yang bermakan kata kerja), atau sebagai khabar (predikat),

yakni At$ 14.., ,iup sedia), atau sebagai perintah, yakni '!41

(menghadaplatr atau datanglah).

Dalam l<rtab Ash-Shiftaft disebutkan,'qKalimat 9..b* dan '":S

\ Ntinya dia berteriak ke arahnya dan memanggilnya. Contohnya

ungkapan seorang penyair, otl F F \4. lH-(setiap pemuda di

dekatnya berteriak memanggilnya)."
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Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Al Hasan, bahwa itu adalah

kalimat bahasa Siryani yang maknanya, bahwa' *urritu itu
memanggilnya kepada dirinya.

Abu Ubaidah berkata, "Al Kisa'i mengatakan, bahwa itu

adalah bahasanya orang-orang Hauran yang sampai kepada orang-

orang Hijaz. Maknanya adalah .,1 W ltemarilah)."

Abu Ubaidah juga berkata, "Aku kemudian menanyakan

kepada seorang syaikh alim dari Hauran, lalu dia pun menyebutkan,

bahwa itu memang batrasa mereka."

itli\AJE {Yusuf berkata, "Aht berlindung kepada Altah')

maksudnya adalah, aku berlindung kepada Allah dari perbuatan yang

engkau ajak akq kepadanya. Ini adalah bentuk mashdar yang berada

pada posisi nashab karena ada JiI ftata kerja) yang dibuang, yang

dirangkaikan kepada nama Allah SWT.

Kalimat Gct'bA-i),fr; @ungguh tuanht telah

memperlalcukanht dengan baik) adalah alasan penolakan darinya,

yaitu sebagian sebab yang lebih bisa difahami oleh isteri Al Aziz.
Kata ganti di sini adalah dhamir slo'n, sehingga maksudnya adalah

sssunggutmya perihal tuanku, yaitu Al Azsz, kaerna majikanku telatr

meralvatku dan memberi tempat yang baik untukku telah

memerintahkan kepadamu dengan mengatakan, Tlnc.p'l
(berilranlah kepadanya tempat [dan layananJ yang baik). Maka,
bagaimana mungkin aku mengkhianatinya pada isterinya dengan

memenuhi apayang engkau ajak aku kepadanya?

Az-Zajjaj mengatakan, bahwa kata ganti tersebut untuk Allah
SWT, yakni sesungguhnya Allah Tuhanku telah mengurus diriku
dengan kelembutan-Nya, maka aku tidak akan melakukan apa yang

diharamkan-Njru
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Kalimat 5tlt9\ US'iy- lt r t un s whnv a or ang- o r ang v ang

zhiltm tiada akan beruntung) berfrrngsi sebagai alasan lainnya untuk

penolakan Yusuf terhadap ajakan wanita itu. Kata ifrI;, artinya

pencapaian apa yang dituntut. Maknanya adalah orang-orang yang

zhalim tidak akan mencapai apa yang mereka tuntut. Di antala orang-

orang yang zhalim adalah mereka yang melakukan seperti

kemaksiatan yang diminta oleh isteri Al Aziz kepada Yusuf'

Firman-Nya: q:6:+i5r$ (Sesungguhnva wanita itu

telah bermaksud [melafukan perbuatan itu| dengan Yusuf dan Yusuf

pun bermatrsud [melatatkan putal dengan wanitalfz). Kalim * i\ut 7
artinya bermaksud dan bertekad untuk melakukan perkara tersebut.

Maknanya adalah Yusuf telah bermaksud menggauli wanita tersebut

dan wanita itu pun telah bermaksud menggaulinya, masing-masing

telah memiliki kecenderungan kepada yang lain atau saling tertarik

sebagaimana halnya manusia pada umurnnya. Namun sebelumnya

Yusuf AS tidak memaksudkan itu sebagai pilihannya sebagaimana

yang ditunjukkan oleh ungkapannya yang memohon perlindungan

kepada Allah, karena hal itu termasuk suatu bentuk kezhaliman, dan

karena para nabi terpelihara dari keinginan untuk berbuat maksiat dan

menyengajarlya.

Sebagian ahli tafsir ada yang mereka-reka dalam menafsirkan

ayat ini, seperti yang dituturkan oleh Abu Hatim, dia berkata "Aku

pernalr membacakan kepada Abu Ubaidah Gharib Al Qur'an, tatkala

sampai pada ayat,Qli$:!*,J5'iif2 lsrtungguhnya wanita rtu tulah

bermalrsud [metahttan perbuatan ituJ dengan Yusuf, dan Yusuf pun

bermalrsud fmetahtkan pulal dengan wanita itu), dia berkat4 'Ini

berdasarkan pola mendahulukan dan mengakhirkan kalimat, seakan-

akan Allah SWT mengatakan, 'sesungguhnya wanita itu telah
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bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf andaikata Yusuf

tidak melihat tanda (dari) Tuhannya'."

Ahmad bin Yahya Tsa'lab berkata, "Mdknanya adalah

Zulaikha telah bermaksud melalrrkan kemaksiatan itu dan memaksa,

sementara Yusuf pun telah bermaksud (melakukannya) namun tidak

melakukan apa yang dia maksudkan. Jadi, kedua maksud (kehendak)

itu berbeda. Seperti ungkapan seorang penyair,

t)i,y,sit ?W|*3, l,l-.o!,, , , o/.
99 P L-f, (4 s^ -6
s 'r,

'Alat telah bermaksud terhadap mereka untukmeluputftan dari

mutiara,

namun aht terlepas dari dendam nafsu di hati'.

Jadi, ini hanya sekadar bisikan jiwa tanpa diserta ambisi."

Ada yang mengatakan, bahwa maksud Q: F aaAan elt-e nl'

(bermaksud memukul wanita itu). Ada juga yang mengatakan bahwa

makna ql, H adaiah berangan-angan untuk menikahinya. Mayoritas

atrli tafsir, baik salaf maupun khalaf menafsirkan seperti yang kami

kemukakan tadi, yaitu mengartikan redaksi ayat tersebut sesuai

dengan maknanya secara bahasa. Ini ditunjukkan oleh ayat selanjutlya

yaitu: ;:fU,A l S &9t (Yang demi&an itu asar dia [lt AzizJ

mengetahui bahwa sesungguhnya aht tidak bertchianat kepadanya di

betatrangnya), dan ayat: ;A\'i3l'ii- jgLyULJUi (Dan aht

'tidak membebaslcan diriht [dari kesalahanJ, lmrena sesungguhrrya

nafsu itu selalu menyuruh kepada keiahatan). Adanya maksud

ftehendak) tidak menafikan kemaksiatan, hanya saja keterpeliharaan

Yusuf telah melindunginya terjerumus ke dalam kemaksiatan itu, dan

itulah yang dituntut
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Kata'vjpadakatimat4rS'uq)'\1'S{5(andaikatadiatidak

melihat tanda [dariJ Tuhannya) tidak disebutkan, dengan perkiraan

bahwa andaikata'Yusuf tidak melihat tanda dari Tuhannya niscaya dia

melakukan apayarrg dimaksudnya itu. .
Ada petbedaan pendapat mengenai tanda apakah yang

dilihatnya itu? Suatu pendapat menyebutkan, bahwa ketika Zu/,2:.k<ha

telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf dan Yusuf

pun telah bermaksud melakukannya dengannya, ZuLarl<ha berdiri di

depan berhalanya di salah satu sudut rumah, lalu dia mqnutupi berhala

itu dengan kain, maka Yusuf berkata, 'oApa yang kau lakukan?" Dia

menjawab, "Aku malu terhadap Tuhanku bila dia melihatku dalam

keadaan ini." Maka Yusuf berkata, "Aku lebih layak untuk malu

terhadap Allah Ta' ala.u

Pendapat lain menyebutkan, bahwa Yusuf melihat tulisan pada

langitJangit rumah, 5"bf i'KXfu1tffi{5 (Dan ianganlah kamu

mendelrati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang

reJf) (Qs. Al Israa' llTl: 32) Ada yang mengatakan, bahwa Yusuf

melihat telapak tangan yang bertuliskan, 'e,\'fuLy 1f"a"not

sesungguhnya bagi kamu ada [malaikat-malaiknt] yang mengawasi

[pelrerjaanmu]). (Qs. Al Infithaar [82]: 10) Ada j"gu yang

mengatakan, bahwa tanda tersebut adalah dia teringat akan janji dan

sumpahnya terhadap Allah dan apa yang telah diambil Allah dari para

harnba-Nya. Ada pula yang berpendapat, bahwa dia diseru, "Hd

Yusuf, engkau telah tertulis di kalangan para nabi dan engkau

melakukan perbuatan orang-oran bodoh?"

Ada juga yang mengatakan, bahwa Yusuf melihat sosok

ya'qub pada dinding yarLg sedang menggit j*i sambil

mengancamnya. Ada juga yang mengatakan selain itu yang tidak perlu

berpanjang lebar dikemukakan di sini. Kesimpulannya, bahwa dia
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melihat sesuatu yang menghalangi antara dirinya dengan apa yang

telah dimaksudkan untuk dilakukannya.

i'Giit':Af;S-A-,i{:U (demikianlah, asar Kami

memalingkan daripadanyo t"*urt*ran dan kercq^ian). Huruf kaf di

sini berfungsi sebagai na't (sifat) untuk mashdar (infinitife) yang

dibuang, dan kata penunjuknya menunjukkan kepada penglihatan

yang ditunjukkan oleh kalimat 4;3'oGj.V: J$ (andaikata dia tidak

melihat tanda [dariJ Tuhannya). Atau menunjukkan keteguhan yang

tersirat dari redaksi itu, yakni seperti penglihatan itulah Kami

memperlihatkan kepadanya. Atau seperti keteguhan itulah Kami

meneguhkannya

:.t*i{5'4i;LSJ;t(agarKamimemalingkandaripadanya

lrcmungkaran dan kekejian) maksudnya adalah, setiap yang buruk

baginya. Katai| ,nr ftekejian) adalah setiap perkara yang melampaui

batas keburukan. Ada yang mengatakan, bahwa 
"tili 

ltcemunglcaran)

dimaksud adalah berkhiatan terhadap .Al Aziz pada isterinya,

sedangkan 'rt ',ti,At adalah zina. Adajuga yang berpendapat, bahwa

ijiJi tersebut adalah syahwat, sedangkan i.r:.ria[v menggauli. Ada pula

yang mengatakan, bahwa'{i.li tersebut adala}r bentuk ungkapan terima

kasih yang buruk. Yang lebih tepat adalah mengartikannya secara

umum sehingga menoakup semua yang ditunjukkan oleh konteks.

Yusuf itu termasuk

hamba-hamba kami yang terpilih). Kalimat ini berfungsi sebagai

alasan untuk kandungan redaksi sebelumnya. Ibnu Amir, Ibnu Katsir

dan Abu Amr memb aca 5:ilifidengan ';r*liJt, sedangkan yang
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lain membacanya denganfathan ((7iti5\. Makna qira'ah pertama

adalah, Yusuf AS termasuk yang mengikhlaskan ketaatannya kepada

Allah, sedangkan makna qira'ah kedua adalah, Yusuf termasuk yang

dipilih Allah SWT untuk mengemban risalah. Yusuf AS memang

seorang yang ikhlas dan juga terpilih.

Firman-Nya: Offtt15J$ (Dan peduanya berlomba-lomba

menuju pinfu) maksudnya adalah, #yu;.as (keduanya berlomba-lomba

menuju kepadanya atau berebut mencapainya), lalu harf iar-nyq

dibuang riarrmenyarnbrurgkan f 'I Q<atzkerja) langsung kepada maf'ul

(obyek). Atau fi'l itu mengandung may,rn fi'l lain yang tidak

memerlukan kata bantu seperti: ./qll t.l€! Gerebut mencapai pintu).

Kalimat ini bersambung dengan redaksi f::6{Jt+etL;SW

4;;'Uqi (sesungguhnya wanita itu telah bermalcsud [melala*an

perbuatan itul. dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud [melafukan

pulal dengan wanita itu andailata dia tidak melihat tanda [dariJ

Tuhannya) dimana di arfiara keduanya ada persilangan. Alasan

berebutnya mereka, karena Yusuf hendak melarikan diri dan keluar

dari pintu itu, sementara isteri 1{ Anz hendak mendahuluinya untuk

mencegahnya.

Bentuk tunggal maupun jarnak kata Q$\ @intu) adalah

sebagaimana penafsiran-penafsiran sebelumnya, katena berebutrya

mereka menuju pintu yang dari situ Yusuf bisa. menyelamatkan diri

keluar rumah.

t' ' '/ fi:15 (dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf
/.t,4tL#

dari belakang hingga koyak) maksudnya adal$, menarik gamisnya

dari belakang hingga robek ke bawaft. Kata liir afiinya pemotongan,
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dan lebih bany* digunakan untuk hal yang panjang (memanjang),

sedangkan kata Ja-Alt digunakan untuk pemotongan yang melebar. Hal

ini dilakukan oleh wanita itu ketika Yusuf lari setelah melihat tanda

dari Tuhannya, karena dia hendak mencegah Yusuf keluar, yaitu

dengan menarik gamisnya.

yQi rii \;'^?l$U (dan lcedua-duanya mendapati suami

wanita itu dimulm pintu) maksudnya adalah, mendapati Al Aziz di

situ. Yang dimaksud dengan kata',t', ",)r adalah suami, karena orang

Qibthi menyebut suami dengan sebutan lL" ltuan atau majikan).

Redaksi ayat ini tidak menggunakan kalimat C^:rJ (tuan keduanya

atau majikan keduanya), karena kepemilikan Yusuf tidak sah sehingga

dia bukan tuan atau majikannya.

f;;A;\',it';':r;C au (wanita itu bertrata", "Apakah

pembalasan terhadap orang yang bermaksud serong dengan

isterimu'). Ini adalah kalimat permulaan sebagai jawaban atas

pertanyaan yang diperkirakan, seakan-akan dikatakan bahwa lalu apa

yang dilakukan oleh keduanya saat mendapati suaminya di muka

pintu? Kata I ini adalah kata tanya, dan yang dimaksud dengan }At
di sini adalah zina. Wanitl itu mengatakan perkataan ini untuk

mencari-cari alasan dan menutupi aib dirinya, maka dia melemparkan

kesalahan itu keiada Yusuf. Maksudnya adalah balasan yang pantas

bagi orang yang hendak melakukan perbuatan ini.

Kemudian dia sendiri yang menjawab pertanyaannya itu, i-f;
'$i-1setatn dipenjarakan) maksudnya adalah, apa balasannya selain

diper{arakan. Kemungkinan juga 6 ai sini adala}r nafi (peruada) yang

maksudnya adalah, tidak ada balasannya kecuali penjara, atau atau
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dihukum dengan siksaan yang pedih. Ada yang mengatakan, bahwa

siksaan yang pedih adalah pukulan dengan cambuk. Zhahimya

menunjukkan bahwa siksaan yang pedih itu berupa pukulan atau

lainnya. Tidak jelasnya makna 3(! menu*bah beratnya hukuman

menakutkan itu.

Firman-Nya: 6;;e;tS'Cle (Yusuf berkata, "Dia

menggodaku untuk menundukkan diriku [kepadanyaJ'). Ini adalah

kalimat permulaan seperti kalimat sebelumnya. Makna iSrr-Jr tetat,

dikemukakan sebelumnya, yakni dia (wanita itu) yang memintaku

melakukan itu, sedangkan aku tidak bermaksud melakukan hal buruk

dengannya.

ti$l;l1"tl'"1" (dan seorang saksi dari keluarga wanita

itu memberikan kesaftsiannya) maksudnya adalah, dari antara

kerabatnya, dan itu disebut hakam (penengah atau juri) antara

keduanya karena memerlukan penelitian dan pencermatan. Satu

pendapat menyebutkan, bahwa karena perkaranya menjadi tidak jelas

bagi Al Aziz, maka dia memerlukan hakim yang menetapkan antara

keduanya sehingga jelas mana yang benar dan mana yang berbohong.

Ada juga yang mengatakan, bahwa anak pamannya si wanita itu

(paman dmi pihak bapaknya) tengah berdiri di muka pintu bersama Al

Aziz. Ada pula yang berpendapat, bahwa itu adalah anak pamannya

dari pihak ibunya. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah bayi

yang masih dalam buaian yang dapat berbicara.

As-Suhaili berkata, "Inilah yang benar berdasarkan hadits

mengenai ini dari Nabi SAW saat beliau menyebutkan tentang bayi-

bayi yang dapat berbicara sewaktu masih dalam buaian. Yang mana di

antarartya beliau menyebutkan saksi Yusuf."
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Ada yang mengatakan, bahwa itu adalah seorang lelaki bijak
yang Al Azir sering meminta pendapatnya dalam urusan-urusanny4

dan lelaki itu adalah kerabatnya si wanita tersebut.

,f tf-u'L$3-'i,i-)-ii6(,bL(iil(a baju gamisnya lcoyak di muka)

maksudnya adalah, saksi itu kemudian mengatakan perkataan itu

untuk menerangkan kenyataan yang benar dan kebohongan yang

dipalsukan, bahwa bila gamis Yusuf koyak dari depan.

e / z/.. t,UJ2t (maka wanita itu benar) maksudnya adalah, wanita itu

benar bahwa Yusuf memang hendak berbuat buruk terhadapnya.

'+;{$G'fi (dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta).

Dalam perkataannya yang menyatakan batrwa wanita itulah yang

menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadanya. Yatrya bin

Ya'mur dan Ibnu Abi Ishaq membacany u'r|'U,demikian juga F.
Az-Zajjaj berkata, "Dia menjadikannya sebagai tapal (batas),

seperti halnya kata Jl dan .td. Seakan-akan yang dikatakan adalah ;a

# a* g-ir'u.Ketika mudhaf ilaih-nyadibuang, yaitu tapalny4 maka

mudhaf-rrya menjadi tapal dimana sebelumnya diperankan oleh

mudlwf ilaih, yuta sebagai tapalnya."

#eX,l.*;, Lftt; @an iilca baiu gamisrrya koyak di

betatcang)maksudnya adalah, dari belakangrya

- A:JK1 (rnalm wanita itulah yang dusta) dalam tuduhannya

terhadap Yusuf.

lfl.*$tv'j"j ga" Yusuf termasuk orang-orang yang benar)

dalam klaimnya terhadap wanita ihr.
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Cukup jelas, bahwa kedua kalimat syarat ini tidak mengaitkan

antara yang sebelunnya dengan yang setelahnya, baik secara logika

maupun kebiasaan, dan di sini tidak lebih dari sekadar tanda yang

belum dipastikan, karena bisa saja wanita itu menarik Yusuf ketika

Yusuf mengahdap ke arahnya sehingga koyak dari arah depan, atau

menariknya saat membelakanginya sehingga koyak dari belakang.

Firman-Ny a: YJ-r(* (Maka tatkala suami wanita itu melihat)

maksudnya adalah, Al Aziz.

,iA; (baju gamis Yusufl maksudnya adalah, gamis Yusuf'

liLJt3'13 u'i (kowk di belaknng dia pun berkata'

"sesungguhnya [kejadianJ itu) maksudnya adalah, perkara yang

diperselisihkan oleh ke.duanya itu. Atau, perkataanmu 

"(JJ{GC
(:;,r)y,\ (apakah pembalasan terhadap orang yang bermalcsud

serong dengan isterimu) adalah tipu daya dan rekayasa belaka.

KlZn @dalah di antara tipu daya kamu) maksudnya

adalah, termasuk jenis tipu daya kalian wahai sekalian kaum wanita.

PK{3\ (sesuns*uhnya tipu daya kamu adalah besar).

Kata Xi(jr adalah tipu daya dan rekayasa.

Kemudian Al Azizberkata kepada Yusuf, l:A6&,,;,1.J,;j.-

(Hail Yusuf, berpalinglah dari fnr), maksudnya adalah berpalinglah

dari perkarayang telah terjadi ini, sembunyikanlah itu dan janganlah

membicarakannya. Kemudian dia menoleh kepada isterinya dengan

mengatakan , -4oi;ZV (dan [katmu hai isterikuJ mohon

ampunlah atas dasamu itu) yang telah engkau lakukan itu'
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,;:2-$y6orrna sesungguhnya kamu) karena hal itu n
'U:+A (termasuk orang-orang yang berbuat salah) maksudnya

adalah, termasuk jenis mereka. Kalimat ini berfungsi sebagai alasan

untuk kalimat sebelumnya, yaitu perintah untuk memohon ampun. Di

sini tidak disebutkan dengan redaksi ,2t ,1,tSSt;-4 (termasuk wanita-

wanita yang berbuat salah) karena dominasi mudzaklmr (kata

maskulin) terhadap muannats (kata feminim) seperti firman-Nyu, J(2

,#'n(dan adalah dia termasuk orang-orang yang taat) (Qs. At-

Tahriim 166l: l2).

Maknanya adalah termasuk orang-orang yang sengaja

melakukan kesalahan. Kata in-he arinya melakukan dosa dengan

sengaja. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa yang mengatakan

perkataan ini kepada Yusuf dan kepada isterinya Al Aziz adalah saksi

yang memutuskan di antara keduanya.

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari

Qatadah mengenai firman-Nya , -*J n(6. j;;)if;)t (Dan

wanita [Zulaikhal yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf

untuk menundukAran dirinya firepadanyaJ), dia berkata, "Yaitu

isterinya Al Aziz;'

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Zud, dra berkata,,

"Wanita itu menggodanya ketika Yusuf sudatr beranjak desawa."

Abu Ubaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari beberapa jalur dari Ibnu Abbas mengenai firman-

Nya, 6i6 (marilah l@ sini), dia berkata, "Artinya adalah

kemarilatr. Maknanya mengajaknya kepada dirinya."
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Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan darinya, dia berkata, "Maksudnya adalah 3LJ'€h
(kemarilah) menurut bahasa Qibthi."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al Hasan, dia berkata, "Itu

adalah bahasa Siryani, yakni engkau hendaknya."

Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Sa'id bin

Jubair, dia berkata, "Maknanya adalahiW ltemarilah)."

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan

dari Mujahid, dia berkata, "Itu adalah bahasa Arab yang artinya bahwa

dia mengajaknya kepada dirinya dengan perkataan itu."

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi
Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Mujahid mengenai

firman-Nya, 
"j:it@ungguh 

tuanlan), dia berkata, "Artinya adalah

q.iJ (tuanku atau majikanku). Maksudnya adalah suaminya wanita

tersebut."

Diriwayatkan oleh Abdrrrrazzaq, Al Firyabi, Sa'id bin

Manshur, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Abu Asy-

Syaikh serta Al Hakim dengan penilaian shahih, dari Ibnu Abbas, dia

berkata, "Tatkala wanita itu telah bermaksud melakukan itu
dengannya, dia pun menghias dirinya, kemudian naik ke atas tempat

tidumya. Sementara Yusuf pun telah bermaksud melakukannya, dan

dia telah duduk di antara kedua kakinya, lalu dia menyingkap

pakaiannya. Setelah itu dia diseru dari langit, 'Wahai putra Ya'qub,
janganlah engkau seperti seekor burung yang dicabuti bulu-bulunya

hingga tidak lagi berbulu'. Namun seruan itu tidak menyadarkannya

hingga dia melihat tanda dari Tuhannya, yaitu Jibril dalam sosok

Ya'qub yalg sedang menggigit jarinya. Maka Yusuf pun

mengurungkannya, dan syahwatnya keluar dari ujung jari-jarinya.
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Lalu dia melompat yang kemudian dikejar oleh wanita itu, dan

berhasil menggenggamkan tangannya pada gamis Yusuf hingga

merobeknya sampai betisnya, lalu keduanya mendapati majikannya di

depan pintu."

Abu Nu'aim dalam Al Hilyah meriwayatkan dari Ali bin Abi

Thalib mengenai firman-Nya, q16il.,:.::^ (wanita rtu tulah

bermalrsud [melahtkan perbuatan ituJ dgngan lusuf, dan Yusuf pun

-bermalrsud [melakukan pulal dengan wanita itu), dia berkata,

"Maksudnya adalah wanita itu menginginkannya dan dia pun

menginginkan wanita itu. Keinginan itulatr yang mendorongnya untuk

melepaskan tali celana. Lalu wanita itu menghampiri berhalanya yang

dimatrkotai dengan mutiara dan berlian di sudut rumahnya, kemudian

dia menutupi berhala itu dengan kain putih di antara dirinya dan

berhala itu. Setelah itu Yusuf berkata, 'Apa yang kau lakukan?'

Wanita itu menjawab, 'Aku malu terhadap tuhanku bila dia melihatku

melalukan keburukan ini'. Yusuf berkata, 'Engkau malu terhadap

berhala yang tidak makan dan tidak minum, sedangkan aku tidak malu

terhadap Tuhanku yang senantiasa mengawasi perbuatan setiap diri?

Kemudian Yusuf berkata, 'Kau tidak akan menadpatkannya dariku

selamanya'. Itulah tanda (petunjuk) dari tuhannya yang dia lihat."

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Abu Asy-

Syaikh serta Al Hakim dengan penilaian shahih, dari Ibnu Abbas

mengenai firrran-Nyq, 4rr'rfij6 6$5 @ndaikata dia tidak melihat

tanda tdaril Tuhawrya), diaberkata, *Yaitu digambarkan dalam sosok

Ya'qub, lalu dia memukul dadanya. (dada Yusuf) dengan tangannya

hingga syatrwatnya keluar dari ujung-ujurg jarinya."

Para atrli tafsir berpanjang lebar dalam menafsirkan kata inJr
yang dilihat oleh Yusuf, dan pendapat mereka pun sangat beragam.
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Ibnu Jarir meriwayatkan dmt Znd bin Tsabit, dia berkata,

"Kata''#.1r a61ya suami."

Ini berkenaan dengan firman-Nya, ;,qi (tr635tii| @on

kedua-duanya mendapati suami wanita itu d imuka pintu).Ibnu Jarir,

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-syaikh juga meriwayatkan pendapat

serupa dari Mujahid.

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Ny u, i.f 3fr Ji|!'-n$yltelain dipenjaraian atau [dihutamJ

dengan adzab yang pedih), dia berkata, "Dibelenggu atau diikat."

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan

dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nyu, -tilfi;;3,+6'taj"j gan

seorang salcsi dari l<eluarga wanita itu memberikan kesaksiannya), dia

berkata, "Saksi itu adatah seorang bayi di dalam rumah itu yang dibuat

bisa bicara oleh Allah."

Ahmad, Ibnu Jarir dan Al Baihaqi dalam Ad-Dala'il
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, f(i
€j:i. ,;+3 'd"r'sv" '',i'i'+$3 'i)*"1 y'6'i.t |tq'i:rir;')l
(Empat orang'yang dapat berbicara ketftra masih bayi: Anak wanita

tukang sisir Fir'aun, sal<si Yusuf, knwannya Juraij, dan Isa bin

Maryam).72

Abdtxrazzaq, A1 Firyabi, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu

Abi Hatim, Abu Asy.syaikh dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari

Ibnu Abbas mengenai firman-Ny u, \ilfi;;:3+6'-4" (dan seorang

" Dha'y.
Hadits ini dicantumkan oleh Al Albani dalam Adh-Dha'ifah (2D72) dan Dha'if

Al Jami' (4762).
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saksi dari lceluarga wonita itu memberikan kcsaksiannya), dia berkata,

"Saksi tersebut adalah seorang lelaki berjenggot."

Al Firyabi, Ibnu Jarir dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan

darinya, dia berkata, "Saksi itu termasuk orang dekat sang raja."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al Hasan,

dia berkata, "Saksi itu adalatr seorang lelaki yang memiliki kefahaman

dan ilmu."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Zud bin Aslam, dia

berkata, "Saksi itu adalah anak pamannya (keponakannya) yarng

berkedudukan sebagai hakim"

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan

dari Mujahid, dia berkata, "Saksi itu bukan manusia dan bukan pula
jin, tapi suatu makhluk di antara makhluk-makhluk Allah."

Penafsiran ini tampaknya tidak mengena kala disingkronkan

dengan firman-Nya, -Uaj 
6 (dar i ke luar ga w ani t a i t u).

6L-.e \i1'J. i, l* *ai!;i 1,fl {vi *,,;.r,2'1,;:4J6, #
@:1,{ii6dtl;trbk"Gft #*o:6i

'i(,K$';;.5 ;ir,u ifu. d 4::'9,.# & :i;S fn|9;

&;#i5At--,;. jx-L{ylSg4lJJG, 'u;iai
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fry!$ ;S ̂ i c,a,t:, :1+q::6 @ |# e 3Y 1Yl5'"5:T

@#tUtij
"Dan wanita-wanita di kota berkata, 'fsteri Al Aziz menggoda

b uj an g ny a unt u k men un d ukkan diriny a (k ep ad any a), s es un g g u hny a

cintanyakepadabujangnyaituadalahsangatmendalam.
sesungguhnya kami memandungnya dalam kesesatan yang nyatat.

Maka tatkala wanita itu (Zulaikha) mendengar cercaqn mereka,

diundangnyalah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka

tempat duduk, dan diberikannya kepada masing-masing mereka

sebuah pisau (untuk memotongiamaan), kemu.dian dia berkata

(kepadaYusufl,'Kelaarlah(nampakkanlahdirimu)kepada

mereku,. Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum

kepada (keelokan rupa)nya, dan mereka melukai (iari) tangan

mereka, dan berkata,'Maha sempurnaAllah, ini bukanlah

manusia. sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang

mulia,. wanita ita berkata, ,Itulah dia orang yang kamu cela aku

karena (tertarik) kepadanya, dan sesungguhnya aku telah

menggoda dia untuk menundukkan dirinya (kepadaku) akan tetapi

dia menolak. Dan sesungguhnyaiika dia tidak mentaati apa yang

aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipeniarakan dan dia

akan termasuk golongan orang-orung yang hina'. Yusuf berkata'

,wahai Tuhanku, peniara lebih aku sukai daripada memenuhi

ajakan mereka kepadaku. Daniika tidak Engkau hindarkan

daripadaku tipu daya mereka, tentu aku ukan cenderung (untuk

memenuhi keinginan) mereka dan tentulah aku termasuk orafi$.

orang yang bodoh,. Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf,

dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipa daya mereka'

Sesungguhnya Dia-lah yang fi'Iaha Mendengar lagi Maha

MengetahuL" (Qs.-Yuusuf [12] : 30-34)
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rata l,j1;-dibaca j,aga it*J, dengan dhamm ah pada h.uruf nun,

yutl qira'ah-nyaAl A'masy, Al Fadhl dan Sulaiman, dan dibaca juga

rr7, yaittt qira'ah yang tain. Maksudnya adalah sejumlah wanita.

Selain boleh dibaca rnudzakkar pada fi'l yartg disandarkan kepada

mereka, kata ini boieh juga muannats. Ada yang mengatakan, bahwa

mereka adalah isteri tukang minuman Al Aziz, isteri tukang pembuat

rotinya, isteri penjaga gudangnya dan isteri penjaga rumahnya.

Kata oiil pada redaksi ('j'l aAu- bahasa Arab artinya

pemuda, sedangkan kata ir :';it artinya pemudi, yang dimaksud di sini

adalah budaknya. Kata ini juga diungkapkan dengan AUi aan €.6 y*rg

artinya budak laki-lakiku dan budak perempuanku

Kalimat gqL,i i @esungguhnya cintanya kepada

bujangnya itu adalah sangat mendalam) berada pada posisi rafa'

(berharakat dhammah pada huruf terakhimya) karena berfugnsi

sebagai khabar kedua untuk mubtada' (subyek). Atau berada pada

posisi nashab karena berfi.rngsi sebagai hal (keterangan kondisi).

Makna V\iffi adalah telah dikuasai oleh rasa cinta terhadapnya.

Ada juga yang mengatakan, bahwa artinya adalah kecintaan terhadap

Yusuftelah merasuki relung hatinya sehingga menguasai dirinya.

Abu Ubaidah berkata, "I(alimat +ill U63 adalatr selaput hati,

yaitu kulitnya."

Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah bagian

tengatrnya hati. Berdasarkan ini, maka maknanya adalah kecintaannya

terhadap Yusuf telah masuk ke dalam bagian tengah (inti) hatinya

sehingga menguasainya. Al Ashma'i menyenandungkan perkataan Ar-

Rajiz,
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"Jt1i 'i i c', ti:;i9.-

"Dia mengilattinya, karena lubuk hatinya telah dikuasai oleh rasa

cinta kepadanya."

Ja'far bin Muhammad, Ibnu Muhaishin dan Al Hasan

membacany a$;a.

Ibnu At A'rabi berkata, 'oMaknanya adalatr mengarahkan

cintanya kepadanya."

Sedangkan ulama yang lain'membacanya \i1*.

Al Jauhari berkata, "Kalimat tjjr '^it:u artinya hatinya telah

dibakar rasa cinta."

Abu Zatd berkata, "Artinya adalah cinta itu telah

menyakitinya."

An-Nahhas berkata, "Maknanya menurut mayoritas ahli

bahasa adalah sudah tidak bisa dikendalikan, karena Ju+jr U6J
artinya puncak gunung."

Latazh rfj* -'ciiib artinya sangat mencintainya. Abu Ubaidah

mengemukakan sya'ir Imru' Al Qais,

APt J-:Sti:f*":t'r* ts 6:'ri ik $ 0; &f
"Apakah kau membunuhh,t karena orang yang aku telah memenuhi

hatinya

sebagaimana lelaki tinggi yang menghabiskan hidangan lezat."13

" Saya katakan: Bait sya'ir ini adalah kesalahan tulis, dalam Lisan Al Arab
dicantumkan sebagai berikut:

,!:wr ;u-lrl.t7ir;;;aci; ,.sr:ii1;aii,1,oifu.

"Untuk membunuhku, karena aht telah memenuhi hatinya
Sebagaimana lelaki tinggi yang menghabiskan hidangan lezat."
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Abu Ubaidah berkata, "Dia menyerupakan kepedihan cinta
dengan itu."

Al Hasan membacany" $f:t' ir-i, dengan harakat dhammah

pada huruf ghain.

An-Nahhas berkata, "Menurut satu riwayat dibaca pula "J,-i

W h,dengan harakat kasrahpada huruf ghain.Tapi itu tidak dikenal

dalam bahasa Arab kecuali t4ii,J, dengan harukatfathah padahuruf

ghain. Ada juga yang mengatakan, bahwa ijri-.ltJr adalah kulit yang

menempel pada hati yang tidak terlihat, yaitu kulit putih. Jadi, seakan-

akan rasa cinta terhadapnya telah menempel dalam hatinya seperti
halnya kulit yang menempel pada hati."

,i ,* O 6i 6y (sesungguhnya kami memandangnya

dalam kesesatan yang nyata). In adalah kalimat yang mengandung
pernyataan kalimat sebelumnya. Maknanya adalah sesungguhnya

kami memandangny4 yakni menilainya pada perbuatannya ini, yaitu
menggoda bujangnya adalah kesesatan dari jalan yang lurus dan

benar. Kata ,S atinya jelas dan tidak tertutupi bagi orang yang

melihatrya.

Firrran-Nya: ti fri 1U"t* tatkala wanita itu [ZulaikhaJ

mendengar)maksudnya adalah, isterinya Al Aziz.

'Lr&(cercaan merelca) maksudnya adalah, gurf ingan mereka

mengenai dirinya. Gunjingan disebut 'k karena memiliki sisi

kesamaan dalam hal tersembunyi (membicarakan di belakang). Suatu
pendapat menyebutkan, batrwa mereka memaksudkan itu agfr
mendapat jalan untuk melihat Yusuf, karena itulah perkataan mereka

itu disebut p. Ada juga yang mengatakan, ba5wa wanita it,
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menceritakan secara rahasia kepada mereka, lalu mereka menyebarkan

rahasia itu, karena itulah disebut p.

et ;ftr (diundangnyalah wanita-wanita i/z) maksudnya

adalah, mengundang mereka kepadanya agar mereka melihat Yusuf

sehingga mereka pun mengalami apa yang dia alami.

Klt 386 (dan disediakannya bagi mereka tempat duduk)

maksudnya adalah, menyediakan tempat duduk untuk mereka.

Kalimat A:rtbt diambil dari kata 3r:r;!1i, yang artinya segala sesuatu

yang dijadikan sebagai persiapan untuk melakukan sesuatu. Mujahid

dan Sa'id bin Jubair membaca (3 tanpahuruf hamzah 1t31. fata

tEijr udulah limau menurut bahasa Qibthi. Contohnya ungkapan

seorang penyair,

4 //o t ...c.. ,cfl.lJLd*. U+ ei:^tt cSlS $v l:#rrri.ti *,;,:
"Kami mereguk dosa dengan cctwon secara terang-terangon,

sementara kau melihat (perasan) limau samar-samar di tengah knmi."

Ada yang mengatakan bahwa itu adalah Azdasynau'ah. Ada

pula yang mengatakan bahwa itu diceritakan dari Al Akhfasy. A1

Farra' mengatakan, bahwa itu adalah air mawar. Jumhur ulama

membacanya (3, dengan huruf hamzah dan tasydid. Pendapat yang

paling benar, adalah tempat duduk. Ada juga yang mengatakan bahwa

itu adalah makanan. Ada yang mengatakan, bahwa'r(fljr uduluh setiap

yang digunakan sebagai sandaran saat makan, minum atau

berbincang-bincang.

Al Qutaibi menyebutkan, bahwa kalimat yi'+ r;'r(i1 artinya

kita makan di tempat si fuIan. Buktinya ungkapan seorang penyair,
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* riY-jr 6.;" dsfury*rwn

"Kami pun bemaung dengon kcnibnatan, kami maknn

dan minum yang hglal dui yang sediHtnya'"

Juga dikuatkan oleh firman-Nvq &|*sLi 
'g e(1@an

diberikannyi lepada masing-masing merelu sebuah pisau funtuk

memotong jamuan), karena pisau untuk gntuk sesuatu yang akan

mereka makan setelah mereka potong. r

'Kata crk3r Oisau) bisa diang gap mudzakkar dan bisa juga

muannats. Demikian yang dikatakan oleh Al Farra'. Sementara Al

Jauhari mengatakan, bahwa kata ini lebih sering dianggap sebagai

mudzakftar. Maksud dari ayat ini adalah, masing-masing wanita

tersebut diberikan sebuah pisau untuk memotong makanan yang perlu

dipotong. Kemungkinan juga maksud dari wanita itu addatr agar dari

mepeka nantinya ada yang memotong tangannya.

46 Qremudian dia berkata) maksudnya adalatr wanita itu

berujar kepada Yusuf.

.: , W ff\ {tnt"*lah [nampakkantah dirimuJ kepada mereka)

maksudnya adalatr, datarn situasi tersebu! ketika wanita-wanita

tersebut sedang duduk, makan'dan memotong makanan.

. f;fi ,Lt, W (maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya,

mereka lragrrm k"podo fireelokan rupaJnya) maksudnya adalah,

mereka mengaguminya. Ada juga yang mengatakan, bahwa artinya

adalatr ;i-.iif lmengeluarkan madzi atau mengeluarkan lendir dari

kemaluan karena syahwat).

Seorang penyair mengatakan,
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ryAt'oJt o$t'"W Y g", n Ht;?'c s1

"Ketika para betina itu melihat peiantan dari atas puncak

mereka pun meringkik dan mengelugrkan mani dengan deras-"
al

Ada juga yang mengat?kan, batrwa artinya adalah mereka haid.

Al Azhari berkata, "Makna tilii adatahmereka hdid'"

Hnruf ha' disini berfirngsi untuk diam. Contohnya if;l pgt
*fioyu wanita itu mengalami haid hingga tua. Hal itu merekq alami

karena kaget dan terkejut saat menyaksikan ketampanan yang luar

biasa. Bukti pemaknaan ini adalah ucapan seorang penyair,

t:.,sL,t6f $yiu3t ,iy tt b;+l;;iar 6is

"Kami menggauli wanita di lala mereka suci,

' 
dan lrami tidak menggauli mereka bila mereka tengah haid."

Pemaknaan ini diingkari oleh Abu Ubaidah dan yang lain,

mereka berkata, "Itu tidak terdapat di dalam perkataan orang-orang

Arab."

Az-Zajjaj berkata, "Kondisi itu diungkapkan dengan kalimat

il5l aanbukan dengan kalimat ibl. Jadi, kata ]6fi bukan berarti

haid."

Al Azhari menjawabnya dengan berkata, "Huruf fta' di sini

bisa berfungsi sebagai waqaf,bukan kiasan. Huruf ha'waqafini bisa

ditepiskan dalam qira'ah washal (membaoa tanpa berhenti pada kata

tersebut)."

Ibnu Al Anbari mengatakan, bahwa huruf' ha' ifri berfungsi

sebagai kiasan dari mas hdar fi ' l, yalrrri t:tV l.i tt yang bermakna gl9
tbi (mereka benar-benar mengalami haid).
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'ifi$ '#S tp* mereka melukai [iartJ t(mgan merepa)

maksudnya adalatr, melukainya, jadi maksudriya bukan memotong

hingga teritis, tapi maksudnya adalah menggores dan melukai. Ini

cukup dikenal dalam batrasa sebagaimana yang dikatakan oleh An-

Nahhas. Kalimat gqb i- u artinya menggores tangan si

pemegangnya. Suattr pendapat menyebutkan, bahwa yang dimaksud

dengan 
4fi$ 

ltongon mereka) di sini adalah jari tangan wanita-wanita

tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah lengan

baju mereka. Maknanya adalah ketika Yusuf keluar kepada mereka,

mereka menga$mgkannya dan terkejut serta kagum akan

ketampanannya hingga tangan mereka kacau sehingga menggores.

Saat itu mereka benar-benar terpesona dengan kekaguman mereka,

karena yang mereka saksikan adalah yang memukai pikiran,

menggetarkan tubuh dan meluluhkan akal.

;\.lL'iii, @o" mereko berkata, "Maha sempurna Allah')'

Seperti inilah Abu Amr bin Al Ala' membacanya, yakni dengan

menggunakan huruf atif, dari t3ti. Sedangkan yang lain membacanya

dengan membuang huruf alif. NHasan membacany a N ,i6, yakni

dengan suhn pada huruf syln. Diriwayatkan juga darinya bahwa dia

membacany u iyi{]bnu Mas'ud dan Ubai membacany " 
gl.At;'

Az-Tayaiberkata, "Asal kalimat ini dari 
';*A:' 

yang berarti

!,rir 1riri, segi, ara6). Contohnya yX *t e."5 artinya aku berada

di sisi di fulan. Oleh karena itu, kalimat tj.i 'U {J 136 artinya Zaid

jauh dari ini.'

Abu Ali berkata, "Itu berasal dari kata il3r;iit."
t

1
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Ada yang mengatakan bahwa ,i;L aaAat kata sisipan atau

kata bantu. Ada juga yang mengatakan fi'l (katakerja). Pendapat para

ahli nahwu mengenai ini cukup dik9.nal. Maknanya di sini adalatr

penyucian, seperti kalimat t"ti; t3v ?p, At (orang-orang menetapkan

kebebasan bagi Zaid). Jadi, makna ;+;rL adalah terbebasnya Allah

atau penyucian bagi-Nya.

Vitl:6ti (tni bukanlah manusia). Kxa ( ini berfungsi seperti

kata'si (bukan) menurut bahasa orang-orangHiiaz,dan dengan itulah

diturunkarurya Al Qur'an seperti halnya ayat ini. Begitu juga seperti

firman-Nyu, ;*riA(SGlnadatah isteri merekn itu ibu-ibu merelra)

(Qs. Al Mujaadilah [58]: 2) , sedangkan bani Tamim tidak

menggunakannya seperti fungsi .rI (b,rkan)

Ulama Kufah berkata, "Asalnya adalah fr tt; V (ini bukanlah

manusia). Karena huruf Da'-nya dibuang, sehingga dibaca nashab."

Ahmad bin Yahya Tsa'lab berkata, "Bila kalimatnnya "ti;6

iW, @atd tidak pergi), maka huruf ba"nya berada pada posisi

nashab. Demikian juga semua htxufjarr).-

Adapun Al Khalil, Sibawaih dan mayoritas ahli nahwu

menggunakannya seperti fungsi ;i (b"t*). Demikian juga yang

dikatakan ulama Bashratr. Pembatrasan tentang ini dipaparkanpe@ra

gamblang dalam kitab-kitab natrwu disertai dengan bukti dan

alasannya.

Mereka menafikan sisi kemanusiaan dari Yusuf, karena dia

tampak dalam sosok yang sangat tampan yang tidak pernah dimiliki

oleh seorang manusia pun dan tidak pemah dilihat orang dari sekian

banyak manusia yang ada. Setelatr mereka menafikan sisi
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kemanusiaan darinya dengan alasan tersebut, mereka pun menetapkan

sisi malaikat pada dirinya, walaupun sebenarnya mereka juga tidak

pernah mengetahui malaikat. Namun dalam tabiat benak mereka

terpatri, bahwa para malaikat memiliki sosok yang jauh lebih bagus

daripada manusia, baik secara dzat maupun sifat, dan bahwa para

malaikat juga mempunyai kelebihan yang super-dalam segala sesuatu.

Sedangkan para syetan adalatr kebalikan dari malaikat. Buktinya

seperti trngkapan seorang penyair,

L!*i" 1fur?'u JF )>a.,9; ,*y|.53
"Kau bulcanlah manusia, tapi malaikat

yang turun dari anglmsa langit sambil bersuara."

Al Hasan membacanyu :t*rt.tir 6, dengan anggapan bahwa

huruf ba' adalah hrtruf jarr, dan huruf syin'nya berharakat kasrah,

yakni ini bukanlah budak yang dibeli. Tapi qira'ah ini lemah karena

sesuai dengan kalimat setelahnya, yait" LS ?ii {1 ri6 5;

(sesungguhnya ini tidaklain hanyalah malaiknt yang mulia).

Perlu diketahui, bahwa ungkapan para wanita itu tidak berarti

memastikan bahwa sosok para malaikat lebih bagus daripada sosok

manusia, karena mereka tidak mengatakannya berdasarkan bukti. Tapi

mereka menetapkan keghaiban itu hanya berdasarkan keyakinan yang

ada di dalam tabiat benak mereka, dan itu adalah terlarang, karena

Allah SWT berfirnan, rr;i #3',1'5-;,r]/il(riL''el lseturggrhnya Kami

telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-bailcnya) (Qs.

At-Tiin [95]: a)

Secara tekstual, ini menunjukkan bahwa tidak suatu makhluk

pun yang menyamai kebagusan bentuk dan kesempurnaan sosok

manusia. Apa yang dikatakan oleh penulis Al Kasysyafmengenai poin
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ini merupakan sikap fanatiknya terhadap pandangan-pandangan kaum

mu'tazilah yang telatr meresap dalam akalnya, batrwa keutamaan

antara malaikat dan manusia bukanlatr masalah agama. Para hamba

Allah tidak perlu mengupas itu, karena mereka lebih perlu untuk

mengkaji masalah-masalah taklif.

Firman-Nya: * # "i$ K:i JG (wanita itu berpata,

,,Itulah dia orang yang lcamu cela alru karena [tertarikJ kepadanya').

Kalimat ini ditujukkan kepada Yusuf, dan pembicaraannya ditujukan

kepada para wanita itu, yakni yang kalian cela aku karena

mencintainya. Wanita itu mengatakan ini kepada mereka setelah

melihat terpesonanya mereka oleh Yusuf secara nyata sebagai alasan

untuk dirinya.

Makna y, (karena [tertarikJ kepadanya) adalah karena

menyukainnya. Ada juga yang mengatakan batrwa ini menunjukkan

kepada rasa suka dan cinta, dan kata gantinya kembali kepada Yusuf.

Maknanya adalah itulah rasa suka dan cinta yang membuat kalian

mencela diriku. Pemaknaan yang pertama dalam hal ini lebih tepat,

dan didukung oleh Ibnu Jarir.

Asal makna kata i-/Jr faari gljl adalah menyifati dengan

keburukan. Setelah mengemukakan alsan dirinya kepada para wanita

itu karena melihat apa yang mereka alami saat munculnya Yusuf,

dadanya pun terasa sempit untuk menahan perasaan cinta kepadanya

di dalam hatinya, maka dia pun mengakui itu dan menyatakan bahwa

dirinyalah yang telah menggoda Yusuf. Oleh karena itu, dia berkata,

'&(r 4 # j;'i;i !1: @an sesungguhnya alru telah menggoda dia'

untuk menundukkan dirinya [kepadafuJ akan tetapi dia menolak)

maksudnya adalah, menjaga kehormatan diri dan menolak apa yang

aku inginkan karena tetap menjaga dirinya dari perbuatan itu.
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Setelah itu dia mengemukakan ancamannya, bahwa bila Yusuf

tidak melakukan apa yang diinginkannya setelah dia menepiskan rasa

malu dan *.r,1r* harga diri, dia pun berkat u, ';f;. $ :,iY,U S;-it 6j

t;Al';W (dan sesungguhnya iika dia tidak mentaati apa yang

aku perintahknn kepadanya, niscaya dia akan dipeniaralain dan dia

akan termasu:k golongan orang-orang jtang hina) maksudnya adalah,

bila Yusuf tidak melakukan apa yang dia perintahkan kepadanya itu

dulu ketika dia menutup pintu-pintu dan mengatakan, 6iI 6
(marilah ke sini).

'{4 (niscoya dia aknn dipeniarakan) maksudnya adalah,

dimasukkan ke dalam penjara dan termasuk orang-orang rendahan lagi

hina karena di sana dia akan dihinakan dan diambil darinya

kenikmatan dan kemuliaan. Seperti itulah menurut asumsi wanita itu.

Kalimat U.H dibaca dengan tasydid dan tanpa tasydid. Ada yang

mengatakan, batrwa bacaan tanpa tasydid lebih tepat, karena hwuf
iun-nyaditulis sebagai ganti huruf alif dalamMushaf mengikuti huruf

waqaf, dan ini hanya berlaku pada kalimat tanpa tasydid. Sedangkan

kalimat 'Ll$dibaca dengan tasydid,tidak ada bacaan yang lain.

Setelah Yusuf mendengar perkataannya itu, dan mengetahui

bahwa itu merupakan tekadnya, sementara Yusuf pun tatrt bahwa

perkataannya itu diberlalnrkan oleh suaminya, yakni Al Aziz. Oleh

karena itu, Yusuf pun berkata bermunaja kepada Tuhannya SWT, ;j;

i;4i (wahai Tuhanht, penjara) maksudnya adalafr, wahai Tuhanku,

penjara yang diancamkan kepadaku itu.
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,{L -f{.}iv 'lL# QrUin oht supai daripada memenuhi

ajalcan merefta ftcpadah) maksudnya adalatr, menggaulinya dan

melalcukan kemaksiatan besar yang menghilangkan kdbaikan dunia

dan akhirat.

Az-Zajjaj berkata, "Maksudnya $+!,St irf'r lmasut< penjara),

lalu kata jjr', dib,r*g."

Abu Hatim menceritakan, bahwa Utsman bin Affan Re

membacanya sp!)t, dengatfathahpadahuruf sin. Begitu juga qira'ah

Ibnu Abi Ishaq, Abdurratrman, Al A'raj dan Ya'qub, yaifii mashdar

darikataW-iet'.

Kata "ajakan" itu dinisbatkan kepada mereka semua, karena

para wanita itu menginginkan agar Yusuf mematuhi wanita itu, dan

mereka takut menyelisihi wanita itu. Karena itu, dikemukakanlah

penisbatan tipu daya kepada mereka semua, yaitu Yusuf mengatakan,

'g;5,* 
"ra$V 

(dan iilca tidak Engtrau hindarknn daripadaht tipu

daya meretra). Tip:u daya dari isterinya AL Aziz adalah sebagaimana

yang telah dikisatrkan Allah SWT dalam surah ini, sedangkan tipu

daya para wanita lainnya adalah dorongan mereka untuk mematuhi

wanita itu dan takutnya mereka untuk menyelisihi wanita itu.

Ada yang mengatakan, bahwa tipu daya tersebut adalah
ar

masing-masing mereka meminta berduaan dengan Yusuf dan

mengatakan kepadanya, "Hai Yusuf, penuhilah hajatku, karena aku

lebih baik bagimu daripada isterinya Al Aziz;' Ada juga yang

berpendapat, bahwa itu addah dialog yang ditujukan \epada isterinya

Al Aziz yang.-bisa sebagai dijadikan sebagai dialog kepada sejumlatr

wanita sebagai pengagungan baginya. Atau sebagai bentuk pengalihan

dari pemyataan j elas kepada pernyataan sindiran.
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Kata 35jr afiinya reka perdaya.

Aly ,5 (tentu aku akan cenderung [untuk memenuhi

keinginanJ mereka).Kxa J,A dibacaiazm karena berfungsi sebagai

jowab (klausal) kalimat syarat, yakni .1.',yi (tentu aku akan

cenderung untuk memenuhi keinginan mereka). Kata tersebut

dibentuk dalj fi- - V yang artinya cenderung dan menginginkan.

Contohnya ungkapan seorang penyair,

o t..1, tc /

u41t g'- 't'-t'i
"1s* 

Y JL.

"KePada Hindun, hatiht cenderung,

s e dang ke cint aan Hindun dip alingkan."

't-# C 3Y (dan tentulah alat termasuk orang-orang yang

bodoh). Kalimat ini di'athaf-kat kepada #, yang maknanya

tentulah aku termasuk orang-orang yang tidak mengetahui apa yang

haram dilakukan. Atau termasuk orang-orang yang melakukan

perbuatan orang-oran g y aflg bodoh.

Firman-Nya: )i: :1 +t;i6 (Maka Tuhanny a me mp er ke nankan

doa Yusufl. Ketika Yusuf mengatakan , '"#6& i;'J(; @an iitca

tidak Engkau hindarkan daripadalat tipu daya merekn). lni adalah

doa, yang terkesan dia seakan-akan berkata, "Ya Allah, palingkanlah

aku dari tipu daya mereka." Jadi, perkenan Allah SWT berdasarkan

ini, karena sebelumnya tidak ada dosa dari Yusuf AS. Maknanya

adalah Allah SWT mengasihinya dan melindunginya dari terjerumus

ke dalam kemaksiatan. Karena dengan memalingkannya dari tipu daya

mereka, maka tidak terjadi apa pun dari apa yarug mereka inginkan

darinya.
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Kata "tipu dayd' dinisbatkan kepada mereka berdasarkan

penjelasan tadi.

41i Ui ; iiy (sesungguhnya Dia-lah yans Maha

Mendengar lagi Maha Mengetahu). Kalimat ini berfungsi sebagai

alasan untuk kandungan kalimat sebelumnya, yaitu pemalingan tipu

dayaparu wanita itu dari Yusuf. Maknanya adalah sesungguhnya Dia

Matra Mendengar segala doa orang-orang yang berdua kepada-Nya,

tagi Matra Mengetahui perihal orang-orang yang memohon

perlindungan kepada-Nya.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya, l'a'd;i,i, diu berkata, "Maksudnya adalah dia

telah dikuasai oleh rasa cinta.'

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaik*r meriwayatkan darinya

mengenai firman-Nya, \i7ii i, dia berkata, "Dia telah dimatikan

oleh rasa cinta terhadap Yusuf. Kata iiiSr adalah cinta yang

" mematikan. Kata ini juga berarti cinta yang kadarnya di bawah ini.

Sedangkan kata iitiful adalah selaput hati (antung)."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan darinya

mengenai firman-Ny4 liful 'i, di^ berkat4 "Maksudnya adalah

tergantung atau terperangkap oleh rasa cintanya."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah

mengenai firman-Nya, '""r& eq fft @atra tatlala wanita itu

[Zulailrhal mendengar cercaan mereka), dia berkata, "Maksudnya

adalatr dengan perkataan mereka."
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Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Suffan mengenai firman-

Nya, ffi, i4 *t (maka tatkala wanita itu [Zutaikhal mendengar

cercaan mereka), dia berkata, "Maksudnya adalah perbuatan mereka.

Setiap kata".p dalam Al Qr:r'an artinya perbuatan."

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

Syaikh meriwayatkan mengenai firman-Nyu, K! "t$ ol6b @on

disediakannya bagi mereka tempat duduk), dia berkata, "Maksudnya

adalah menyediakan tempat duduk untuk masing-masing mereka.

Tradisi mereka, ketika makanan disuguhkan, maka pisau pun

disediakan untuk masing-masing orang agar digunakan untuk makan.

,L-t ft @atra tatkala wanita-wanita itu melihatnya) maksudnya

adalah, ketika Yusuf keluar kepada mereka. KiSi @treka kagum

kepada [keelokan rupaJrrya) maksudnya adalah, mereka

mengagungkannya dan memandang kepadanya, hingga mereka

memotong (ari) tangan mereka dengan pisau-pisau itu sementara

mereka merasa sedang memotong makanan."

Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Ny a, (K!'"it t;i\, dia berkata, "Maksudnya adalah

memberikan (buah) limau kepada mereka, dan juga memberikan pisau

kepada masing-masing mereka. Tatkala mereka melihat Yusuf,

mereka kagum dengan keelekan rupanya, sehingga mereka memotong

(ari) tangan mereka sementara mereka mengira bahwa mereka tengah

memotong limau."

Musaddad, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Abu Asy-Syaikh dan

Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya, bahwa kata kfi.ir adalah

limau, dan dia membacanya tanpa tam,vin.
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Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata,"Kata (Kl adalahmakanan."

Abu Ubaid {an Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya, dia

berkata, "Itu adalah limau."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ikrimatr, dia berkata,
..Artinya segala sesuatu yang biasa dipotong dengan menggunakan

pisau."

Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh juga meriwayatkan seperti itu

dari Adh-Dhahhak.

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari jalur Abdul Aziz bin Al

Wazfu bin Al Kumait bin Zud, dia berkata, "Ayahku menceritakan

kepadaku dari kakeknya mengenai firman-Ny u, KiSi ,{-y (*', aiu

berkata, 'Maksudnya adalah keluar mani'. Lalu dia bersenandung,

Gi,*jr dt'#?t'"W ,ee,ct JrU S4rt^llilt
'Tatkala dilihatnya htda dengan kepala yang tinggi,

merelm pun meringkik dan mengeluarksn mani dengan lataf ."

Ibnu Jarir dan Abu Asy-syaikh juga meriwayatkan seperti itu

dari Adh-Dhahhak.

Ibnu Jarir, Ibnu At Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari jalur Abdushshamad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, dari

ayatrnya, dari kakeknya;yaitu Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, fli

fj|i rt, dia berkata, "Ketika Yusuf keluar kepada mereka, mereka

haid karena gembira." Lalu dia menyebutkan ucapan seorang penyair

yang telah kami kemukakan tadi:
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lyirtr iy,t,
'"oerWf ;e irtt 6it

"Kami menggauli wanita di kala mereka suci,

dan kami tidakmenggauli mereka bila mereka tengah haid'"

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu A1 Mundzir, Ibnu Abi

Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Mujahid mengenai

firman-Ny u, KjKi, dia berkata, "Mengagungkannya A Grt3 g,"

mereka melukai [jariJ tangan mereka) maksudnya adalah,

memotongnya hingga memutuskannya. ;+ ;rL'Jit @o" berkata,

'Maha sempurna Allah) maksudnya adalah, aku berlindung kepada

Al1ah."

Abdunazzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari -Qatadah mengenai firman-Ny 
", LS K $yi"; it;

(sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaiknt yang mulia), dia

berkata, "Mereka mengatakan bahwa dia salah seorang malaikat

karena ketampanannya. "

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Munabbih, dari ayahnya,

dia berkata, "Di antaraparawanita yang memotong jari tangannya itu,

9 orang.meninggal karena sakit hati."

Ahmad, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih dan Al
Hakim meriwayatkan dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

c,;;St b 'fb &i'}bl {f"suf dan ibunya dianugerahi setengah

keelokan);'

Banyak riwayat dari ulama salaf yang menyebutkan tentang

sifat keelokan Yusuf, di antaranya ada yang menyebutkan bahwa

Yusuf dianugerahi setengah keelokan. Ada juga yang menyebutkan

sepertiganya, dan ada pula yang menyebutkan dua pertiganya.

(rg\'0"-Sl

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

Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya,'iii;i6

(tetapi dia menolak), diaberkata, "Maksudnya adalah dia menolak."

Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Qatadah

mengenai firman-\ya, '€E $etapi dia menolak), dia berkata,

"Tetapi dia tidak mematuhi atau tidak menuruti."

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu

Zaid mengenai firman-Nyu, ";^:tS & J# i6 1ao" jika tidak

Englmu hindarknn daripadaht tipu daya mereka), dia berkata,

"Maksudnya adalah jika Engkau Yang Maha Kuat lagi Maha

Mencegah tidak menghindarkan itu dariku, maka tentu kekuatan dan

pencegatran itu tidak ada padaku."

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan

darinya, -"uiL dA grntu aht akan c,enderung [untuk m,emenuhi

keinginanJ mereka) maksudnya adalah, aku mengikuti (keinginan)

mereka."

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"Maksudnya adalah aku menyetujui (keinginan) mereka."

(Hi i1, &i3 @ :u,tr i$.4 *si dvu );a $6 r
'i;rJ,;-,{jc)f<i\J67#}rA-,yJ-;;6{tJ6rrS

{ J6 Gl g;yb a;} $-i*hc$ 
^, 

i$I 3U tr- *y
lE,*v ErKrj3 W. 6 s - 

^t&Kv 
J y= 5;F.33?w K*, i

I
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Lur,@ 'atiS"rtt7'ffy{'i'iVli}&$ri'L{K;al

u $,"rd, n $V ij r;-A SgY Ul; :*V fu$.yv &L

g&s_@ sffij *()\'iu "6-S;'-v6i {FrW ;tit't*

+i u.i,r.#v@ jqli L.gi'j,\;r"<;,F,:i6; orai

{<rtr ttw u qi;t di C rL*t:, ifiLr:4r"ftl J y

i,#i';dS.sr!4fr bga1,\U;Syr;'ci$UWt

@5-6.
,rKemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda

(kebenaran Yusufl bahwa mereka harus memeniarakannya sampai

sesuatu waktu. Dan bersama dengan dia masuk pula ke dalam

penjara dua orang pemuda. Salah seorang di antara keduanya

berkata,'sesungguhnya aku bermimpi, bahwa aku memeras

anggur'. Dan yang lainnya berkata, 'sesungguhnya aku bermimpi,

bahwa aku membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan

burung'. Berikanlah kepada kami takbirnya; sesungguhnya kami

memandang kamu termasuk orfing-orang yang pandai

(menakbirkdn mimp i). Yus uf b erkata,' Tidak dis amp aikan kep ada

kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu melainkan

aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu, sebelum makanan

itu sampai kepadam* Yang demikian itu adalah sebagian dari apa

yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Sesungguhnya aku telah

meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada

Allah, sedang mereka ingkar kepada Hari Kemudian. Dan ahu

mengikut agama bapak-bapakku yaitu lbrahim,Ishah dan Ya'qub.

Tiadalah patut bagi kami (para Nabi) mempersekutukan sesuatu

L-
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opapan dengdnAW. Yang demihian ita adaloh dari harunia

Allah kepada hami dan kepada manusia (seluruhnya); tetapi

kebanyakan manusia itu tidak mensyuhuri(-Nya). Hai kedua

temanku dalam penjara, manakah yang baik, tuhan-tuhan yang

bermacam-macam itu ataukah Allah Yang Maha Esa lagi Maha

Perkasa? Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya

(menyembdh) nama-namayang kamu dan nenek moyangmu

metnbuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun

tentan! nama-nama itu Keputusan itu hanyalah kepunyaan Atlah.
Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia

Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manwia tidak

mengetahui" (Qs. Yuusuf [12]: 35-40)

Makna {Ji lttmOul pifiran pada merelca) adalah terpikirkan

oleh mereka. Kata gantrnya kembali kepada Al Aziz dan kawan-

kawarurya yang mengurusi perkara bersamanya dan dimintai

pendapatnya. Sedangkal fa'il (subjek) pada kalim" l,l,i' menurut

Sibawaih adalah #J4 (bahwa mereka harus memenjarakannya),

yang maksudnya adalatr, terpikirkan oleh mereka bahwa mereka harus

memenjarakannya.

Al Mubarrad berkat4 "Ini salah, karcnafa'i/ tidak bisa berupa

rangkaian kalimat, akan tetapi fa'il-nya adalah yang dituqiukkan oleh

lx' yaitu mashdar linvinitig, seperti ungkapan seorang penyair,

,ry' '*1 ,t,$*; ;l;;l,t*,
*Adalah hakbagiyangAbu Musa sebagai ayahnya

untuk ditunjukJan oleh Dzat yang Menancaplan gunung-gunung."
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Maksudnya adalah At '*i (haknya yang Maha Haq), lalu

fa'il-nya dibuang karena telah ditunjukkan olehy''l (kata kerja). Ada

juga yang mengatakan, bahwa fa'il-nya dibuang, yaitu ,ii:)
(pandangan), yang maksudnya adalah, dan terpikirkan suatu

pandangan oleh merekayffiry tidak terbersit sebelumnya. Setelah itu

fa'il ini dibuang karena sudah ditunjukkan oleh kalimx A!*"i'
(b ahw a me r e ka har u s m e me nj ar akanny a).

Huruf lam pada kalimat AtJ$ berfungsi sebagai jawab

(klausal) kalimat sumpah yang dibuang dengan diperkiraan adanya

kondisi berkata, yakni terpikirkan oleh mereka setelah melihat tanda-

tanda (kebenaran Yusuf), dengan berkata, "Demi Allah, kita harus

manenjarakannya." Kalimat ini dibaca juga i:i*:*l (kamu harus

memenjarakannya) dengan huruf ta', yangditujukan kepada Al Aziz
dan orang-orang yang bersamanya, atau untuk Al Aziz saja sebagai

bentuk pengagungan.

Suatu pendapat menunjukkan, bahwa yang dimaksud dengan

.;LSi (tanda-tanda [kebenaran Yusu/J) adalahgamis, kesaksian saksi

dan tergoresnya jari tangan. Ada juga yang mengatakan, bahwa

maksudnya adalah keberkahan yang Allah SWT limpahkan kepada

mereka setelah sampainya Yusuf kepada mereka yang sebelumnya

tidak ada pada mereka. Bahkan biasanya isterinya senantihsa

mendominasi pandangannya yang sesuai dengan keinginannya

terhadap Yusuf, dan apa yang telah diancamkan kepada Yusuf benar-

benar dilaksanakan, yaitu dengan mengatakan, ilY, C J*;- { 6;

t4l|;G15'#4 (dan sesungguhnya jilm dia tidak menaati apa

yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjaraknn dan

dia akan termasuk golongan orang-orangyang hina)
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Ada juga yang mengatakan, bahwa sebab munculnya

pandangan ini pada mereka untuk memenjarakan Yusuf adalah

mereka hendak menutupi omongan-omongan dan membendung

tersiamya berita di kalangan orang-orang mengenai kisah isterinya Al
Aziz dengan Yusuf. Ada juga yang mengatakan, bahwa Al Aziz
memenjarakannya dengan maksud sekadar siasat untuk memisahkan

atau menjauhkan Yusuf dari isterinya, karena dia tahu bahwa isterinya

sangat mencintai Yusuf sehingga tidak peduli sekalipun

memaksanakan dirinya terhadap Yusuf dengan cara apa pun.

Makna kalimat b & @ampai sesuatu wahu) adalah hingga

waktu yang belum diketahui. Ini seperti pendapat yang dikemukakan

oleh mayoritas ahli tafsir. Ada juga yang mengafakan, bahwa itu
hingga sirnanya isu-isu yang mereka di kota itu.

Sa'id bin Jubair berkata, "Maksudnya adalah hingga 70

tahun."

Ada yang mengatakan hingga 5 tatrun. Ada juga yang

mengatakan hingga 6 bulan.

Penafsiran tentang ldr suaan dipaparkan dalam surah Al

Baqaratl Sedangkan partikel &disini bermakna / thinggal.

Fimran-Nya: g'(ii $*1|fA &ij (Dan bersama dengan dia

mosuk pula ke dalam penjara dua orang pemuda). Dalam redaksi ini
ada kalimat yang dibuang dan didahulukan, perkiraannya adalah,

kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda

(kebenaran YusuQ bahwa mereka harus memenjarakannya sampai

sesuafu waktu, lalu mereka pun memenjarakannya, dan bersama

dengan dia masuk pula ke dalam penjara dua orang pemuda.
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Kata { pada La, berfungsi untuk menunjukkan peristiwa itu

terjadi secara bersamaan. Sedangkan kata g,ii adalah bentuk

mutsanna (kata berbilang dua) dari *rie. Ini menunjukkan bahwa

keduanya adalah pelayannya. Bisa juga kata ,rfiit *"..rpakan sebutan

bagi pelayan walaupun budak sebagai budak.

Ada yang mengatakan bahwa salah satunya adalah tukang

pembuat roti untuk raja, dan yang lainnya adalah tukang penuang

minumannya. Keduanya ditengarai memasukkan racun pada makanan

dan minuman raja karena dibayar oleh orang lain. Kemudian si

penuang minuman tidak jadi melakukan itu, dan dia mengatakan sang

rala, "Janganlah engkau memakan makanan karena telah diracuni."

Sementara si pembuat roti juga berkata, "Janganlah engkau minum

karena telah diracuni." Mendengar itu sang raja berkata ftepada si

penuang minuman), "Minumlah." Ternyata, tidak terjadi apa-apa'

Sang raja juga berkata kepada si pembuat roti, "Makanlah!" Namun

dia menolak. Kemudian makanan itu pun diberikan kepada binatang,

lalu binatang itu langsung mati. Melihat itu sang raja pun

memenjarakan keduanya, bersamaan dengan dipenjarakannya Yusuf.

Ada juga yang mengatakp itu terjadi sebelumnya.

Ibnu Jarir berkata, "Kedua orang itu bertanya kepada Yusuf

tentang pengetatruannya, maka Yusuf medawab, 'Aku bisa

menakwilkan mimpi'. Lalu keduanya pun menanyakan tentang mimpi

mereka sebagaiman a y arlg dikisahkan Allah SWT. "

Fir*-,*J-;i6fr 361satal seorans di antara ke&nnva

berlrsta, "sesungguhnya alru berrnimpi, bahwa aku memeras anggur')

maksudnya ada?ah,aku bermimpi melihat diriku. Kalimat 3rA -r4J

fia aiungt<apkan dengan kata kerja mudhari' (kata kerja yang
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menunjukkan sebuah peristiwa sedang atau akan terjadD untuk lebih

menghadirkan penggambaran. Maknanya adalah, sesungguhnya aku

bermimpi melihat diriku memeras anggur. Tapi dia menyebutrya

dengan hasilnya (yakni fi31 t<ar:ena itulah yang dimaksud dari

pemerasan itu. Dalam qira'ah Ibnu Mas'ud disebutkan dengan redaksi

':+)6.
AI Ashma'i berkata, "Al Mu'tamir bin Sulaiman mengabarkan

kepadaku, bahwa dia pernah berjumpa dengan seorang pria badui

yang tengah membawa anggur, lalu dia bertanya, 'Apa yang kau

bawa?' Dia menjawab, 'Khamer'."

Ada juga yang mengatakan, bahwa makna t5, 14 adalah

f *'t;ot <ut* memeras anggur yang memabukkan) maksudnya

adalah, bentuk kalimat y ang mudhaf-nyadibuang.

Orang yang bermimpi seperti itu adalah si penuang minuman.

Kalimat ini berfungsi sebagai kalimat permulaan dengan perkiraan ada

pertanyaan. Demikian juga kalimat selanjutnya yaitu, -,"$elrgrcS

tr- 
"* 

ej, J; (dan yang lainnya berkata, "sesungguhnya alat

bermimpi, bahwa aku membawa roti di atas kepalaht'). Kemudian

dia menyifati roti dimaksud dengan mengatakan, ii ;-ht 3U
(s eb agi anny a dimakan burung).

Orang yang bermimpi seperti ini adalatr tukang pembuat roti,

seperti yang mereka birdua katakan kepada Yusuf setelatr

menceritakan mimpi masing-masing mereka, 4t;U,q (beritranlah

trepada kami takbirnya) maksudnya adalah, tafsir dari kedua mimpi

yang telah kami ceritakan kepadamu. Atau penakwilan dari apa yang

kami katakan kepadamu. Ada juga yang mengatakan, batrwa masing-
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masing dari keduanya mengatakan perkataan itu setelah menceritakan

mimpinya kepada Yusuf. Jadi, kata gantinya kembali kepada masing-

masing yang mereka lihat di dalam mimpi. Ada juga yang

mengatakan, bahwa kata ganti pada kalim at "9l2Tberfungsi sebagai

kata penunjuk, perkiraannya adalah U; ,!":\ (takwilan itu).

'6 t4;i'(yltrtungsuhnya kami memandang kamu

termasuk orang-orang yang pandai [menakbirkan mimpiJ)

maksudnya adalah, engkau termasuk orang-orang yang pandai

menafsirkan mimpi. Demikian juga yang dikatakan oleh Al Farra',

bahwa makna kalimat 'U#'aadalah termasuk ahli yang pandai

menggunakan ilmunya

Ibnu Ishaq mengatakan, bahwa inaknanya adalah termasuk

orang-orang yang berbuat baik kepada kami jika engkau menafsirkan

mimpi itu. Atau, termasuk yang berbuat baik terhadap para penghuni

penjara. Menurut riwayat, Yusuf memang demikian.

Firman-Ny",(Kir,itJi-^y-&KVJS.ay;3?W(g;{J6,
(Yusuf berknta, "Tidak disampaikan kepada kamu berdua maknnan

yang akan diberiknn kepadamu melainkan aku telah dapat

menerangkan jenis makanan itu, sebelum maknnan itu sampai

kepadamu'). Ini adalah kalimat permulaan sebagai jawaban atas

pertanyaan yang diperkirakan. Maknanya adalah, dia mengetahui

sebagian hal gaib, bahwa makanan tidak akan disodorkan kepada

keduanya selama berada di dalam penjara kecuali Yusuf telah

memberitahukan kepada keduanya tentang hakikat mimpi itu sebelum

makanan itu sampai kepada keduanya.

Ini sebenarnya bukaa sebagai jawaban atas pertanyaan mereka

mengenai mimpi yang telah mereka ceritakan, tapi sebagai
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pendahuluan sebelum menakwilkan mimpi mereka untuk

menerangkan ketinggian derajatnya dalam segi keilmuan, dan bahwa

dia tidak termasuk orang-orang yang menakwilkan mimpi dengan

dugaan dan perkiraan. Ini seperti perkataan Isa AS, i:*U 6, #t;
(Dan alru lmbarknn trepadamu apa yang kamu malan) (Qs. Aali
.Imraan [3]: a9). Yusuf AS mengatakan ini kepada mereka agar

mereka mau mengikuti seruannya setelah itu, yaitg beriman kepada

Allah dan keluar dari kekufiran.

Makna "*Y:i Oang apnn diberipnn pepadamu) adalah,

sesuatu akan diberikan kepada keduanya dari sang raja atau lainnya'

Kalimat ini sebagai sifat untuk iVS @apnnan). Maknanya juga

adalah yang Allah berikan kepada kalian berdua'

Kalimat pengecualian -9\S KV $l@etatnkan aht telah

dapat menerangkan ienis malanan itu) adalah bentuk pengecualian

dari kondisi umum, yutu Ki-(disampaitran kepada Immu berdua).

penyebutannya sebagai $-)tU adalah lantaran serupa, karena topik

pembicaraarl itu mengenai takwil mimpi. Bisa juga maknanya adalalt

melainkan aku telah menyampaikan kepada kalian berdua mengenai

penakwilarurya yang telatr terjadi kesesuaian antara apa yang aku

sampaikan kepada kalian berdua dengan kenyataan'

Kata penunjut f3(J( (yang demikianifz) menunjukkan kepada

penakwilan. Obyek pembicaraannya ditujukan kepada kedua orang

yang menanyakan kepada Yusuf mengenai penakwilan mimpi mereka

berdua.

-6 ,t (a gaaUh sebagian dari apa yang diaiarkan

lrepadaht oleh Tuhankz) melatui apa yang diwatryukan-Nya kepadaku
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dan diarahkan-Nya aku kepadanya. Jadi, bukan sebagai perdukunan,

ramalan dan serupanya yang banyak salatrnya.

Kemudian Yusuf menerangkan kepada kedua pelayan tersebut,

bahwa derajat yang tinggi dan ilmu yang diperolehnya itu karena dia

meninggalkan agama yang para pemeluknya tidak beirman kepada

Allah dan hari alfiiiat, dan karena dia mengikuti agama para nabi,

yaitu aghma nenek moyangnya. Oleh karena itu, Yusuf berkata:

fi i?-$- $ ,it iU e; 4l (sesungshwa atat tetah

meninggallran agatna orang-orang yang tidak beriman kepada Allah).

Ini adalah kalimat permulaan yang mengandung alasan untuk

kandungan kalimat yang sebelumnya. Yang dimaksud dengan

"meninggalkan" adalah sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan

itu, dan bukannya pernatr bersentuhan dengan' itu lalu

meninggalkannya. Ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh firman-

Nyu, 6! i$ 6 Tl 3ft (Tiadalah patut bagi lcami [para Nabd

mempersehttukan sesuatu apa pun dengan Allah).

Kemudian Yusuf menyifati kaum-kaum itu,
menunjukkan keras kepalanya mereka di dalam kekufuran

kebinasaan mereki di dalamnya. Setelah itu Yusuf berkata, l*{Vet
'it$'& (sedang mereka ingtrar t*Pado Hari Ke.mudian) maksudnya

adalah, khusus bagi merek4 bukan yang lain, yaitu sangat berlebihan

dan kekufuran terhadap Altah SWT.

Firman-Nyu, L?j$ (Dtan aht mengifut). Kalimat ini di-athf-

kan kepada kalimat !$ <rt* telah meninggaltmn). Yusuf menyebut

c;i(. (bapak-bapalcht),karena para kakek adalatr para bapak. Lalu

penyebutan kakek yang paling dulu didatrulukan, kemudian generasi

yang

dan
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selanjutnya, lalu bapak. Karena Ibrahim AS merupakan asalnya agarna

ini yang dianut oleh keturunannya yang kemudian diterima oleh Ishaq,

lalu Ya'qub. Ungkapan dari Yusuf AS ini untuk memotivasi kedua

teman sepenjaranyaagar beriman kepada Allah SWT.

;1;\ i; oi Ti 3fu Qiadatah patut bagi tami [para Nabd

memperselattukan se:suatu apa pun dengan Allah) maksudnya adalah,

itu tidak dibenarkan bagi kami apatagi melakukannya.Kata ganti pada

-6 (bagt kami) kembali kepada para nabi tersebul

Kata penunj"k j{i5 (yang demikian.i/z) menunjukkan kepada

keimanan yang tersirat dari kalimat g|$ir-63,ft (tiadalah patut

bagi lmmi fpara NabiJ mempersehttuftan sesaatu apa pun dengan

Allah).

14' ;"i,)*, a @datah dari kmunia Altah pepada pami)' lni

adalah khabar (predikat) dari kata penunjuk. Maksudnya adalah itu

berasal dari karunia dan kelembutan Altah kepada kami, yaitu dengan

menganugerhakan kenabian yang mengandung keterpeliharaan'dari

.bermaksiat kepada-Nya, dan juga merupakan karunia Allah SWT

kepada seluruh manusia dengan mengutus para nabi kepada mereka

dan unhrk menunjukkan merelca ke jalan Tuhan mereka, serta

menerangkan jalan-jalan kebenaran kepada mereka.

'b133-{ e()(;U'"595 Qetapi kebanvapan manusia itu tidak

mensyukuri[-NyaD maksudnya adala]r, mayoritas manusia tidak

bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah dianugerahkan

kepada mereka dengan beriman kepada-Nya, mengesakan-Nya dan

melaksanakan apa yang disyariatkan-Nya bagi mereka.

I
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Firman-Nya:)tfrtL.gi'fi Sf-*<gF:$.65',dr-ai&-{"i-
(Hai kedua temanku dalam penjara, manaknh yang baih tuhan-tuhan

yang bermacarn-macam itu ataukah Allah Yang Maha Esa lagi Maha

Perkasa?) Kedua orang itu dianggap sebagai teman sepenjara Yusuf
karena dia lama tinggal bersama keduanya'di dalam penjara yang

sama.

Ada juga yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah ,,ib U

;*'xJlt..* (tui kedua ternanku dalam penjara), karena penjara bukan

yang menemani, tapi tempat yang ditemani. Kalimat ini termasuk

bentuk kalimat fi, Ott- [ (wa]rai pencuri di malam hari).

Pemaknaan yang pertarna termasuk bentuk kalimat t"S, i1lt
(para penghuni surga) dan ltit 'qt;*t (para penghuni neraka). Kalimat

tanya ini berfungsi sebagai bentuk pengingkaran yang disertai dengan

celaan.

Makna 'O!$r guri ,a,3;;-X adalah bermacam-macam dari

segi dzat, sifat dan bilangan. Maknanya adalah apakah tuhan-tuhan

yang bermacam-macam dzat dengan keberagaman sifat-sifat dan

bilangan mereka itu lebih baik bagi kalian berduE wahai kedua

temanku sepenjara, ataukah Allah sesembahan yang Haq yang Maha
Esa Dzat-Nya, sifat-sifat-Nya yang tidak ada yang bisa

menandingingi-Nya, tidak ada yang menyekuti-Nya, Maha Perkasa,

tidak manapu dikalahkan dan tidak ada yang mampu menentang-Nya?

Yusuf AS mengemukakan argumentasi yang kuat ini kepada
kedua teman sepenjaranya dalam bentuk pertanyaan, karena keduanya

termasuk para penyembah berhala. Ada yang mengatakan bahwa

keduanya memegang berhala yang biasa mereka sembah saat Yusuf
menyampaikan perkataan ini kepada mereka. Karena itulah yusuf

mengatakan kepada keduanya:
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GrI*"'ffr Jy +i ui'::#6 (tamu ttdak menvembah

yang selain Atlah kecuali hanya [menyembahJ nama-nama yang lamu

membuat-buatnya) maksudnya adalah, kecuali hanya berupa nama-

nama hampa yang kalian sebut-sebut padatral tidak ada realitanya

walaupunkalianmenyatakanadarealitanya.Yangdimaksudadalah
tuhan-tuhan yang disembah, akan tetapi karena tidak lziyak dinamai

dengan itu, maka seakan-akan itu hanyalah nama-namayarrgtidak ada

realitanya.

Ada juga yang mengatakan, batrwa maknanya adalah kalian

tidak menyembah Tuhan selain Allah kecuali hanya menyembah

nama-nam a yarLg kalian dan nenek moyang kalian membuat-buatnya

dari diri kalian sendiri. Kenyataannya, itu bukan tuhan kecuali sekadar

narna, karena semua itu hanyalah benda-benda yang tidak dapat

mendengar, tidak dapat melihat serta tidak dapat mendatangkan

manfaat maupun mudharat.

Yusufmenggunakankatagantiorangkeduaju,',akdalam

kalimat irri#"V (kamu tidak menyembah), dan juga kata ganti

berikutnya, dengan maksud mengarahkan perkataan itu kepada kedua

teman sepenjaranya itu dan lainnya yang seagama'

Obyek kedua dari kalimat G;!L;:' dibuang, yakni yang

kalian membuat-buatnya dari diri kalian sendiri'

V,{ii,d;t-C (Allah tidak menurunpan tentang natna-nama rtu)

maksudnya adalah, Allah swT tidak pernah mewahyukan penamaan

itu.

{lLo+(suatu keterangan pun) maksudnya adala}r, bukti atau

keterangan yang membenarkannya'
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b$ t3ii ,iL Qrcputusan itu hanyalah kcpunvaan Atlah)

maksudnya adalah,. ketetapan dalam hal ibadah hanyalah kepunyaan

Allah, karena Dialah yang telatr menciptakan kalian dan yang telah

menciptakan berhala-berhala yang kalian sembatr tanpa dasar maupun

dalil.

It:riiyV#ll'J (Dia telah memerintahkan agar kamu tidak

menyembah selain Dia). lni adalah kalimat permulaan. Maknanya

adalah Allah SWT telah memerintahkan kalian untuk

mengkhususkannya dengan ibadah tanpa menyekutukan-Nya dengan

berhala lainnya yang diklaim sebagai sesembahan atau tuhan.

Kemudian .Yusuf menjelaskan kepada mereka, bahwa

beribadah hanya kepada Allah SWt tanpa menyekutukan-Nya dengan

lain-Nya adalah merupakan ajaran'agama Allah yang tidak ada agama

selainnya. Selanjutnya Yusuf berkata:

JSf, lnAan) maksudnya adalah, mengkhususkan-Nya dengan

ibadah. '€ti-.lt (agama yang lurus) maksudnya adalah, yang lurus

lagi benar.

-1i:V"-Jrrllt'id'";57-tltrtapikcbanyakanmanusiatidak

mengetahui) maksudnya adalah, hanya segelintir orang yang

muryadari batrwa itu adalatr agama yang lurus dan jalannya yang

lurus, karena kalian dan generasi. selanjutrya tidak mengetahui

hakikatrya

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari

Ikrimah, dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas

mengenai firman-Ny u, ,{1i YV V +. U il tlj 'l ltrcmudian timbut

pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda firebenaran Yusu/),

a
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maka dia pun berkata, 'Tidak ada seorang pun sebelummu yang

menanyakan itu kepadaku. Di antara tanda-tanda kebenaran Yusuf

adalah gamis Yusuf yang terkoyak dan bekas tangan wanita tersebut

pada tubuh Yusuf serta bekas pisau. Isteri A1 Aziz berkata. kepada

suaminya, .Jika engkau tidak memenjarakannya, maka orang-orang

akan membenarkannYa'."

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Zaid, dia berkata,

.,salah satu tanda tersebut adalah berbicaranya seorang bayi."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah, dia berkata, "Tanda-

tanda itu adalah, para wanita yang diundang itu mengiris jari tangan

mereka dan gamis Yusuf yang terkoyak."

Menurutku (Asy-syaukani), jika yang dimaksud dengan tanda-

tanda itu adalah tanda-tanda yang menunujukkan dibebaskannya

yusuf, maka tidak tepat menanggap terpotongnya jaljl tangan para

wanita itu sebagai salatr satu tanda tersebut, karena hal itu mereka

lakukan sendiri lantaran kagum saat munculnya Yusuf dihadapan

mereka dengan keelokan yang diberikan Allah swT kepadany4

sehingga ketika mereka menyaksikan itu menyebabkan mereka tidak

sadar mengiris jari tangan mereka karena tidak sabar dan lemahnya

mereka dalam menahan kesabaran saat melihatnya. Jika yang

dimaksud dengan tanda-tanda itu adalah tanda-tanda yang

menunjukkan bahwa Yusuf telah dianugerahi keelokan yang

memukau akal orang-orang yang melihatnya, maka itu memang benar,

bahwa terpotongnya jari tangan mereka termasuk tanda-tandanya'

Tapi tanda-tanda ini bukan yang dimaksudkan di sini'

Diriwayatkan oleh Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al

Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Abu Asy-SyaikJr serta Al Hakim dengan

penilaian shahih-nya, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Yusuf mendapat

tigahukuman, Yaitu:

Pertama, dipenjara, karena keinginannya terhadap wanita itu.
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Kedua, karena kalimat 4S 3&. 6'.-d $erangkanlah

keadaanlu kepada tuanmu),latu'o,9,1, e#i A 4 (larena itu

tetaplah dia [Yusufl dalam penjara beberapa tahun lamanya), dra

dihukunt dengan lamanya dipenjara.

Ketiga, ketika mengatakan 'tl$ #t U Q4 Q,oi kafilah,

sesungguhnya lmmu adalah orang-orang yang mencuri). Lalu sebagai

balasannya dikatakan, M o, rt U 5A, i1, # ol gitra dra

mencuri, malca sesungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya

sebelum ini);'

Ibnu Abi Haiim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya,T3fr ll;ql#lrJr9Lij ldan bersama dengan dia

masuk pula ke dalam penjara dua orang pemuda. Salah seorang di
antara lreduarrya pun berkata), dia berkata, "Maksudnya adalatr,

seorang penjaga gudang makanan raja dan seorang lagi penyuguh

minuman Raja."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya mengenai firman-Ny4 -41

# l$qiJ (sesungguhnya qht bermimpi, balnna aht memeras

anggur), dia berkata "Maksudnya adalah air perasan anggur yang

memabukkan."

Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syailh meriwayatkan dari Mujatrid

mengenai firmarNya, "ry-h q (berikanlah trepada trami

takbirnya), dia berkat4 "Maksudnya adalah penakwilan tafsir mimpi."

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan

dari Qatadah mengenai firman-Nya, ity;5 'U 4;j (y

(sesungguhnya lrami memandang katnu termasuk orang-orang yang
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pandai [menakbirkan mimpifi, dia berkata, "Salah satu kebaikan

Yusuf adalah menghibur orang-orangyang bersedih di antara mereka

dan mengobati orang yang sakit di antara mereka. Selain itu, mereka

juga melihat ibadah dan kesungguhan Yusuf sehingga mereka

menyukainya."

Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi

Hatim, Abu Asy-Syaikh dan Al Baihaqi dalam Asy-Syu'ab

meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, dia berkata, "Kebaikan Yusuf

adalah apabila ada seseorang yang sakit di dalam penjara, maka Yusuf

merawatnya, bila ada yang mengalami keqempitan maka dia berusaha

melapangkan tempat baginya, dan bila ada yang memerlukan maka

dia mengumpulkan keperluan yang dibutkannya."

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata,
..Yusuf mendoakan kebaikan bagi para penghuni penjara dengan

mengucapkan, 'Ya A}lah, janganlah Engkau liputkan berita-berita atas

mereka dan ringankanlah (berlalunya) hari-hari atas mereka'.'o

Abu Ubaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Juraij mengenai firman-Ny ", ?6 w- {
(tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan), dia berkata,

"Karena tidak menyukai ungkapannya (yakni jawaban yang

sebenarnya), maka Yusuf pun menjawab dengan ungkapan yang

bukan jawabannya untuk meirunjukkan kepada keduanya bahwa dia

memiliki ilmu. Sementara sang raj4 bila hendak menghukum mati'

seseorang maka . dia membuatkan makanan tertentu lalu

mengirimkannya kepada orang dimaksud. Oleh karena itu, Yusuf

berkata, 4tYi?AKy,.{ @a* disampaikan kepada lamu berdua

makanan yang akan diberiknn kepadamu) hingga firman-Nya, 'a2f,it-

(mensyuhri[-Nya).Namun demikian kedua orang yang bermimpi itu

tidak membiarkannya sampai di situ hingga dia menakwilkan mimpi
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itu untuk mereka berdua. Maka dari itu, Yusuf kembali tidak suka

mengemukakannya, sehingga dia pun berkata, 4$Y, d+-Ai ep?f-

i$"1+ (hai tredua temanht dalam penjara, manakah yang baik,

tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu) trngga firman-Nya, SS:

6i1X-1r:$t';'UlQetapikebanyakanmanusiatidakmengetahui),

namun kedua orang itu tetap mendesakny4 akhirnya' Yusuf pun

menakbirkan mimpi tersebut. "

Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Qatadah

mengenai firman-Nya 
" qlli&61: i; niy*'a-A{s (yang demikian itu

adalah dari karunia Allah kepada knmi dan kcpada manusia

[se.luruhnyaJ), dia berkata, "sesungguhnya orang beriman pasti

mensyukuri nikmat Allah yang dianugeratrkan kepadanya dan

mensyukuri nikmat-nikmaf ,tllatr"kepada manusia. Diceritakan kepada

kalni, bahwa Abu Ad-Darda' mengatakan, 'Duhai, betapa banyak

orang yang mensyukuri nikmat yang tidak dianugerahkan kepadanya

sementara yang dianugeratri nikmat itu malah tidak menyadarinya.

Betapa banyak orang yang memahami tapi tidak menyadari

kefahamannya'."

Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Qatadatr

mengenai firman-Ny u, fiI.fr $ .(;Y. Quhan-tuhan yang bermacam-

macam itu), dra berkata, "setelah Yusuf mengetahui bahwa salah

seorang dari kedua orang itu akan dihukum mati, maka dia pun

mengajak keduanya untuk memperlindungkan diri mereka dari Tuhan

mereka dan mengajak kepada kebaikan al*rirat mereka."
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Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu Juraij mengenai

firman-Ny u, 'r-Yft iJ( .r{( (rtutah agama yong lurus), dia berkata,

"Maksudnya adalah adil."

3L\i4-4F{t$"fiLK.^i;4KA$;}*!t,;r,*i

,i 4.*5 ?; iLSi'^s\3 6;; 3a a. b{v 1'")

cHai kedua temanku dalam penjara! Adapun salah seorang di

antara kamu berdua, akan memberi minum tuannya dengan

kharner;sedangkan yang seofang lagimgka dia akan disalibr lalu

burung memakan sebagian dari kepalany* Telah diputuskan

p er k ar a y an g k amu b er dua men any akanny a (kep adak u)' ; Yus af
kemudian berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di

antara mereka berdua, 'Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu'.

Maka syetan menjadikan dia lupa menerangkan (keadaan Yusufl

kepada tuannya Karena itu tetaplah dia (Yusufl dalam peniara

beberapa tahun lamanya-" (Qs. Yuusuf [12]: 4l-42)

Ini adalah penjelasan terhadap takwil. mimpi yang mereka

minta dari Yusuf. Yang dimaksud dengan kalimat KA-6 (adapun

salah seorang di antara lmmu berdua) adalah si pembuat minuman.

Namanya sengaja tidak disebutkan dengan jelas karena sudatr dapat

difahami, atau karena tidak hendak mengungkapkannya secara jelas

dfr';fi"iv;se; at 6 *,s $ f'ii G .:rr1 u l$i

/ / , o tl(t*t?,P'

622 TAFSIR FATHUL QADIR



kepada si pembuat roti (si pembuat makanan), batrwa dia kelak akan

disalib.

# ',^i3 4fi, gfan memberi minum tuannya dengan khamer)

maksudnya adalatr, menyodorkan minuman khamer kepada rajanya.

Maknanya adalah dia akan kembali bekerja seperti semula untuk

melayakni sang raja. Seakan-akan Yusuf berkata, "Adapun engkau,

wahai pembuat minuman, maka engkau akan kembali kepada

pekerjaanmu semula. Raja akan memanggilmu dan membebaskanmu

dari penjara."

F$t()t (sedangtrun yang seorang /agr) maksudnya adalah,

pembuat roti (pembuat makanan).

-;fruiYfr,3L1i,JJi{ (maka dia akan disatib, talu burung

memakon sebagian dari kepalorrya). Ini adalah penakwilan dari mimpi
sang pembuat roti bahwa dia melihat dirinya membawa roti di atas

kepalanya, lalu dimakan oleh burung.

at*i5 )).c$ :fii"ii ltrun diputuskan pertrara yang tramu

berdua menarryakannya [kcpadafu) maksudnya adalah, mimpi yang

mereka lihat dan mereka ceritakan kepadanya.

Kalimat ti*l artinya meminta penjelasan darinya mengenai

hukum sesuatu yang rumit (tidak difahami) yang ditanyakan. Kedua
oftmg itu menanyakan kepada Yusuf tentang takwil mimpi yang tidak
mereka fahami.

Firman-Nya, Y'cl d *1 "J t$. J,6j <o* yusuf berkata

kcpada orcmg yang diketahuinya akan selamat di antara mereka

berdua). Yang berkata di sini adalah Yusul dan yang mengetatrui itu
juga Yusuf. Yang dimaksud dengan kata tialr ini adalah mengetahui,
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karena Yusuf telah mengetahui dari mimpi itu tentang selamatnya si

pembuat minuman dan binasanya si pembuat roti. Demikian yang

dikatakan oleh mayoritas ahli tafsir. Ada juga yang mengatakan,

bahwa maknanya adalah sesuai dengan makna asalnya (yakni

menduga), karena penakwil mimpi hanya menduga. Pemaknaan

pertama lebih tepat dan lebih sesuai dengan perihal para nabi. Apalagi

Yusuf AS sendiri telah memberitahukan mengenai dirinya, bahwa

Allah menampakkan kepadanya sebagian dari ilmu gaib, sebagaimana

yang dia katakan, -*V:}?6K.V-{ Qidak disampaikan kepada kamu

berdua makanan yang akan diberikan kepadamu)'

<+: 3-e +:Ld Qerangtranlah keadaanht lcepada tuanmu).

Ini adalah perkataan yang diperintahkan Yusuf untuk disampaikan

kepada majikannya, dan agar menerangkan apa yarlg disaksikannya,

yaitu kepandaiarurya dalam menakwilkan dari mengetahui sebagian

dari ilmu gaib. Ungkapan Yusuf AS itu tidak disampaikan karena lupa

mengingat Allah yang disebabkan oleh syetan

Kata ganti pada kalim atiLil (nenjadipan dia lupa) kembali

kepada Yusuf. Demikian yang dikatakan oleh sebagian ahli tafsir,

sehingga yang dimaksud dengan .*j pada kalimat .1'i j4; adalah

Allah SWT. Maknanya adalah syetan membuat Yusuf lupa berdzikir

kepada Allah Ta'ala saat itu.

\4.;;dfi'Jrsiy.J$ (dan Yusuf berkata kcpada orang vang

diketahuinya almn selamat di antara merelui berdua). Ucapan ini

diungkapkan untuk menceritakan perihalnya kepada tuannya supaya

menjadi sebab kesadarannya mengenai keztraliman terhadap Yusuf,

yang mengakibatkan dia dipenjarakan setelatr tampak tanda-tanda

yang menunjukkan lemahnya tuduhan tersebut. Sebagian besar ahli

tafsir berpendapat, bahwa yang dibuat lupa oleh syetan untuk
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menyampaikan kepada tuannya adalatr orang yang selamat dari antara

kedua orang tersebut, yaitu si pembuat minuman. Maknanya adalatr,

syetan membuat si pembuat minuman lupa menceritakan kepada

majikannya, sehingga tidak sampai kepadanya apa yang dipesankan

oleh Yusuf unttrk disampaikan kepada majikannya. Jadi, makna ayat

ini adalatr, maka syetan menjadikan dia lupa menerangkan perihal

Yusuf kepada tuannya yang telatr dipesankan oleh Yusuf padahal dia

telatr selamat dari penjara dan kembali kepada pekedaannya semula,

yaitu membuatkan minuman untuk sang raja.

Pemaknaan ini dikuatkan oleh tidak adanya jalan bagi syetan

unhrk memperdayai para nabi. Lalu disanggah, bahwa lupa itu terjadi

dari Yusuf, lalu dinisbatkan kepada syetan sebagai bentuk kiasan,

karena para nabi tidak terpelihara dari lupa kecuali apa yang mereka

beritakan adri AUan SWT. Dalarn riwayat yarrg shahihdari Rasutullah

SAw, beliau bersabda, n!;'u 4 riy ,it';;t 6 ,#l &U,;f Ct

(Sesungguhnyo afu hanyalah manusia seperti lulnya kalian. Karena

ituJika aht htpa, maka ingatkanlah al};rt).1n

Ini juga dikuatkan oleh kenyataan bahwa lupa bukanlatr dosa.

Seandainya yang dibuat lupa oleh syetan itu addah Yusuf, maka tidak

layak mendapaf balasan dengan teta! berada di dalam penjara hingga

beberapa tahun lamanya. Lalu dijawab, batrwa lupa di sini bermakna

meninggalkan, dan dia dihulcum karena me,minta bantuan kepada

selain Allah SWT.

Tentang kembalinya kata ganti itu kepada Yusuf dikuatkan

oleh redaksi setelatnya yaitu: 'W Lh #i A q (karena itu

tetaplah dia [Yrsul| dalam penjara beberapa tahun lamanya).

Sementara tentang kembalinya kata ganti itu kepada orang yang

selamat dari antara kedua orang tersebut adalah redaksi lain4ya, yaitu:

'n lfi' Al Bukirari (a0l) dan Muslini (l/400) dari hadits Ibnu Mas'ud.
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$.t"'r{:r;U+.VeiiiJ6 (dan orang vang selamat di antara mereka

berdua berkata dan teringat [kepadal Yusuf sesudah beberapa wahu

lamanya) maksudnya adalah, setelah beberapa tahun.

L$ lXor"na itu tetaplah dia) maksudnya adalah Yusuf' I

$-ti (Dalam penjara) lantaran lcapan yang dikatakannya kepada

ofang yang selamat dari antara kedua orang itu, atau sebab oleh lupat

tersebut.

'W 'iii (ieberaw tahun lamanya)' Kata 'g'air adatah

bilangan antara3 hingga 9 seperti yang dikatakan oleh Al Harawi dari

orang-orang Arab. Sementara menurut riwayat Abu Ubaidah, bahwa

kata 'glt berkisar arfiara I hingga 4. Ada "juga yang mengatakan

antara 3 hingga 7, demikian yang diceritakan oleh Quthrub. Az-Zajjai

menceritakan, bahwa antara 3 hingga 5.

selanjutnya para ahli tafsir. berbeda pendapat mengenai

lamanya masa tinggal Yus-uf di dalam penjara. Suatu pendapat

menyebutkan bahwa lamanya adalah 7 tahun' Ada juga yang

mengatakan 12 tahun. Ada yang berpendapat 14 tahtrn, dan ada pula

yang mengatakan 5 tahun.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ilaimah mengenai firman-Nya,

\KA:6 (adapun salah seorang di antara kamu berdua), dia berkat4

"Salah seorang dari keduanya mendatangi Yusuf lalu berkata, 'Aku

melihat seperti yang dilihat oleh orang yang sedang tidur, bahwa aku

menanam pohon anggur kemudian pohon itu tumbuh, lalu keluarlah

tandan-tandan darinya, lantas aku pun memerasnya. Setelah itu aku

menyuguhkannya kepada raja'. Mendengar itu Yusuf berkata, 'Engkau

akan tinggal di penjara selama 3 hari, kemudian keluar lalu

menyuguhkan perasan anggur kepada sang raja'."
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Ibnu Abi Syaibatr, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi
Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia

berkata, "sebenarnya kedua teman Yusuf dalam penjara itu tidak

pernalr bermimpi apa-apa, akan tetapi keduanya berpura-pura mimpi

untuk menguji ilmu Yusuf. Setelah Yusuf menakwilkannya, keduanya

berkata, 'sebenarnya kami hanya bermain-main saja, dan kami tidak

bermimpi apa-apa'.Lalu Yusuf berkata: e*in3,96ifr fr1'd4 Qelah

diputuslran perkara yang kamu berdua menanyakannya flrcpadatarD.
Fenakbiran telah terjadi, maka yang terjadi pun sebagaimana yang

ditafsirkan Yusuf."

Abu Ubaid, Ibnu Al Mundzir dan Abu Asy-syaikh

meriwayatkan dari Abu Majlaz, dia berkat4 *Salah seorang dari

kedua pelayan itu menceritakan mimpi bohong kepada Yusuf."

Ibnu Jarir dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu Sabath

mengenai firman-Nya, ds| 3* n:LIlQq d fr "oL u4l;- JEi

(dan Yusqf berkata kcpada o,rang yang diketohuinya akan selamat di
antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanfu kcpada tuanmu'),
diaberkata, "Maksudnya adalah kepada raja negeri Mesir."

Ibnu Abi Ad-Dunya dalam Y,rtab Al Uqubat,Ibnu Jarir, Ath-
Thabarani dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia
berkata, "Rasulullah SAV/ bersabda, *l o iti dit t;l<it',i"ik'f 'j

.c t . ; -

!, f *'u tp, *-* q 6 J* iiJt Q @eandainya yusuf

tidak pernah mengatakan kalimat yang dilcatakannya itu, tentu dia
tidak akan tinggal di dalam penjara seloma itu lantaran dia
menginginlran solusi yang bukon dari sisi Allah)."15

7s 
Sangat dha'if.

Hadits ini dinukil oleh Ibnu Jaru. (l2ll32).
Ibnu Katsir berkata, "Ini hadits yang sangat dha'if, karena Sufyan bin Waki'

adalah perawi dha'if.Ibrahim bin Yazid, yaitu Al Khauri, lebth dha'if darinya."
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Abdtxrazzaq, Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh juga

meriwayatkan serupa itu secara marfu'dari Ikrimah, dan itu riwayat

ya]ng mursal.IbnuAl Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih

juga meriwayatkan hadits serupa dari Abu Hurairah secara marfu"

Ahmad dalam Az-Zuhd,Ibnu Jarir, Ibnu Al Mudzir, Ibnu Abi Hatim

dan Abu Asy-Syaikh juga meriwayatkan hadits serupa secara marfu'

dari Al Hasan, dan itu riwayat yarLg mursal. Ibnu Jarir dan Abu Asy-

Syaikh meriwayat dari Qatadah, lalu dia menyebutkan riwayat yang

menyerupai itu secara mursal itga.

Ibnu Abi Syaibah, Abdutlah bin Ahmad dalam Zawa'id Az-

Zuhd, Ibnu A1 Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Anas, dia berkata, "Diwahyukan kepada Yusuf,
.Siapa yang menyelamatkanmu ketika saudara-saudaramu hendak

membunuhmu?' Dia menjawab, 'Engkau, wahai Tuhanku'. Kemudian

Allah berkata lagi, 'Siapa yang menyelamatkanmu dari dasar sumur

ketika mereka melemparkanmu ke dalamnya?' Dia menjawab,
oEngkau, wahai Tuhanku'. Lalu Allah berkata lagi, 'Siapa yang

menyelamatkanmu dari wanita itu ketika dia menginginkarimu?' Dia

menjawab, 'Engkau, wahai Tuhanku'. Kemudian Allah berkata lagi,

'Lalu mengapa engkau melupakanku dan mengingat manusia?' Dia

menjawab, 'Itu kegelisahan dan kelimat yang dilontarkan lisanku'.

Setelah itu Allah berkata lagi, 'Maka demi kemuliaan-Ku, Aku pasti

membiarkanmu di dalam penjara selama beberapa tahun'. Maka Yusuf

pun berada di dalam penjara selama beberapa tahun."

Para ulama salaf berbeda pendapat mengenai lamanya waktu

Yusuf tinggal di dalam penjara sebagaimana yang telah kami sebutkan

tadi. Di sini kami tidak mengemukakarr itu dan tidak pula siapa-siapa

yang mengemukakannya.

Hadits ini dicantumkan oleh Al Haitsami QA|) darr dia berkata, 'Hadits ini

diriwayatkan oleh Ath-Thabarani. Namun di dalam sanadnya terdapat lbrahim bin

Yazid Al Qurasyi Al Makki, seorang perawi maffuk (riwayatrya ditinggalkan)."
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,jrrt+.*,b-*at6,ili

Lq*.

'& 3Y* {1AUt- *Y.-t efi :{ 6 eyAYfiV

$"\. K oyg.4 c aT\s W.:"L|- 3s F
o iti Jt @ali, #i **;*uS ;A 3;#B 6 @ <-,ilv

pt$Ut*Al,Af's:t+v
';\ # $;fr :. # \A&.&JLU- ea *fi r ct-t

$(1iq>'6"'u;;iJ6@'br:rx-;{xle6lJt€firi*t-l

\ra"o aii s,,4,i$?@F #r rz* J y4H a;di f *
?6 6v' Xlr oti'f @ s;#4{9 {r i{ V't'v &:u.

oRaja berkata (kepada orang-orang terhemukb dari kaumnya),

'sesungguhnya aku bermimpi melihat tuiuh ekor sapi betina yang

gemuk-gemuk dimakan oleh tuiuh ekor sapi betina yang hunn-
kuras, dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh b:ulir lainnya

yang kering. Hai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah

kipadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat menakbirkan

mimpt. Mereka menj awab,' (Itu) adalah mimpi-mimpi yang kos ong

dan kami sekali-hali tidak tahu menta'birkan mimpi itu'. Dan

berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan

teringat (kepada) Ywuf sesudah beberapa waktu lamanya, 'Aku
akan memberitakan kepadamu tentang (orang yang pandai)

menakhirkan mimpi itu, maka utuslah aku (kepadanya)'. (Setelah

pelayan itu berjumpa dengan Ywuf dia berseru),'fusuf, hai orang

yoog amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor

sapi yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina

'ai6-*J.i61
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yang kurus-kurus, dan tujuh butir (gandym) yang hiiau dan (tuiuh)

lainnyayang kering, agar aku kembali kepada otang-orang itu,

agar mefeka mengetahui'. Yusuf berkatar'Supaya kamu bertanarn

tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa: maka apa yang kamu

tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuh 3

kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang taiuh tahun yang

amat sulit, yang menghabiskan apayang kamu simpan untuk

menghadapinya (tahun sulit), kecaali sedikit dari bibit.gandumyang 
u,'

kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang tf

padanya manusia diberi huian (dengan cukup) dan di masa itu

merekamemetas anggur'." (Qs. Yuusuf [12]: 43'49) \
:i

tl

Yang dimaksud dengan tata ,3;1ii di sini adalatr raja agung,

Ketika mendekati saat keluarnya Yusuf dari penjara, dia bermimpi

melihat keluar dari Sebuatr sungai.

gQ 
">{'57 

(tuiun ekor sapi betina yang Semuk'gemuk)'

Kata i)7a adalah jamak dari Ar- darL"z:.r' (gemuk), lalu disusul 
i

oleh 7 ekor lainnya yang kurus-kurus. i,

Kata SWartinya kurus-kurus. Sapi yang kurus-kurus itu 
i
ll

muncul menyerang sapi yang gemuk-gemuk lalu memakan mereka. 
i,

Maknanya adalah, Ul: ;l (sesungguhnya aku telatr bermimpi l

melihat), akan tetapi diungkapkan dengan bentuk mudhari' ftata kerja

yang menunjukkan peristiwa yang sedang atau akan terjadi) untuk

lebih menghadirkan gambarannya. Demikian juga dengan redaksi

"$Lt- (dimakan oleh) dirrgkapkan dengan bentuk mudhari'untuk t
menghadirkan gambarannya.

630 TAFSIR FATHUT QADIR



\

Kat a JGJlt adalah bentuk jarnak i*i i$;r, dan qiyasan

jamaknya adalah "\.ihb,karena mengikuti pola kata lyi a* ,pif tidat

dijamakkan menjadi .1tli, tapi dialihkan dari qiyas untuk diserasikan

dengan kata 9l).

;A+!W'67i <aan tujuh bulir [gandum). Kalimat ini di-
,, , . L:

athf-kan kepada kalimat 

"fi'{ 
$uiuh elcor sapi). Yang dimaksud

dengan ,i- 6,o"9 hiiau) adalatr telah muncul bijinya,

?*S 3S (dan lainrrya kcring). Yang dimaksud dengan

g{t$ Oang trcring) adalah yang sudatr saatnya dipetik (dipanen).

Maknanya adalatr dan aku juga berrrimpi melihat tujuh bulir lainnya

yang kering. Dia bermimpi bahwa 7 bulir gandum yang kering itir

disusul oleh yang hijau hingga mendominasinya. Kemungkinan

perihal ini tidak disebutkan dalam redaksi Al Qur'an karena cukup

tersirat saat menyebutkan perihal sapi.

\X1 Sl- g"t orang-orang yang terkemuka). Ini adalah

panggrlan yang ditujukan kepada para pemuka kaumnya.

{A;3 rt ;$ (terangkanlah kcpadatu tentang ta'bir mimpiht

l'rz) maksudnya adalah, beritahulatr alnr mengenai kepastian mimpi ini.

<;i; (-n)t K bL fiitil kamu dapat itenakbrrkan mimpi)

maksudnya adalah, jikakalian mengerti penakwilan mimpi. faail.t

(da.ri kalimat <riji) adalatr kata turunan dari #r 3*
(penyeberangan sungai), makna kalimat jdt 'o7 (aku menyeberangi
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sungai) adalah aku mencapai tepinya. Jadi, rrllr tri (penalon'it *i*pi;

adalah yang memberitatrukan talorilan perihalnya'

Az-Zajjaj 'berkata, "Huruf laz

untuk menerangkan, Yakni 
';tlp

menakwilkan), Kemudian menerangkan dengan mengatakan $iA

(unhrk mimPi)."

Ada yang berpendapat bahwa fungsinya untuk menguatkan'

dan diakhirkannya penyebutan fi'l $atakerja) yang berfungsi padanya

untuk menjaga Pemisah.

Firman-Ny a, ,$ 3;51(jG lueretca meniawab, "[Itu] adalah

mirnpi-mimpi yang kosong').Ini adalah kalimat permulaan sebagai

jawaban atas pertanyaan yang diperkirakan

Kata L6b(yi uaAun bentuk jamak daxi L&b, yang artinya

campuran sayuran, atau rerumputan dan serupanya. Maknanya adalah

mimpi yang bercampur aduk' Kata {l'Ll adalatr jamak d*i ilt
(mimpi), yang maksudnya adalah, mimpi bohong yang tidak ada

hakikatnya seperti halnya bisikan hati dan godaan syetan' Benttrk

idhafah di sini (diubah dalam bentuk kata majemuk yakni 3fr

kepada g\)bermakna i, (dari atau termasuk). Kata r:i;l aiseUutkan

dalam bentuk jamak kendati sang raja hanya melihat satu mimpi

adalah bentuk mubalaghah (hiperbola) dari mereka dalam

menyifatinya sebagai mimpi kosong (tidak bermakna)' Kemungkinan

juga sang raj,a bermimpi yang lain, namgn Allah swT tidak

mengisahkarlnya kepada kita.

r pada lataz}r

'F i,f (ika

(lj,I! berfrrngsi

kamu dapat 
1'r
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'rli, ,itVi *-tU, P t7: @an liami sekali-koli tidak tahu

menakbirkan mimpi itu). Az-Zajjaj berkata, "Maknanya adalah tidak

dtrpat menakwilkan mimpi yang kacau balau. Mereka menafikan dari

diri mereka pengetahuan tentang sesuatu yang tidak ada takwilzrnnya,

dan bukannya penafian pengetahuan tentang takwil secara mutlak."

Ada yang mengatakan, bahwa mereka menafikan dari mereka

penakwilan secara mutlak, dan mereka tidak mengatakan bahwa

mimpi ini tidak ada takwilannya. Ada juga yang mengatakan, bahwa

mereka bermaksud menepiskan itu dari, pikiran sang raja sehingga

tidak terganggu oleh mimpi itu. Jadi, penafian tentang pengetahuan

takwil mimpi itu bukan yang sebenarnya.

Firman-Nya: l+. V ,sii J6 (Dan berkatalah orang yang

selamat di antara mereka berdua) maksudnya adalah, dari antara

kedua pemuda tersebut, yaitu pembuat minuman yang telah

dipesankan Yusuf, yaitu: 4;: 3-b.- AjLd (terangkanlah

ke adaanku kep ada tuanmu).

-tA t" f"i$ gon teringat [kepadal Yusuf sesudah beberapa

waldu lamanya). Kalimat 'filj aiseAutkan dengan huruf dal dibaca

menurut qira'ahJumhur, dan ini adalah qira'ahyang fasih. Maknanya

adalatr si pembuat minuman itu teringat akan Yusuf dan apa yang

pernah disaksikannya pada Yusuf berupa kepandaian menakwilkan

mimpi. Kalimat ini dibaca juga dengan huruf dzat (i\r1). Makna

kalimat et f; (;esudah beberapa wahu lamanya) adalah Jg 'r*.

(setelah beberapa waktu lamanya), seperti juga firman-Nya: 'A rly
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2":iJi (Sampai trepada suatu wahu yang ditentukan) (Qs. Huud

I l]: 8) maksudnya adalah, #1 Jt (t i"gga suatu waktu).

Ibnu Darastuwaih berkata, "Kata illitiaaf< bermakna F' oV

kecuati dengan membuang mudhaf dan menempatkan mudhaf ilaih '!

pada posisinyu. S"ut *-akan dia mengatakan,{t g fi.ift': atan 
"tii.

'{,t rt (dan dia teringat (kepada Yusuf) setela}r beberapa waktu'

lamanya). fata iili3uga berarti golongan manusia yang banyak."

Al Akhfasy berkata, "Kata ini adalah bentuk tunggal rutmun

bermakna jamak. Setiap jenis hewan disebut iif." 
:

Ibnu Abbas dan Ikrimah.membaca $'; dengan yi 3n, yary 
:

maknanya adalah ol6-J"- ti6.(setelatr sebelumnya lupa). Contohnya 
,

ungkapan seorang penyair,

)itre;;l-,stir-k "-*#f Y *i'.xl
"Aht telah lupa, padahal dulunya aht tidak lupa alan perkataan

demikian juga masa yang mengalir bersama akal."

Kata ini dibentuk pula dari \4)l - 'ar? - iil yang artinya dia L

lupa. Al Asyhab Al Uqaili membacanya itfr., dengan harakat kasrah

pada huruf hamzalt, yang art;nya . S 'r{ '(setela}r mendapat

kenikmatan) maksudnya adalah, nikmat selamat (dari penjara).

.$13-{sY1 @t* akan memberitaknn kepadamu tentang

[orang yang pandaiJ menakbirlcan mimpi i/z) maksudnya adalatr, aku

akan memberitatrukan kepadamu dengan cara aku tanyakan kepada I

orang yang mengetahui penakwilanny4 yaitu Yusuf.
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I

.a

gJ"iE (maka utuslah aku [kepadanya\. Dia berbicara kepada

sang raja dengan kalimat penghormat an, ataudia berbicara kepadanya

dan para pemuka yang sedang bersamanya. Dia meminta kepada

mereka agar mengutusnya kepada Yusuf untuk menceritakan

kepadanya mimpi sang raja sehingga dia bisa menakwilkannya, lalu

dia kembali kepada sang raja.

Firman-Nya: t5 b-;at fA Jf; [setetah pelayan itu

berjumpa dengan Yusuf dia berseruJ, "Yusuf hai orang yang amat

dipercaya, terangkanlah kcpada lmmi') maksudnya adalah, hai Yusuf.

Pada redaksi ini ada kalimat yang dibuang, perkiraannya adalah maka

mereka pun mengutusnya kepada Yusuf, laIu dia pun menemuinya

kemudian mengatakan kepadanya, "Yusuf hai orang yang amat

dipercaya.. .." Maknanya adalah beritahukanlah kepada kami

mengenai mimpi melihat 7 ekor sapi.... Namun kalimat ini (yakni

bahwa itu mimpi) tidak disebutkan dalam redaksi ini karena dianggap

bahwa Yusuf telah memahami bahwa itu adalah mimpi, dan bahwa

yang diminta darinya adalatr penakwilannya.

qUS JL6,.F (agar aku kembali kepada orang-orang itu)

maicsudnya adalah, kembali kepada sang raja dan para pemuka yang

bersamanya.

'bi$-;{Xl (agar mereka mengetalui), penakwilan mimpi ini,

atau mengetatrui kelebihan dan pengetahuanmu dalam menakwilkan

mlmpl.

Firman-Nya: 3;;j 36 (Yusuf bbrkata, "supaya kamu

bertqnam...'). Ini adalah kalimat permulaan sebagai jawaban atas

pertanyaan yang diperkirakan sebagaimana kalimat lainnya yang

serupa dengan ini.

[-
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$ .u,g .{ {t"i"t tahin [lamanyal sebagaimana biasa)

maksudnya adalatr, 7 tafiun secaxa berturut-turut. Ini dalah bentuk

mashdar, ada juga yang mengatakan hal (ketetartgan kondisi), yang

maksudnya adalah, +rir'r (dalam keadaan seperti biasanya). Ada juga

yang mengatakan batrwa ini adalah sifat untuk k*'& (wuh)

maksudnya adalah,'*lS (V*g biasa).

Abu Hatim menceritakan dari Ya'qub, bafuwa dia membacanya

(li. oemiti an qira'ah yang diriwayatkan oleh Hafsh dari Ashim.

Keduanya adalatr dua jenis logat (iJ'r aan 63)'

Al Farra' berkata, "Diharakatinya hamzah karena mengandung

huruf hatqi (hr[uf yang dibunyikan dari kerongkongan). Demikian

juga setiap kata yang awalnya diberi harakat fathah dan huruf

keduanya sulatn. Untuk kelimat-katimat tertentu dibolehkan untuk

diharakati.

Yusuf AS menakwilkan 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk

sebagai 7 tatnrn yang subur, sedangkan 7 ekor sapi yang kurus sebagai

tatrun paceklik. Begitu pula menakwilkan 7 bulir yang hijau dan 7

bulir yang kering.,Tujuh bulir yang hijau ditalonilkan dengan

ungfl<apan:

4t O',iiirf*6 lmaka apa yang kamu tuai hendaHah

kamu biarlan di bulirtya) maksudnya adalah, apa yang telah kalian

petik di setiap tahunnya di antara tahun-tahun yang subur itu, biarkan

tetap pada bulirnya dan jangan dipisatrkan dari bulirnya agar tidak

dimakan oleh rayap (dan serupanya), kecuali sedikit saja yang

dimakan pada tatrun-tahun subur. Karena kalian memang hanrs

memisahkannya' dari bulirnya dengan mengeluarkannya (dari

kulitnya). Di sini hanya dicukupkan bagian yang akan dimakan tanpa
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menyebutkan bagian benih, karena telah diketahui dari ungkapan:

';t;;i (s up ay a kamu b e r t anam).

Firman-Ny a: A; ):r'q. ,t(-? (Kemudian sesudah itu akan

datang) maksudnya adalah, setelah 7 tahun yang subur itu akan dating

musim berikutnya, yaitu:

\b "A Qujuh tahun yang amat sulit) maksudnya adalah, 7

tahun musim kering yang menyulitkan manusia.

|!?XY 'Jtk- Oang menghabiskan apa yang kamu simpan

untuk menghadapinya [tahun sulit) dari biji-bfiian yang dibiarkan
pada bulirnya. Penyandaran kata "menghabiskan" kepada "tahun-
tahun sulit" adalah bentrk kiasan. Maknanya adalah dimana pada

masa itu manusia atau para pemiliknya memakan persediaan yang

telah dipersiapkan untuk masa tersebut, yakni yang disimpan untuk

masa tersebut. Kalimat ini sama dengan kalimat, Ub 6]tii (siang

harinya berpuasa). Contohnya ungkapan seorang penyair,

i:'t u G"!)ti ?; |ilI:r

"Siangmu, wahai yang terpedaya, adalah kelalaian dan kelengahan,

sementara malammu adalah tidur dan kchampaan adalah pasti
untukrnu."

'o#qV*S@ecuati sedikit dari bibrt gandum yang lamu

simpan) maksudnya adalah, biji yang kalian simpan untuk ditanam

kembali. Karena menyimpan bibit berarti menjaga waktu.

it,ui\i; ):r G":$W

I
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Abu ubaidah berkata' "Makna '"# adalah o:Tj;

latakan, osifr (menYrmPan).(menyimpan). Ada juga Yang m€ng

Firman-Nya: 'ii€^- ))i 36\ L{i- ,ye-i'6 6D $, L, ,*.?
(Kemudian setelah itu aftan datong tahun yang padanya manusia

diberi hujan [dengan cukupJ dan di masa itu mereka memeras

anggur) maksudnya adalah, setelah musim kering yang menyulitkan

itu akan berubah menjadi tatrun-tahun yang subur. Jadi, kata penunjuk

itu menunjukkan kepadanya i6ir yang artinya tahun.

Kata 36. pada kalim at 6(fi Lle- y- Oang padanya manusia

diberi hujan [dengan cukup) berasal aari i56fi utuu Lpt, yang

artinya hujan. Contohnya ',.P't\i i*ir - otb artinya adalah hujan

mengenai tanah. Sedangkan kalimat 6i, Wr 'rXir ilr ,>v artinya

adalalr Allah menurunkan hujan ke negeri ini. Jadi, makna 36,L6-
adalah manusia diberi hujan.

't i*.- y-.5 (dan di masa itu mereka tnemeras anggur)

maksudnya adalatr, memems sesuatu yang biasa diperas seperti

anggur, simsim dan zaitun. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya

adalah memeratr susu. Ada juga yang mengatakan bahwa makna

'aip- adalatr selamat. Kata ini dibentuk dari kata i;ii, (tempat

perlindungan) yang artinya iri.iiir (tempat menyelamatkan diri).

Abu Ubaidah berkat a, "Kata 'loSt *1in a adalah hi;,jr a*
itlliir (tempat berlindung atau tempat menyelamatkan diri).

Contohnya ungkapan seorang penyair,

a
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,r*;:?kL ok ut . ,.1 .ot, t. 
,^ , ra r.C)rr,. f Je:*r- U)V

'Saat diburu mencari perlindunganya.ng tidak dapat melindungi,

dan sungguh itu tempat berlindungnyctyang binasa'.

Kalimat 9rA.l2W! artinya adalah aku berlindung kepada si

fiilar,." "

Hamzah dan Al Kisa'i membaca 'Ai46- menjadi otlgX.

Kalimat ini dibaca juga isz|aii. yang artinya diberi hujan. Contohnya

firman Allah Ta'ala,(ViC*#ii6;V (Dan Kami turunkan dari

ctwan air yang banyaktercurah)(Qs. An-Naba' [78]: 14).

Ibnu Ishaq dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dad Mujahid,
dia berkata, "Ketika hendak keluar dari penjara, Yusuf mengatakan

(berpesan) kepada penyuguh minuman,'Terangkanlah keadaankrr

kepada tuanmu, yakni raja agung, tentang kondisi diriku yarrg

dizhalimi dan dipenjarakan bukan karena kesalahan apa pun'. Dia
kemudian menjawab, 'Aku akan melakukannya'. Setelah dia keluar
dari penjara, dia dikembalikao kepada tugasnya, maka dia pun senang

dengan itu dan syetan membuatrya lupa untuk menyampaikan kepada

raja mengenai apa yarLg dimintakan Yusuf supaya disampaikan
kepadanya. Setelatr itu Yusuf pun masih tetap tinggat di penjara

selarna beberapa tahun. Kemudian sang raja, yaitu Rayyan bin Al
Walid bermimpi yang membuat dirinya ketakutan. Dia kemudian
menyadari bahwa itu akan terjadi namun tidak tahu penakwilannya,

sehingga raja pun mengatakan kepada para pemuka kerjaannya yarLg

hadir di sekitarnya, '€:"5 :31;e U "*LUgQ yfij& r;J 4L

,"' {- 33 * ,; W @esungguhnya aht bermimpi melihat tujuh

elror sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh elcor sapi
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betina yang hrus-latrus, dan ruiuh butir [gandumJ yang hijau dan

tujuh bulir lainnYa Yang kering).

Tatkala penyuguh minuman mendengar prihal mimpi itu dali

sangrajadanpertanyaannyamengenaipenakwilannya'dialangsung
teringat akan Yusuf yang pernah menakwilkan mimpi dirinya dan

teman sepenjaranya serta bukti kebenaran. dari penakwilan yang

dikatakan oleh Yusuf. Dia langsung berkata, *U41A @t*

alrsn memberitalcan lcepadamu tentang [orang yang pandai]

m e n alrb ir lmn mimP i i t u)."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai finrnan-

Nya, # 3fr (mimpi-mimpti yang l<osong), dia berkata'

.,Maksudnya adalah mimpi yang tidak jelas (bunga tidur belak)."

Abdurrazzaq, At Firyabi, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrrndzir, Ibnu

Abi Hatim dan Atu Asy-syaikh meriwayatkan dari beberapa jalur

dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, $'tA f'$ go" teringat

ftrepadaJYusufsesudahbeberapawahulamanya),diaberkata,
"Maksudnya adalatr setelah beberapa waktu lamanya'"

Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu daxi Mujahid, At

Hasan, Ikrimah, Abdullah bin Katsir dan As-Suddi'

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkat4

"Maksudnya adalatr setelatr beberapa tahun'"

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari

Qatadatr mengenai firman'Ny u, ?fr€i\Ll (terangkantah pepada

lrami tentang tuiuh.elmr sapi), dia berkata, "Kegemukan itu adalatr

tatrun-talnrn yang subur, sedangkan kekurusan adalah tahun-tahun

yang gersang. Tujuh bulir yang hijau adalah tahun-tahun subur dimana

tanah menumbuhkan tanam-tanamannya, tetumbutrannya dan buatt-
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buahannya, sedangkan yang kering adalah musim paceklik dimana

tanah tidak menumbuhkan apa-apa."

Abdrxrazzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari Ikrimah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,gqt lilt ,f ,y.-'w 'n #ht: gkj yf3 lii-'n 'ry u
"u'*bu, gi4bf '# ofl ,;r'#pt6,ar(; * li,;:r,J.)tj
,:,+qt iS:sq il6"- * lt ,,:;:jt t$f 3e li 7ti?tr' a,i;3 ekj'd"i
jlii' ii oJ*" "oi 't6l 'a:*'t (Sungguh aku kagum terhadap yusuf,

lremuliaannya dan kesabarannya. Semoga Allah mengampuninya,

yaitu lrcttlra dia ditanya tentang tujuh ekor sampi yang kurus dan

njuh elrar lainnya yang gemulc Seandainya alat berada pada
posisinya, tentu aku tidak akan memberitahukan kepada mereka

hingga terlebih dahulu alru mensyaratlmn kepada mereka agar
mengeluarlmn aku dari penjara. Sungguh aku kagum terhadap Yusuf
dan kesabarannya serta kemuliaannya. Semoga Allah
mengampuninya, yaitu ketika datang utusan kepadanya untuk
mengeluarkannya dari penjara. Seandainya aht berada pada
posisinya, tentu aku akan langsung menghampiri pintu untuk keluar,
namun dia malah menginginkan agar memiliki alasan).u76

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mtrndzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari Ibnu Abbas mengbnai firman-Nya, 'oj# q{qt *S @ecuati

sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan), dia berkata,
"Maksudnya adalatr kalian simpan."

76 Mursal.
Hadits ini dinukil oleh Ibnu Jarir (12/139) dan Ibnu Katsir (2/481).
Ibnu Katsir berkata, "Hadits ini mursal."
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f"*,rai*'mengenai firman-Ny a, ';4ffi-gij (dan di masa ihr

mereka memeras anggur), dia berkata, "Maksudnya adalatr anggur

dan minyak."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan' darinya

*"rg.rrai firman-Nya, d,6i lti y. (lans padanyq manusia diberi

hujan [dengan culatpJ), dia berkata, "Maksudnya adalah mereka

mendapatkan hujan pada tahun-tahun tersebut. Sedangkan firman-

Nyu, itieS- O; (dan di mosa itu merepa memeras anggur)

maksudnya adalah, pada tahun-tahun tersebut mereka memeras anggur

dan buah-buahan lainnYa."

Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi

Hatim dan Abu Asy-Syaikh juga meriwayatkan darinya mengenai

firman-Nyu,'tt6-*:J @q" di masa itu mereka memeras anggur),

dia berkata, "Maksudnya adalah mereka memerah susu'"

Ibnu Jarir dan Abu Asy-syaikh juga meriwayatkan darinya

mengenai firman-Ny u, ?6 8r .ir b J3-? (kemudian setelah itu akan

datang tahun), dia berkata, "Memberitahukan kepada mereka tentang

sesuatu yang mereka tanyakan kepadanya. Seakan-akan Allah

mengajarkan kepadanya bafuwa pada tahun-tahun itu manusia akan

mendapatkan hujan, dan pada masa itu juga mereka memerah biji-biji

simsim untuk mendapatkan minyak dan memeras anggur trntuk

mendapatkan minuman serta zaitun untuk mendapatkan minyak."

{r- . 
3V clw 43 Jt6; lt 3;$ t'E (5,'- 4v;$,1$\ 36t

e Jlj,-'| ;s !LlW(, J6 @ eb &,i"'.;,#, ;l'"rrt *jl
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CG iif 2fi LU 16';- u +& W6 ;it,;rs 6i r.,rt
@ q;e:t# frb -t :it & * {;t\1:';ri

,,,;, UJrj S@,ry9\';{";S';J:ili

#u;A{,i&9l
Jy,; U'i3rI..i ,;frl1t-

r-rb-ji$ti.i{",FJG'

xi' L" qrV:{, *N O &A.& a:S @,+ L4;
'r.ifr,7i1{i)4{j@(*;:ttA'n*S;lXS$V;,#,

ti;:i$tlJt1
(Raja berkata, 'Bawalah dia kepadaku,. Maka tatkala utusan itu

datang kepada Yusuf, Yusuf berkata, 'Kembalilah kepa:da tuanmu
dan tanyakanlah kepadanya bdgaimana halnya wanita-wanita yang

telah melukai tangannya Sesungguhnya Tuhanku, Maha
Mengetahui tipu daya mereka'. Raja berkata (kepoda wanita-wamita
itu), 'Bagaimana keadaanma ketika kamu menggoda yusuf untuk

menundukkan dirinya (kepadamu),. Mereka berkata, ,Maha

Sempurna Allah, kami tiada mengetahui sesuatu keburukan dari
p ad any a'. Is ter i Al Aziz b e r kata,' s e kar an g j e las lah ke b en ar an itu,

akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya
(kepadaku), dan sesungguhnya dia termasuk orang-orflng yang
benar'. (Yusuf berkata), 'Yang demikian itu agar dia (Al Aziz)

mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak berkhianot kepadanya
di belakangnya, dan bahwasanyaAllah tidak meridhai tipu daya

orang-orang yang berkhianat. Dan aku tidak membebaskan diriku
(dari kesalahan)t, karena sesungguhnya nafsu itu selaru menyuruh

65u$M .",+$\ itgl J6j@ {) 3;E 
"? 

iwj ;; t
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kepada keiahatan, kecaali nafsuyang diberi rahmat oleh Tuhanku

SesungguhnyaTuhankuMahaPengarnpunlagiMahaPenyayang.
Dan raja berkata, 'Bawalah Yusuf kepadaku' agar aku memilih dia

sebagai orang yang rapat hepadahut' Tatkala raia telah bercakap-

cakap dengan dia, dia berkata,'sesungguhnya hamu (mulai) hari

inimenjadiorangyangberhedudukantinggilagi.dipercayapada
sisi kami'. Yusuf berkata, 'ladikanlah aku bendaharawan negara

(Mesir); sesungg.uhnya aku adalah orang yang pandai meniaga lagi

b erp en g etah uan'. D emikianlah Kami memb eri ke dudukan kep ada

Yusuf di negeri Mesir; (dia berkuasa penuh) pergi menuiu kemana

sajadiakehendakidibumiDfesirituKamimelimpahkanrahmat
Kami kepada siapa yang Kami kehendaki dan Kami tidak menyia-

nyiakan pahala orang-ordng yang berbuat baile Sesungguhnya

pahala di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan

selalu bertakwa"' (Qs' Yuusuf [12]: 50-57)

Firman-Nya: -), ggtAES'63 G"io berkata' "Ba'n'alah dia

kepadaht'). Pada redaksi ini ada kalimat yang dibuang sebelumnya'
-^-^l^ -ana

,"l*ru*lrra adalah kemudian utusan itu kembali ,':,:t,i:'^*:I:
,il rr#;;ahukan kepadanya apa yang tetatr diberitahukan

oleh Yusuf tentang penakruilan mimpi tersebut'

Sang raja lantas berkata kepada orang-orang yang hadir di

sekitarnya, .* F(bawalah dia kepadah) maksudnya adalah' Yusuf'

Diainginmelihatryadanmengetahuiperhalnyasetelahmengetatrui
keutamaandariapayangdikemukakanolehutusantersebut'yaitu
menakwilkan mimPinYa'

JiSt{;6 (matta tatkala datang kepada Yusuf utusan itu)

maksudnya adalatr, utusan tersebut datang menemui Yusuf' dan
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mergintanya untuk menghadap sang raja serta menyuruhnya keluar

dari penjara.

36 @io berkata) maksudnya adalah, Yusuf berujar kepada

utu.san tersebut: 43 lt(7ii (KemOalilah kepada tuanmu). Makna

(43t<xa adalah '!;i (majikanmu). Maksudnya adalah, kembali dan

temuilah majikanmu

<,r, 4 /.('.
J**.r iFr,, ,fi;tAi SVCIIC;, gan tanyakanlah kepadanya

bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya).

Yusuf menyuruh pelayan itu untuk menanyakan kepada sang raja

mengenai hal itu dan dia bertahan untuk tidak keluar dari penjara serta

tidak langsung menerima panggilan sang raja. Hal ini untuk

menunjukkan' bahwa orang-orang tentang keterbebasan dirinya, dan

balrwa dirinya telatr diztralimi oleh rekayasa isterinya Al Aziz dengan

kezhaliman yang sangat nyata. Namun demikian Yusuf AS tetap

menyikapinya dengan lembut dan sabar serta tidak tergesa-gesa. Ini

sungguh di luar gambaran logika. Karena itulah disebutkan dalam

Ash-Shabihdari sabdaNabi SAW, *\'ibi 1 6 ih!;t eq "itt

'gf$ (Seandainya aht tinggal di penjara selama masa tinggal Yusuf,,

tentu aht menerirna ajakan si pemanggil tersebut).77 Maksudnya

adalatr utuqan yang mengajaknya menghadap sang raja.

Ibnu Athiyyah berkata, "Sikap Yusuf ini adalah sikap kehati-

hatian dan kesabaran serta upaya untuk membersihkan nama baiknya.

Hal ini karena dia khawatir bila dia keluar dan menerima kedudukan

dari sang raja, tidak sampai menyinggung tentang kesalahan (yang

dituduhkan kepadanya), sehingga orang-orang yang memandang

77 shahih.
HR. Al Bukhari (6992) dan Muslim (l/133) dari hadits Abu Hurairah.
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dirinya dengan mengatakan, 'Inilah orang yang pernah menggoda

isterinya Al Aziz'."

Yusuf berkata: ;;:$34('(e4 (Dan tanyatranlah kepadanya

bagaimana halnya wonita-wanita) tanpa menyinggung secara

langsung isteri Al Aziz untuk menjaga wibawa Al Aziz di hadapan

sang raja, atau karena mengkhawatirkin rekayasa si wanita itu dan

karena dampak negatifirya yang terlalu besar. Yusuf sengaja

menanyakan prihal tangan wanita-wanita yang tergores pisau dan

tidak menanyakan tentang godaan mereka terhadapnya dengan

maksud untuk membebaskan dirinya dan tidak menisbatkannya

kepada mereka. Karena itu, dia tidak menisbatkan penggodaan kepada

isterinya Al Aziz kecuali setelatr wanita itu menuduhnya dan dia

sendiri berlepas diri.

Hal ini ditegaskan oleh ungkapan global selanjutnya, dimana

Yusuf berkata: "fi: b& ,{" Ly (sesuns*hnya Tuhanku, Maha

Mengetahui tipu daya merefra). Yusuf menjadikan ilmu Allah SWT

terhadap tipu daya mereka adalah cukup daripada menyatakan secara

jelas.

Firman-Ny 
", 

-*rt e J:,;'|;S !t-;$( JG 6oi" berkata

[kepada wanita-wanita ituJ, "Bagaimana keadaanmu ketikn kamu

menggoda Yusuf untuk menundukknn dirinya [kepadamuJ'). Ini
adalah kalimat permulaan sebagai jawaban atas pertanyaan yang

diperkirakan. Seakan-akan yang dikatakan adalah, lalu apa yang

dikatakan oleh sang raja setelah utusan itu menyampaikan kepadanya

apa yang dikatakan oleh Yusuf.

Kata L^tijt artinya perkara besar dimana yang mengalaminya

layak untuk diajak bicara secara khusus. Maknanya adalah t\'j:iS U
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N ,f 'Jri ,fr:ti (bagaimana keadaan kalian ketika kalian

menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepada kalian).

Tentang makna t<ata i;1Tl (penggodaan) telah dipaparkan

sebelumnya. Kata 'aStt)Jt dinisbatkan kepada para wanita itu, karena

masing-masing mereka melakukan itu sebagaimana yang telah

disebutkan sebelumnya. Orang yang masuk dalam pertanyaan sang

raja ini adalah isterinya Al Aziz. Atau maksud penisbatan itu kepada

mereka karena secara umum mereka melakukan itu sebagaimana

halnya isterinya Al Aziz. Hal ini bertujuan untuk menghindari
perffiaan secara jelas yang menisbatkan kepdda wanita itu, karena dia
adalah isteri menterinya, yaitu Al Aziz.

Setelah itu mereka menjawab: ;it,3.L.ai lUereka berkata,

"Maha Sempurna Allah') maksudnya adalah, Kami berlindung kepada

Allah.

& o, $"8ry6 (kami tiada mengetahui sesuatu keburukan

dari padanya) maksudnya adalah, tidak ada keburukan yffig

dinisbatkan kepada Yusuf. Sejak saat itu; ait;a''V*,!16 Qsrcrt Al Aziz

berkata) untuk membersihkan ftrma baik Yusuf dengan mengakui
batrwa rayuan dan upaya menggoda tOfsebut muncul dari dirinya.

4-.i1 .. -.1j+tr,soz,,o. '6€fi lsekarang jelaslah kebenaran ifz) maksudnya

adalah, saat ini permasalatrannya menjadi jelas dan kebenaran telah
terlihat.

Kata $7^Zlberasal dari're-sehingga dikatakan'u#. Kata

ini juga seperti kata\F danr$J!.Demikian yang dikatakan oleh Az-

TAFSIR FATHUL QADIR 647



Zajjaj. Asal makn"tuoA adatah mencabut dari akarnya. Contohnya

ip W (rambutrya botak).

Contoh lainnya adalah ungkapan Qais bin Al Aslat,

a olr'^fit ;ar'"j
"Wan telah memangkas kcpalaht, sehingga

aht tidak dapat merasakan tidur kecuali tidur ringan'"

Maknanya adalatr, telah terputus kebenaran dari kebatilan

bersamaan dengan tampak dan jelasnyakebenaran itu.

Contoh lainnya adalah:

lP'o;t|6;; rl ttYUjs
lz ., .. 9. '.t!.t , .7trrrt {U Pt,.i n. i

aa

" Siap a y ang menyampaihan c akar an dar ihl, maka

dia itu pendusta, larena telahielas keberuran dari yang zhalim."

Ada juga yang mengatakan, bahwa kata itu berasal dari kata
't:r4t (bagian), sehingga maknanya adalah telah jelas bagian yang

bathil.

Al Khalit Llrkata, "Maknanya adalah telah tampak kebenaran

setelah sebelumnya tersembunyil"

SetelaS itu wanita tersebut menjelaskannya dengan berkata: ij

"+.;i,;"1::ri @tattah yang menggodonya untuk menundukkan dirirrya

[trepadafu), dan sebenarnya Yusuf tidak berusaha menggoda didlQ.

6)9tt'lfrb (dan sesunggufutya dia termasuk orang-orang

yang benar) ketika dia mengatakan batrwa dirinya terbebas dan
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menisbatkan penggodaan itu kepadanya. Yang dimaksud dengan kata

$fi @ekarang)adalah saat dia mengatakan perkataan ini.

Firman-Nya: ,-3fu,A { 3j &-6i [Y^rf berkntaJ, "yang

demikian itu agar dia [Al AzizJ mengetahui bahwa sesungguhnya aht
tidak berlrhianat kepadarrya di belakangnya'). Mayoritas ahli tafsir
berpendapa! batrwa ini berasal dari perkataan Yusuf AS.

Sementara At Farra' berkata, "Tidak jauh kemungkinan
disambungkan perkataan orang dengan perkataan orang lain bila ada

indikasi yang menun$ukkan kepada masing-masingnya yang sesuai

dengannya."

Kata penunjuk Af' menunjuk*an kepada kejadian yang

dilakukannya ltu, yaitu verifikasi dan sikap kehati-hatian Yusuf.
Maknanya adalah aku melakukan itu agar Al Aaz tahu bahwa aku
tidak pernatr berkhianat kepadanya pada isterinya tanpa

sepengetatruannya

Kata ,-3f\berada pada posis i nashab karena berfungsi sebagai

ftal. Maksudnya adalah, & "q,G fj (sedang dia sedang tidak sedang

bersamaku), atau 'eUb 6'ij (sedang aku sedang tidak bersamanya).

Satu pendapat menyebutkan, bahwa Yusuf mengatakan itu
ketika masih di dalam penjara setelah utusan itu memberitahukan apa

yang dikatakan oleh para wanita itu dan apa yang dikatakan oleh
wanita itu (isteri N Aaz). Ada juga yang mengatakan, bahwa Yusuf
mengatakan ihr ketika dia sudah berada di hadapan sang raja.

Penafsiran pertama dalam hal iniyang lebih tepat.

Sebagian kecil ahli tafsir berpendapat, bahwa ini adalah

perkataan isteri Al Aziz. Maknanya adalah perkataan yang aku

katakan itu yang membebaskannya dan yang menyatakan bahwa
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penggodaan itu dariku bertujuan agar Yusuf mengetahui batrwa aku

tidak mengkhianatinya dengan menisbatkan kesalatran itu kepadanya

padatral dia tidak melakukannya, ketika dia tidak sedang bersamaku'

Atau ketika aku sedang tidak bersamanya

1ry{fi $o*s.:r:.;v (dan baltwa Alloh tidak meridhai tipu

doyaorang-orangyangberkhianat)maksudnyaadala}r,AllatlSwT
tidak akan mengukuhkan dan tidak membenarkan rekayasa orang

yang suka berkhianat. Atau AUah swT tidak akan memberikan

petunjukdalamtipudayamereka,sehinggamerekamelakukannya
dengan cara yang menimbulkan dampak yang abadi Cidak pernah

terbongkar).

Jika ini berasal dari perkataan Yusuf, maka ini merupakan

sindiran bagi isteri Al Aziz, karena dialah yang melakukan tipu daya

dan mencoba berk*rianat kepada suaminya, dan juga sebagai sindiran

bagiAlAztzkarenatetahmembantuisterinyauntuk
memenjarakannya setelah mengetahui Yusuf terbebag dari kesalahan

yang dituduhkan kePadanYa

Firman-Ny a, ir$t;J7: (Dan aht tidak membebaskan diriku

[dari kesalahanfi. Jika ini dari perkataan Yusuf, maka ini termasuk

bentuk serangan terhadap dirinya dan tidak mensucikan diri sendiri

kendati dia dan orang lain telah mengetahui batrwa dia terbebas serta

telah sangat jelas sejelas matahari. Di samping itu, wanita tersebut

telah mengakui kesalaharurya yang telah dituduhkan kepada Yusuf,

dan para wanita yang menggores jarinya pun telah menyatakan, Yusuf

tidak bersatah dalam tuduhan itu. Jika ini berasal dari perkataan isteri

Al Aziz, maka ini sesuai dengan kenyataannya, karena dia telatr

mengakui kesalahan itu dan mengakui penggodaan itu serta

melontarkan tuduhan terhadap Yusuf.
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Ada yang mengatakan, bahwa ini berasal dari perkataan Al

Aziz. Namun pandangan ini sangat jauh dari mengena- Maknanya

adalah aku tidaklah membebaskan diriku dari berburuk sangka

terhadap Yusuf, dan membantu memenjarakannya setelah mengetahui

terbebasnya dia dari tuduhan itu.

;A\'it6i ,,;ifJl iy (karena sesungguhnva nafsu itu selalu

menyuruh lcepada trcjahatan) maksudnya adalah, sesrurgguhnya ini

termasuk jensi nafsu manusia yang senantiasa menyuruh kepada

kebtrukan karena cenderung kepada syahwaL dipenganihi oleh tabiat

dan sulit menundukkannya serta menahannya.

d,tHC $yqrecuatt nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanta)

maksudnya adatatr, kecuali jiwan-jiwa yang dilindungi oleh Tuhanku

untuk tidak menyuruh kepada keburukan. Atau kecuali pada waktu

rahmat Tuhanku tengatr memeliharanya. Ada yang mengatakan,

bahwa pengecualian di sini adalah p"ogecralian terputus, artinya

bahwa akan tetapi rahmat Tuhanku-lah yang menahannya dari

menyunrh kepada keburukan.

'd 3;A 
"?'il\(se 

sungsahnya Tuhonku Maha P engampun lagi

Mala Penyayang). Ini adalah kalimat yang berfimgsi sebagai alasan

untuk kandungan kalimat sebelumnya, yakni perihal-Nya adaan

banyak memberi ampunan dan rahmat kepada para hamba-Nya.

Firman-Nya: oj!1# "+A$A$J'6: (oo" raia berkota,

"Bawalah Yusuf kepadaku, agar aht memilih dia sebagai orang yang

rapat kepadahl'). Raja tersebut bernama Ar-Rayyan bin Al Walid,

bnkan Al Aziz.

Makna kalimat ;!- tA# (agar aht memilih dia sebagai

orang yang rapat kcpadaku) adalatr agar aku menjadikannya khusus
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bagiku selain diriku. Sebelum itu orang khusus baginya adalah Al '

Aziz.Kata Aii;,r)"1i artinya adalatr meminta pembebasan sesuatu dari

kaitan penyekutuan.

Raja berkata seperti itu karena Yusuf sangat berharga, dan

kebiasaan raja adalah menjadikan hal-hal yang berharga sebagai

sesuatu yang khusus tanpa yang lain.

jk g1(matra tatlcala raja telah bercapap-cakap dengan dia).

Pada kalima.t ini adq kalmat yang dibuang, perkiraannya adalah dia

kemudian mendatanginya (atau menghampirinya), lalu berbincang-

bincang dengannya, yakni tatkala raja berbincang-bincang dengan

Yusuf. Kemungkinan juga maknanya adalah tatkala Yusuf

berbincang-bincang dengan raja. Ada yang mengatakan bahwa

pemaknaan yang pertama lebih tepat, karena dalam majlis raja tidak

tidak ada yang memulai berbicara kecuali yang lebih tinggi

derajatnya

Ada yang berpendapat bahwa pemaknaan yang kedua lebih

tepat, karena raja mengat ut arr, ?l !"9 6:1 iAt 
'"i't JG @i" berkata,

"sesungguhnya kamu [mulaiJ hari ini menjadi orang yang

berkedudukan tinggi tagi dipercaya pada sisi lami'). Kalimat ini

menunjukkan batrwa ketika Yusuf berbicara dengan raja, tampak

padanya sesuatu yang disukai oleh raja dan mendekatkan hatinya

kepadanya, maka raja pun mengatakari perkataan ini kepadanya.

Makna '"* adalah mempunyai kedudukan tagi dapat

dipercaya, dimana dia ditugaskan untuk mengemban apa yang

dikehendaki oleh raja dan raja pun memberinya kepercayaan untuk

mengetahui urusannya, atanuntuk melaksanakan apa yang diwakilkan

kepadanya. Ada juga yang mengatakan, bahwa sesampainya Yusuf ke

hadapan raja dia didudukkan di atas singgasananya, lalu raja berkata,
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"Sesungguhnya aku ingin mendengar darimu tentang penakwilan

mimpiku." Yusuf kemudian menakurilkannya dengan ungkapan yang

jelas dan lengkap. Tatkala raja mendengar itu darinya, dia pun

berkata, A&6:i;$ frlGesunggthtya .kamu [mutaiJ hari ini

menjadi orang yang berkcdudukan tinggi lagi dipercaya pada sisi

komi).

Saat mendensar fu ej$ ;!> iF &1 3G gusuf berkota,

"Jadilranlah alat bendahorcilyan negara [MesirJ) maksudnya adalah,

berilah aku tugas metrgurus negeri yang engkau perintah ini, yaitu

negeri Mesir. Atau jadikanlah aku sebagai bendahara negeri, yaitu
pada posisi menyimpan harta kekayaan negeri. Yusuf AS meminta itu
agar dapat menyebarkan keadilan dan mengfuapuskan kezhaliman.

Melalui media tersebu! dia akan mengqiak penduduk Mesir untuk
beriman kepada Allah SWT dan meninggalkan penyembalran berhala

Ini menu4iulkan batrwa seseorang yang yakin terhadap

ditiryq batrwa bila dia mengemban urusan kekuasaan atau memegang

tampuk kekuasan, maka dia akan menegakkan kebenaran dan

menghancurkan kebatilan, boleh meminta jabatan tersebut. Selain i1u,

seseoratg juga menyebutkan kelebihan atau keahlian dirinya sebagai

bekal untuk meraih jabatan yang diinginkan serta mendorong si
pemberi jabatan untuk me,lryerahkan tugas-tugas kepadanya. Namrm
pembolehan ini bertolak bel4rang dengm rya yang diriwayatkan dari
Nabi SAW yang melarang meminta jabatan dan larangan

menyerahkan jabatan kepada yang meminhnya dan berambisi untuk
memegangnya"

adalah jarnak dari'zif1*, yaitu tempat untuk

Sedangkan kata '54oi, adalah orarig yang

menjaga sesuatu. Maksudnya adalah sesungguhnya aku adalah omng
yang pandai menjaga harta yang biasa eng[au serahkan kepada orang

menyimpan sesuafu.
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yang menj agarLya, aku tidak akan mengeluarkannya kepada selain

penyalurannyr dan tidak menggunakannya selain pada bagian

penggunaannya.

ry Qagi berpengetahuan) maksudnya adalah, mengerti

tentang keberadaan secara keseluruhan dan perinciannya, dan juga

pemasukan dan pengeluarannya.

Firman-Nya: ,frL (k ryKt (Dan demikianlah Kami

memberi keduduftnn kepada Yusufl maksudnya adalatr, seperti

pemberian kedudukan yang menakjubkan itutah kami berikan

kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Ini merupakan ungkapan

tentang kesempurnaan kekuasaan Yusuf dan berlakunya perintah dan

larangannya, sampai-sampai raja pr:n mengikuti pendapatnya, dan

orang-orang pun mematuhi perintah serta laxangannya'

t6-L?qtQ- ([dia berhtasa penuhJ pergi menuiu kemana

saja dia kehendaki di bumi Mesir irz) maksudnya adalah, bisa

bertempat di mana saja yang dikehendakinya. Ini juga rnerupakan

ungkapan tentang kesempumaan kekuasaannya seperti penjelasan

sebelumnya. Ini mengesankan seakan-akan dia berhak bertindak apa

saja di negeri Mesir yang kekuasaannya telah diberikan kepadarlya,

seperti halnya seseorang berhak bertindak apa saja di rumahnya.

Ibnu Katsir membacanya dengan huruf nun. Dia pun berdalih

dengan ayat ini tentang botehnya orang yang yakin batrwa dirinya

akan melaksanakan kebenaran unhrk memegang jabatan atau tampuk

kekuasaan dari penguasa yang lalim bahkan yang kafir. Pembahasan

tentang ini telah kami paparkan dalam pembahasan tentang firman

Allah Sv/T, Wirjt $rft<1'{i @*ianganlah kamu cenderung

lrepada orang-orang yang zhalim) (Qs. Huud [11]: I l3)
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X3 i.t-?r,$; Q{ami melimpahkon rahmat Kami kcpada

siapa yang Kami kehendaki) dari antara para hamba, sehingga Kami

meratrmatinya di dunia dengan limpatran kebaikan dan nikmat

kepadanya, dan di akhirat nanti dengan memasukkannya ke surga dan

menyelama&annya dari neraka.

yang

tidak

akan

i*;$ AU{J (dan Kami tidak menyia-nyiakan pahala

orang-orang yang berbuat baik) datr amal kebaikan mereka

memang dituntut Allah dari mereka. Maknaya adalah Kami

menyia-nyiakan pahala mereka dalam hal ini, dan Kami
mengganjar mbreka dengan ganjaran yang sempuma.

Firman-Nya, 'r?.fi * (Dan sesungguhnya pahala di

akhirat) maksudnya adalah, pahala mereka di aldrirat. Kata ili
(patrala) dirangkaikan kepada a7,5li 1al*rirag sehingga secara harfiyah

b€rarti patrala akhirat bernrjup untuk memadukannya. Karena pahala

mereka yang diberikan Allah sebagai ganjarari bagi mereka adalah di
akhirat kelak, yaittr strga yang kenikmatannya tidak pernah habis dan

wakhurya tidak bernak beraktrir.

V( b3. f ltrun baik bagi orang-orang yang beriman)

maksudnya adalah, itu lebih baik.bagi orang-orang beriman kepada

Allah SWT.

'ofu-VfS (dan selatu bertakwa) maksudnya adalah, menjaga

diri dari melakukan apa-apa yang diharamkan atas mereka. Yang

dimaksud ini adalah orang-orang yang berbuat kebajikan yang telatr

disebutkan sebelumnya. Ini menegaskan, bahwa kabajikan yang

dianggap adalatr keimzlnan dan ketakwaan.
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Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya, -;r$l 3V 6 (bagaimana halnya wanita-wanita), dia

berkata, "Yusuf menginginkan agar dia mempunyai alasan sebelum

Al Firyabi, Ibnu Jarir, Ibnu At Mundzir,Ibnu Abi Hatim, Abu

Asy-Syaikh dan A1 Baihaqi dalam Asy-syu'ab metiwayatkan darinya,

dia berkata, ..Ketika isterinya AL Azizberkata: *;ui(\(Ahttah yaig

menggodanya), Yusuf berkata: ,Ff1;ii{:5 e-'Avl gang demikian

itu agar dia [Al AzizJ mengetahui bahwa sesungguhnya alcu tidak

berkhianat kepadanya di belakangnya). Setelah itu Jibril

mengisyaratkan kepadanya dengan mengatakan, 'Dan ketika engkau

juga menginginkannya?' Maka Yusuf berkata; -,;tfJlij (Oan alat

tidak memb eb as kan diriku [dari ke s al ahanJf'

Ibnu Jarir, Ibnu. Al Mundzir dan Ibmr Abi Hatim juga

meriwayatkan darinya mengenai firman-Nyu, ?{,rt ## (sekarang

jelaslah kebenaran itu), dia berkata, "Maksudnya adalah kebenaran

dan kenyat aanrLy a terlihat j elas. "

Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari Mujahid,

Qatadah, Adh-Dhatrhak, Ibnu Zud darAs-Suddi.

Sa'id bin Manshur dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan Hakim

bin Hizam, dia berkata, #U'Eii:i'&}{t (Yang demikian itu agar

dia [At Azt] mengetahui bahwa sesungguhnya aht tidak berkhianat

kepadanya di belakangnya), lalu Jibril berkata kepadanya, 'Dan tidak

juga ketika engkau melepaskan tali celana?' Sejak saat itu dia berkata:

-rJ;It;:Us (Dan alu tidak membebaskan diritat [dari kesalahan)J):'
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Ibnu Abdil Hakim dalam Fuuh Mishr meriwayatkan dari jalur

Al Kalbi, dari Abu Shalih, dari IbnuAbbasmengenai firman-Ny1 J'6j

*;li$,J4t1jJJ,il$ (dan roja berkata, "Bawalah Yusuf kcpadaha

agu aht memilih dia sebagai or@rg Wry rapat kcpadaht'), dra

berkata, "Ketika uhrsan datang kepadaqra, dia berkata, 'Tanggalkan

pakaian penjaramu dan kenakanlah pakaian banr, lalu berangkatlah

menghadap sang raja'. Para penghmi penjara kemudian mendoakan

kebaikan untuknya. Saat ihr dia bnrsia 30 tahun. Tatkala raja

melihafinya, dia mendapatinya sebagai seomng pemuda yang masih

bdia, maka raja pm berkata, 'Apaloh dia mengetahui (takbir)
mirnFilnr, pdahal para tukang sihir dan para dukm saja tidak

meng€*ahuhya?' R4ia tersebut hntas menyuruhnya duduk di
naAapamnya dan berkat4 'Jaugm takut'. Lalu raja menyematkan

kahmg yang terbuat dari e,mas dm mkaim yang terbuat dari sutera,

lantas memberinya tunggangan dengan pelana berhias bagaikan

tunggangm raja Setelah itu ditruuyikanlah tetabuhan di Mesir (yang

, bahwa Ytrsuf sebagai tfialifahya sang raja"

Sa'id bin Manshur, Ibnu Al Mrmdzir, Ibnu Abi Hatim dan Abu
Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berlota, "Raja
mengatakan kepada Yusuf, '6[g ingin agar cngkau me,lryertaiku

dalam segala unrsaolctr kocuali urulan keluargaku, karcna aku merasa

tidak terhormat e,nglau tnakan bersmaku'. Idaka Yusuf prm mrah
dan berkata, 'Alnr yang lebft berhak rmtuk merasa tidak terhorma!
l<ar€na al<u adalah ketunman Ibmahim kekasih Allah, alnr adalah

keturanan Ishaq sembelihan AllalL dan aku adalah putera Ya'qub sang

nabi Allah'."

Ibnu Jarir,Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-syaiktr meriwayatkam

dari Syaibah bin Na'amah Adh-Dhabbi me,ngenai firman-Nya, ,#
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.t-iril;tt {p gaai*anlah alat bendahara'nan negara [Mesirf, dia

berkata, 
..Dia mengatakan berkenaan dengan seluruh makanan, ' g!

W @esungguhnya aht adalah orang yang pandai menjaga) ketika

engkau menugaskanku, ry Qagi berpengetahuan) mengenai masa-

masa kelaparan'."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Zaid

mengenai firman-Nv a' ,rlll 'i ':J'L.k a:ift (dan demikianlah

Kami memberi kedudutran tepadq Yusuf di negeri Mesi), dia berkata,

..Maksudnya adatah Kami memberikan kekuasan kepada Yusuf di

negeri Mesir sehingga dia berhak berpergian dan berindak apa saja

yang diinginkannYa di negeri itu."

. Abu Asy.syaikh meriwayatkan darl Zaldbin Aslam, bahwa

Yusuf menikahi (mantan) isteri Al Asildan dia mendapatinya masih

perawan, karena (mantan) suaminya seorang yang impoten'

fiirw@1-,Ni{{';{;{"W:i&}.',G:i'a'
a,/jjl irfr; :#t a3-,5 s;i<t'Ft t; F &";gi 36 e;V

r,6 li; rfi7fr6, @ giisi o *o. i{J S$ -* a}Ej 
"F 

@

$yri 3*- Ai lFt AW,IH +',( i4.J({)@'b}*) 6Y

'€ 6y,u1j6 il tlyrlss @ sH_ iii ;6 6yri{"i

$J6@ srbfirtu, teu;&Atfr i.:6 J€$q

r1;irv*a{ti;63inJt*'FJT.:'-Jv*'$t:r"
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ti('W.$G 
i4\, 5",3 ;ii&;jY. -t ; i'+a$6i@q"E

b,
,t ,,7--. JS!si€g-fr5366rit41-::i61il-r5"6

,*v ar a6r;, rj;i fF 
-H, i{,^,iii 3$ @ u3i4 Aft

@ 36 J,ll qb';it JG ;i1r;, ii't;-ffi,'f -, LG 6 JY*
$Dan saudara-saudara Yusaf futang (ke Mesir) lalu mereka ke

(tempat)nyu Maka Yusuf mengenal mcreka" sedang mereka tidak

kenal (lag| kqtadany* DantatkahYqsuf menyiapkan untuk

mereka bahan makanannya, dit berkata,'Bawalah kepadaku

saudaramuyang seayah dengan hamu @unyamin), tidakkah kamu

melihat bahwa aku menyempurnakan sukatan dan aku adalah

sebaik-baik penerima tamu? liha kamu tidak membawanya

kepadaku, maka kamu finak ahan mcndapatkan sukatan lagi dari

padaku dan jangan kanu mendckatihu'. Mereha berkata, 'Kami
akan membujuk ayahnya mnh membawanya fte mar) dan

sesfingguhnya kami benarienar akan melahsanakannya'. Yns uf
berkata kepada bujang-bujangnya,' Masakkanloh barang-barang

(penukar kqtunyaan mcreka) kc dalom karung-harung mereka,

supaya mereha mengetahuiqrc apabila mereha telah kembali

kepada keluoryanya, mudahqudahan rnercha hcmbali lagi'. Maka

tarkala mereka telah kembali kqoda ryah mereka (Ya'qub) mereka

berkata, 'Wahai ayah kami, kerri tidak ahan mcndapat sukatan

(gandum) lflgi, Aika tidak ilrerrrbawa saudara kami), sebab itu
biarkanlah saudara kart pergi bersama-sama kami supaya kami

mendapat sukatan, dan sesungguhnya kami benar-benar akan

menj agany a'l. Ya' qub berkalar' B agaimana aku akan

mempercflyakannya @ unyamin) kepadamu, kecuali seperti aku

telah mempercayakan saudaronya (Yusu!) kqada kamu dahulu?'

Maka Allah adalah sebaik-baih Penjaga dan Dia adalah Maha
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Penyayang di antara para Penyayang. Tatkala meraka membuka

barang-barangny&, mereka menemukan kembali barang-barang
(penakaran) mereka dikembalikan kepada mereka Mereka berkata,

'\\/ahai ayah kami, apatagiyang kita inginkan. Ini barang-barang

kita dikembalikan kepada kita, dan kami akan dapat memberi

makan keluarga kami, dan kami akan dapat memelihara saudara

kami, dan kami akan mendapat tambahan sukatan (gandum)

seberat beban seekor untu ltu adalah suhatan yang mudah (bagi

raja Mesir)'. Ya'qub berkatar'Aku sekali-kali tidak akan

melepaskannya (pergi) bersama-samn kamu, sebelum kamu
memberikan kepadaku janjiyang teguh atas namaAllah, bahwa

kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku, kecuali jika
kamu dikepung inwuh'. Tatkala mereka memberikan janji mereka,

maka Ya'qub berkata, 'Allah adalah salcsi terhadap apa yang kita
ucapkan (ini)'." (Qs. Yuusuf [12]: 58-66)

Firman-Nya:,.1|jAlA (Dan saudara-saudara Yusuf

datang) maksudnya adalalr, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir
dari negeri Kan'an untuk mencari solusi atas musim paceklik yang

mereka alarni.

WL'i (lalu' mereko masuk) ke tempat Yusuf, ;{; (maka

Yusuf mengenal mereka), karena ketika berpisah dengan mereka saat

itu mereka memang sudah dewasa (yakni tidak banyak berubatr).

12Nf 5 #t (sedang mereka tidak kenal [tasi| kepadanya),

karena ketika mereka meninggalnya, saat itu Yusuf masih kecil, lalu
dijual hanya dengan beberapa dirham saja oleh serombongan musafir
setelah mereka mengeluarkannya dalam sumur. Kini saat mereka

masuk ke tempatrya, Yusuf sudah dewasa lagi berkuasa serta
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memegang kepemimpinan, di sarrrping juga memiliki pelayan-

pelayan.

Ada yang mengatakan, bahwa mereka tidak lagi mengenalinya

karena saat itu Yusuf sudah menjadi penguasa Mesir dengan

mengenakan mahkota dan baju kerajaan. Ada juga yang mengatakan,

bahwa itu karena jarak mereka jauh sehingga tidak dapat

mengenalinya. Ada pula yang berpendapat lain.

Firman-Nya: dq i;i; 153 (Dan tatkala Yusuf

menyiapkan untuk mereka balwn makonannya) maksudnya di sini

adalah, memberikan kepada mereka apa yang mereka minta, yaitu

persediaan makanan dan persiapan lainnya yang dibutuhkan oleh para

" 
musafir. Kalimat t:i-aiil ,.F, o:* artinya adalatr saya merepotkan diri

untuk persiapan safar mereka

Al Azhari berkat4 "Semua qari'membacanya dengan harakat

fuluh pada hunrf jim, dan harakat kasrah pun sebagai logat yang

bagus."

'FJ ;; {J e, }fi J'6 (dia berkata, "Bawalah trepadaht

saudaramu yang seayah dengan kamu [Bunyamin). Satu pendapat

me,nyebutkan, batrwa pada redaksi ini pasti ada kalimat yang

mengaratr kepada permulaan Yusuf meminta mereka unfuk membawa

serta saudara seayah mereka

Diriwayatkan bahwa tatkala Yusuf melihat saudara'saudaranya

dan berbicara dengan bahasa Ibiani, dia mengatakan kepada merek4

"Siapa kalian dan apa keperluan kalian, karena aku tidak mengenal

kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang dari Syam.

Kami datang mengumpulkan makanan. Kami memiliki ayatr yang

sudah tua. Beliau seorang yang nabi yang jujur bernama Ya'qub."
Yusuf berkat4 "Berapa orang jumlah kalian?" Mereka menjawab,
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"Sepuluh. Dulunya kami ada 12 orang. Salah seorang kami pergi ke

hutan lalu meninggal. Dia orang yang paling dicintai ayah kami.

Setelah itu dia lebih banyak bersama saudaranya yang hilang itu yang

lebih mudah darinya, jadi dia tetap bersamanya untuk menghiburnya."

saat itulah Yusuf berkata: '# l; F t" afr (Bawalah

kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu) maksudnya adalah,

saudaranya, Bunyamin, ymr telah telah disebutkan sebelumnya. Dia

adalah saudara Yusuf seayah-seibu. Mereka kemudian menjanjikan

itu. Lalu Yusuf meminta untuk meninggalkan salah seorang dari

mereka sebagai jaminan padanya hingga mereka kembali dengan

membawa saudaranya yang diminta unhrk dibawa serta. Setelah itu

mereka mengundi, dan yang keluar namanya adalah syam'un, lalu

mereka pun meninggalkannya di tempat Yusuf.. Kemudian Yusuf

berkata kepada mereka:

J#t aj ti 3;;71 giaawan kamu melihat bahwa aht

menyempurnakan sukatan). Makna JJ adalah 
"At 

(aku

menyempumakannya). Ini dikemukakan dengan pola kalimat yang

akan datang, padahal Yusuf mengatakan itu setelatr mempersiapkan

perbekalan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa itu adalah kebiasaan

yang terus berlangsung. Kemudian Yusuf memberitatrukan mereka

tentang apa yang ditarnbatrkan kepada mereka untuk menambah

keyakinan mereka dan .kepercayaan mereka terhadap perkataannya'

Oleh karena itu, Yusuf berkata:

'{,iJl f U\: (dan atu adalah sebaik-baik penerima tamu)

maksudnya adalah, kondisinya bahwa aku adalah sebaik-baik

penerima tamu bagi yang bertamu kepadaku, sebagaimana yang akrr

lakukan terhadap kalian dengan cara penerimaan tamu yang baik.
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Az-T,ajjajberkata, "Yusuf meng 'd;1\'|Ut; <i, ,n,

adalah sebaik-baik penerima tamu), karena ketika menerima mereka,

Yusuf memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya."

Kemudian Yusuf mengancam mereka bila tidak datang

kembali (membawa saudaranya tt"lr {j ,q'*:fi ,lS *..*CjE l oF

g;j $ika kamu tidak membawanya kcpadaht, maka kamu tidak

akan rnendapatkan sukatan lagi dari padalcu dan jangan lcamu

mendekatilat), maksudnya adalah maka aku tidak akan menjual apa

pun kepada kalian setelah itu. Namun sekarang dia telah

menyempumakan sukatan mereka

Makna glj{j Oo"S*, kmnu mendekati) adalah janganla}r

kalian memasuki negeriku, apalag de,ngan aku akan

bersikap baik terhadapku. Ada juga yang mengatakan, bahwa

maknanya adalah aku tidak akan menerima kalian sebagai tamu di
tempatku sebagaimana sekarang ini. Maksudnya bukan tidak boleh

mendekati negerinya.

Kalimat girn berada pada posisi jazm, baik karena adarrya

huruf la'yang berfimgsi ssfagar larangan, atau karena sebagu nafi.

Kalimat ini dirangkaikan kepada posisi ganjaran yang tennasuk

kategorinya. Jadi, ssakan-rkan dia berkatat ti.F li tfj,i,j.1fii il i,P

(Jika kalian tidak datang lagi kepadaku, maka kalian tidak akan diberi

lagi, dan janganlah kalian mendekat). Tatkala mereka mendengar itu,
mereka pun menjanjikan apa yang dimintanya dari mereka.

Firman-Nya :',L{'rii |2f,iji gurka berkata,'Kami akan

membujuk ayahnya untuk membawarrya [ke mariJ') maksudnya

adalah, kami akan meminta itu darinya, dan kami akan
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mengupayakannya dengan sungguh-sungguh semampu kami- Ada

juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan kata iS|t:;t

(dari kalimat !2i&) adalah memperdayai ayah mereka hingga bisa

membawa saudaranya ifu darinya.

'bj4n G;, (dan sesungguhnya lcami benar-benar akan

melalrsanalannya) maksudnya adalatr, kami akan melaksanakan

bujukan ini y*g tidak terbatas hanya pada upaya itu. Ada yang

mengatakan, bahwa maknanya adalah sesungguhnya kami benar-

benar mampu melakukan.itu, kami bukannya menyombongkan atau

membanggakan diri dengan itu.

Firman-Nya: ilb C ff;*,ljq ,#. J6: gusuf berkata

lrcpada bujang-buiangnya, "Masulckanlah barang-barang [penukar

lcepunyaan merekal ke dalam karung-karung merelm'). Para ahli

qira'ah. tUaainatu Abu Amr dan Ashim dari riwayat Syu'batr serta

Ibnu Amir membaca kalimat ,rt,-menjadi 9;$i).- Qira'aft ini dipilih

oleh Abu Hatim, An-Nahhas dan lainnya. Sementara semua atrli

qira'ah Kufah membacanya )rig, Qira'ah ini dipilih oleh Abu

Ubaidah.

Datam Mushaf AMullah bin Mas'ud dicantumkan seperti

qira'ah yang kedua

An-N*,n* berkata, "Qira'ah ,rg. bertentangan dengan

qira'ah mayoritas, dm qira'ah mayoritas yang telatr sepakat tidak

boleh ditinggalkan karena riwayat dengan sanad yang terputus. Lagi

pula kata 41 t"Uit sesuai daripada l:,69. K*"rr. i$ *.r*ot bahasa

Arab digunakan untuk jumlah yang sedikit, sedangkan Yusuf memang
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hanya menyuruh beberapa orang pembantu saja untuk memasukkan

barang-baxang penukar mereka ke dalam karung-karung mereka."

Kalimat tersebut adalah kalimat permulaan sebagai jawaban

atas pertanyaan yang diperkirakan. Seakan-akan yang diungkapkan

adalah lalu apa yang dikatakan Yusuf sebelah menyatakan

ancahrannya itu kepada mereka? Lalu dijawab, bahwa dia mengatakan

kepada para pelayannya demikian.

Az-Zajjaj berkata, "Kata bit au" irgir ai sini adalatr para

budak."

Ats-Tsa'labi berkata, "Keduanya adalah 2 logat yang bagus

seperti halnya i#, dan''r11elt.-

Yang dimaksud dengan lgrtz b|g;l di sini adalah barang-

barang yang mereka bawa dari negeri -."t u untuk ditukar dengan

makanan, dan itu berupa sandal-sandal dan kulit. Yusuf melakukan itu
(Vakni mengambalikan barang penukar mereka tanpa sepengetahuan

mereka) adalah sebagai penghormatan bagr mereka. Ada yang

mengatakan, bahwa dia melakukan itu agar mereka kembali lagi

kepadanya karena dia mengetahui bahwa mereka tidak bisa

mendapatkan makanan dengan barang penukar. Demikian pendapat

yang dikemukakan oleh Al Farra'. Ada juga yang mengatakan, bahwa
Yusuf melakukan itu agar mereka bisa menggunakannya saat kembali
lagi kepadanya untuk membeli makanan- Ada pula yang berpendapat,

bahwa dia merasa tidak baik bila menerima itu dari ayahnya dan

saudara-saud arunya sebagai harga makanan (yang diberikannya).

Setelah itu Yusuf AS menyebutkan alasan dia memerintahkan
untuk memasukkan barang-barang pe,nukar mereka ke dalam karung-

karung saudara-saudilanya, ;4n 6yffr6 6yQ3j- ,{fi 6uo*o
merela mengetahuirrya apabila mereka telah kcmbali kepado
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keluarganya). Dia menyatakan bahwa alas an dimasukkannya barang-

barang penukar itu ke dalam karung mereka adalah agar mereka

mengetahui saat mereka kembali kepada keluarga mereka' Hal itu

karena mereka baru mengetahui dikembalikannya barang-barang

penukar mereka saat menurunkan bahan makanan yang mereka

masukkan ke dalamnya, $an mereka tidak menurunkan batran

makanan itu kecuali setelah mereka sampai kepada keluarga mereka.

Kemudian Yusuf memberi alasan, bahwa saat mereka mengetahui

bahwa barang-barang penukar mereka yang dimasukkan ke dalam

karung-karung mereka itu dikembalikan kepada mereka.

5F; /i$ @uaoh-mudahan mereka kembali lagt), karena

ketika mereka mengetatrui itu maka mereka pun tahu bahwa mereka

menerima bahan makanan itu tanpa membayar, dan barang

penukamya malah dikembalikan kepada mereka. Dengan demikian,

orang yang telah datang kepadanya akan bersemangat unhrk kembali

lagi kepadanya, apalagi saat itu mereka sedang menghadapi masa

pac.eklik yang hebat, tingginya kebutuhan terhadap makanan dan tidak

tersedianya makanan. Inilah faktor terbesar yang mendorong mereka

unttrk kembali. 'Dengan demikian tampak batrwa Yusuf tidak

mengembalikan barang mereka kecuali dengan mal<sud tersebu! yaitu

kembatinya mereka kepadanya, jadi alasan pengembalian barang

tersebut hanya untuk itu.

rata ij6lr adalatr benhrk jamak M',yt,yang artinya di sini

adalatr barang yang dibawa orang dalarrr perjalanan

Al wahidi berkata, "Kata ,p1r uaauu segala sesuatu yang

diproyeksikan untuk perjalanan, yaitu berupa wadah berkakas, pelana

unta alas duduk dan tali kendali."

Yang dimaksud di sini adalah karung yang mereka jadikan

sebagai wadah makanan.
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Ibnu Al Anbari berkata, "Wadah disebut J-r, a* rumah juga

disebut ",yj.-

Firman-Ny u, 3€,i1U'€6Y,\i-1]6, 4 $,r$(i 1u"t*
tatlrala mereka telah kembali trcpada ayah merelra [Ya'qubJ mereka

berkata,. "Wahai oyah kami, kami tidak akan mendapat sukatan

[gandumJ lagi, fiika'tidak membmta saudara lcamiJ') yang mereka

maksudkan dengan ini adalah karena Yusuf telatr mengatakan kepada

mereka, ,$+# ;S*r.*;;E lo| tiitq kamu tidak meribananya

kcpadaht, maka kamu tidak akon mendapatkan siukatan lagi dari

padoh) maksudnya adalatr, nanti kami tidak akan lagi mendapat

sukatan gandum.

Ini menur{ukkan batrwa mencari makanan sudatr merupakan

kesapakatan antara Ya'qub dengan mereka (anak-anaknya tersebut).

Kemungkinan 'mereka mengatakan itu sebelum mereka membuka

barang bawaan mereka, dan baru mengetatrui barang-barang penukar

mereka dikembalikan setelah itu sebagaimana yang ditunjukkan oleh

kalimat A1;i, W $J Qatknta meraka membuka barang-

buangnya...).

Setelah itu mereka menyampaikan kepada Yaqub tentang apa

yang diminta oleh Yusuf. Mereka berkata: 66-1fr j.*' (Sebab

itu biarkanlah saudara kmti pergi bersama-sama kami), saudara

yang mereka maksudkan adalah Bunyamin

Kalimat jiA @upaya kami mendapat sukatan) berfungsi

sebagai jawab (kpusal) kata perintah, yakni agar kami mendapat

sukatan makanan disebabkan dibiarkannya dia berangkat bersama

kami. Para ahli qira'ah Makkah dan Madinah serta Abu Amr, Ibnu
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Amir dan Ashim membacanya ji4;. Sementara semua ahli qira'ah

Kufah membacanya dengan hurufya'.

Abu Ubaidah lebih memilih qira'ah yang pertama, dan dia

berkata, "Agar mereka semua termasuk orang-orang yang mendapat

sukatan."

Dia juga mengatakan, batrwa bila dibaca dengan huruf ya',

maka itu berarti untuk saudara mereka itu saja (sendirian) maksudnya

adalah, agar saudara kami, yakni Bunyamin, mendapat sukatan

makanan. Namun An-Natrhas menyangkalnya dengan mengatakan

batrwa penyandaran "mendapat sukatan" kepada saudara mereka itu

tidak menafikan yang lain. Maknanya adalatr agff Bunyamin

mendapat sukatan makanan untuk kita semua.

Az-Zajjaj berkata, "Maksudnya adalah jika engkau

membiarkannya (perg bersama kami), maka kami akan mendapat

sukatan, dan jika tidak maka kami tidak akan mendapat lagi sukatan

makanan."

'tttlA 5 U$ (dan sesungguhnya kami benar-benar akan

menjaganya) maksudnya aaalah, saudara mereka, Bunyarnin, dari

terkena keburukan atau sesuafu yang dibenci.

Firman-Ny at 3i u ,J iY'#nT.-'4 $l,r*'$t:c ,f 36

(Ya'qub berknta, "Bagaimanta aht akan mempercoyakannya

[Bunyamin] lrepadamu, kecuali seperti aht telah mempercayakan

saudaranya [Yusufl kcpada kamu dahulu?'). Ini adalah kalimat

permulaan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diperkirakan

sebagaimana pada bagian lainnya. Maknanya adalah Ya'qub tidak

mempercayai mereka unhrk membawa serta Bunyamin kecuali

sebagaimana dia mempercayai mereka terhadap saudaranya, Yusuf.
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Karena dulu juga mereka mengatakan tentang Yusuf, 'oW ,{ $
(dan sesungguhnya kami benar-benq akan menjagarrya). Di sini pun

mereka mengatakan (entang Bunyamin), 6M 5 $ @an

sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya). Duht mereka

mengkhianati kepercayaan Ya'qub untrilr menjaga Yusuf dengan baik,

sehingga kalau dia mempercayai mereka untuk membawa Bunyamin,

dia kfiawatir mereka akan menglfiianatinya lagi seperti yang mereka

lakukan terhadap Yusuf.

'o:;)6';t"W Y{itr (maka Allah adalah sebaik-baik

Penjaga dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para
Penyayang). Kemungkinannya di sini ada kalimat yang

disembrrnyikan, perkiraannya adalah maka Ya'qub pun bertawakkal

kepada Allah, lalu menyerahkan Bunyamin kepada metreka, dan dia

berkata: W'E{itr, (Matra Allah adolah sebaik-baik Penjaga).

Orang-orang Madinatr membaca kau, GtL dengan W. Kata

ini berada pada posisi nashab karena berfrrngsi sebagai tamyiz (kata
indifitif yang berharakat fathoh yang berfungsi sebagai per{elas

terhadap 1u1u ssfoslumnya yang belum jelas). Ini merupakan qira'ah
Abu Amr, Ashim dan Ibnu Amir. Sementara semua ahli qira'ah

Kufah membacanq" GlL.Kata ini berada pada posisi nashabkarena

berfirngsi sebagai hal (kataketerangan).

Az-Zajjaj berkata, "sebagai keterangan yang maksudnya

tamyiz."

Makna ayat ini adalah, penjagaan Allah lebih baik daripada
penjagaan saudara-saudara Yusuf. Karena Ya'qub menyerahkan
penjagaarurya kepada Allah SWT, maka Allah menjaganya dan
rnengembalikannya kepadanya. Dulu, ketika dia mengatakan tentang
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Vrr*t #Ii {;Ct- J lgS (dan aht khawatir *alau-palau dia

dimalcan serigala),maka terjadilatr cobaan yang telatr terjadi itu.

Firman-Nya: ;i{t W $i (Tatpala merala membuya

barang-barangrya) maksudnya adalalL karung-karung makanan, atau

yang lebih umum daxi itu yarg biasa disebut Ldr, baik yang berisi

makanan atau pun lainnYa.

iStJ"S;{;":-,12Y.-2(merekamenemul<ank'embalibarang-
barang [penukaranJ mereka .dilrembalikan kepada mereka)

maksudnya adalah, barang-barang yang mereka bawa ke Mesir untuk

ditukar dengan makanan. Peqielasan'tentang ini telatr dikemukakan

sebelumnya.

6$i-llC (mereka berkata, "Wahoi ayah trami')' Kalimat ini

berfrrngsi sebagai kalimat permulaan terhadap kalimat sebelumnya.

6; U, (apalagi yang kita inginkan). Kata .li ini bertungsi

sebagai katatarryaomaknanya adalah apalagt yang kita minta dari raja

ini setelah dia berbuat baik kepada kami dengan mengembalikan

barang-barang pennkar iqr, menyambut baik saat kalni datang

kepadanya, dan menyempurnakan sukatan makanan yang kami

inginkan. Pertanyaan ini sebagai bentuk pengingkaran.

qLii (iAa,, -e;6 Trnr barang-bmang kita ditrembalitran

lrepada kita). Kalimat ini berfungsi untuk menegaskan apa yang

ditunjukkan oleh pertanyaan pengingkaran untuk meminta sesuatu

padahal barang-barang itu malatr dikembalikan kepada mereka. Satu

pendapat menyebutkan, bahwa li pada kalimat 6i Y adalah kata

naf i dalam perkataan, yalari tidak ada lagi yang ingin kami katakan,
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dan kami tidak menambah-nambahi mengenai kebaikan sang raja dan

penghormatannya kepada kami. Kemudian mereka menunjukkan

bukti tambahan mengenai sifat raja tersebut dengan berkata: .9;S

C$L;i (i{b, (Ini barang-borang kita dikemtot:tt o, kepada kita).

Karena orang yang memuliakan mereka dnegan mengembalikan itu

benar-benar layak mendapat pujian dari merek4 dan layak disebutkan

sifat-sifatnya sebagaimana yang mereka sebutkan.

6 '#t (dan kami alcan dapat memberi makan keluarga

kami) maksudnya adalah, mendatangkan makanan kepada mereka.

Kata ?.W, adalah orang yang membawa makanan. As-Sulami

membacanya dengan harakat dhammahpada huruf nun (fu). Kalimat

ini dirangkaikan kepada kalimat yang diperkirakan yang ditunjukkan

oleh konteksnya. Perkiraannya adalah ini barang-barang kita

dikembalikan kepada kita, maka kita bisa menggunakannya untuk

kembali lagi kepadanya dan membawakan makanan untuk keluarga

kita.

(6 fi53 (dan kami akan dapat memelihara saudara kami)

maksudnya adalah, Bunyamin dari apa yang engkau khawatirkan.

'"tigt (dan kami akm merdapat tambahan) karena

dibolehkannya dia pergi bersama kami.

# Ji! lsukann [gan&mJ seberot beban seekor unta)

maksudnya adalah, sukatan makanan seberat beban seekor unta

sebagai tambahan dari apa yang kami bawakan kali ini. Karena setiap

orang mendapat sukatan seberat beban seekor unta.
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U3? 8t (ir" adalah sukatan yang mudah [bagi raja

Mesi) maksudnya adalah, tambatran seberat beban seekor unta untuk

saudara kami adalah mudah bagi sang raja. Dia tidak akan enggan

unhrk memberikan tambatran kepada kami untuknya, karena itu adalatr

mudah dan tidak memberatkannya. Ada yang mengatakan, bahwa

maknanya adalatr Sukatan untuk kami itu adalatr sedikit, kami ingin

ditambah lagi seberat beban seekor untuk untuk saudara kami.

Az-Zaiiaj dalam hal. ini lebih memilih pemaknaan yang

pertama. Ada juga yang mengatakan, bahwa ini dari perkataan Ya'qub

' sebagai jawaban atas apa yang dikatakan oleh anak-anaknya: '"li:it

# J$ 6"" komi akan mendapat tambahan sulcatan [gan&mJ

seb,erat beban seekar unfa) maksudnya adalatr, bahwa beban seberat

seekor unta itu adalah mudah, untuk mendapatkannya tidak perlu

membahayakan anak. Tapi pemaknaan ini lemah, karena Ya'qub

berkata:

$1 <'W rii t*'H, ;SJ J 3G g"'qub berkata, "Aht

selrali-lrali tidak akan melepaskanrrya [pergrJ bersama-sama kamu,

sebelum lamu memberikan kepadaht ianji yang teguh atas nama

Allah') maksudnya adalah, hingga kalian memberikan kepadaku apa

yang aku percayai dan sebagai alasan dari sisi Allah SWT, yaitu

bersurrpah tentang itu.

Huruf lam pada katimat 4', rgY; (batwa kamu pasti akan

membawanya kcmbali kepadah) berfungsi sebagai iattab kata

sumpatr, karena makna kalimat fi <;*; g;'3 f{- lsebetu* lamu

memberilran kepadaht janji yang teph atas nama Altah) adalatr

hingga kalian bersumpah dengan menyebut nama Allah, batrwa kalian
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pasti akan membawanya kembali kepadaku. Yakni kalian pasti akan

mengembalikan Bunyamin kepadaku.

Pengecualian pada kalimat 'E,t1ot 
-JL@rt"ati iilw lcamu

dilrepung musuh) adalah pengecualian dari yang sangat umum, karena

kendati pun kalimat 4$1i grt*a knmu pasti akan membau,anya

lrembali kepadala) adalah perkataan yang pasti, namun termasuk

makna penafian. Jadi, seakan-akan dia berkata, "Janganlah kalian

menghalangiku untuk mendatangkannya kembali kepadaku dengan

kondisi apa pun karena alasan apa.pun, kecuali karena alasan kalian

dikepung oleh musuh."

Kata eblyi aiu*Uit dari llir iiel 6epungan musuh), dan

siapa yang dikepung musuh, maka dia bisa kalah atau binasa.

Ya'qub kemudian mengambil sumpah atas mereka untuk

membawa kembali Bunyamin kepadanya kecuali bila mereka

dikalahkan dalam menjaganya, atau bisa ketika menjaganya.

Maksudnya adalatr itu berfungsi sebagai alasan kalian yang bisa aku

terima.

;ih; ijt;-(i (ntknla mereka memberikan janji meretra)

maksudnya adalah, setelah mereka me,mberikan sumpah yang

dimintanyadari mereka

3$31't1i|fil J6 (maka Ya'qub berkao, 'Allah adalah saksi

terhadap apa yang kita ucapkon [iruJ\ maksudnya adalah, Ya'qub

berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini, yaitu

aku meminta sumpah kalian, dan kalian telah memberikan sumpah

kalian kepadaku sebagaimana yang aku minta. Allah Maha

Mengetahui, tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetatruan-Nya,

dan Dialah yang akan membalas setiap orang yang mengkhianati dan
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merusak jaqiinya. Atau pelaksanaan diseralrkan kepada-Nya karena

Dia menyaksikan apa yang kita lakukan."

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan

dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Sesr:ngluhnya ketika saudara-saudara

Yusuf masuk ke tempatnya, Yusuf mengenali mereka, sedangkan

mereka tidak lagi mengenalinya. Yusuf kemudian datang menghadapi

mereka dengan membawa cawan raja yang biasa digunakannya untuk

minum, latu dia meletakkannya di atas tangannya. Setelah itu dia

mereguknya dan piala itu pun berbunyi, lalu berkata, 'Sesungguhnya

cawan ini memberitahuku suatu kabar tentang kalian. Apakah kalian

mempunyai saudara seayah yang bernama Yusuf? Dimana ayahnya

sangat mencintainya melebihi kecintaannya terhadap kalian. Lalu

kalian pergi membawanya dan melemparkannya ke dasar sumur,

lantas kalian memberitahukan kepada ayah kalian batrwa dia dimakan

srigala, dan kalian membawakan gamisnya dengan dilumuri darah

palsu?' Mereka kemudian saling berpandangan antar sesama mereka

dan keheranan."

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Wuhaib, dia berkata

"Ketika Yusuf mereguk minuman dari cawan raja (yang biasa

digunakannya untuk minum), berdirilah salah seorang saudaranya lalu

berkata, 'Aku persumpahkan engkau kepada Allah, janganlah engkau

menyingkapkan aib kami'.'

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah

mengenai finnan-Ny u, 'S 'rt # 8, AFi (bawatah kepadaku

saudaramu yang seryah dengan kamu [Bunyamin), dia berkart4

"Maksudnya adalah Bunyamin, yaitu saudara Yusuf seayah dan

seibu."

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu

Abbas mengenai firman-Nya, di)fif Clj gan aku adalah sebaik-
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baik penerima tamu), dia berkata, "Maksudnya adalah sebaik-baik

orang yang menerima tamu di Mesir."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya,

,#. (lrepada buiang-buiangrya), dia berkata, "Maksudnya adalah

pelayan-pelayannya. Sedangkan kalimat "d*,ljGJ (masuklcanlah

barang-barang fpenukar lcepwryam merekaJ) maksudnya adala]r,

perak mereka."

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan

dari Qatadah mengenai firnan-Ny4 $L;i 6,j;,, .eS U Y

(apalagi yang kita inginkan Ini borang-barang kita dtkembalikan

lrcpada kita), dra berkata, "Mereka mengatakan batrwa apalagi yang

kita inginkan setelah ini. Sedanlkan kalimat ,*tt JS i,tii> (dan kami

akan mendapat tambahan sukdot [gandunJ seberat beban seelar

znra) maksudnya adalatU seberatbeban seekor unta."

Abu Ubaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

Mujatrid mengenai firrran-Ny4 /;, JS 
"tii5 

@an knmi akan

mendapat tambahan sukatan tgmdanl seberat'beban seekor unta),

dia berkata, 'Maksudnya adalah seberat beban seekor keledai). Ini

adalah'suatu logat.?'

Abu Ubaid berkata" *Yang dimaksud oleh Mujahid, bahwa

mennnrt selagran loga! kata \r7.t (keledai) disebut juga dengan !n
(unta)."

Ibnu Abi Syaibatr, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi

Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Mujahid mengenai

firman-Ny", :$1L6-i -Jy{t""""ti jitra tramu dikepung musuh), dia

berkata, "Maksudnya adalah kalian semua binasa."
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Kemudian mengenai firman-Nya, ;i33; ilt; TS Qatkala

mereka memberikan janji mereka), dia berkata, "Maksud kalimat

A4; adalatr j anj i mereka."

Abdurrazzaq, Ibnu Jarir,Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya, '& W S -{l

(kecuali jika kmu dikcpung mustrt), dia berkata "Makzudnya adalatt

yang kalian tidak dapat mengalahkan mereka sehingga kalian tidak

mampu menghadpinya"

<j{;,#-6i|{r$y6Lw:ib*5,rEuY-i7'd$-J63

#t:r;ttiIt i,;i ;'i?
aQ&
iJri@'"3F E'c

$@'blH;,5,F;,5r46:tt5$"&SygtreL:;iu;,{i
'r;c$y 

"i, 
q fi 6;L & 6Ac, i5 {J L7 i*ty{,

7 q6i'j4 "s-.13'*{n; 4 p ii fr,,\i#t S. i&*.:i c
SAVie$6',ta1s{y.s!r,t;,-4'i&lg:,$3@sg-

ffGD <,9.;$Uqe-;55i,
,;

Y;13/:;.|b{E$3$gl'{i 1r," 'dE @ 5t31;rirl
Ktr-, .rfrt A'^-At!-ti -3*'ilit?!r6@ 3i).*
A " 6';#i36@++a- iKoLi:#,3Uf @|4i*
.F'-,fr *i').6@ O-,rygi "# 

A:K\tl. iit-r,'

't1)t|t4

4;:tfiit3
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',(A'il1.i(Y'a"A${ 6:K U &t;rri4rui i rS

)e cs; p si;{i i,."s;u3 {li 14-,J J t-.ru:ii * e

@1+
" D an Ya' qub b erkata,' Hai anak-anakku i ang anlah kamu

(bersama-sama) masuk dari satupintu gerbang, dan masuklah dari

pintu-pintu gerbang yang berlain-lain; namun demikian oku tiada

dapat melepaskan kamu barang sedikit pun daripada (takdir) Allah.

Kep utus an menetap kan (s es uatu) h any alah h ak Allah ; kep ada-

Nyalah aku bertawakal dan hendaklah kepada-Nya saia orang-

orang yang bertawakal berserah diri'. Dan tatkala mereka masuk

menurut yang diperintahkan ayah mereka, maka (cara yang mereka

lakukan itu) tiadalah melepaskan mereka sedihit pun dari takdir

Allah, akan tetapi itu hanya sesuatu keinginan pada diri Ya'qub

yang telah ditetapkannyu Dan sesungguhnya dia mempanyai

pengetahuan, karena Kami telah mengaiarkan kepadanya. Akan

tetapi kebanyakan manruia tiada mengetahuinyu Dan tatkala

mereka masuk ke (tempat) Yusuf, Yusuf membawa saudaranya

(Bunyamin) ke tempatnya, Yasuf berkatar'Sesungguhnya aku (in|
adalah saudaramu, maka janganlah kamu berdukacita terhadap

apa yang telah mereka kerjakan'. Maka tatkala telah disiapkan

untuk mereha bahan makanan mereka, Ywuf memasukan piala
(tempat minum) ke dalam karung saudaranya Kemudian

berteriaklah seseorang yong menyerukan, 'Hai kaJilah,

sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri'. Mereka

menj aw ab, s amb il men gh adap kep ada p eny e r u-p e ny e r u il u,' B ar an g

apakah yang hilang dari pada kamu?' Penyeru-penyeru itu berkata,

'Kami kehilangan piala raja, dan siapdyang dapat

mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (s eberat)
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beban unta, dan ahu mcnjamin terhadapnya'. Saudara-saudara

Yusuf menjawab,'Demi Allah sesunggahnya kamu mengetahui
bahwa kami datang tidak untuh membuat herusahan di negeri (ini)

, dan hami buhanlah parapencari'. Mereha berhata,'Tetapi apa

balasannya jiha kamu betul-betat pendasta?' Mereka menjawab,

'Balosannya, ialah pada siapa dihetemuhan (barang yang hilang)
dalam maka dia sendirilah balasannya (tebwannya),.

Demikianlah hami memberi pembolasan hepada orangerang yang
ziAU^ Maka mutailah Yusuf (memerihsa) harung-harung rnereha

" sebelum (memerihsa) horung saudaranya sendiri, hemudian
mengeluarhan piala raja itu dari harung saudoranya Demihianlah
Kami atur untuk (mencopai mahsud) Yruufi, Tiadalah potut Yusuf
menghukum saudaranya menurut undang-andang raja, kecuali

Allah menghendakinya. Kami tinggihan derajat orong yang Kami
heherydahi; dan di atos tiap-tiap orong yang berpengetahuan itu ada

lagiyang Malta Mengetahri." (Qs. Yuusuf ll2l:67-76)

Ketika anak-anak Ya'qub tengah bersiap-siap untuk berangkat

ke Mesir, ayatr mereka merasa khawatir mereka akan terkena ain,
karena mereka adalatr orang-orang yang berpenampilan bagus

(menarik) dan berpakaian bagus, serta anak-anak dari satu orang yang

sama. oleh karena rtu, dia melarang mereka bersama-sama masuk dari
pintu mastrk yang sama, karena akan berpotensi menimbulkan
peny,akit ain kepada mereka. Selain rtr1 dia juga menyunrh meneka

untr* masuk dari beberapapinttrrnastrk yang berbeda.

Ya'qub tidak cukup berkata: b5 g6 !-$LJ-{ (Janganlah

kamu [bersama-samal masuk dari satu pintu gerbang) Lpi juga

berkata: 'r?Ff y6LW:l; (Dan masuklah dari pintu-pintu gerbang

yang berlain-lain), karena bila anak-anaknya masuk melalui 2 pintu
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misalnya, maka mereka telah menunaikan larangan masuk dari I
pintu. Tapi karena masuk dafi 2 pintu merupakan bentuk bersama-

sama juga, maka dia khawatir mereka akan terkena ain. Oleh sebab

itu, dia menyuruh mereka agar masuk dari beberapa pintu masuk yang

berlainan.

Ada yang mengatakan, bahwa Mesir mempunyai 4 pintu

gerbang.

Sebagian penganut Mu'tazilah, seperti Abu Hazyhim dan Al
Balkhi, mengingkari bahwa ainbisa berpengaruh, keduanya berkata,

"Tidak tertolak kemungkinan, bahwa bila seorang yang bisa

menyebabkan sesuatu terkena ain saat dilihat dan takjub dengannya.

Itu menjadi kemaslahatan baginya dalam artian bahwa Allah merubah

sesuatu itu sehingga hati orang itu tidak tergantung ddngannya."

Ini bukan bentuk pengingkaran dari kedua orang ini dan para

pengikutnya, karena penyangkalan dalil-dalil A1 Kitab dan Sunnah

kadang hanya berupa menjauhkannya dari logika tradisi dan budaya

mereka. Siapa yang bisa mencegah terkena ainbila Allah SWT telah

menakdirkarurya?

Banyak hadits shahih yang menyatakan bahwa ain adalahhaq,

dan banyak pula orang yang pernah terkena ainpadamasa Nabi SAW
masih hidup. Yang lebih aneh dari pengingkaran mereka adalatr,

ketika ada nash-nash syariat sebagian mereka menegur orang yang

menggunakan dalil hanya karena dipandang jauh dari logika dan

mereka-reka ungkapan seperti Az-Zamakhsyari dalam kitab tafsirnya.

Di banyak tempat dalam kitabnya itu, Az-Zamakhsyari tidak
mendudukkan dalil syariat karena dipandang jduh dari logika yang

diklaimnya, sehingga sikap keras itu tampak mengukuhkan orang-

'orang yang hanya mengemukakan pendapat-pendapat bathil dan

pandangan-pandangan yang menyimpang.
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Secara urntlrn, padangan-pandangan mereka itu dibantah oleh

banylilt dalil banyak dan rjmak.umat ini, baik dari kalangan salaf

maupirn khalaf. Realitasny4 berapa banyak orang yang berjenis ini

dan hewan-hewan dari jenis lainnya yang menjadi binasa karenaain.

Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang diketahui

bisa menimbulkan penyakit ain kepada orang lain. Ada yang

mengatakan, batrwa dia yang dilarang berhubrmgan dengan orang lain

agar tidak menimbulkan dampak negatif, yaitu dengan cara dipenjara

atau dilarang keluar rumah. Ada juga yang mengatakan, bahwa dia

harus dibuang. Ada pula pendapat yang jauh dari mengena, yaitu

harus dibunuh, kecuali jika sengaja melakukannya, dan ain-nyabisa
diarahkan kepada orang yang dipilihnya dan dimaksudnya, karena bila
dia membunuh dengan ainmakaberlaku hukum pembunuhan.

Kemudian Ya'qub berkata kepada anak-anaknya:

,tit ,t 41G, (Namun demikian afu tiada dryt melepaskan kamu

barang sedikit pun daripada [takdtrJ Allah) maksudnya adalah, aku

tidak dapat menghalau madharat dari kalian dan tidak dapat pula

mendatangkan manfaat dengan pengaturanku ini, akan tetapi apa yang

telah ditetapkan Allah adalah yang pasti berlaku atas kalian.

Az-Z.anaj dan Ibnu Al Anbari berkata, "Seandainya telah

dalam ilmu Allah bahwa ain dqatmembinasakan saudara-

saudara Yusuf bila mereka bersama-sama, tenhr berpencarnya mereka

adalah sarna dengan hsam&samanya mereka"

Uluqa yang lain berkata *Ya'qub tidak melepaskan mereka

dari apa pun yang bisa menimpa mereka kendati mereka berpencar."

Kemudian Ya'qub menyatakan, bahwa tidak ada yang

memutuskan selain Allah SWT, dia berkata, itfit{*rt,$geputusan

{*,ius
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menetapkan [sesuatuJ hanyalah hak Allah), bukan hak selain-Nya,

tidak ada sekutu yang menyertai-Nya dalam hal itu.

i*j 9$ lkepada-Nyalah aht bertmrtakat) maksudnya adalah

dalam segala hal dan bukan kepada selain-Nya, aku bersandar dan

menyeralrkan urusan hanya kepada Allah SWT. SGj gan kepada-

Nya saja),bukan kepaaa selain-Nya

it|.;fi ,f;r+ (hendaklah orang-orang yang ber)tawalcal

berserah diri) maksudnya adalah orang-orang bertawakkal kepada

Allah secara urnum, dan termasuk juga anak-anaknya.

Firman-Ny", $5 {J * UW(12 loon tatkata mereka

masuk menurut yang diperintahknn ayah mereka) maksudnya adalah,

dari pintu-pintu masuk yang berlainan dan tidak bersama-sama masuk

dari satu pintu gerbang.

Jawabdaxi t! (ntkala)adalah -iL6F5l46(maka [cara .

yang merelra lahtlcan ituJ tiadalah melepaskan mereka) maksudnya

adalah, cara masuk tersebut.

it$@arf tulcdir Allah)maksudnya adalah, dari sisi AUah. .Jt

,$ 6ea*it pun) maksudnya adalah, barang sedikit pun dari apa yang

telah ditakdirkan Allah atas mereka, karena sikap kehati-hatian tidak

dapat menangkal takdir.

A-a;t 3j4* 
".LIJy@kan 

tetapi itu hanya sesuatu

lreinginan pada diri Ya'qub yang telah ditetapkannya). Pengecualian

di sini adalah pengecualian terputus. Maknanya adalah, akan tetapi itu
hanya keinginan pada diri Ya'qub, yaitu kasih sayangnya terhadap

mereka dan keinginannya terhadap keselamatan mereka yang telah
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ditetapkan Allah atas mereka Ada yang mengatakan, bahwa itu

hanyalah fikiran yang terlintas di benak Ya?qub, bahwa bila mereka

terlihat bersama-sama sementara mereka berpenampilan menarik di

samping juga berani, maka bisa menimbulkan kedengkian terhadap

mereka atau takut terhadap mereka, karena itulatr Ya'qub

memerintahkan mereka agar berpencar karena alasan tersebut.

An-Nahhas dalam hal ini lebih memilih femaknaan ini dan dia

berkata, "Tidak ada makna ain dr sini. lni menunjukkan, batrwa bila

memang ini sebabnya, tentulah Ya'qub memerintahkan anak-anaknya

untuk berpencar, dan tidak mengkhususkan laxangan masuk dari satu

pintu gerbang, karena kedengkian atau rasa takut bisa terjadi karena

kebersamaan mereka ketika memasuki kota, sebagaimana bisa terjadi

ketika bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang."

Pendapat lain menyebutkan, bahwafa'il (subyek) dari \Ui

adalah kata ganti yang kembali kepada "masuk", bukan kepada

Ya,qub. Maknanya adalah cara masgk itu tidak melepaskan mereka

sedikit pun dari takdir Allatr, akan tetapi cara masnk itu telah

memenuhi keperluan pada diri Ya'qub sesuai dengan keinginannya.

'rii" 6- lb t:i, frb <o*, sestmgguhnva dia mempunvai

pengetahuan, karena Kami telah mengajarkan kepadarrya)

maksudnya adalah, sesungguhnya Ya'qub mempunyai pengetahuan

karena Allah telah mengajarkan itu kepadanya dengan apa yang Allah

wahyukan kepadany4 bahwa sikap kehati-hatian tidak dapat menolak

takdir, dan batrwa apa yang telah ditetapkan Allah SWT pasti terjadi.'

3-r$-,tr o-t'Si'Hi{.li (atrnn tetapi kebanyakan manusia

tiada mengetahuinya) maksudnya adalah, namun mayoritas manusia

tidak menyadarinya sebagaimana semestinya. Ada yang mengatakan

bahwa manusia tidak mengetahui bahwa sikap kehati-hatian itu

I
I
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dianjurkan walaupun tidak dapat menolak takdir. Ada juga yang

mengatakan, bahwa yang di maksud dengan q$i'H (kebanyakan

manusia) adalatr orang-orang kafu .

Firman-Nya, itai ALsstr; 4fi & W:' (5j loan tatkata

merelra masuk ftp [tempatJ Yusuf, Yusuf membawa saudaranya

[BunyamtnJ t@ tempatnya) maksudnya adala]r, Yusuf memeluk

saudaranya, yaitu Bunyagin. Ada yang mengatakan, bahwa Yusuf

menempatkan setiap 2 orarry di satu tempat, maka saudaranya itu

bertempat sendirian, lalu Yusuf mgmeluknya. Setelatr itu Yusuf

berkata: iA'61 -;L'JG (Yusuf berkata, "sesungguhnya atu [iniJ

adatah saudaramu) maksudnya adalatr, Yusuf. Dia mengatakan itu

secara ratrasia tanpa diketahui oleh saudara-saudaranya.

,# 53 @aka janganlah kamu berdukacita) maksudnya

adalah, janganlah karnu bersedih hati.

5j1X134V,;(terhadw apa yang telah mereka kcriakani

maksudnya adalah, saudara-saudaramu karena perbuatan-perbuatan

yang lalu yang telah mereka lakukan. Ada yang mengatakan, bahwa

Yusuf tidak memberitatrunya batrwa dirinya Yusuf tapi dia hanya

mengatakan kepadanya,''lsesungguhnya aku saudaramu sebagai ganti

saudaramu, Yusuf maka janganlatr kamu bercukacita atas kedengkian

dan pengucilan mereka yang engkau alami." Ada juga yang

mengatakan, bahwa Yusuf memberitatrunya tentang apa yang

direncanakannya terhadap mereka, yaitu akan menempatkan cawan

raja di dalam karungnya, lalu Bunyamin berkata, "4ku tidak

keberatan."

Ada juga yeng mengatakan, bahwa ketika Yusuf

memberitahukan kepada Bunyamin bahwa dia adalah saudaranya.
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Mendengar itu Bunyamin berkata, "Janganlah engkau kembalikan aku

kepada mereka." Yusuf lalu berkata, *Aku telah mengetahui kedukaan

ayah kita Ya,qub. Jika aku menahanmu di tempatku, tentulatr akan

bertambah kedukaannya." Selanjufirya Yusuf berkata, *Aku tidak

mungkin menahanmu di tempatliu kecuali dengan cara melemparkan

tuduhan yang tidak layak bagimu." Bgnyamin berkata, "Aku tidak

keberatan.'

Yusuf kemudian memasukkan gantang ke dalam karung

Bunyamin, yaitu a;t.llf,. Asal maknanya adalah wadatr (cangkir atau

cawan) yang biasa digunakan untuk minum lalu digunakan sebagai

gantang (takaran) untuk menakar. Ada juga yang mengatakan, batrwa

itu adalatr wadah untuk memberi minlm binatang dan unhrk menakar

biji-bijian. Ada yang berpendapat, batrwa itu terbuat dari perak. Ada

juga yang mengatakan bahwa itu terbuat dari emas. Batrkan ada yang

mengatakan selain itu.

Penafsiran kata Jrf'rir a* ;-1t telah dikemukakan di atas'

Maknanya. adalatr YUsuf memasukkan cawan raja, atau alat takar ke

dalam karung saudaranya, yaitu tempat menyimpan makanan yang

dibelinya dari Mesir.

9' z) t7'+

;ii i,'J ? Qremudian berteriaHah seseorang yang

menyerukan) maksufnya adalah, seorang penyeru yang berseru.

i$lilt (hai kafilah). Az-7anai berkata, "Maknanya adalatr

watrai para penunggang unta setiap rombongan yang mengendari

unta, atau keledai, atau baghal (peranakan kuda dengan keledai)

disebut p."

Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalatr kafilatt

pengendara keledai.
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Abu lJbaidah berkatq "!;jr adatah unta yang ditunggangi

unttrk perjalanan."t

'ti$ 
{3L {tr*"ssrrtw" karnu adalah orang-orang yang

meruwi). Penisbatan kata pencuri kepada mereka berdasarkan

kenyataan yang terjadi, karena orang yang berseru itu tidak

apa yang telah direncanakan oleh Yusuf. Ada juga yang

mengatakan, bahwa maklanya adalah perihal kalian sama dengan

perihal para peacuri, karena cawan raja (takaran) ada di tangan kalian

tanpa kerelaan dari sang raja

$6 (mereka meryimtab) maksudnya adalalL saudara-saudara

Yusuf. +-16 ffi 1tr*bit menghadq kepda penyeru-perryeru itu)

maksudnya adalah, dengan kondisi berbalik menghadap kepada orang

yang berseru kepada mereka dari antara para pembantu raja

Sttl; ti'l @uang apakoh yang hilang dmi pada knmu?\

makzudnya adalah, kalian kehilangan apa? Kalirnat nlst'ctU6 artinya

adalah aku kehilangan sesuahr karena hilang atau lainnya. Jadi,

seakan-akan mereka berkat4 *Apa yang hilang dari kalian?" Bentuk

nngkapem must aqb al adalah untuk menghadirkan gambarannya-

lj6 Qtenyeru-penyent itu berkata). IGlimat ini berfungsi

sebagai jawaban kepada mereka. cJ-!.Jjl U l4r, (kami kchilangan

piala raja). Yahya bin Ya'mur me,mbaca '1j) densanredaksi Lt:*,

dengan huruf ghain. Abu Raja' membacanya dengan tedal<si i*,
dengan harakat dhammah pada huruf shad, laht suhtn pada huruf

wowu) lalu huruf ain. Sedangkan Abu Ubai membacanya Ltre. AU
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Ja'far membacany^ Lb, demikian iuga qira'ah-nya Abu Hurairah.

Sementara Juhmur membacanya dengan hwuf shad darl ain.

Az-Tayaiberkata "Kata L'iat adalatr alat takar'"

Kata ini bisa berfungsi sebagai mudzakknr dan bisa sebagai'

muannats, artinya adalah fuil, Gangkir minum). Contohnya

ungkapan seorang PenYair,

t:r|gbrrrAtrF:
,,Kami minum khamer dengan cangkir minum secara terang-

ternagan."

/5.'r), 4,".8 Oi @"" siaita yang dapat mengembali*annya

alran memperoleh balan makonan fseberatJ beban unta) maksudnya

adalah, mereka berkata, "Bagr siapa saja yang membawa kembali

cawan raja itu dari dirinya, maka dia akan memperoleh bahan

makanan seberat beban unta."

I<ata'g{;t adatatr.lAlr 1unta1. Menurut bahasa sebagian orang

Arab artinya adalatr \4tfteledai). Yang dimaksud dengan kata J.i"7jr

di sini adatah makanan yang bisa dibawa oleh seekor unta.

Krcmudian penyeru itu berkata : 
u-i-s.+63 (dan afu meniamin

terhadapnya) maksudnya adalah, aku menjamin batran makanan

seberat beban r:nta bagi orang yang bisa membawakan kembali cawan

raja itu sebelum pemeriksaan wadah-wadah mereka'

Kata ii., "rt*yu 
'gid' (penjamrn)' Kemungkinan yang

berkata: qgl'& t$ (tami lcehilangan piala raia) adatahpenyeru

itu sendiri, karena diatah yang mengatakan dengan sebenarnya.
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Firman-Nya, ejllg1jiltQU ;:E ii it? $tS 1s*ra*"-
siudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sesungguhrya kamu

mengetahui balwa kami datang tidak untuk membuat kcrusakan di

negeri [iniJ\. Huruf ta'pada redaksi fiE A sini berfimgsi sebagai

pengganti wowu al qasam.(huruf wawu yang berfimgsi sebagai kata

sumpah), demikian menurut pendapat Jumhur. Ada yang mengatakan

sebagai pengganti dari huruf ba'. Adajuga yang mengatakan bahwa
itu memang kata asal (bukan pengganti), dan tidak dirangkaikan

kecuali dengan kata Allah tanpa nama-nama-Nya yang lain.

Terkadang dirangkai dengan kata L. !t a* ii;'jt, tapi sangat jarang.

Pembatrasan tentang ini sangat gamblang dipaparkan dalam ilmu i'rab.

Yang mereka persumpahkan adatah pengetahuan Yusuf dan

para pembanhrnya yang memilili liat yang bersih dari penodaan dan

pengrusakan di negeri Mesir seperti pencurian. Karena yusulf dan para

pembantunya telatr menyaksikan itu ketika kedatangan mereka yang

pertama kali, dan kedatangan kali ini lebih terjaga ld bahkan dari
yang lebih ringan dari pencurian, yakni bahwa mereka bukantah
oftmg-orang yang pantas melalcukan kerusakan besar itu, bahkan

sekalipun mereka harus mengembalikan barang yang mereka temukan
di dalam karung mereka.

Yang climaksud dengan karz, ej{l di sini adalah negeri Mesir.

Kemudian mereka menegaskan kalimat yang mereka persurrrpahkan

dengan menyebut nama Allah itu dengan berkata: 'qt K f, go,
lrami bukanlah para pencuri). Ini berfungsi untuk menambabkan

ketegasan batrwa mereka tidak pernalr melakukan perbuatan tersebut

dan kekurangan yang menghinakan itu.
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Firman-Ny a: 'ta,*;L K;4;13t, [1 U6 (Mereka berkata,

,,Tetapi apa balasannya jika lramu betul-betul pendusta? '). Ini adalah

kalimat permulaan seperti iebelumnya. Mereka yang mengatakan ini

adalah para pembantu Yusuf, atau si penyeru dari mereka

sebagaimana yang sebelumnYa.

. Kata ganti pada kalimat ::fi, (balasannya) kembali kepada

Lriat (cawan raja) dengan perkiraan dibuangnya mudhaf, yakni 6t

i+ Lt}l, *-;,itr (tetapi apa balasan penc,rian piala raja menurut

kalian). Atau kata ganti ini kembali kepada pencuri, yakni tetapi apa

balasan pencurian menurut kalian.

, a cl'4,)L ;K oy$itra komu betul-betul pendusta) maksudnya

adalatr, jika memang benar mengenai klaim terbebasnya kalian dari

pencurian, yaitg dengan ditemukannya piala raja itu pada kalian.

Setelah itu saudara-saudaraYunrf menjayab dan berkata:

Firman-Nya, !8; ';$ .r>t A :6 i. ',8'; $(, (Mereka

menjmvab, ,,Balasanrqla, ialah pada siapa dilcetemukan [barang yang

hilangJ dalam karungnya, maka dia sendirilah balasannya

[tebusannyaJ') maksudnya adalah, balasan pencurian cawan raj4 atau

balasan pencuri piala raja.

Lata?hty; adalah mubtada' (subyek), dan kalimat ini

berfungsi sebagai kalimat syarthiyyah (mengandung kalimat sebab

akibat) yang jawabnya adalah, ';f; 't4 4fi i, -,t S @tapa

dilcetemukan [barang yang hilangJ dalam karungnya, malm dia

sendirilah balasannya ftebusannyaJ). Kalimat ini berfungsi sebagai

khabar (predikat), dimana yang zhahir menempati posisi yang

tersembunyi. Asalnya adalah * *t e 9\ ,i i:i'f (balasannya
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adalah, siapa saja yang diketemukan [barang yang hilang] datam

karungnya, maka dia sendirilah [balasannya]). Jadi, kata ganti kedua

kembali kepada mubtada-, sedangkan yang pertama kembali kepada

$.

Bisa juga khabarayaadalah 4fi A t; ;. (siapa diketemukan

[barang yang hitangJ dalam karungnya), perkiraannya adalah balasan

pencurian cawan raja adalah diambilnya (ditahannya) orang yang

diketemukan(baranghilang)dalam Lalukalimx tyi *
(mnka diq sendirilah balasannya [tebusamya) berfrrngsi sebagai

penegas kalimat pertama

M-Zai,aj berkata, *Kalimat '"3y i1, Qnaka dia sendirilah

balasannya [tebusanrryaJ\ berfirngsi sebagai taqbahan dalam

keGrangan, yakni balasannya adalah diambilnya (ditahannya) si

pencuri, maka itulatr balasannya (tebusannya), tidak ada selain itu."

Para ahli tafsir berkata, "Hukum bagi pencuri menurut

ketentuan keluarga Ya'qub adalah dijadikan sebagai pelayan selarna I
tahun, karena itu mereka menanyakan tentang balasannya."

1-tllJht 
"* 

AS{ (demikianlah Kami memberi pembalasan

k podq orang-orang yorg zhalim) adalah, seperti

pembalasan yang sempuma itulah Karni memberi pe,mbalasan kepada

orang-orang yang zhatim terhadap orang lain dengan mencuri barang

mereka. Kalimat ini menegaskan kalimat yang sebelumnya, jika dari

perkataan saudara-saudara Yusuf.

Bisa juga ini berasal dari

yakni demikianlah kami memberi

yang zhalim karena pencurian.

perkataan para pembantu Yusuf,

pembalasan kepada orang-orang
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Setelah mereka menyebutkan balasan bagi pencuri, paxa

pembantu Yusuf hendak memeriksa barang-barang mereka agar jelas

perkaranya, lalu Yusuf datang.

Firman-Ny 
", ;A:*J;1r3 etto*" mulailah Yusuf [memeripsaJ

lrarung-lrnrung mereka) maksudnya adallh, Yusuf mulai memeriksa

karung-karung saudara-saudara Yusuf yang berjumlah 10 orang.

# ir;l'Sj lseOetum [memeripsal 
parung saudaranya sendiri)

maksudnya adalah, sebelum Yusuf memeriksa karung Bunyamin

untuk menghindari tuduhan dan untuk melancarkan rekayasa yang

telah diatumya.

ae$t a:K (demikianlah Kami atur untuk [mencapai

maksudJ Yusufl maksudnya adalah, seperti pengaturan yang

menakjubkan itulah Kami afiu agar Yusuf mencapai maksudnyq

yakni Kami mengajarkan itu kepadanya dan Kami wahyukan itu

kepadanya.

Kata ]idr di sini adatah permulaan taktik dan tipu day4 dan

akhirnya adalatr menjebak korban tanpa menyadari perkara yang

direkayasa sehingga tidak ada jalan untuk menolaknya. Ini diartikan

sebagai hfi Altah pada bagran alfiirnya, bukan pada bagian

permulaannya.

Al Qutaibi berkata, "Makna 6ffuAa* ff' Cfu*i atur)''

Ibnu Al Anbari mengatalan, bahwa maknanya adalatr Uii

(Karni kehendaki)

Ayat ini menunjukkan, bahwa untuk mencapai maksud-

maksud yang benar kita boteh menggUnakan cara-cara yang bersifat
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rekayasa dan pengelabuan selama itu tidak menyalahi syariat yang

telatr ditetapkan.

4{rt ge|i6 Lq it( Y @adatah patut Yusuf menghuhtm

saudaranya menurut undang-undang rqya) maksudnya adalatr, Yusuf

tidak layak menghukum saudaranya, Brmyarnin, menurut undang-

undang raja Mesir dan menurut p€rattrynfya yang berlaku. Karena

aflEmnya adalah si pencuri dihukum dan didenda harta sebesar barang

yang dicurinya tanpa diasingkan selama I tahun sebagaimana yang

tercantum.datam ketentuan dan aturan Ya'qub. Hasilnya, Yusuf tidak

memberlakukan pelaksanaan hukum Ya'qub terhadap saudaranya

disamping karena menyalahi serta ketentuan raja

Seandainya hkan karena pengaturan dan kehendak Allah

maka tidak akan me,nemukan jalan mtuk ihr, yaitu memberlalorkan

hukuman sebagaimana yang dikatakan oleh saudara-saudaranya

Balasan pencuri saat itu adalah dijadikan sebagai budak (ditahan).

Perkataan mereka inilah yang dikehendaki Allah dan yang

diatur-Nya. Itulah makna firman-Nya, 'Sl il4i t Jt- (kccuali Allah

menghendakinya) maksudnya adalalt kecuali ada kehendak dar izin-
Nya untuk itu.

Kalimat ',6 '41. i( Y $iodalah patut Yusuf menghuhtm

saudararrya...) berfirngsi sebagai alasan bagi apa yang telah diperbuat

Allah yang berupa pengaturan untuk Yusut atau sebagai

penafsirannya.

r,'6 n .?# {i <x"*i tinggikan derajat orang yang Kami

lcehendaki) dengan berbagai ilmu, pengaatruan, pe,mberian dan

kemuliaan sebagaimana Kami meninggikan derajat Yusuf dengan itu.
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* c92 P ',.rii @on di atas tiap-tiap orang yang

berpengetahuan itu) yang telah ditinggikan Allah dengan ilmu.

j!9 gaa bgt yang Matu Mbngetahui) maksudnya adalatr,

masih ada yang lebih tinggi derajatnya daripada mereka, atau yang

paling tinggi derajatrya yang prmcaknya tidak dapat dijangkau oleh

mereka dan tidak dapat diketahui perihalnya. Ada juga yang

mengatakan, bahwa maknanya adalah di atas setiap atrli ilmu adalatt

DzatYatgMaha Mengetatrui, yaitu Allah SWT.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi'Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya, *5 V6 b$Li 7 '4.5- 3G'3 (dan Ya'qub

berlata, ,,Hai anak-anakht iangantah ksmu [bersama-samal masuk

dari satu pintu gerbang,), dia berkata, *Ya'qub mengkhawatirkan

penyakit ain akaurr menimpa mereka"

Ibnu Abi syaibalu Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Muhammad bin I(a'b, dia berkata, *Ya'qub

mengllrawatirkan ain menimpamereka."

Sa'id bin Manshur, Ibnu Al Mt[rdzir dan Abu Asy-syaikh

meriwayatkan gari An-Nakha'i mengenai firmao-Nya, 

"6r$:'f)-r3F (dan masuHah dui pinhrpintu gerbang yang berlain-lain), dra

berkata, ..Ya'qub menghendaki agar Yusuf mendapati saudaranya

@unyamin) saat seorang diri.?'

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi

Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Mujatrid mengenai

firman-Ny 
" 

ti*ii+frr*fi Ci;!$yo*"" tetapi itu hanva sesuatu

lreinginan pada diri Ya'qub yorrg telah ditetapkannya), dra berkata
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"Karena Ya'qub mengktrawatirkao penyakit ain menimpa anak-

anaknya."

Ibnu Jaiir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan

dari Qatadah mengenai firrran-Nya '"*" q * -ll, :i5 O"r,
sesungguhnya dia mempury)ai pengetahuon, kmena Kami telah
mengajarlcan kepadanya), dia berkata" "sesungguhnya dia
mengarnalkan apa yang telah diketahuinya. Sedangkan yang tidak
mengauralkan apa yang telah diketahuinya bukan seorang yang

berilmu-"

Mereka juga meriwayalkan darinya mengenai firman-Ny4

',6i $t\ott; (Yusuf membowa saudaranya [BunyaminJ ke

tempatnya), dia berkata, 'Maksudnya adalah mendekapnya"

Kemudian tentang fimran-Ny4 ,# fi @"k" janganlah kamu

berdukacita), dia berkata, "Ivlaksudnya adalah janganlah engkau

bersedih dan jangan pula berputus asa." Setelah itu tentang firman.

Nya, g2lii $i; (5 @ako tatkata telah disiapkan untuk mereka

bahan.makanan merelca), dia berkata "Maksudnya adalah memenuhi

keperluan meieka dan menimbangkan bahan makanan untuk mereka"

Kemudian tentang firman-Ny4 '4A$ |lG ("s"f memasukan piala

[tempat minumJ), dia berkata, *Makzudnya adalah cawan raja yang

biasa digrrnakannya untuk minum." Kemudian tentang firman-Nya g

,; ,fi (ke datam karung soudoranya), dia berkata, "Maksudnya.

adalah ke dalam barang-barang saudaranya."

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Al Anbari dalam Al Mashahif

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai fimran-Ny4 '"il$i'Jf*
(Yusuf memasukan piala [tempar minim),dia berkata" "Maksudnya
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adalah Ltla, (cawan atau cangkir minum). Segala sesuatu yang

digrrnakan untuk minum adalah "Lt?.*

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim juga

meriwayatkan hal yang sam dari Mujahid. Ibnu Jarir dan Ibnu Abi

Hatim juga meriwayatkan hat serupa dari Ibnu Zaid'

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-syar\h meriwayatkan

dari Mujatrid mengenai firman-Nya, Ul li$ (hai knfitah), dia

berkata, "Dulu, kaa l$berarti kafilah berkeledai'"

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi

Hatim meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya, |V +"V Ajt

*j, @o" siapa yang dapat mengembatikanrrya akan memperoleh

bahan maftanan [seberatJ beban unta), dia berkata, "Maksudnya

adalatr makanan seberat beban keledai. Ini menurut sgatu logat."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir menwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya, 3i,4,,G13 (dan aht menjamin terhadapnya),

dia berkata, 'Maksud i*; Asini adalah is (poju*it )'"

Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari Sa'id bin Jubair,

Qatadatr dan Adh-Dhahhak.

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syai}fi meriwayatkan

dari Ar-Rabi' bin Anas mengenai firman-Nya, 6t ,t't-;A.l4li'
(lcami datang tidak untuk membuat kcrusakan di negeri [ini), dia

berkata, "Maksudnya adalatr kami datang tidak untuk bermaksiat di

negeri ini."
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Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Zaid

'mengenai firman-Nyu ;&9t1t ltetopt apa balasannya), diaberkata,

"Mereka (para kafilah) mengetahui hukum mereka (yakni negeri

tersebutl), maka mereka berkata: $f 'ri| #, ,13$ lBatasanrrya,

ialah pada siapa diketemukon [barang yalg hitangJ dalam
karungnya, maka dia sendirilah balasawrya [tebusannyaJ).
Sedangkan hukumnya menurut para Nabi termasuk Ya'qub dan anak-

anaknya adalah, si pencuri dihukum dengan dijadikan budak."

1+b&rrazz,aq,Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,Ibnu Abi Hatim dan

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Qatadatr mengenai firrnan-Nya,

;**;tt 1:.rl (matra mulailah Yusuf [memeriksal lcarung-karung

mereka), dia berkata, "Diceritakan kepada karri, bahwa setiap kali dia
membuka karung seseorang maka dia beristighfar karena merasa

berdosa hingga tersisa karung anak tersebut tyakni karung
saudaranya]. Lalu dia berkata, 'Aku tidak mengira bahwa anak ini
mengambil sesuatu'. Mereka berkata, 'Tentu, karena itu berbuat

baiklatl terhadapnya'. "

Ibnu Abi Syaibatr, Ibnu Jarir, Ibnu AI Mundzir dan Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari Adh-Dhahhak mengenai firman-Nya,

,11A,$t A:K (demikianlah l{ami atur rmtuk [mencapai matrsudJ

Yusufl, dia berkat4 'Maksudnya adalah demikianlatr Kami lalnrkan

untuk Yusuf. gf,JJI q-r. 4$ LtA. L( V Giadatah patut yusuf

menghulatm saudaranya menurut undang-undang raja) maksudnya

adalah, menurut peraturan raja Menurut peraturan raja mereka bagr

orang mencuri, barang curiannya diambil kembali beserta hartanya

senilai itu, lalu pelakunya diserahkan kepada yang kecurian."
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Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan

dari Ibnu Abbas mengenai finnan-Nya, ,rtal glrei3 'ig L( \t

(tiadatah patut Yusuf menghuhm saudararrya menurut undang-

undang raja),dia berkata 'Maksud rg$11;;-".adatah peraturan taja;'

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

Syaikh meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Ny r, i6o1$L

,iii (*ecuati Altah menghendakfuya), dia berkata, "Kecuali dengan

alasan yang dikehendaki Allah untuk Yusuf sehingga menjadi

alasannya.')

f Ibrr, Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan darinya mengenai firman-Ny u, i(16 .?g;'gi {ro*i

tinggilran derajat orang yutg l(ami kchendakt), dia berkata, "Yusuf

dan saudara-saudaranya dianugerahi ilmu, lalu Kami tinggikan derajat

Yusuf di atas mereka dalam segi ilmu"

Al Firyabi, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan

Abu Asy-Syaililr meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dia berkata,

"Ketika kami sedang di tempat Ibnu Abbas, dia menceritakan suatu

hadits, lalu seseorang di hadapannya berkata: 1+ * 6, +?>'6i6
(dan di atas tiap-tiap or(mg yang berpengetahuan itu ada lagi yang

Maha Mengetahui). Ibnu Abbas berkata, 'Buruk sekali yang kau

maksud itu. Allah adalatr Yang Matra Mengetatrui, dan Dialatr di atas

segala yang mengetattui'."

Ibnu Jaxir meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'b, dia

berkata, "seorang lelaki menanyakan suatu masalatr kepada Ali, lalu

Ali menjarrabnya, kemudian orang itu berkata, 'Bukan begitu, tapi

demikian dan demikian'. Ali berkata, 'Engkau benar dan aku salah'
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4 * u> P Siu (tu, di' atas tiap-tiap orqng yans

berpengetahuan itu ada lagiyutg Maha Mengetahui)'."

. Ibnu Abi Syaibalu Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi

Hatim dan Al Baihaqi dalam Al Asrna' wa Ash-Shifat meiwayatkan

dari Ikrimatl mengenai firman-Ny4 4 * ,s, ++ At: @an ai

atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang Malw

Mengetahui), dia berkata, "Maksudnya adalah pengetahuan Allah di

atas segala yang berpengetahuan."

-*,i 4,3ii6fr'M u, rt'{ 5;7 fr ;t; bL f}6 #

i;3${;
Uri @ 6j6qpaxrr7,ui33. A36ru6*?.{,

GA{jef;;,u(fr 3-r3rg,

tifiLi;r+61, t3 L. i,i $ A
rfi1 {ft l* 36i4Wa rr:#fir1i; G} 3A,1;,

u "sti 
o 
gj i k q3 $t dG- &{6'fr 

'n 
td 51

@t63r'a
"Mereka berkata, 'Jika dia mencuri, maha seswngguhnya tebh

pernah mencuri pula saudtranya sebelum init. Maka Yusuf

TAFSIR FATHUT QADIR 697

$LrHJ@aSfi f 1i"J::"1&SrtCdt&,?fi '61

(L tr W q$y U4 vi*;:, 6IA <,f'vk 1j5t #
@ar,A#CAU,li;t1rt+;i

I
l

l

i

I

I

i

I

I

I
I

II



menyembunyikankejengkelanitupadadirinyadantidak

. menampakkannya kepada mereha- Dia berkata (dalam hatinya),
,Kamu lebih buruk kedudukkanmu (sifat-sifatmu) danAllah Maha

Mengetahui apayang kamu terangkan itu'. Mereka berkata,'lYahai

At Azia sesungguhnya dia mempunyai ayah yang sudah laniut

usianya,lantaran itu ambitah salah seorang di antara kami sebagai

gantinya, sesungguhnya hami melihat kamu termasuk otang-orang

yang berbuat baik'. Ywuf berhata, 'Aku mohon perlindungan

kepadaAllah daripada menahan seseorang, hecuali orang yang

kami ketemukan harta benda kamipadanya,iika kami herbuat

demikian, maka benu-benarlah kami ofang-ofang yang zlalim|
Maka tatkqla mereka berputuq asa daripada (putusan) Yusuf'

mereka menyendiri sdmbit berunding dengan berbisik-bisile Yang

turtua di antara mereka kemudian berhaa" 'Tidakkah kamu ketahui

bahwa sesungguhnya ayahmu telah mengatnbil ianii dari kamu

dengan nama Allah dan sebelwfi itu kanu telah menyia-nyiakan

YusuJ, Sebab iiu ahu tidah ahan meninggaliai negeri Mesir,

sampai ayahku mengizinkan kepaitahu (untuh kembali), atau Allah

membert keputusan terhadapku Dan Dia adalah hakimyang

sebaik-baiknya,. Kembalilah kepoda ayahmu dan katakanlah,

'Wahai ayah hami! Sesungguhnya anakmtu telah mencurl dan

kami hanya mcnyalcsikan apayang kami ketahui" dan sekali-hali

kami tidak dapat tneniaga (mengetahui) barang yang gaib. Dan

tanyalah (penduduk) negeriyang kqmi berada di sitr+ dan hatilah

yang karni datang bersatnanya, dan sesunggahnya hami adalah

orang4rrang yang benaf ." (Qs. Yuusuf [12] : 7 7'82)

Firman-Nya: or.Ji- ;$ 613 (Meretra berkata' "Jilw dia

mencuri') maksudnya adalah, Bunyamin.
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M o, rt U 5; ift; @"to sesunggularya tetah pernatr

menad pula sauduanya sebelun izi), maksud mereka adalah Yusuf.

Para ahli tafsir berbeda pandangan menge,lrai pencurian yalrg mereka

nisbatkan kepada Yu$f.

Sahr pendapat melryebutkan, bahwa dulu Yusuf memprmyai

seorang bibi yang lebih tua dari Ya'qub, bibinya itu meiryimpan sabuk

Ishaq karena dia sebagai anak tertuanya Mereka tmm te,mrnm

mewalinya, lalu diambil oleh anak tertua, baik laki-laki marryun

perc,mpuan. Bibinya itulah ),ang mengash Yusuf dan smgat

menyayanginya. Setelah Yrrsrrf tumhbr Ya'qub bertaa keda
bibinya Yusrf itq "serahkmlah Yusf ke@alcu-'Nmrm bibinya inr

sangat keberdan b€rpisah dengro Yusuf, dm mencri alasan agr dia

tetap Uersmaoya, lalu dia p mcngguak& sahk di bswah

pakaiannya lalu mengikhhln dcngm itu, lalu bcrtila, *Sabrrk Ishaq

telah dicuri. Carilah sirya ymg rclah mreurin:ra'Mcrcka kemrdim
mencariny4 lalu meremutmuya bersma Yust4 malra Yusrf pn
ditahan sebagaimana syariat pra nabi saat itu sejak keluqga lbrahim.

Penjelasan tentang syilid mereka mengenai pencurian telah

dipaputan.

Ada juga yang mengdakan, bahwa Yusuf meirgmbil befiala
milik kakeknya dari pihak ibunya, lalu dia mengbmcrutmn1la dan

memhrangnya di jalanan deirg;an maksud mertrbah kemtmlcarm

Dic€ritakan dar. Az-Zallaj, bahwa bcrhala itu t€rhrat dari

Al Wahidi menceritalon dauit Az-Zaiaj, bahwa dia berkde
*Allah yang lebih tahq apakah sadaranya itrr pelnah mencui atau

tidak?'
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Al Qurttrubi menuturkan dalam kitab tafsimya, dari Az'Za11aj,

bahwa dia berkata, "Mereka berdusta mengenai apa yairg mereka

nisbatkan kepada Yusuf-"

Saya (Asy-syaukani) katakan: Ini yang lebih tepat, dan

kebohongan mereka ini bukanlah kebohongan mereka yang pertama.

Karni telah mengemukakan bukti-bukti yang membantatr pendapat

orang yang menyatakan bahwa mereka itu para nabi ketika terjadinya

hal-hal ini dari mereka.

Firman-Nya: .9rii e ,il,. (fi (Maka Yusuf

menyembunyikan kcjengkclan itu prao dirirrya). Az-Zajjaj berkata,
..Kata ganti pada kalimat ri];"f kembali kepada i43r qcatal atau iii.iir

(kalimaD. Seakan-akan yang ingin diungkapkan adalah 4'it:iit ;fE

gji (maka Yusuf menyembunyikan katimat itu pada dirinya). fi
;i1 615- (dan tidak metumpakkannya fupada mereka), kemudian

ditafsirkan dengan 64 33. A 3(' <aio berkata (datam hatinya),

'Kamulebihburukkedudul:kanmufsifat-sifatmuJ)'."

Abu Ali Al Farisi menyangkal ini dengan berkata,

"sesungguhnya jenis ini termasuk penyamaran pada alur penafsiran,

dan ini tidak dipakai.'

Ada yang mengatakan, bahwa kata ganti tersebut kembali

kepada i;.e}i (awaban), maksudnya adalah, maka Yusuf

menyembunyikan jawaban itu pada pada waktu itu hingga waktu

lainnya. Ada juga yang mengatakao, batrwa maknanya adalah

menyembunyikan pada dirinya perkataan merek4 3A t;i Ari.ol

14 n ii U gika dia mencari, maka sesungguhnya telah pernah

mencuri pula saudararrya sebelum ini).
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Pemaknaan ini tebih mengena, dan makna ;t 6ri {t <*"
tidak menampakkannya l@pqda mereka), bahwa dia tidak

menampa}:kan perkataan yang disembunyikannya di dalam dirinya,

yaitu menyebutkan yang benar danmenerangkanyang salatr.

61t31 A 36 <aa berkata [dalam lutirryaJ, "Kamu lebih

buruk lrBdudukkanmu [sifat-sifamtJ)- Ini adalatt kalimat yang

berfungsi sebagai penafsiran meNntrut pandangan yang pertama, dan

sebagai kalimat pennulaan me,mrut dua pendapat lainnya. Seakan-

akan yang ingin diungkapkan ndalah lalu apa yang dikatakan Yusuf

ketika dia mengatakan perkataan ini (di dalam hatinya)? yakni 5
(U, 33, (knmu tebih bwuk keduduk*anmu [sifat-stfatmuJ)

maksudnya adalab lebih buruk status dan kedudukan kalian dari

orang yang kalian tuduh telah mencrui padahal dia terbebas dari

tudtrhan itu. Karena sesungguhryra kalian telah membuang Yusuf ke

dalam sumw, berbohong kepada ayah kalian dan sebagainya.

Kemudian Yusuf berkata:

6j*; q eI fri5 <u, atlah Malu Mensetahui apa yang

lramu terangkan l'rz) maksudnya adalah, ketidakbenaran tudingan

kepada Yusuf, dan tidak ada kebenarannya

Kemudian saudar-saudara Yusuf hendak membujuk Yusuf

agar melepaskan saudara mereka, Bunyarnin, agar tetap bersama

mereka sehingga mereka kembali kepada ayatrnya dengan

membawanya, karena ayah mereka telah mengambil sumpah mereka

untuk mengemalikan Bunyamin kepadanya.

Firman-Nya,6s#i1'1['1;-r4qLn-ij((Merekaberkata,

"Wahai Al Aziz, sesungguhnya diamempunyai ayahyang sudah lanjut

usianya') maksudnya adalah, Bun>ramin memprmyai ayah yang sudatr

I
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lanjut usia, tidak luat berpisah dengannya dan tidak sabar terhadap

perpisatran dengannya serta tidak mampu mendatanginya.

ii'U, (A 3-j (lantaran itu ambilah salah seorang di

antara lrami sebagai gantilrya) maksudnya adalah, ambilatr salah

seorang dari Fami rmtuk ditattan sebagai gantiny4 karena dia

mempunyai kedudukan kfiusus di hati ayatrnya, tidak dapat digantikan

oleh seorang ptrn'dari kami, karena tidak akan merasakan kedukaan

bila berpisah dengan salah seorang dari kami, ftlmun akan sangat

bersedih bila berpisatr dengan Bunyamin. Kemudian mereka juga

beralasan untuk permohonan itu dengtrn berkata:

(3y {sesrngslrhwa trami melihat kamu

termasuk orang-,s7arf yang berbuat baik) maksudnya adalatr, kami

berpendapat bahwa engkau (YusuD termasuk orang yang suka berbuat

baik kepada semua otang, terutama kepada l€rrd. Karena itu,

sempumakanlsh [6sfuaikann]u kepada kami dengan memperkenankan

permohonankami ini.

Setelatr itu Yusuf meqiawab mereka dengan berkata: ;{i6t

i,3&-(3A 6L. i i it LE o1 (Atu molan perlindungan kcpada Allah

daripada inenahan seseorang, kectali or(mg yang kami kctemukan

harta benda kmti padanya) makzudnya adalatr, r1,r; &rr irl; g."*i

benar-benar berlindung kepada Allah). Ini adalah bentuk masMar

yang berada pada posisi noshab karena adafi'l yang dibuang. Orang

yang berlindung kepada Allah adalah omng yang mohon ditindtrngi

Allah.

Kalimat iE ol berada pada posisi nashab karena naz'ul

tct afidt (membuang hrruf T'ar), asalnya adalah 
,.i}t 

bf d,, (daripada

menahan) yang makzudnya adalah, kami berlindung kepada Allah dari
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menahan seseorang kecuali orang yang kami ketemukan harta kami

padany4 yaitu Bunyamin, karena dialah yang kami temukan piala raja

di dalam karungnya. Oleh karena itu, karni boleh memperbudaknya

sesuai dengan pemyataan kalian yang telah kalian nyatakan, yaitu:

!f; # +;:t A '-6 i. '"yr (balasanrrya, ialah pada siapa

dikztemukan [buang yang hilangJ dalam kmungnya, mala dia

s endir il ah b al as annya [tebus amyaJ).

3413 ri1 t1 fiika ktni berbuat demikian, maka benar-

benarlah kami orang-or(mg yang zhalim) maksudnya adalatr,

sesungguhnya jika kami menahm omng yang tidak kami ketemukan

barang kami padanya, tenhrlah kami ini orang-orang yang zhalim

menurut afiran kalian dan ketentuan pernyataan kalian.

Firman-Ny a: '"iqi##l Clfi Wara tatkala mereka berputus

asa daripada [pttusanJ hsuf) makzudnya adalah, mereka merasa

tidak ada harapan membujtrk Yusuf agar memperkenankan

permohonan mereka membawa pulang Bunyaimi.

Hunf sin dan ta' pada lfi+;f A sini berfungsi untuk

mennqiulr&an makna mubalagtuh (hrperbotq yakni sangat berputus

asa).

(4 i;rA (mereka menyendiri satnbil berunding dengan

berbisik-bislt) maksudnya adalah, mereka mereka memisatrkan diri
sambil berbincang-bincang antar-sesarna mereka. Ini adalah bentuk

masMar yang bisa digrmakan untuk bentuk tunggal dan jamak seperti

halnya firman-Nya: q E5 (Dan Kami telah mendekatkanrrya

kcpada Kami di wabu dia munojat [keprfu Kami) (Qs. Maryam

[9]: s2)
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Az-Zajjaj berkata, "Maknanya adalah mereka memisahkan diri

tanpadisertai oleh saudara mereka itu, sarnbil berbisik-bisik mengenai

cara keberangkatan mereka kepada ayatr mereka tanpa disertai dengan

saudara mereka itu."

-i1? 
3'6 gong tertua di antara mereka bertrata)' Suatu

pendapat menyebutkan, bahwa saudara Yusuf yang paling tua adalatr

Ruwaibil, karena dia paling tua umurnya. Ada juga yang mengatakan

Yatrudza, karena dia yang paling banyak akal. Ada pula yang

berpendapat Syam'un, karena dia sebagai pemimpin rombongan'

;fi nW &{t I {6 <i r;$ { gidatrt<nh tramu

kctahui bahwa sesungguhnya ayahmu telah mengambil ianji dari

lramu dengan noma AAaD maksudnya adalatr, bukankah ayahmu

(Yaqub) telah meng6mbil sumpatr dari Allah untuk menjaga anaknya

itl dan mengembalikannya kepadanya Malma statusnya dari Allatt

adalah dengan izin-Nya.

,i1 O b5 6 '&i qt @o, sebelum itu pamu telath merryia-

nyiakan Yusufl. Kalimat ini disambungkan kepada kalimat

sebelumnya, dengan perkiraan makna batrwa tidakkah kalian ketahui

bahwa ayah kaliarl dan batrwa kalian telatr menyia-nyiakan Yusuf.

Demikian yang disebutkan oleh An-Nahhas dan lairutya.

Kalimat ,p U @ebelum itu) terkait dengan

t<etahui) yang maksudnya adalatr, dan kalian ketatrui

fFJ (tamu

pula penyia-

nyiaan katian terhadap Yusuf sebelum itu. Dengan anggapan bahwa I
di sini berfrrngsi sebagai mashdar dan bisa juga sebagai tambatran.

Ada yang berpendapat, batrwa kalimat gj 6 berada pada

posisi rafa' sebagai mubtada' (subyek), sedangkan Hnbar-nya adalatr
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M u. Ada juga yang mengatakan, bahwa tl adalatr maushul atau

maushuf, keduanya berada pada posisi nashnb alau rafa'. Apa yang

kami sebutkan lebih tepat.

Maknq gj adalah meremehkan perihalnya dan tidak

memelihara janji terhadap ayatr kalian mengenainya.

flii'6il ii (sebab itu oht tidak akan meninggalkan negeri

Mesi). Lafazh tr;;J 6rj - ij. artnVa Jt:: (menyingkir atau

menghilang), bila disertai dengan kat^n$maka menjadi tetap, yakni

tidak akan menjauh dari negeri ini, bahkan akan tetap tinggal di sini.

-4 C;X f* 6o*pri ayahku mengizinkan ttcpadala) untuk

meninggalkannya dan keluar darinya. Yusuf sengaja mengatakan itu
karena malu terhadap ayahnya (Yaqub) bila datang kepadanya tanpa

membawa serta anaknya yeng telatr diambil sumpah atas mereka

unhrk mengembalikannya kepadanya kecuali bila dikepung oleh

musuh, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya

J 'fi '{4 J @*, Allah memberi kcputusan terhadaph)

maksudnya adalah, atatr Allah menetapkan agar aku meninggatkannya

dan keluar darinya. Ada'yaog mengatakan, bahwa maknanya adalah

atau Allatr memberi ke,putusan bagiku dengan kemenangan terhadap

orang yang telah saudaraku, yaltu dengan melawannya

dan mengambil kembali saudaraku darinya. Atau alu melemah

sehingga kembali setelatr itu.

'brs'fi';i';-, (dan Dia adalah hahim yang sebaik-batilotya),

karena keputusan-keputusannya hanya berlaku sesuai dengan yang

haq dan sejalan dengan kebenaran.

Kemudian saudara Yusuf yang tertua berkata kepada mereka:
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3;t 6f4 <rLh6irllL:# {yrb,J (kembatitah kcpada

ayahmu dan katakanlah, "Wahai ayah kami, sesungguhnya anobnu

telah menctri'). Jumhru mernbacanya dalam bentuk bina' lil fa'il,
karena mereka telah menyaksikan dikeluarkannya cawan raja itu dari

kanrng saudaranya @unyarrin). Ibnu Abbas, Adh-Dhahhak dan Abu
Razin mernbacanya dalam bentuk bina lil nnful, demikian juga yang

diriwayatkan oleh An-Nahhas dari Al Kisa'i.

Az-7a11aj berkata, 'Kdimat 3;.7 di sini mengandrmg dua

malrna, yaihr: Pertatno, dikaahui bahwa dia telah mencrni. Kedua,

dihfifi telah mercuri.'

W qit U1s 6 tu, torri twty menyaksikm qpa yorg

kmni kctotruD dari dikeluakmya calyatr rqia dri kmmgnya. Ada
yang mcrryatakan, bahwa malsnmya adalah kmi tidak me,nyaksikan

di tcmpd Yusrf bahwa pcasrd hulrummya ditahan kecuali

sebagaimana yaog kmi kfihi dui q'arfomu dm sfrim reosk
moyamgmu.

ltbr'- 4 (L 6 (hr setcali-lcali tcani tidok dopt

menjaga [nengetahdJ boorg tmg gaib) maksudnya adalah, kami

tidak pqmah mampu mengetahui hal gaib hingga jelas perihalnya bagi

kami, apal@h sesuai dengan apa )rang kami saksikan atrtu sebaliknya?

Ada yang berpqdapat, bahuamelrnanya adalah seloli-kali l<ami tidak
dapat me,ngetahui yang gaib kctika kami membawanya &rimu untuh

Uerangkat ke Mesir, bahwa akao tcrjadi pe,lrcurian oleinya yang

karenanya kami merasa malu- Adajuga yaog mengatakan, batrwa lcata

i*ir O sini bermakna i;!r lmalaur). Maksud mereka, barrwa dia

mencuri ketika mereka sdary tidrn Ada juga yang mengatakan,

bahwa malcsud mer€k4 dia melalarkan itu ketika dia sedang tidak
bersama m€reka maka mereka tidaf, mengetahuinya.
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Firman-Nya: (; (L $i '^3-:Irt ,9t (Dan tanvalah

[pendudukJ negeri yang kami berada di situ).Ini merupakan penutup

perkataan saudara Yusuf yang paling tu4 kepada yang lain, yakni

katakanlatr kepada ayatr kalian dan tanyakanlah kepada penduduk

'negeri yang kami berada di srtu, yaifu Mesir. Ada yang mengatakan,

batrwa maksudnya adalatr salah satu desa di Mesir yang mereka

srnggahi dan mencari batran makanan di sana. Ada juga yang

mengatakan, batrwa maknanya adalah dan tanyakanlah kepada negeri

tersebut, walaupun itu hanyalah bendq karena engkau adalah Nabi

Allah, dan Allatr swT akan membuatnya berbicara lalu menjawab

pertanyaanmu.

Di antara yang menguatkan pemaknaan ini adalatr, apa yarlr1

dikatakan oleh Sibawaih, "Tidak boteh mengatakan, l3i'! H
(berbicaralatr dengan Hindun) jika engkau bermaksud berbicara

dengan analanya Hindun."

qfi| -,li;;rt @an kafitah yang komi datang bersamanva)

maksudnya adalatr, dan katakan puta kepada ayah kalian,

"Tanyakanlah kepada kafrlan yangdatang bersama kami ke negeri itu'

karena mereka adalah orumg-orang yang dikenal dari kalangan

tetangga Ya'qub.u

63rt5 (y <a"" seswtgguhnya kami adalah orang-orang

yang benar) maksudnya adalalL kami adalah orang-orang yang jujur

terhadap apa yang kami katal@n. Mereka mengemukakan ini sebagai

penegas, karena apa yang pernah mereka kemukakan kepada ayah

mereka, . Ya'qub, memunculkan keraguan bagi pihak yang

mendengamya
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Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mrmdzir meriwayatkan dari Mujahid

mengenai firman-Nya, M or.rtU3;' ft #";lfiikn dia

mencuri, malrn sesungguhnya telah pernah tnencuri pula saudaranya

sebelum ini), diaberkata, 'Maksud mereka adailh Yusuf.'

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"Maksudnya adalah mencuri alat celak milik bibinya, yaitu Yusuf."

Abu Asy-Syaitfr meriwayatkan dari Athiyyah, dia berkata,

"Ketika kecilnya mencuri dua pensil (alat pencelak mata) yang terbuat

dari emas."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Nabi

SAw, beliau bersabda, 6:#i *i +i'u it ,r: 9:un (e Uri-O?
{it U.i t* *f, Se iriilt (Yusuf pernah mencuri potung yang

terbuat dari emai dan perakmilikkakck, yaitu ayah ibunya, kcmudian

dia memcahkiwrya dan membumgnya di jalanan, lalu saudara-

saudaranya mencelanya kuena twl iA.78 .

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

Syaikh juga meriwayatkan seperti itu secara trdak marfu' dari Sa'id

bin Jubair. Hadits serupa juga diriwayatkan dari sejumlatr tabiin.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya, -r.r-' A .ili 6fr (maka Yusuf

merryembunyikan kejengkclan itu pada dirinya), dia berkata,

"Maksudnya adalah menyembunyikan di dalam dirinya perkataat A

aj-;, q &1 fit'C'(.:, j-7 g**, tebih buruk treduduktcanmu

't Saya belum menelitinya.
Hadits ini dinukil.oleh Ibnu Jarir (13120) dari hadits Sa'id bin Jubair dan Qatadatr

secara m auquf pada keduanya.
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[sifat-sifutmuJ dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu terangknn

itu)."

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

Syail*r juga meriwayatkan seperti itr dari Qatadah.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Ishaq mengenai firman-

Nya, i! 't##l (if @aka tatkala mereka berputus asa daripada

[putusanJ Yusufl, dia berkat4 "Mereka tidak lagi berharap

terhadapnya dan melihat ketegasan serta kemantapan YusUf dalarn

menetapkan kepufusannya itu."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Ilatim meriwayatkan dari Qatadah

mengenai firman-Nya, ,+ it5l4 (mereka menyendiri sambil

berunding dengan berbisik-bisiQ, dia berkata, "Maksudnya adalah di

antara sesalna mereka sendiri."

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jair, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi

Hatim dan Abu Asy-Syaikh dari Mujahid mengenai

firman-Nya, ittl 36 fgorg terfin di antara merelca berknta), dia

berkata, "Maksudnya adalatr Syam'un, yaitu anak yerrrg paling

dituakan dalam segi pemikiran, sedangkan yang paling tua secara

utrour adalatt Ruwaibil."

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan

dari Qatadatr, " i33^-L Jt 1y-rg terfin di ontara mereka berkata)

maksudnya adalah, Ruwaibil, diatah yang pernah melarang mereka

membunuh Yusuf dan dia merupakan orang tertua mereka."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Mujahid mengenai

firman-Ny a, ,)6ti{l J lotou Atlah memberi keputusan terhadaplat),

dia berkata, "Maksudnya adalah aku melawan dengan pedangku

hingga aku terbunuh."
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Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh juga meriwayatkan hal serupa

dari Abu Shalih.

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan

dari Ikrimah mengenai firman-Nya,iY;tL 6\,(LCJ @an seknli-

lrati trami tidak dapat menjaga [mengetahuiJ barang yang gaib), dia

berkata, "Maksudnya adalah kami tidak mengetatrui bahwa anakmu

mencuri."

Abdurrazzaq,Ibnu Jarir,Ibnu Al Mundzir,Ibnu Abi Hatim dan

Abu Asy-syaikh juga meriwayatkan hal serupa dari Qatadah.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Ny", t-ji,y-j (dan tanyalah [pendudukJ negeri),

dia berkata, "Maksud mereka adalah Mesir."

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh juga

meriwayatkan seperti itu dari Qatadah.

'u:,;p;,*-(.&fli;;"3;:;e?A-{aA'l3t;:"s.i,e

a1i:; a;iF tpu. Jcj'r;; ii;1 @ *tt il;f i ),31

{t,fi}.:bit o;;er6@ 3^K.u i}:iaiG
o.fr*1#T:3y36
g'Ha W'icg- @ (;G1 C fi <- {*' $\ Jy

iif" $Liren;,:rl\i3L7 6,yWS {j **1., Jti
qrnlfiulirs$i,tj6r$;i!:"ffi @e*r<:r
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"t-i'tyY* J:i;i Wt 6 *fr ,*j )Lh,

@6-#
$Ya'qub berkata, 'Hanyo dirimu sendirilah yang memandang baik

perbuatan (yang buruk) itu Maha kesabaranyang baik itulah
(kesabaranku). Mudah-mudalun A,llah mendatangkan mereha

semuanya kepadaku; sesungguhnya Dia-lah yang Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksana'. Dan Ya'qub berpaling dari
mereka (anabonaknya) seraya berkata,'Aduhai duka citahu

terhadap Yusuf, dan kedua matanya menjadi pufih karena

kesedihan dan dia adatah seorang yang menahan amarahnya
(terhadap anak-anahnya). Mereha berkatar' Demi Allah, senatios a

hamu mengingati Ynsuf, sehingga hamu mengidap penyakit yang

berat atau hamu termasuk o?ong-orang yang binasa'. Ya'qub
menjawab,'Ses ungguhnya honya hepada Allah aftu mengadukan

kesusahan dan kesedihanku, don aku mcngetahui dariAWah apa

yang kamu tiada mengetahuinya'. Hai anah-anakkq pergilah
hamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saadaranya dan

jangan kamu berputus asa dari rahmatAlloh. Sesungguhnya tiada
berputns asa dari rahmatAllah, melainkon kaamyong kaftr'. Maka

ftefika nereka masuh ke (tempd) Ynsuf, mer*a berhatar'Hai Al
Aziz" kami dan heluarga karrriteloh ditimpa kesengsaraan dan koni

dalang mcmbawa barang-barang yang tah berharga, maha

senEurnakanlah suhatan wfi* hon i, dan betsedekahlah kepada

hami, sesungguhnya Altah memberi balasan kqada orangerang
yang bersedehah'." (Qs. Yuusuf [12]: 33-88)

Firman-Nya: (J -&h1 -fr 69 ,F. jG (ya,qub berkata,

"Hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan fyang
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burukJ itu'). Maksud it'. di sini adalah Lf1 (menganggap baik).

Sedangkan kata iti di sini adalah perkataan merekq iS; 6 51,
(sesungguhnya arwbnu telah mencuri), padatral sebenamya tidak

mencuri. Ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan kata

;li di sini adalah membawa Bunyamin keluar dan berangkat

bersamanya ke Mesir untuk mendapatkan manfaat, namun ternyata

kembali dengan menimubulkan dampat negative.

Ada yang mengatakan, bahwa '*f, (dari kalimat tfil
adalah J..+3r (pembayangan) maksudnya.adalah, diri kalian sendiri

yang membayangkan bahwa perkara itu baik, padahal tidak ada

dasarnya Ada juga yang mengatakan, bahwa perkara yang mereka

pandang baik adalah pernyataan mereka" bahwa pencuri itu

hukumannya ditahan kareoa pencuriannya.

Intinya di sini d"t h bahwa mereka menyatakan terbebasnya

diri mereka dari kesalahan, bukan berdasarkan asal perkataan" karena

perkataan itu benar. Kalimat ini adalah kalimat permulaan sebagai

keterangan atas pertanyaan yang diperkirakan seperti yang lainnya

I z llo z1 , , , ?, t- t--t- rL--l6Z':a (maka fusabaran yang baik itulah [kesabaranlat)-

Ini adatah kalimat yang berfungsi sebagai Htabar (predikaQ dari

mubtado' Gubye$ yang dibuang, atau sebagai mubtada' yang

ldtabar-rya dibuang. Dengan demikian maknanya adalatr maka

perkaraku adalah kesabaran yang baik lebih baik dan lebih utama

bagiku. Kesabaran yang baik adalah yang tidak disertai dengan

keluhan, tapi dengan memasrahkan urusan kepada Allah dan ber-

istirj a' (mengatak an " Inaa lilaahi wa innaa ilaihi raai u' uun" sebagai
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ungkapan kepasrahan). Dalam satu riwayat disebutkan bahwa

kesabaran adalah ketika terjaitinya awal goncangan.Te

t4 4, ,*5 J 111 ;; (mudah-mudahan Attah

mendatangkan merelca semuartya lcepadaht) maksudnya adalah,

semoga Allah membawa Yusuf dan saudaranya, Bunyamin kepadaku

(Yaqub). Sedangkan saudara yang ketiga tetap di Mesir, yaitu yang

tertua sebagaimana yang telah dikemukakan. Ya'qub mengatakan ini,

karena menurutrya bahwa Yusuf belum meninggal, dan dia masih

hidup walaupun tidak diketatrui beritanya.

)4!t'i frU(sesungguhnya Dialah yang Maha Mengetahu)

maksudnya adalah, Allah Maha Mengetahui perihal diriku.

*Ai (Last Matw Bijaksana) maksudnya adalah, Maha

Bijaksana terhadap k"putrrsan yang Dia ditetapkan.

Firman-Ny", ;F 3;1 <or" Ya'qub berpating dari mereka

[anak-analmyaJ) makzudnya adalatr, Ya'qub berpaling dari anak-

analarya dan menghentikan pembicaraan dengan mereka.

Jt;'- & &iV- J'63 @eraya berkata, "A&fiai &*a citaht

terlwdap Ywuf). Az-7ayai be*d4 "Asalnya adalah ;Lf ri, Uu

hnnrfya' diganti dengan hunrf ali/karena huakat fatlwh."

Kata ii:"ti berarti sangat gelisah. Ada juga yang mengatakan

bahwa artinya adalah sangat sedih. Contohnyaungkapan Katsfu,

Oz,'.ii*il -&:, itettJY; .,rri,i
"Duhai betapa sedihnya hati, bagaimana memalingkannya,

D HR. Al Bukfiari (?13) dan Muslim (U637) dari hadits Anas.

I

t

L__
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dan kasian juga jiwa tatkala dihibur dia pun bahagia."

Ya'qub mengatakan perkataan ini tatkala dia merasakan

kesedihan yang sangat dikarena berpisah dengan Yusuf, ditambah lagi

dengan perpisahannya dengan saudaranya, Bunyamin. Di samping itu,

juga berita yang sampai kepadanya bahwa Bunyamin menjadi

tawanan raja Mesir, sehingga kesedihannya semakin berlipat-lipatlah,

dan dukacitanya yang dulu membahana lantaran mendapat berita

terakhir yang diterimanya.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, bahwa pada syariat Ya'qub

tidak ada ketentuan istirja' (mengucapkai, "innaa lillaahi wa innaa

ilaihi raaji'uttn" ketika mendapat musibah), tapi bersabar terhadap

musibah. Seandainya memang ada syariat ihr, tenhr beliau tidak

berkata: Jlj-& &iV- (Aduhai duka citaht terhadap Yusufl.Makna

pernyataan kedukaan adatah mengupayakan kehadirannya, seolah-

olah dia berkat4 "Kemarilatr wahai kedukaan dan datanglatr

kepadaku."

;;J A l(4 Lgi| (dan kedua matanva meniadi putih

lmrena kesedilrun) makzudnya adalah, bagran hitam mata Ya'qub

berubah menjadi putih karena sering menangis. Ada yang

mengatakan, bahwa artinya adalah hilangnya indera penglihatan

sekaligus. Ada juga yang mengatakan batrwa artinya adalah

melebatrnya penglihatan.

Mengenai derita yang dialarni Ya'qub karena kesedihan yang

sangat mendalam ini sehingga kehilangan penglihatannya secara

keseluruhan atau sebagiannya, sebenarnya terjadi lantaran dia

mengetahui batrwa Yusuf masih hidup. Oleh sebab itu, dia

mengkhawatirkan agamanyakarena Yusuf berada di negeri Mesir, dan

saat itu penduduknya adalah orang-orang kafir. Ada juga yang

mengatakan, bahwa sekadar bersedih tidaklah haram, yang haram
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adalah yang menyebabkan sedih yang menghilangkan akal, merobek

pakaian dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas.

Nabi SAW, ketika Ibrahim, puteranya meninggal, beliau

bersabda, 'e,j1ti-rrt5b 6! ,LJr'q-n'J;ttri ,tjiir Ltfrt ,:,"at tfr
ujifr (Mata boleh menangis, hati boteh bersedih, tapi kiia tidak

boteh mengatakan apa yang membuat Tuhan murfta. Sesungguhnya

lrami sangat bers edih lcarena kcmatianmu w ahai lbrahim) -

Kondisi Ya'qub ini dikuatkan juga dengan kondisi yang

mampu mengendalikan emosinya

L-{{'rt (dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya

1-*t{ artinya adalatr sedih.

dengan kesedihan yang terus

[terhadap anak-anabtya]).

Maknanya adalah dia di

Kata

penuhi

merundungnya dan tidak pernah lekang darinya. Contohnya, J*Jt ili
artinya adalah dia menyembgnyikan kemarahan. Oleh karena itu, kata

i1l<"ir adalatr yang tertutup padanya jalan kesedihannya. Kata ini

diambil dari ,tilr 'gJ^? V*reartinya dia menyumbat mulut kantong air.

Sedangkan kata iISir artinya tempat keluamya nafas. Ada juga yang

mengatakan bahwa i,93r aftinya C'Kr, yakni yang menguasai

kesedihannya dan dapat mengendalikannya. Contohnya:

G.qM?;,;Y {G 7r,J.:.f+rt 3f 'o!;

"Jilra aht dapat menalwn amarah karena musibahyang ditimpakan

oranglain,

malra sesungguhnya aht sekorang dapat lancar berbicara."

Contoh lainnya adalah firman Allah: Sift ialLl(5 lOan

orang-orangyang menahan amarahnya) (Qs. Aali 'Imraan [3]: 134)
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Az-Zayaj berkata'Makna 7.fuA"tunbersedih. "

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkat4 "Maknanya adalah

berduka cita."

Sebagian ahli bahasa berkat4 "Kata Ljjr urtirrya adalah

tangisan, sedangkan ir;.ir uaarn kebalikan dari gembira."

Mayoritas ahli bahasa mengatakan, bahwa keduanya adalah

dua makan logat atau aksen yang atinya sama.

Firman-Nya: Ji,j: bi VJ ;fri $6 lurrrka bertrata,

"Demi Allah, senotiasa kamu nengingati Yusuf). Bentuk asli kalimat

(i'; aaaaa, ifr i, lalu haf nafi-ny1i; aiuuang karena tidak samar.

Al Kisa'i berkat4 *'.:rE dm ory artnya aku melalcukan

demikian, yakni seNrantiasa"

Al Farra' berkata, "sesmgguhnya dalam kalimat tersebut ada

partikel t y*g disembunyikan, yakni Lb f.'

An-Nahhas berkata "Apayang dikatakannya adalatr benar."

Diriwayatkan juga dari Al Khalil dan Sibawaih seperti

pendapat Al Farra', bahkan AI Farra' bersenandung r:nhrk

menguatkan argumennya:

J;*':lt?li g?, t#'{t u2s1j.l ytU*
"Maka afu katakan sumpah (dcngmnoma) Allah bahwa aht akan

tetq &duk

selralipun mereka memenggal kcpalafu dan persendianlat di
hadqranrmt."
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Kalimat ini dibaca "j a* li, y*g merupakan dua macam

logat atau aksen. Contohnya ungkapan seorang penyair:

E; ;g q) e'ib':) 6rALk &?e6
"Dia terus demikian hingga seakan-alcan debunya

adalah tenda-tenda pada hoi berangin kcncang yang

menerbetgkan."

g; -!rK ft (sehingga kamu mengidap penyafut yang

berat). Kata ,p:jJl adalah bentuk mashdar memiliki bentuk tunggal

dan jamaknya, mudzaklcar dan mua4nats'tty4 serta sifat

musyabbahah-nyasama. sedangkan rP r, dengan harakat kasrah pada

huruf ra' seperti halnya iiiS dan iii-s. Asal malana y*t" ,Jb:Fl adalatr

kerusakan pada tubuh atau akal karena perasaan sedih, rindu atau

faktor usia. Demikian yang dituh*an dari Abu Ubaidah dan lainnya.

Contohnya ungkapan seorang penyair:

b} ;:r:6 $i ,,o11 ,.
*vu,f 6r

v4t'>ri\f, At #t^i-jr ':)tk

u Kesedihanht mengalir hingga fuembuatht i atuh s akit

dan itu semokinmenonbah rasa sakit padaht.

Demikianiuga kecintaut sebelum hqi ini

yaftg s empat melahirkan lce s e dihan -"

Ada yang mengatakan, bahwa kata ,p:j;l berarti kondisi

sebelum meninggal. Ada juga yang mengatakan bahwa artinya adalah

tua. Ada pula yang berpendapa! bahwa ,f tGJ, adalah yang pikirannya

kebingunan.

TAFSIR FATHUL QADIR 717



Al Farra' berkara, "'rPr6i'adatah yang tubuh dan akalnya

rusak. Demikian juga denagn Y,,ata ;o:;!t --

Muanij berkata, "Artinya adalah yang keduaannya mencair'"

Ini dituqiukkan oleh rmgkapan seorang penyair:

gAtrf e'r4& *"GU d'43?,it,
"sesungguhrrya aht adalah seseorang yang besar kecintaan

t erhadapfu s ehingga merus ak akalhl

Hingga diriht renta, bahkon membuatlat semaHn sakit'"

Kalimat ',PF $j artnya adalah orang yang menderita

penyakit berat, contohnya ungkapan seorang penyair,

A;J ;*\"^iit'{) \kc';;;;lt^iltb
"Dia dikeim olehparukanberhtda sehmian penuh,

lralau saja dapat dijinah*an niscaya dia akan sqngat kcsakitan."

An-Nahhas berkata" '?ara ahli batrasa menuturkan, bahwa

kalimat iiir b?f afiinya kedukaan membuatnya jatuh sakit.

Sedangkan katimat ".i, :6 hi "ra"v"orang 
yang pandir (dungu)'"

Al Akhfasy berkata ""i,rd'artinya 
".gritr 

Oang pergi)'"

Ibnu Al Anbari berkata, "Artinya adalah &'ftq'Oang binasa)'"

Yang lebih utama adalah menafsirkan kata ,;"jJl seperti

malcna-makna tadi selain kematian dan kebinasaan, sehingga makna

firman-Nyq <6+fi 6LK i 1oto, kamit termasuk orang-

orang yang binasa) adalah selain ,ftst' Dengan demikian

menyatakan asalnya adalah lebih utama daripada penegasan'

ri
I

I

t
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Makna <6ttfi 1b Gernasuk orcmg-orang yang binasa)

adalah termasuk orang-orumg yang meninggal. Alasan mereka

melarang Ya'qub menangis dan bersedih adalah karena mereka

menyayanginya walaupun mereka menjadi penyebab kesedihan dan

kedukaarurya.

Firman-Nya, ii Jyofr,r.tKA l:3y36, (Ya'qub meniawab,

"sesungguhnya hanya kepada Allah aht mengadttkan kesusahan dan

kcsedihanht'). Ini adalatr kalimat permulaan, seakan-akan yang

dikatakan adalatr, lalu apa yang dikatakan oleh Ya'qub ketika mereka

berkata demikian?
tt. Kata rilt adalah hal yang dialami oleh seseorang yang

menyebabkan kedukaan yang mendalam karenanya sehingga tidak

mampu menyembunyikannya. De,mikian yang dikatakan oleh oleh

para ahli bahasa. Kata ini diambil dari ',4. yang artinya

memisahkannya, lalu musibah disebut L sebagai kiasan.

Dzu Ar-Rimmah berkata:

+s|i+6.1 a:a du#i'*J'
':*r:.rlu? & *|

"Ahtberdiri di uas tepianperkernhonnanhitam, hai pemuda

malra aht pun masih terus menangis di tepinya dan berbicara

kcpadonya

Aht menyiraminya hingga di anttayang alat cerai beraikan

bebatuan dan datarotrya berbicara kcpadaht."

Para ahli tafsir mengatakan, bahwa bila seseorang mampu

menyembunyikan musibah yang dialaminya maka itu adalatr ir;z

+\4|:GJt&

TAFSIR FATHUL QADIR 719



I

ftedukaan atau kesedihan), d3n bila tidak 
- 
**.p:

menyembunyikannya maka itu adalatr d. Berdasarkan pendapat ini,

maka tata Lir adalah kedukaan 
IT* rrtg besar dan paling berat'

Ada yang mengatakan bahwa Lir addah f{ir (kecemasan atau

kesedihan). Ada juga yang mengatakan batrwa itu adala6 L6JI

lkebutuhanl. Berdasarkan pendapa! ry, maka makna yang dipahami

dari perangkaian kata o,#t k"puaa cll cukup jelas

Adapun penafsiran'Cr sebagai kedukaan yang besar (berat)'

maka seakan-akan dia mengatakan bahwa hanya kepada Allah aku

mengadukan kesedihanku yang besar dan kedukaan yang lebih kecil,

bukan kepada selain Allah.

ko -A-;tini dibaca d?i, dengan harakat dhammah pada

huruf ha' dan suhtn pade huruf zai, dan dibaca }uga €!i, dengan

harukat fathah padakedua hurufrya.

6#i ( ;ii, A {3, @an aht mengetahui dari Allah

apa yang lramu tiada mengetahuinya) maksudnya adalah, aku

mengetatrui dari kelembutan, kebaikan dan patrala-Nya atas musibah,

yang tidak kalian ketahui. Ada yang mengatakan, bahwa maksudnya

adalah pengetatruannya bahwa Yusuf masih hidup. Ada juga yang

mengatakan, bahwa maksudnya adatah pengetahuannya bahwa

mimpinya adalatr benar. Ada pula yang berpendapat bahwa

maksudnya adalah, aku mengetaftui diperkenannya desakan

permohonan kepada Allah yang tidak kalian ketahui'

.Firman-Ny u, ;V &i u,lt*$ W'it 'cii- (Hai anak-

analrku, pergitatr kamu, molca carilah berita tentang Yusuf dan

.saudorarrya). Kata 'u.!;At (dari kalimat Itdil artinya mencari
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sesuatu dengan indera. Kata ini diambil aett }7jt Gasa) atau dari

i.;"Li.}i (perasaan) maksudnya adalah, berangkatlah"kalian, lalu cari

tahulatr berita tentang Yusuf dan saudaranya. Kata ini dibaca juga

denganjimyang artinya juga sama.

it g n lt:.:r$ St <ao" iangan kamu berputus asa dari

rahmat Allah) maksudnya adalah, janganlah kalian berputus asa dari

jalan keluamya.

Al Asma'i berkat4 *'Uijt adalatr apa yang didapat oleh

seseorang yang berupa udara lalu merasa tenteram kepadanya."

Redaksi ini menunjukkan gerakan dan goyangan, sehingga

setiap yang menggoyangkan manusia karena keberadaannya dan dia

menikrnatinya maka itu disebut ii.l.
Al Wahidi menceritakan dmi Al Ashma'i jug4 bahwa dia

berkata, "tij, adalah istirahat dari kedukaan hati."

Abu Umar berkatq "tijt adalatr jalan keluar."

Ada juga yang mengatakan bahwa {i}t aaadnrahmat.

I'i6ti E it rlt e u ,.fr?- i ,fry gesungsthrrya tiada

berpttus asa dmi raltnot Allah melainkan kaum yang l-fir)
maksudnya adalalU orang yang putus asa terhadap ratrmat Allatr
adalah oraqg kafir, karena mereka tidak mengetahui.kekuasaan Allah
SWT dan keagungan ciptaan-Nya serta tersembunyrnya kehalusan-

Nya bagi mereka.

Firman-Nya , S$ W ffi {Maka ketika mereka masuk ke

[tempatJ Yusufl maksudnya adalalU mereka masuk ke tempat Yusuf.

Dalam redaksi ini ada kalimat yang dibuang, perkiraannya adalatr
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maka mereka pun berangkat ke Mesir sebagaimana yang

diperintatrkan oleh ayah mereka, untuk mencari berita tentang Yusuf

dan saudaranya. Lalu ketika mereka masuk ke tempat Yusuf.

,r;l$"-tlt, (mereka berlata, "Hai Al Aziz') maksudnya

adalah, raja yang berkuasa.

115 t:{S g Qcami dan keluarga trami telah drtimpa

kesengsaraan) maksudnya adalatr, kelaparan dan terdesak kebutuhan.

Ini menunjukkan bahwa kita boleh mengoluh dalam kondisi terpaksa

bila dikhawatirkan diri kita akan binasa sebagaimana halnya mengeluh

sakit kepada dokter mengenai sakit yang dirasakannya.

Ini adalah kali yang ketiga saudara-saudara Yusuf masuk ke

Mesir sebagaimana yang ditutgrkan oleh rangkaian redaksi Al Qur'an.

A*j, 1;a414(dan kami datang membawa barang-barang

yang tak berharga). Kata bq, adalah bagran dari harta yang

dimaksudkan untuk membeli sesuatu. Contohnya adalah, aillt'r>$.1

aan ,ULlr t>i:aJ*t artinya aku menjadikannya sebagai barang penukar.

Sedangkan t<ataie\'li laari Uata iLj) axtinya adalatr penggiringan

dengan pembayaran

Al Wahidi berkata, "Menurut batras4 t<aa )V.'iyi aaaan

penggiringan dan pembayaran sedikit demi sedikit. Contobnya firman

Allalr: (E ni fr '6 'j 5l (Tidakknh kamu melihat balu'a Allah

mengarak a'wan) (Qs. An-Nuur [2al: a! Maknanya, itu adalah barang

yang dibayarkan namun tidak dapat 
Yi" 

oleh para pedagang."

Tsa'lab berkata, "Kalimat iejJt bqt artinya barang yang

kurang, tidak sempurna."
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Abu Ubaidah berkata, "Dirhman-dirharn yang jelek disebut

ie. j mrena ditolak, tidak dapat diterima (sebagai alat pembayaran)."

Para atrli tafsir berbeda pendapat mengenai barang tersebut.

Satu pendapat mengatakan, bahwa itu berupa pakaian usang {an
barang rongsokan. Ada juga yang me,ngatakan, bahwa itu berupa wol
dan minyak. Ada pula yang mengatakan bahwa itu berupa dirham-

dirham jelek. Selain itu, ada yang mengatakan bahwa itu adalah

sandal-sandal dan kulit.

Setelatr mereka memberitahukan kepada Yusuf tentang

barang-barang tak berharga yang mereka bawa, mereka meminta

kepada Yusuf agar menJempunakan takaran, tanpa menguranginya.

Mereka juga meminta darinya agar bersedekatr kepada mereka, baik

dengan menambahi unhrk mbreka sebagai konpensasi barang merekq

atau dengan tidak mempedulikan kebunrkan barang yang mereka

bawq atau dengan menganggapiya sebagai barang bagus untuk

menyempumakan takaran bag mereka dengan perhitungan itu.

Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli tafsir.

Ada yang mengatakan, bahwa bagaimana mungkin mereka

meminta sedekatr padatral mereka itu para nabi, sedangkan sedekah

diharamkan bagi para nabi?

Menunrt kami, pengharaman itu hanya dikfiususkan bagi Nabi

Muhammad SAW.

<-r1.jAi q5*61lry lsesmggatutya Allah memberi balasan

kcpada orang-orang yang bersedekotr)maksudnya adalah, Allah SWT

menetapkan untuk mereka balasan uktrawi, atau kelapangan rezeki di

dunia.

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy.syaikh meriwayatkan

dari Qatadah mengenai firman-Ny4 W ,€, tS J'At ;;

TAFSIR FATHUL QADIR 723



(mudah-mudahan atlah mendritangkan mereka semuanya kepadalat),

dia berkata, "Maksudnya adalatr Yusuf, saudaranya (Bunyamin), dan

Ruwaibil."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Jwaij mengenai ayat

ini, dia berkata, ..Maksudnya adalatr Yusuf, saudaranya (Bunlamin),

dan orang tertua mereka yang menatran dfui (tidak turut kembali ke

negerinya)."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari

beberapa jalur dari Ibnu Abbas mengenai firman-Ny u, ,31i& &iV-

(aduhai dulm citaku terlwdap Yustl),dia berkata, "Maksudnya adalatr

,1 f 6-(duhai kesedihanku)."

Ibnu Abi Syaibalu Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir juga

meriwayatkan seperti itu dari Qatadah. Mereka juga meriwayatkan

dari Mujahid, dia berkat4 "Maksudnya adalah tb'h U (duhai

kesedihanku)."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas *.rrg"oJi fifman-

Nya, 3..{{'rfi (dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya

[terhadap anak-anabtyaJ), dia berkatg, "Maksudnya adalah dia sangat

bersedih."

Ibnu Al Mubaralq Abdurrazzaq, Ibiru Jarir, Ibnu Al Mundzir,

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Qatadah, dia

berkata, "Ya'qub menahan kesedihannya sehingga tidak mengatakan

kecuali yang baik."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Atha' Al

Khurasani, dia berkata'lKata 3-.d{Ao*ti"qlk (yang bersedih atau

tertimpa kesusahan)."

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan seperti itu dari Ikrimatr'
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. Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-

Syaikh meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, dia berkata, "Kata l,L3r
adalah ij3r lyang sangat bersedih)."

Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari Mujatrid.

Ibnu Abi Syaibatr, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir, Ibnu'Abi
Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkirn dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya, ,31j jL'i f;r:, nft (demi Allah, senatiasa kotnu

mengingati Yusufl, dia berkata, "Maksudnya adalatr engkau terus

menerusi mengenang Yusuf lg;3tK f{- ltrttnggo kamu mengidap

penyofit yang berat)maksudnya adalah; menderita sakit keras . iK S1

4{y6 4, @nu kamu tertnasuk orang-orang yang binasa)

maksudnya adalalU termasuk orang-orang yang meninggal."

Mereka juga pendapat serupa dari Mujahid.

' Abdurrazzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrmdz$ dan Abu Asy-

Syaikh meriwaya&an dari Qatadah mengenai firrran-Nya, W
,11i bi (senatiasa karru mengingati huufl, dia berkata,

'Maksrdnya adalah engkau tenrs menerus mengenang Yusuf. i;
lg; lrp (Sehingga kamu mengidap penyoilt yang berat)

maksudnya adalah, menjadi tua re,nta. <;$t131=<ilt$ 5 @^,
kamu termasuk orang-orang yCIrg binosa) maksudnya adalah, atau

engkau meninggal."

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi
Hatim dan Abu Asy-Syai}fi meriwayatkan dari Adh-Dhahhak
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mengenai fnman-Ny u, g; 3rK d{,- (sehingga kamu mengidap

penyakit yang berar), dia berkata "Kata ,-pflt arrtinya ul$r {tusutr,

usang, rusak). <^{d"S <iLK J lotou kamu termasuk orang-

orang yang binasa).maksudnya adalah, atau termasuk orang-orang

yang'meninggal.'? l
Ibnu Jarir dan Abdurrazzaq meriwayatkan dari Muslim bin

Yasar yang meriwayatkannya_s:cara marfu' hingga Nabi SAW,

batrwa beliau bersabdq 1-'d c;. i; (Siapa yang berkeluh kesah

berarti dia tidak sabar). Kemudian beliau membacakan ayat: T:3y

il Jy -q;) ,, 'tKA (sesungguhnya hanya kepada Atlah aht

mengadulran kc sus alwn dan kc s e dihanh).8o

Ibnu Manduh di dalam Al Ma'rifah meriwayatkan dari Muslim
bin Yasar, dari Ibnu Mas'ud, dia berkatq *Rasulullah SAW

bersabda." Selanjutrya dia menyebutkan redaksi hadits tadi.

Selain itu, {bnu Mardawaih pun meriwayatkan seperti itu dari

hadits Abdullah bin Amr secara marfu'. Diriwayatkan juga oleh Ibnu

Al Mundzir dan Ibnu Mardawaih dari Abdurrahman bin Ya'mur
secara marfu'dan secara mursal.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Abu Asy-Syaik*r

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, 6;\fi l:3y

(sesungguhnya aht mengadukan kcsusahan), dia berkata, "Maksud u;]
adalatr .fi 1t"r*atranku)."

80 Mttrsal dha'if.
Hadist ini dinukil oleh Ibnu laru (13132), namun dalam sanadnya terdapat

perawi yang bemama Abdunahman bin Ziyad bin An'um Al Ifriqi, yang dinilai
dho'rf.
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Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya

mengenai firman-Nya, 6A:i' i C 6, <- {JV (dan alat

mengetahui dari Altah apa yang kamu tiada mengetahuinya), dia

berkata, "Maksudnya adalah aku mengetahui bahwa mimpi Yusuf itu

benar, dan bahwa aku akan bersujud kepadanya."

Ibnu Jarir juga meriwayatkan pendapat seperti itu dari Adh-

Dhahhak.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Ny4 'i,4, (membawa barang-barang), dia

berkata, "Maksudnya adalah dirham-dirham 'rL., Oang tak

berharga)maksudnya adalah, 6rg (tidak laku atau tidak bernilai)."

Ab&xrazzaq, Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syai}*r meriwayatkan darinya, dia

berkata, *iET adalah rongsokan perabot ru1atr, tali yang usang dan

rapuh, dan sebangsanya"

Abu Ubaid, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-syaikh juga meriwayatkan darinya

tentang ]L.1,, dia berkata, 'Perak usah yang sudah tidak terpakai

untuk bertukar sehingga disimpan begrtu saja."

Ibnu' Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Ibnu Jarir mengenai frman-Nyu,Tl$ Aliii <a""

bersedekahlah kepada kami), dia berkata, "Maksudnya adalah

kembalikanlah saudara kami kepada kami."
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4 ;'lj\3 @ 5;V A'y *V,saPc pt ii 3(1

&S,x'i&{ii €; iUr't g J$Yl Je"Jt; es

t .l'
r-llr,,

,r;:\r#

6(t{U 6@ 5i3'{ v ;'1'o, &1 e

'"i:A -4 i!;i,Si, }rTr;ei-UG@, ;6t<;$i,i iit

';:ryi;#Ft3A\c 'uy9Ktig.tr 6;jzr

uYnsuf berkata, 'Apakah kamu nengetahui (keielekan) apa yang

telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya hetika kamu

tidak mengetahui (akibat) perbuatanmu ilu?' Mereka berkata,

'Apakah kamu ini benar-benar YusuJ?'Yttsuf meniawab, 'Akulah
Yusuf dan ini saudaraku. &sungguhnyaAllah telah melimpahkan

karunia-Nya kepada kaml Sesungguhnya barangsiapa yang

bertakwa dan bersabar, maka sesangguhnyaAllah tidak menyia-

nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baikt. Mereka berkata,

' D emi Allah, s es ungguhny a Allah telah mele bihkan kamu atas

kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah

(berdosa)'. Dts (Yusufl berkata, 'Pada hari ini tah ada cercaaan

a;('{i ;i':GU 6 @ l}#1A U*S'fi 6'S #3
a;t1{J6

& t-;iY, t:LG q4)Uasi@ <*r;7i'A'fr F'fr
;t:;tgj @ ae.A -4, i-;,V 6;- .2Y- 6 {t
;,(f6@ e,^$ fi 

-ri :iiie \;J A :jlJ JG iS

H,i1-jtJCTr;
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terhadap kamu, mudah-mudahanAllah mengampuni kamu, dan

Dia adalah Maha Penyayang di oilua penyayang'. Pergilah kamu
dengan membawa baju gamishuini,lalu letakkanlah dia ke wajah
ayahku, nanti dia akan melihot ksttbali; dan bawalah keluargamu
semuonya kepadaku'. Tathala kffilah itu tebh keluar (dari negeri
Mesir) berkata ayah mereka, 'saungguhnya aku mencium bau

Yusuli, sekiranya kamu fidak menuduhku lemah akal (tentu kamu
mcmbenarkan aku)'. Kelrurganya berhata,' Demi Allah,

sesungguhnya kama masih dalan kekeliruanmuyang duhulu'.
Tatkala telah tiba pembawa kabar gembira itq maka diletakkannya
baju gamis itu ke wajah Ya'qub, talu kembalilah dia dapat melihat

Berkata Ya'qub,'Tidakkah akufutakan hepadamu, bahwa aka
mengetah ui dari Altah apa yorrg hamu tidah mengetah uiny a,.

Mereka berkata,'Wahai ayah hami" mohonkanlah ampun bagi
kami terhadap dosa-dosa kami, saungguhnya kami adalah orang-

orang yang bersalah (bedosa)'. Ya'qab berkatar'Aku akan
mcmohonkan dmpun bagimu kepoda Tuhanku Sesungguhnya Dia-

lah Yang Maha Penganqun lagi Maha Penyayangt."
(Qs. Yuusuf [12]: 89-98)

Firman-Nya: *I ae {ie i-b J; JG 1r"s"7 berkata,

'Apakah kamu mengetahui [kejelekotJ apa yotg telah kamu lahiron

terhadap Yusuf dan saudaranya). Pertanyaan pada kalim" # S
(apalrah kamu mengetahur) b€rfrmgsi sebagai celaan dan teguran,

karena memang mereka telah mengetahui itu. Akan tetapi hal itu
ditanyakan dengan maksud sebagai celarn dan teguran. Ini
menunjukkan betapa besarnya peristiwa tersebut karena berdampak
sangat kuat, yakni betapa besarnya perkara yang kalian lakukan
terhadap Yusuf dan saudaranya, dan betapa buruknya apa yang kalian

I

l

i

I
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lalcukan terhadapnya. Ini sebagaimana ungkapan yang dikatakan

kepada kepada pelaku dosa: Tahukan engkau siapa yang engkau

durhakai? Apa yang mereka lalorkan terhadap Yusuf adalah apa yang

telah dikisalrkan Allah SWT kepada kita di dalam surah ini.

Sedangkan yang mereka takgkan terhadap saudaranya, Bunyamin,

menurut sejumlatr ahli tafsir adalah menimbulkan kesedihan

terhadapnya karena berpisatr dengan saudaranya, Yusuf, di samping

juga sikap penghinaan dari mereka.

Yusuf tidak menanyakan kepada mereka mengenai apa yang

mereka perbuat terhadap ayahnya, Ya'qub, padatral banyak derita

yang dialaminya dari mereka sebagaimana yang telah dikisahkan

Allahtadi.

Hal ini menunrt At Wahidi, "Yusuf tidak menyinggung

tentang ayahnya, Ya'qub, padahal betapa besar kesedihannya karena

berpisah dengannya. Ini berhduan untuk mengagungkannya dan

meninggikan derajatny4 karena itu adalah ujian dari Allah Azza wa

Jalla agar derajatrya bertambah tinggt di sisi-Nya."

5J* Ai ty (ketil@ kamu tidak mengetahui [akibatJ

perbuatanmu itu). Kal[mat ini menafikan pengetahuan dari mereka

dan menetapkan ketidaktahuan pada diri mereka, karena mereka tidak

mengetafuui konsekuensi dari ilmu. Ada yang mengatakan, bahwa

ditetapkannya sifat jatriliyatr kepada mereka dengan maksud

memaklumi mereka dan meringankan perkaranya atas mereka,

sehingga seakan-akan dia berkata, "sesungguhnya katian melakukan

perbuatan bubuk lagi munkar itu karena kalian tidak mengetahui

dosanya dan karena terbatasnya pengetahuan kalian akan akibat dan

dampaknya." Atau maksudnya, batrwa saat itu mereka sedang pada

masa muda. Jadi, ini berfungsi sebagai ungkapan maaf bagi mereka

dan untuk menepiskan rasa malu dari merek4 karena baik Yusuf

maupun mereka sama-sama tatru bahwa saat itu mereka telah dewasa.
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Firman-Ny u, J7j- ei 4t (jG lurrrko berkata, "Apakah

lramu ini benar-benar Yusufl'). Ibnu Katsir membaca 4|a"ng
a

redaksi etl1, AAam bennrk berita tanpa disertai tanya. Yang

lainnya membacanya dengan kata tanya yang memastikan, dan itu

sebagai ungkapan keheranan atas sikap mereka. Satu pendapat

menyebutkan, bahwa sebab mereka mengetahui batrwa itu Yusuf

adalah karena ucapan Yusuf kepada saudara-saudaranya: 31d#C

*j WielekanJ apa yang telah kamu lalairan terhadap Yusuf dan

sattdararrya) yang maksudnya adalah, saat dia mengucapkan

perkataan itu mereka sadar dan faham bahwa tidak seorang pun yang

berbicara begiar kepada mereka selain Yusuf.

Selain ittr, ada yang berpendapat, batrwa kelika Yusuf

mengatakan perkataan itu kepada merek4 Yusuf meletrkkan

mahkotanya dari kepalanyq lalu mereka pun mengenalinya. Ada juga

yang mengatakan, bahwa saat itu Yusuf tersenyum sehingga mereka

mengaali gigi depannya

6f3q &;'-6 JG (n suf menimtab, "Akulah Yusuf dan ini

sat4rafu'). Yusuf menjawab mereka dengan membenarkan apa

yang mereka tanyakan kepadanya

Ibnu'Al Anbari berkata "Yusuf menyatakan narnanya dengan

berkata: &i\l@tulah Yusufl dan tidak berkata: tL si 1a*utan au).

Ini dimaksudkan untuk menunjulkan betapa besarnya keztraliman

saudara-saudaranya. Jadi, seakan-akan dia mengatakan,'Akulah orang

yang diztralimi itu, yang dihalalkan apa yang haram darinya, lagi

dimaksud untuk dibunuh itu'. talu dia menyudatrinya dengan

menyebutkan nama sehingga mencakup makna-makna tersebul Dia



juga berkata, G; (i:f, (dan ini saudarakz) kendati mereka telah

mengetahuinya dan tidak mengingkarinya, karena maksudnya adalah

ini adalah saudaraku yang juga dizhalimi sebagaimana halnya aku

dizhalimi."

W ';ii €; i lrrrurggrhrrya Attah telah melimpahkan

lrarunia-Nya kepada trami) dengan melepaskan apa yang menimpa

kami. Pendapat lain menyebutkan batrwa Allah SWT melimpalrkan

kar-unia-Nya kepada kami berupa segala kebaikan di dunia dan di

akhirat. Ada juga yang mengatakan batrwa Allah SWT melimpatrkan

karunia dengan menyatukan kami kembali setelatr berpisatr sekian

lama. Pemaknaannya bisa dengan semua makna tersebut.

# Ci J ,!iy ls"turg7thnya barangsiapa yang bertalwa

dan bersabar), Jumhur me,mbacanya dengan jazm (q) dengan

anggapan batrwa i adalah huruf symat. Sementara Ibnu Katsir

membacanya uS- seperti ungkapan seorang penyair:

)6, qiA'*s't tr. 4ic\rr'arJi jl
"Belum tahukah katian padahal berita besar telah merebak

mengenai apayang dialami olehunta-unta bani Ziyad'"

Selain itu, ada juga yang mengatakan, batrwa dia menganggap

5i ai sini sebagai ism maushul sata sambung), bukan sebagai huruf

syarat.Namun pendapat ini jauh dari mengena.

Makna kalimat ini adalah sesungguhnya barangsiapa yang

melakukan ketalanaan, atau melalorkan apa yang menjauhkannya dari

dosa-dosa, dan bersabar terhadap musibah.
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' 1t#.51 A U-{ '.if 5$ 6"to sesungguhnya Attah

tidak menyia+ryiakan pahala orang-orang yang berbuat baik).

Demikian secara umum, terlebih lagr yang dikandung oleh redaksi

sebelumnya. Ini diungkapkan dengan bentuk zhahir (yakni A
14#\ kendati posisinya berada pada posisi yang disembunyikan

(menggunakan kata ganti), yakni pada posisi d;t (pahala mer'eka),

adalatr unhrk menunjukkan batrwa orang-orang yang disifati dengan

ketaloraan adalatr orang-orang yang menyandang sifat kebaikan. '

Firman-Nya, (jG 5{ ii;(. fi, ;,G i}ti luer"tra bertrata,

"Demi Allah sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami')

maksudnya adalah, Allift telah memilihmu dan memberikan

keistimewaan kepadamu melebihi kami dengan sifat-sifat

kesempurnaan. Ini adalah pengakuan saudara-saudara Yusuf terhadap

keistirirewaan Yusuf dan ketinggian derajatrya. Namun ini tidak

berarti batrwa mereka bukan para nabi, karena derajat para nabi

memang berbeda-beda. Allah Ta'alaberfirman: # a$'p,:li,:i;t

,i;. & (Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian [darr| mereka atas

sebagianyang /arn) (Qs. Al Baqarah [2]:253).

<*b'A % ob @an sesungguhnya kami adatah orang-

orang yang bersalah [berdosaJ) adalatr, bahwa perihal

mereka memang seperti itu.

Abu Ubaidah berkata, *:tiZ darr'{i,o,.f urtnyusama."

Al Azhari berkata, *L;bi.Jil adalatr orang yang menginginkan

kebenaran, rulmun malah mengenai yang lain, seperti ungkapan:
t D ) , t I I m t''**.d-s *rPi- iri€ailt (seorang mujtahid bisa keliru dan bisa benar).

I

l

I

I

I
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Sedangkan kata tshtail adalatr orang yeng sengaja melakukan yang

tidak selayaknya."

Saudara-saudara Yusuf melontarkan ucapan ini untuk

mengakui kesalatran dan dosa 4gar mendapatkan maaf dan kelapangan

dada dari Yusuf.

Firman-Ny u, i'Tt '# aji{ JE (Dia [Ywufl berknta,

"Pada hari ini tak ada cercaaan terhadap kamu').Kata vrFr artinya

pencelaan dan dampratan, maksudnya adalah tidak ada dampratan dan

tidak ada celaan atas kalian pada hari ini.

Al Ashma'i berkata, "Kalimat * 'ri.j artinya aku

menjelekkan perbuatannya (menyatakan buruk perbuatannya)."

Az-7ayaj berkata, "Maknanya adalah tidak ada kerusakan

antara aku dan kalian dalam hal kehormatan dan hak persaudaraan,

dan bagi katian adalah kedarnaian dan pemaafan bagi kalian. Asal

makna .#-.Sl adalatr pengnrsakan, dan ini adalah bahasa penduduk

Hijaz;'

Ibnu Al Anbari berkata, "Maknanya adalah telatr terputus

""i"*ko 
dari kalian saat kalian mengakui dosa ftesalahan) itu."

Tsa'lab berkata, *Kalimat 
,,t\I dt ltti aj artinya si fulan

menghitung dosa-dosanya si fulan. Asal kata ,-'-ft adalatr dali ipl
yang artinya lemak yang membunglors perut. Maknanya adalalt

menghilangkan penumpukan lemak, sebagaimana kata 1Ji.3l dan

b.fi, yang berarti menghilangkan kulit dan menghilangkan penyakit

kulit."

*o i'Arberada pada posisi nashab karena p"tgutrtt 3-i1,

yakni aku tidak mencela kalian. Atau karena ada kata yang
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diperkirakan pada kalimat'$76, yutu'S-i (tetap) atau ilti (tetap)

atau lainnya, sehingga kalimatrya menjadi '€ -Jt W '*-F, atau )
'd:U 

?6 r'.l-f (tidak ada celaan yang tetap atas kalian).

Al AkMasy membolehkan waqaf @erhetn) pada lafain '6$,
sehingga.'ffi ntfit dengan 7t'l setelahnya.-Ibnu Al Anbari juga

menyebutkan hal yang sama.

Kemudian Yusuf mendoakan mereka dengan berkata: ii ,;-

{3 @rra"n-mudahut Atlah mengampuni kamu), dengan perkiraan

waqaf pad" ifi. Atau Yusuf memberitallrkan kepada mereka bahwa

Allah SWT telah mengarnpuni mereka pada hari itrr, dengan perkiraan

waqafpada'W

Qjy( 6'i6 @"" Dia adalah Maha Penyayang di

antara penyryang) maksudnya adalah, Allah Maha Mengasihi para

hamba-Nya dengan limpahan rahmat yang membuat kalian tidak
mampu saling mengasihi satu sarna lain, dimana Allah SWT meberi
ganjaran kebaikan mereka dan mengampuni keburukan mereka.

Firman-Nya: li6 o:1, ila:.i (Pergilah kamu dengan

membawa baju gamisht lni). Satu pendapat menyebutkan, batrwa itu
adalah gamis yang Allah berikan kepada Ibratrim tatkala beliau
dilemparkan ke dalam api, kemudian Ibrahim mengenakannya pada

Ishaq, lalu Ishaq mengenakannya pada Ya'qub. Setelah itu Ya'qub
memasukkan gamis ini ke dalam potongan barnbu dan

mengalungkannya pada leher Yusuf karena khawatir dia terkena ain.

Selanjutnya Jibril memberitatrukan kepada Yusuf ag,r mengirimkan

-t-
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gamis itu kepada Ya'qub supaya penglihatannya kembali normal,

karena garnis ifu mengandung aroma surga, yang berkhasiat

menyembuhkan orang yang sedang sakit, dan menyembuhkan orang

yang sedang menderita

G +V- 6 {.t & $iE Qalu tetaktrantah dia tu waiah

ayahlan, lanti dia akan melihat kembali) maksudnya adalah, letakkan

qamis itu ke wajatr Yaqub niscaya dia dapat melihat seperti semula.

Ini berdasarkan anggapan batrwakalimat gEtermasut< *mprrt i6.

Al Farra' berkata, "Maksud kalimat ,; $|adalatr ':v.-. 
q;

(dia kembali dapat melihat)."

As-Suddi berkata, "Makiud kalimat G +Y "aahh 
tlsr;. fi

(kembali dapat melihat)."

Ada juga yang mengatakan" bahwa maknanya adalatr datang

kepadaku ke Mesir dalam keadaan dapat melihat dan telatl hilang

darinya kebutaan. Pendapat ini dikuatkan oleh firman-Nya, i-j'V

<6 ,e*'*U (dan bm,alah keluargamu semuan)la trepadah)

maksudnya adalah, semua omng yang termasuk kelompoknya.

Arti kata .ptli ai sini adalah para isteri dan anak keturunan.

Ada yang menyebutkan batrwa mereka berjumlah sekitar 70 orang,

dan ada juga yang mengatakan 93 orang.

Firman-Nyu, )$;l:;r153 (ot*oto kafitah itu telah keluar

[dari negeri MesirJ) maksudnya adalah, ketika kafilah tersebut

bertolak dari Mesir menuju Syarir. Kata lS - J*i,dan i5 -'niij.,
adalatr bentukl 'l lazimftata kerja yang tidak memerlukan obyek) dan

muta'addi ftata kerja yang memerlukan obyek). Contohnya adalah,
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lii Nt'U ,P (dia telatr berpisah dengannya dan melewati dinding-

dinding batasnya).

i5 J(t @yah mereka berkata)maksudnya adalah, Ya'qub

berujar kepada keluarganya iang saat itu seaig bersamanya di negeri

Kan'an.

Ja,i e,'4 i;(sesungguhnya aht mencium bau Yusufl-

Satu pendapat menyebutkan, bahwa ada angin yang berhembus

membawa aroma garnis itu kepada Ya'qub kendati jaraknya sangat

jauh, lalu Ya'qub memberitahukan kepuda keluarganya yang

bersamanya prihal bau yaug diindrainya. Ke,mudian dia berkata:

,4 fi -ij @ekirarrya kanmt.tidak menuduhht lemah akal

[tentu kamu membenarkan afun maksudnya adalah, sekiranya kalian

tidak menganggapku lemah akal, yalari hilang akal karena lanjut usia.

Kalimat S*! Gl artinya orang itu pikun dan hilang akal.

Abu Ubaidah berkata, "Maksudnya adalatr |fu 'ti )i
(sekiranya kalian tidak menganggapku bodoh).':

Dia menetapkan bahwa l<ataLiiladalah ifur 6ebodohan).

Az-Zajjajberkata, "Maksudnya adalah pfu tf U (sekiranya

kalian tidak menganggapku bodoh)."

Dia menetapkan bahwa l<ata i:at adalatr ji;*ir q."Uodohan).

Pendapat yang menyebutkan bahwa kata fir adalah iil.lr 6keUodohan)

dikua&an oleh perkataan An-Nabighah berikut ini:

d Ul;r JG\r ir.r vr

" Kecuali Sulaiman l(ctika sang raj a mengatakan kcpadanya,

#t f riiJ-u ilt e e

TAFSIR FATHUL QADIR 737



'BerdiriLah di dataran, lalu cegahlah dari ketololan'-"

Abu Umar Asy-Syaibani berkata "Kata i+j6r artiny"'c=rah'

seorang penyair:

)slr'*_q;i'a'*ti t1'.# 4i O'i A; ,€V 6-

" Wahai lra vt anlat, celaht dan penj elekkanht telah memanggil,

maka apa pun perkaraht yang telah berlalu tidaHah tertolak."

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adatah i$j'

ftebohongan), contohnya adalatr ungkapan seorang penyair:

*3'u *pt JA'#?l )if'u fft )4t,e"b 
t

"Apalrah di antara kcbanggaan orang terpandang ada penyimpqngan,

. ataulah adalah kebohongan pada perkataan teman."

Ibnu Al A'rab berkata *Maknakalimat gii6-ij lsektranyo

kamu tidak menuduhht lemah akal [tentu kamu membenarkan ahtJ)

adalah, menganggap lematr pendapatku." 
i

Pendapat yang sama pun diriwayatkan dari Abu Ubaidah. I
!

Al Alfifasy berkata, "Kata ',r+rtr berarti cela dan lemah t',t,

pendapat." ii

Semua makna ini bermuara kepada kelematran pandangan atau :

pendapat. Contohnya adalah ft;! - i:di artinya lemah padanya.

Sedangkan kalimat fiif uttirryu dia berbicara secara keliru. Kata it;it 
i

berarti kesalahan fteketiruan) saat bertutur kata.
t
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Di antara yang menunjukkan pemaknaannya sebagai ceia

adalatr ungkapan seorang penyair:

r!!3r d)b?,6rdt Jtb

"Wahai pengbitikku orangy(mg dikecam telah berseru tapi aht
menalwndiri.

Betapa panjangrrya keingina4 dan kalian berdua sudah cuhtp lama

mengurangi celaan."

Ya'qub memberitahukan kepada merek4 batrwa angin Timur

telatr membawa axoma oftmg yang dicintainya kepadanya, dan

sekiranya tidak khawatir celaan, tentu dia tidak ragu akan hal itu.

t$p".-k p+ * j '.*v- dllaior;.,,
';7t 

4,a; t * u il, e,4- rLl'b u; Lii ri1

'#i'#* ; U q?\f ,y Qt d)i'd,llz

" Karena sesungguhnya angin Timw adalah angin yang berhembus

lupada jiwayang berduka sehingga merunryar kcdukaannya.

Bila atat katakan ini kola aht menghibw, berhembuslah kcpadaht

angtn Timw dsi uah terbinya faj ar.

Sungguh angin Timur telah berlembus kcpadqfu dari negerinya

hingga terasa nibnat fun baik sad tersentuh hembusan kalian."

Firman-Ny a: 271.sd 6{8" ,i 4 it? 
'rJ6, (Ketuarganya

berlrnta, "Demi Allah, sesungguhrrya kamu masih dalam kekeliruanmu
yang duhulu') maksudnya adalalL keluarganya yang hadir di
sekitarnya berkata, 'Engkau wahai Ya'qub, masih saja terkungkung

dalam kekeliruanmu yang dulu, lantaran besarnya rasa cintamu

r,:;liiyr' Gt ac t;_
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kepada Yusuf yang tidak dapat engkau lupakan dan tidak pernah

mereda." Lisan perihal Ya'qub mengatakan kepada mereka,

qct-;i-; r\i.rlat'$ ;L!<;'; rL.'a'.irsr .;;r
f#f Gll6 tk & g?1 ,#tteJ,jr J+i;)

"Tidak ada yang mengetahui kcrinduan kccuali orangyang

mengalaminya,

dan tidak pula kecintaan yang meluapJuap kecuali orang yang

merasakannya.

Janganlalt lcau menceln orang yang ditanda kerinduaan dalam

rinduonnya

hingga isi pennrut berada di dalam isi perutnya."

Adayang mengatakan" batrwa maknanya adalah sesungguhnya

engkau masih dalam kegilaanmu yang dtrhulu: Ada juga yang

mengatakan, bahwa maknanya adalah dalarn kecintaanmu yang

datrulu. Mereka mengatakan seperti itu karena belum sampai kepada

mereka darangny apembawa berita gembira

Firman-Nya: };:rli',L ;\t:x lrotnau tulah tiba pembatva

kabar gembira itu). Paru ahli tafsir mengatakan, bahwa pembawa

berita gembira itu adalatr Yahudza bin Ya'qub, dia berkata kepada

saudara-saudaranya, *Dulu aku yang membawakan gamis yang

dilumuri darah kepadanya, maka kini berilah berikanlah gamismu

kepadaku agar aku bisa memberitakan kepadanya bafuwa engkau

(Yusuf) masih hidup, sehingga aku bisa membuatnya gembira

sebagaimana dulu aku membuatnya berdua cita."

4*fr iF'^51 (maka diletaldronnya baiu gamis itu lce waiah

Ya'qub) maksudnya adalatr, pembawa berita gembira itu meletakkan
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!

gamis Yusuf ke wajatr Ya'qub, atau Ya'qub meletakkan gamis itu
pada wajatrnya sendiri.

6;. i:t Qrtu kcmbalilah dia dapat melihat). Kata irlljli

(dari kalimat lijt) Uerarti kembalinya sesuatu kepada kondisi semula.

Maknanya adalah Ya'qub kembali kepada kondisinya yang semula,

yaitu indera penglihatannya kembali normal.

'i4 ,it '$ JG (Yo'qub berlcata, "Tidakkoh alat kntakan

kepadamu') maksudnya adalah, Ya'qub mengatakan kepada

keluarganya yang ada di sekitamya seperti yang telah dia katakan

sebelumnya kepada mereka

< t ' ' 
"4 

J]{resrrssrrhnya aht mentcium bau Yusufl,'442 e) +' tJ! \rv,r.un6gut

maksudnya adalah Ya'qub berkata "Bukankah aku katakan kepada

kalian perkataan ini dan kalian mengatakan apa yang telah kalian

katakan itu."

3{3'{Vitl'*&1{(bahwa aht mengetahui dari Altah apa

yang lcamu tidak mengetahuinya).Ini adalah kalimat yang berfungsi

sebagai 
.kalimat 

perrrulaan yang tidak terkait dengan perkataan

sebelumnya. Bisa juga kalimat 3;iA'{ V ;tt'*;iLl-ci1 bertungsi

sebagai isi perkataan yang diungkapkan, dan maksudnya adalah

Ya'qub memberitahukan kepda ,oereka prihal apa yang pernah

dikatakannya sebelumnya, yaitu: A'pL*t ,iti Jy-A.;tAffi Ay

5#{ C ;i @esungguhrrya lwrya kcpada Attah aht mengadukan

kesusahan dan kesedihanlat, dan aht mengetahui dari Allah apa yang

lramu t i a da m e n g e t ahuiny a).
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Firman-Nya: 'uy$ KEyYis1 ffi $6 lueretia

berlmta, ',Ifiahai ayah lwmi, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap

dosa-dosa lrami, 
'sesungguhnya lami adalah orang-orang yang

bersalah [berdosaJ'). Mereka meminta kepada Ya'qub agar memohon

ampunan unfuk mereka, dan mereka mengakui dosa yang pernah

dilalcukannya.

Pada redaksi ini terdapat kalimat yang dibuang, perkiraannya

adalah setelah mereka kembali dari Mesir dan sampai ke rumah ayah

mereka, mereka mengungkapkan perkataan ini.

Lalu Ya'qub menjanjikan kepada mereka apa yang mereka

minta: -i; '# ffit 3A 3(t (Ya'qub berkata, "Aht akan

mcmohonkan ampun bagirut kepada Tuhanht')

Az-Z,aijai berkata, "Ya'qub akan memintakan ampunan unfuk

mereka pada waktu sahur Gag megielang Subuh), karena itu adalah

wakhr yang lebih berpotensi gntuk dilcabutkannya doa, bukan berarti

pelit untuk memohonkan amprman bagi mereka-"

Ada yang mengatakan, bahwa Ya'qub menangguhkarulya

hingga malam Jum'al Ada juga yang mengatakan, bahwa Ya'qub

menanggutrkannya hingga saudara-saudara Yusuf meminta maaf

kepada Yusuf, dan dia befilrn mengetatrui ba]rwa Yusuf telah

memaafkan mereka.

+1\ 3;,tl\ ';, 'rSL (sesungguhnva Dia-lah Yang Maha

Pengampun lagt Maha Penyayang). Ini adalah alasan yang

melatarbelakangi kalimat sebelumnya.

Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

Ikrimah mengenai firman-Nya, a;37 lntt ada cercaaan terhadap

lramu)dia berkata, "Maksudnya adalatr '#il (tidak ada celaan)."

G\A
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Abu Asy-Syai}fi meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari

ayahnya, dari kakekny4 dia berkata *Ketika Rasulullalt SAW

menakluk*an Makkah, beliau menoleh kepada orang-oralg lalu

bersabd4 $tfu $t5 ttjg $t lapa mentrut kalian dan apa yang

kalian duga?). Mereka meqjawab, 'Seorang putera paman yang

mulia'. Beliau pun bersaM4 Fg lt ,ltt-?it'# +-ju | (Poda hari

ini, tidak ada cercaan terhadap kolian, semoga Altah mengampuni

kalian)."

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan hadits serupa dari Ibnu

Abbas secara marfu'. Al Baihaqi dalam Ad-Dala'iljuga meriwayatkan

hadits serupa dari Abu Hurairah secara marfu'.

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwalatkan dari Atha'

Al Khurasani, dia berkata, "Meminta hajat kepada pemuda lebih

mudah daripada meminta dari orang tua Tidakkatl engkau lihat

perka-taan Yusuf, i$'{S Oj37 tp* hari ini nk ada cercaaan

terhadap lamu),sementara Ya'qub berkata: aj'$S l*'-t3n gn"

akan memohonkan ctmpun b agimu kepada Tuhonht)."

Saya (Asy-syaukani) katakan: Pandangan ini perlu ditinjau

lebih jath, karena mereka meminta kepada Yusuf agar memaafkan

mereka dengan berkata: C.:y"'ifr -ii;( 'ii) ltrtrngguhnya Allah

.telah melebihkan kamu atas kam). Setelah itu Yusuf berkata: a-j1{

i'9, i# @odo hori ini tak ada cercaa(m terhadap kamu), karena

maksud mereka adalah adanya maaf darinya terhadap mereka.

Sementara ifu, mereka meminta kepada ayah mereka, Ya'qub, agar

memohonkan zrmpun kepada Allah untuk mereka, dan itu dengan

meminta kepada Ya'qub agar memohonkan arnpun kepada AlLah Azza

wa Jalla. Jadi, kedua "redaksi ini memang berbeda, dimana janji
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Ya,qub kepada mereka itu bukan berarti dia pelit terhadap permintaan

mereka agar memohonkan ampun kepada Allah. Apalagi bila memang

benar riwayat yang tetah dikemukakan, battwa Ya'qub menangguhkan

itu hingga tibanya waktu mustajab, karena bila dia melakukannya saat

itu maka tidak akan dikabulkan.

Al Hakim At-Tirmidzi dan Abu Asy-Syaifth meriwayatkan

dari Wahb bin Munabbih, dia berkata, "setelah peristiwa saudara-

saudara Yusgf itu, Ya'qub mengirim surat kepada Yusuf, dan dia tidak

*"'-.;H,;f 
:::ff:. raftiim Dari ya,qub bin rshaq bin

Ibratrim, kepada pembesar keluarga Fir'aun. Semoga keselamatan

dilimpatrkan kepadamu. Sesungguhnya aku memuji Allah yang tidak

ada tuhan selain Dia. Amma ba'd. Kami adalah ahli bait yang sering

mendapat sebab-sebab cobaan. Kakeklnr, Ibrahim sang kekasih Allah,

pernah dilemparkan ke dalam kobaran api karena menaati Tuhannya,

lalu Allah menjadikan: api itu dingn dan menyelauratkannya. Allah
juga memerintahkan kakekku agar menyembelih ayahku untuk-Nya,

lalu Allah menebusnya dengan tebusannya. Aku juga memiliki putra

yang merupakan manusia yang paling aku sayangi, namun aku

kehilangannya, hingga aku sedih karenanya dan menghilangkan

cahaya penglihatanku Dia memiliki seorang saudara seibu, yang bila

aku mengingatnya maka aku memeluknya di dadaku sehingga dapat

menawarkan sebagian keduki:an yang aku rasakan. Kini, dia tengatr

ditahan di tempatku karena kasus pencurian. Sungguh aku sampaikan

kepadamu, batrwa aku tidak pernah mencuri dan tidak pernatr

melahirkan (menurunkan) peneuri'.

Tatkala Yusuf membaca surat ini, dia pun menangis dan

berteriak seraya berkata: G +V-,i X & l-iiY'tlLG q1,1;3'd
Qtergiloh kamu dengut membau,a baiu gamisht ini, lalu letakkanlah

dia lre wajah ayahh+ nanti dia akan melihat*cmbali)."
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Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Anas, bahwa Rasulullatr

SAW bersabda mengenai finnan-Nya, l:AG q$, ij-i-'!t @ergilah

lramu dengan membmta baiu ganisht ini), e c4lt.i;.\ Cl il tt;;';tl

Ab'ortb'",bih 4 {a, U y-**i #t'u ,f;* J;h flt ll srir

iti '^fr t':tt .6ai $i. ,rf :;rlr j1 ht ,;:$ l,>:taa-'L' 'ii g-aatt

ilt Aill tyai Q@tika Namrud melemparkon lbrahim ke dalam

lrobaran api, Jibril turun kcpada lbrahim dengan membav,a gamis

dan tilror dari surga, lalu memakaikan gamis itu kepadanya dan

menduduklrnnnya di atas tikm, lantas Jibril duduk bersamanya

berbincang-bincang. Setelah itu Altah mevualryukan kepada api,

'Menjadi dinginlah, dan menjadi kcselamatanlaft'. (Qs. AI Anbiyaa'

l2l): 69) Seandairrya Allah tidok mengotaknn 'dan menjadi

lreselamatanlah,' tentulah lbrahim akan tersakiti oleh rasa dingin
ia."

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas secara marfu',

batrwa Allah SWT memakaikan pada Ibrahim pakaian dari surga,

kemudian Ibrahim memakaikannya pada Ishaq, lalu - Ishaq

memakaikannya pada Ya'qub, lantas Ya'qub mengambilnya dan

menempatkannya di dalam sebuah pipa yang terbuat dari besi dan

mengalungkannya di leher Yusuf. Seandainya saudara-saudaranya

tatru ketika melemparkannya ke dalarn sumur tentulah mereka

mengambilnya. Tatkala Allah hendak mengembalikan Yusuf kepada

Ya'qub, yang mana jarak antara mimpinya dan takbirnya adalatr 40

tahun, Allah SWT memerintahkan pembawa berita gembira agar

menyampaikan-berita gembira dari jaxat delapan marhalatr, maka

Ya'qub pun mencium aroma Yusuf sehingga dia pun berkata, f|{ ;y

tl Saya tidak mengetahui sanadqra- Ats-Tsa'labi menyebutkannya dalam

Qashash Al Anbrya'(126) tanpa sanad.
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.b# fi "{i illi'gp \rtursst hnva aht mencium bau Yusuf,,

selciranya kamu tidak menuduhht lemah akal [tentu kamu

membenarknn afu). Ketika gamis ihr diletakkan pada wajah Ya'qub,

dia pun kembali dapat melihat. Tidak ada sesuahr yang berasal dari

surga yang diletakkan pada penyakit dunia kecuali akan

menyembuhkannya dengan izin Allah."E2

t$&xrazz"aq, A1 Firyabi, Ahmad dalam Az-Zuhd,Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Abu Asy-Syaikh dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari' Ibnu Abbas mengenai firman-Nya,

i;i.;'(;.t133 Qott otn l@frlah itu telah kcluar [dari negeri Mesir),

dia berkata, "Tatkala kafilah itu keluar (dari negeri Mesir),

berhembuslah angrn hingga membawa aroma gamis Yusuf kepada

Ya'qub, maka dia pun berkata: .,t# i -{i i:rli- e, I ;;
(sesunggulutya afu mcrretum bau Yusuf,, sekiranya kamu tidak

merutduhht lemah akal [tenu kamu membenarkan ahu]) maksudnya

adalah,*alian menanggaplu bodoh. Dia bisa mencium aroma Yusuf

dari jarak pejalanan 8 hari-"

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dariny4

dia berkata" *Ya'qub dapat mencium aroma Yusuf. dari jarak

perjalanan 10 hari.'

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jahn lainnya dariny4 dia

berkata, *Ya'qub dapat mencium aroma Yusuf dari jarak perjalanan 80

farsakh."

Ibnu Jarir d4n Abu Asy-Syaikfi meriwayatkan darinya

mengenai firman-Nya , 9i$ 6-{j 6ra*rryo kamu tidak menuduhht

n tbid.
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lemah alral [tentu kamu membenokut ahl), dia berkata, "Maksudnya

adalah g j# (menganggapku bodoh)."

Ibnu Jarir juga meriwayatkan darinya, dia berkata,

"Maksudnya adalatr I ;.Kt (mendustakanlu).'l

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syail*r meriwayatkan

dari Mujahid, dia berkata, "Maksudnya adalah 9i:# (menganggapku

pikun), yakni mereka mengatakan batrwa engkau telah kehilangan

akalmu."

Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir-meriwayatkan dari fu-
Rabi', dia berkata, "Maksudnya adalah 9fu:)f lit (sekiranya kalian

tidak menganggapku dungu tentu kalisl membenarkan aku)."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari Ibiru Abbas mengenai firman-Ny \ ,)+5f 6$" 6 ii;
(sesungguhnya knmu masih dalun kckeliruawnu yang duhulu), dra

berkata, "Maksudnya adalah 7-9Uirl ftekeliruanmu yang dahulu)."

Ibnu Abi Hatim an dari Sa'id bin Jubair, dia

berkata "Maksudnya adalah kegilaanmu yang datrulu."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata,

"Maksudnya adalah kecintaanmu yang dahulu."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi lldim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

dia berkata ," ';'4!iadalah l,,rJr (kudr)."

Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh juga meriwayatkan pendapat

yang sama dari Adh-Dhahhak.

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

Syaikh meriwayatkan dari Suffan, dia berkata, "Pembawa berita

gembira itu adalah Yahudza bin Ya'qub."
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Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari A1 Hasan, dia berkata,

"Tatkala pembawa berita gembira itu sampai kepada Ya'qub, dia pun

meletakkan gamis itu padanya dan berkata, 'Pada agaffln apa engkau

tinggalkan Yusuf?' Dia menjawab, 'Islam'. Dia berkata lagi, 'Kini
telah sempumalatr kenikmatan'."

Abu Ubaid, Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,

Ibnu Abi Hatim dan Ath-Thabarani meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud

mengenai firman-Ny u, -i; -€ F, -3i @t* aknn memohonlcan

ampun bagimu kepada Tuhanht),dia berkata, "sesungguhnya Ya'qub

menangguhkan itu untuk anak-anaknya hingga waktu sahur

(menjelang pagi atau sebelum terbitnya fajar)."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, dia berkata, "Ya'qub sengaja menangguhkan mereka hingga

waktu sahur (mer{elang pagi atau sebelum terbitnya fajar). Dia biasa

mengerjat<an shalat di walor menjelang pagr."

Abu Asy-Syailfi dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya

dia berkat4 "Ya'qub menangguhkan mereka hingga menjelang pagi,

karena doa di waktu menjelang pagi adalah mustajab."

Ibnu Jarir dan Abu Asy-syaikh juga meriwaytakan darinya,

dia berkat4 'Nabi SAW mengenai suatu kisah, ,4. qfu ,;t'!i'l
;t'€J 'jF-l J1$ Qtu perkataan saudaranya Ya'qub untuk anak-

anaWa: Aht akan memohonkan onryn bagimu kcpada Tuhanht),83

yaitu mengucapkannya hingga tibanya malam Jum'at."

t'Hadits ini dinukil oleh Ibnu Jarn 03lA) dari jalur Sulaiman bin Abdurrahman
Ad-Dia3syqi: Al Walid bin Muslim menceritakan kepada karni, Ibnu Juraij
mengabarkan kepada kami dari Atha', dari Ilaimah maula Ibnu Abbas ... lalu dia
menyebutkan redaksi haditsnya

Mengenai sanadnya sebagai berilart Sulaiman bin Abdunahman Ad-Dimasyqi
adalah seorang perawi shaduq namun sering keliru. Al Walid bin Muslim Al
Qarasyi sering men-rad&s dan mengenaralkan riwayat. Abdul Malik bin Abdul Aziz
bin Juraij adalatr perawi tsiqah Narrun di dalarn sanadnya juga terdapat perawi
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xtfr- bfi.;rE'J 363 ;A 4W3r; J'iif"tf:"tYs

}rt;r36.fr i6,;7e,i{lj!r,;;IftJ43-i\'&;@.0;r;

&X:. r #6,i.A ;yp,;A'l;i{r 6W "i fr ,t 1}.23

XWS.r:t 3.$ $ 1+5;y+3 & b4i'6j ;V1i q :SG

*_:G q6164ffr'e 6ffi5,-, + @'g #';
W ;;i ib$r, r;tri a - -oi',A q7{t5 o. iai',b6 * #:'ii

@;r=l:t\,#;
uMaka tatkala mereka masuk ke (tcmpat) YnsuJ, Ynsuf merangkul

ibu bapaknya dan dia berkatar'Masuklflh kanu ke negeri Mesir,

insya Allah dalam keadaan amfrt'. Dan dia menaikkan kedua ibu-

bapukn.ya ke atos singgasano. Dan ncreha (semuanya) merebahkan

diri seraya sujud kepada Yusaf. Dan berkata Yusuj' 'Wahai ayahku

inilah takbir mimpikuyang dthutn itu; suungguhnya Tuhanku

telah menjadikan suatu kenyatout- Dan sesungguhnya Tuhanku

telah berbuat baik kepadaku, kdiha dia ruembebaskan aku dari
rumah penjara dan ketika mcnbawa kanu dafi dusun padang pasir,

setelah syetan merwakhm (hubwsan) antaraku dan saudara-

saudaraku Sesungguhnya Ttrto*a Maha Lembut terhadap apa

yang Dia kehendakl SesungrrtnyaDia-lah Yang Maha

Mengetahui lagi Maha Bijaksutu Ya Tuhanku, Sesungguhnya

Engkau telah menganugerahfun kqadaku sebagian kerajaan dan

telah mengajarkan kepadaku sebagian ta'bir mimpl (Ya Tuhan)

Pencipta langit dan buml Enghaalah Pelindungku di dunia dan di

+

h

I
l

I
I
I
It

yang bernama Fadhil yang suka men-tailb dan meriwayatkan secara mrrsal.
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akhirat, wafatkanlah aku dalam keaadaan Islam dan gabungkanlah

aku dengan orang-orang yang shalih." (Qs- Yuusuf [12]: 99-101)

Firman-Nya: Jij'-iQVfrgS (Mapa tatlmla merelca masuk

lre [tempatJ Yusufl. Kemungkinan dalam redaksi ini ada kalimat yang

dibuang dan diperkirakan keberadaannya, yaitu lalu Ya'qub beserta

anak-anaknya dan keluarga berangkat ke Mesir. Tatkala mereka

masuk ke tempat Yusuf, dia merangkul ibu-bapaknya dan

mendudukkan keduanya di sisinYa.

Para ahli tafsir mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan

ibu-bapak di sini adalah Ya'qub dan isterinya, yaitu bibinya Yusuf

karena ibunya Yusuf sendiri telatr meninggal saat melahirkan

saudaranya, Bunyarnin, sebagaimana yang telatr dijelaskan di muka.

Ada juga yang mengatakan, bahwa Allah SWT menghidupkan

kembali ibunya untuknya sebagai realisasi mimpinya hingga bersujud

kepadanya

{r('^l',C bL h$'i J'65 <aa" dia berkata, "Masuklah

kamu lrc negeri Mesir, insya Allah dalam ftcadactn aman') maksudnya

adalah, masuklah ke Mesir dalam keadaan amall dari hal-hal yang

tidak kalian sukai. Dutuny4 mereka memang takut kepada para raja

Mesir, dan hanya boleh memasuki Mesir dengan izin dari mereka.

Ada juga yang mengatakan, batrwa pembatasan dengan "kehendak

Allah' (Vat<ni kalimat insya Allah) adalah terkait dengan kata "aman".

Tapi bisa juga terkait dengan semuanya, karena masuknya mereka

hanya terjadi karena kehendak Allah SWT, sebagaimana mereka tidak

akan aman kecuali dengan kehendak-Nya.

Selain itu, ada pula yang mengatakan, bahwa pembatasan

dengan kehendak itu kembali kepada kalimat ej'fSl*t.-3i @*u
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alran me;mohonkan ampun bagimu kcpada Tulunht). Tapi pemaknaan

ini jauh dari mengena. Konteks susunan redaksi Al Qur'an
menunjukkan, bahwa .Yusuf mengatakan perkataan ini, yakni

"masuklah kalian ke negeri Mesit'', sebelum mereka masuk. Ada juga

yang mengatakan, bahwa alasannya adalah karena Yusuf menyambut

mereka di luar Mesir, lalu menunggu mereka di suatu tempat atau

tenda. Kemudian mereka masuk ke tempatnyq lalu 363 i-A $ye:C

'h 'tjY:it (Yusuf meranghi ibu bapabrya dan dia berknta,

"MasuHah kamu ke negeri Mesir').

Setelah mereka masuk ke negeri Mesir dan masuk ke tempat

Yusuf di bagian lainnya dari negeri Mesir, ,r;1J1& 
^1-t'€; 

(dan

dia menoilrJran kedua ibu-bqa@a ke atas singgasana) maksudnya

adalah, mendudulil<an bersama dirinya di atas singgasana

yang biasa digrmakannya sebagaimana halnya kebiasaan yang

dilakukan oleh sang raja.

(fr" frligt(dan mereka [semuanyal merebahkan diri seraya

sujud kepada Yusufl maksudnya adalah, ibu-bapaknya dan saudara-

saudaranya menyungkur sujud kepada Yxsuf. Hat itu memang

dibolehkan dalaur syariat mereka sebagai bentuk penghormatan. Ada
yang mengatakan, bahwa itu bukan suju( tapi sekadar merunduk,
yang merupakan bentuk penghormatan merekir- Tapi pemaknaan ini

bertentangan dengan makna 6?- :l t'g, gon mereko.[se*uanyol

merebahkan diri sercrya sujud kepada Yusufl, karena menurut

pengertian batrasa, 'tiit (yakni aan \F) yang dikaitkan dengan

sujud hanya terjadi dengan cara meletakkan wajatr di atas tanah
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Suatu pendapat menyebutkan, bahwa kata ganti pada A

kembali kepada Allatr swT, yakni mereka (semuanya) merebahkan

diri seraya sujud kepada Allah SWT. Namun pemaknaan ini sangat

jauh dari mengena. Ada juga yang mengatakan, bahwa kata gantinya

kembali kepada Yusuf, dan huruf lam-nya berfungsi sebagai alasan,

yakni dan mereka (semuanya) merebatrkan diri untr'rknya. Pemaknaan

ini jugajauh dari mengena.

Setelatr itu Yusuf berkata: 'J;-!t UUI:it ,"fi- (wahai avahht

inilah takbir mimpiht) maksudnya adalah, mimpi yang telah

disebutkan di muka (di awal surah ini).

',freUang dahulu ira) maksrdnya adalah, sebelum walt. ini.

(L d,t qQ'i @esuggulmya fulronfu telah menjadikon suatu

kcnyatau) marcutnya adalalq penakrrilannya terjadi sesuai dengan

yaog ditunjukkan oleh mimpi tersebuit.

#J'q€A\yd"it11dt(dansesungguhnvaTulnnhttelah
berb4at baik kcpadaha kctiko dia membeboskan oht dmi rumah

penjua)-Aslr? LA qdamfi'l rmtta'addi dengan kata bantra I
(/i'l yarrg memerlukan obyek de,ngan kata banhr j9, Ua*g juga

muta'addi dengan kata bantu Da' sebagaimana pada fimran Allah:

(Gl ,ri-Xii; (Dan berhnt boiklah kcpado ibu bapak) (Qs' Al

Baqaratr t2l: 83)

Ada juga yang mengatalran, bahwa '"4 ini mengandr.rng

makna lembut lagi berbuat baik kepadaku Yusuf tidak menyebutkan

pengeluarannya dari dalam sumur, karena penyebutannya

mengandung celaan terhadap saudarasaudaranya, lagl pula dia telatr
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berkata: '&e a;17 ltatc ada cercaaan terhadap kamu).Tentang

sebab dan lamanya Yusuf dipeqiara telah dipaparkan sebelumnya.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa tidak disebutkannya perihal

pengeluarannya dari dalam sumur, karena anugerah dalam

pengeluarannya dari penjara lebih besar daripada anugeratr dalam

pengeluarannya dari dalam sumur- Mengenai pendapat ini perlu dikaji

lebih jauh.

2r$i{r'XJ. t gon l@tiko membawa kamu dari dusun padang

pastr).Maksud 2t{,'$adalah, dari pedalarnan, yaitu negeri Kan'an di

Syarn.. Mereka adalah masyarakat penggembala dan petani. Suatu

pendapat menyebutkan, batrwa Allah SWT tidak pernah mengutus

seorang nabi pun dari peddlarnan, dan bahwa tempat tinggal Ya'qub

disebut Bada.

cJ'r;:xrCy\t:tUy ,11. J\t:t'C:- ,srt Ult

"Dan engkaulah yang mencintakan kabitah kcpada Bada,

juga lrcpadalat, sedangkan negeriht adalah nbgeri-negeri selain itu."

Mengenai pendapat ini perlu ditelaah lebih jauh.

5;L4;3..r;.:;t'311'66#4getetahsveta4merusakkon
[hubunganJ antwaht dan saudoa-saudarah) maksudnya adala]r,

setelah syetan merusak hubungan di antara kami dan membuat kami

saling membenci. Kalimat 'o1 
"r*y" 

ii.Ai (mencucuknya). Asalnya

dari $li ,s:fi-,o,l.titSr ltj (mencucuk binatang tunggangan agar kuat

jalannya). Yusuf mengalihkan dosa ftesalahan) saudara-saudaranya

kepada syetan sebagai bentuk penghormatan dan kesantunan darinya.
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X5- Ui,3-SI os-irL(sesungguhnya Tuhanht Maha t'*'but

terlwdap ap(t yang Dia kchendaki). Kata i-i.hitl artinya ;rp.ljt $*,e

halus).

Al Azhari berkata, "Kata &hjttr termasuk nama Allah yang

artinya yang halus terhadap para hamba-Nya. Kata ini merupakan

transposisi dari 'rii.ii - y,f'."fii'.;rilrl (si fulan bersikap halus terhadap

si fulan)." . t
Amr bin Abi Amr berkata, *LLblJt adalah yang mengantarkan

kebututranmu kepadamu dengan halus."

Al Khaththabi berkata, "LL!'itt adalah yang baik terhadap para

hamba-Nya, yang halus terhadap mereka dengan cara yang tidak

mereka ketafuui, dan menyebabkan kemasalahan bagi mereka tanpa

mereka duga"

Ada juga yang mengatakan, balnva '.;n*j/it adatah yang

mengetahui detail semua perkara.

Makna kalimat ilit- UJ Qerhadap apa yang Dia kchendaki)

adalah trntuk apa yang Dia kehendaki sehingga menjadi benar.

'64 f-91 'i fty (sesunsguhnva Dia-lah Yang Maha

Mengetahui lag, Maha Bijaksana) maksudnya adalah, Altah Maha

Mengetatrui segala urusan, lagr Maha Bdaksana dalam segala

perbuatan-Nya.

Karena Allah SWT telah' menyempurnakan nikmat-Nya

kepada Yusuf AS yang berupa penyelamatannya dari cobaan-cobaan

besar, dair dengan anugeratr yang berupa kerjaan dan ilmu, maka

jiwanya pun merindukan kebaikan ukhrawi nan abadi yang tidak

pernatr terputus. Karena itu, diaberkata:
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Firman-Ny a: c[$t'a €i(,'i J,s (Ya Tuhanlat, Sesungguhnya

Englrau telah menganugerahkan kepadatat sebagian keraiaan). Kata

sambung ,,2. dr sini menunju*:kan makna sebagian, yakni sebagian

kerajaan, karena dia tidak dianugerahi seluruh'kerajaan, akan tetapi

kerjaan yang khusus, yaitu raja Mesir di zaman yang khusus pula.

+)iYf *:C q ,r;{4 (dan tetah mengaiarkan kepadaht

sebagian takbir mimpi). Kat^ sambung q di sini bermakna

sebagiannya, karena dia tidak dianugerahi semua ilmu takwil, baik

yar-rg dimaksud itu kemutlakan ilmu dan pemahaman, atau sekadar

takwil mimpi. Ada yang mengatakan, batrwa a4 di sini untuk

menunjukkan jenis sebagaimana pada firman-Nya: 6.4) iAFtS

4i'ii;f*akaiauhilah olehmu barhala-berhala yang najis iru) (Qs.

AI Hajj' l22l: 30) Ada juga yang mengatakan, batrwa o. di sini

berfungsi sebagai tamb"han, yakni Engkau telah menganugerahkan

kepadaku kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku takbir mimpi.

,j".:t\t ESiii ').6 Wo TuhanJ Pencipta tangit dan bumi),

kalim$.ini berada pada posisi iashab sebagai sifat untuk kata 5,s,

karena kata ini berfrrngsi sebagai munada mudhaf $alimat elips). Bisa
juga berada pada posisi naslwb karena berfungsi sebagai munada

dengan kata yang diperkirakan, yaitu *'6 S-(watrai Pencipta). Makna

kata ).jiitadalah pencipa, pembuat, pengada.

-9j',; (Engtwulah Pelindunght) malsudnya adalah, Engkau

adalah Penolongku dan yang menguasai segala urusanku.
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-tb$(t f;trf O (di dunia dan di akhirat) maksudnya adalah,

Eng[<au menguasailu di dunia dan di akhirat.

'ut *r\r#tig ,{i (wafatlmnlah aht dalam leadaan

Islam dan gabungkanlah aht dengan orang-orang yang shalih)

maksudnya adalah, wafatkanlatr aku di atas Islam yang tidak berpisatr

denganku hingga aku menemui ajal, dan gabungkanlah aku bersama

orang-prang yang shalih dari kalangan para nabi dari nenek moyangku

dan lainnya, sehingga aku memperoleh pahala seperti patrala mereka

dari-Mu dan memperoleh derajat seperti derajat mereka di sisi-Mu.

Satu pendapat mengatakan, bahwa ketika Yusuf berdoa dengan

doa ini, Allah Azza wa Jalla mewafatkannya. Ada juga yang

mengatakan, bahwa umur Yusuf saat dibuang ke dalam sumur adalatl

17 tahun, sementara dalarn masa perbudakan, di dalam penjara dan

sebagai raja selama 80 tahrm hingga ayahnya, Ya'qub, datang

kepadanya. Kernudian dia masih hidup setelah dengan

selqruh keluarganya hingga umln yang akan disebutkan nanti, lalu

Allah mewafatkannya. Ada pula yang berpendapat, batrwa tidak

seorang nabi pun atau pun lainnya yang mengharapkan kematian

selain Yusuf.

Jumhur berpendapat, bahwa tidak berarti Yusuf mengharapkan

kematian dengan doa tersebu! akan tetapi dia berdoa' kepada

Tuhannya agar bila diwafatkan maka diwafatkan dalam keadaan Islam

dan dipertemukan dengan brang'orang shalih dari kalargan para

hamba-Nya saat ajalnya tiba.

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia

berkata, "Ya'qub masuk ke Mesir pada masa pemerintahan Yusuf,

saat. itu Ya,qub berusia 130 tahun. Dia kemudian hidup dalam

pemerintahan Yusuf selama 30 tatnrn. Yusuf lalu meninggal dalam

usia 120 tatlun."
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Abu Hurairah juga berkata, *Aku memperoleh inforrrasi,
bahwa usia Ibrahim sang kekasih Allah adalah 195 tahun..

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari

Qatadah mengenai firman-Ny q ,!-A ALgjt (tusuf merangtai ibu

bapalorya), dia berkata, "Makzudnya adalah yusuf memeluk bapak
dan ibunya."

Keduanya meriwayatkan dari Wahb, dia berkata, ..Dan

bibinya. Ibunya Yusuf meninggal saat nifas setelah melahirkan
saudaranya, Bunyamin."

Abu Asy-Syaikh juga meriwayatkan hal serupa dari Sufran bin
Uyainatr.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Iratim meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nyq ,i;:rtJp S-t'6 (dan dio menaik*an kedua

ibu-bapabtya kc atas singgasatta), dia berkata, ..Maksud,i;11 ud"l"h

'.+1J r lsinggasana atau tempat beristirahat).',

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Adi bin Hatim mengenai

firman-Nyu, (i;J- iiW (dan mereka [semuanyal merebahkan diri
sercya sujud lcepada Yusufl, dia berkata, "Itu addah bentuk ucapan
salam orang-orang sebelnm kalian. t^alu Allah memberi kalian .salam,

sebagai penggantinya."

Ab&xrazz,aq,Ibnu Jarir,Ibnu Al M,ndzir, Ibnu Abi Hatim dan
Abu Asy-Syaikh juga meriwayatkan hadits serupa dari eatadah.

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-syailir meriwayatkan
dari Ibnu zafi, dia berkata, "rtu adalah sujud penghormatan
sebagaimana sujudnya para malaikat saat menghormati Adam. Jadi,
itu bukan sujud ibadah."
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AbuAsy.SyaikhmeriwayatkandariQatada}rmengenai

firman-Ny u, ilfl-Vj.3 rbt oS'irylr"rrngguhnya Tuhanht Maha Lembut

terhadap apa yang Dia kehendaki), dia berkata, "Maha Lembut

terhadap Yusuf, yaitu memperlakukannya dengan kelembutan ketika

mengeluarkannya dari penjara, lalu membawakan keluarganya dari

dusun padang p6fo, sert4 menghilangkan hasutan syetan di dalam

hatinya dan permusuhannya terhadap saudara-saudaranya"'

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"Tidak ada seorang nabi pun yang memohon kematian selain Yusuf'"

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Abu Asy-Syai}ir

meriwayatkan darinya, dia berkata, "Dia merindukan perjumpaan

dengan Allah, dan dia mencintai perjumpaan dengan-Nya dan bapak-

bapaknya. Karena itu, dia berdoa kepada Allah agar mewafatkannya

dan mempertemnkannya dengan metreka."

Abu Asy-Syailfi meriwayatkan dari Adh-Dhahhak mengenai

firman-Ny u 'b+$\,$$t; (dan gabungtuntah aht dengan orang-

orang yang shatih),dia berkata" 'Maksudnya adalatr Ibrafuim, Isma'il,

Ishaq dan Ya'qub."

AM bin Humaid, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ikdmah, dia berkata "Maksudnya adalatr para

penghuni surga."

i&'fi '{irfi{tqtrf aKr:'"AlL.$v-.:fr -X;tl*

7u*A335'6-3.uhe?15-vr3ili'uvS
3r;;,-t".trVeyia\4-A'.Ul$Ur@'u-"liJ-3o>$tj.l'y
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@ tfr* frJ $;u rtLA i;Lr; @6*; W {'W
<,i.i$ fi't ii iecr w J x -r i iii# -# sr;g
rlU: ;it'#|#t $Y\ rLA {i';n\ l[i'; tW" }6ji @

@<-{-r.fi'*
$Demikian itu (adalah) di antara berita-berila yang ghaib yang

Kami wahyukan kepadamu (Muhanmad); padahal kamu tidak
berada pada sisi mereka, ketiha mereka numutuskan rencananya

(untuk memasukkan Yusuf ke dalam swnur) dan mereka se{ang

mcngatur tipu dayu Dan sebagian besar manusia tidak akan

beriman walaupun kamu sangat mcnginginkannyu Dan kamu

sekali-kali tidak meminta upah kepada mereka (terhadap seraanmu
ini), itu tidak lain hanyalah pengajarun bagi semcsta alam. Dan

banyak sekali tanda-tanda (lcckuasaanAllah) di langii dan di bumi
yang mereka melaluinya, sedang mereha berpaling daripadanya.

Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepadaAllah,
melainkan dalam keadaan mempersekritukan Allah (dengan

sembahan-sembahan lain). Apakah mereka merosa aman dari
iedatangan silesa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan

kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak' 
menyadarinya? Kdtakanlahr'Inilah jilan (agama)ku, aku dan'
orang-orang yang mengihutikw mengajak ftamu) kepada Allah

dengan hujjah yang nyata; Maha SuciAltah, dan aku tiada

termasuk orang-orang yang musyrik'.D (Qs. Yuusuf [12]: 102-108)

Kata penunjuk dY" (demikian itu [adalahJ) ditujukan kepada

Rasulullah SAW. Kata ini berfungsi sebagai .mubtada'(subjek), dan
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khabar-nya adalah kalimat ,#filll b@i antara berita-berita yang

gaib). Sementara kalimat l$yt Oang Kamri walryupnn lcepadaryt

I Muhammadl berfingsi sebagai klnb ar kedua-

Az-7'ajjai berkata, "Bisa juga kata penunjuk .l)is bermakna

,*iiir, d* kalimat l$y*-$berfirngsi sebagai Hrabar-nya, yakni yang

dari antara berita-berita gaib yang Kami watryukan kepadamu"'

Maknanya adalatr pemberitatruan da1'i Allah Ta'ala kepada

Rasulullah SAW, bahwa Yusuf dan saudara-saudaranya yang Allah

kisahkan kepadanya term*uk berita-berita gaib yang sebelumnya

tidak diketatrui oleh Rasulullah SAW, lalu Allah mewatryukan

kepadanya dan memberitahukannya. Tidak ada yang bbliau ketahui

sedikit pun mengenai itu selain dari watryu sebelumnya

Ini sebenarnya adalah sindiran bagi orang-orang kafir Quraisy,

karena mereka mendustakan 
"pa 

yaog dibawakan oleh Rasulullah

sAw dengan penentangan, pembangkangan den kedeqgkian, padatral

mereka mengetatrui hakikat perihalnya-

6;f ,K6 @adahat kamu tidak berada pada sisi mereka)

maksudnya adalah, kamu tidak berada di dekat saudara-saudara

Y,usuf.

i5 # iy {*"ti*o mereka memutuskan rencarumya [untuk

memasuklwn yusuf kB dalam sumur). Kalimat ;\i L6;,I artinya

kebulatan tekad dalam sitr,r perkara yakri padahal kamu tidak berada

di sisi saudara-saudara Yusuf ketika mereka memantapkan tekad

untuk melemparkannya ke dasar sumur.
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ilKfi(Dan mereka sedang mengatur tipu daya)maksudnya

adalah, sementara itu mereka membuat rekayasa terhadap Yusuf.
dalam melakukan perbuatan ini. Itu mereka maksudkan sebagai reka

perdaya. Satu pendapat menyebutkan, bahwa kata gantinya kembali

kepada Ya'qub, yakni sedang mengatur tipu perdaya terhadap Ya'qub
ketika mereka datang membawakan gamis Yusuf yang tetah dilumwi
dengan darah, dan mereka mengatakan batrwa Yusuf telah dimangsa

srigala. Karena Rasulullah SAW tidak berada di dekat mereka saat

mereka nnelakukan itu, maka beliau tidak mengetahui kejadian itu
secara langsung.

Selain itu, tidak ada kaum yang memiliki pengetahuan tentang

umat-umat terdahulu, apalagi sampai bergaul dengan mereka. Oleh

karena itu, beliau tidak mengetahui hal itu dari riwayat orang lain.

Pengetahuan beliau mengenai hal itu hanya bisa diketatrui melalui satu

cara, yaitu watryu dari Allah SWT. Ini tentunya menuntut kita untuk

beriman kepada ajaran yang beliau bawa, karena orang-orang kafir
yang sezaman dengan beliau tidak mempercayai itu.

Allah SWT kemudian mengingatkan, 4j n1i ';41US
'4.*. U? (dan sebagian besar manusia ttdak a,tran beriman

walaupun kamu sangat menginginknnnya) maksudnya adalatr, betapa

banyak manusia di zamanmu yang tidak beriman, hai Muhammad.

Atau betapa banyak manosia tidak beriman, secara umum. Walaupun

engkau sangat ingin untuk menunjuki mereka dan menyampaikan itu.

Maknanya adalatr betapa banyak manusia yang tidak beriman kepada

Allah SWT, walaupun engkau sangat ingin untuk memalingkan

mereka dari kelcufuran yang merupakan agarna nenek moyang

mereka. 
r
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Kata sefi, - C? dibentuk mengikuti pola'c-H - a?.
Dalam balrasa yang lemah dibaca ,fi{- ,fi mengikuti pola -'t2L'
'J1X-. Makna kata ,-fdt adalatr mengupayakan sesuatu dengan

sungguh-sungguh.

Az-Z,ajjaj berkata, "Maknanya adalah betapa banyak manusia

yang tidak beriman walaupun engkau sangat antusias untuk menur{uki

merek4 karena engkau tidak dapat menunj.uki orang yang engkau

kasihi, akan tetapi Altah SWT menunjuki saiapa yang dikehendaki-

Nya."

Ibnu Al Anbari berkata, "sesungguhnya orang-orang Quraisy
dan orang-orang Yatrudi menanyakan kepada Rasulullah SAW

mengenai kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Setelatr itu beliau

menjelaskarinya dengan gamblang, dan beliau mengharapkan batrwa

itu menjadi sebab keislaman mereka. Narnun temyata menyalahi

dugaan beliau" sehingga Rasulullah SAW bersedih. Karena itu" Altatt

SwT menghiburkan dengan firrran-Nya, o9l 7U US (dan

sebagian besar manusia ...)."

Firinan-N yu, $ ir.r* Aii56, loan kamu sekali-kali tidak

meminta upah kepada mereka [terlrudap seruanmu lny'/ maksudnya

adalah, engkau (Muharnmad SAIV) tidak merninta bayaran dari

mereka terhadap bacaan Al Qur'an dan apa yang englau bacakan

kepada mereka darinya. Atau terhadap keimanan dan antusiasmu atas

terjadinya keimarian pada mereka. Atau terhadap aPa yang engkau

ceritakan kepada mereka dari kisatr ini, berupa haita yang diberikan

kepadarnu sebagaimana yang mereka latarkan kepada para ratrib

mereka.
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i it(in tidak /aiz) maksudnya adalah, Al Qtu'an dan cerita

yang engkau tuturkan kepada mereka.

'b--"14 .'e2 $1 {hanlatan pengajuan bagi semesta alam)

maksudnya adalah, Al Qur'an dan ceritatersebut ad4lah pelajaran bagi

seh.ruh alam, dantidak dikhususkan kepada mereka saja.

Firman-Nya: e.rtV +(91 O i;!. u t\Ut (Dan banyak

sekali tanda-tanda firclansaan AllahJ di langit dan di bwt). N
Khalil dan Sibawaih berkata, "Ivlayoritas orang berpandangan bahrrva

asal i;B adatah i5f y*g dimasuki oleh hunrf tnf tasybih (hunrf yang

menunjukknn makna serupa), al62n tetapi bergeser dari dua kata yang

berangkai dan meqiadi majemuk sehingga sebagai satu lsre yang

matnanya i5 y*g berfungsi sebagai khabo (betapa banyak.dan

bukan sebagai kata tanya uberapan). Kebanyakan orurg memastrkkan

L<at^'U pada mumayryaz-tya* Jadi, ifir berfiurgsi sebagai tamyiz dali-

huruf fra, bukan dari kata igf seperti yang tertera dalam lCIlimat Uiil
'*t--

Pembahasan tentang hal*ini telah dipaparkan s@ara gamblang

dalam tafsir surah Aali '[nraan. Maknanya adatah betapa banyak

tanda yang menunjukkan keesaan Allah di langrt yang berupa

berdirinya langlt tanpa tiang serta dihiasi dengan bintang-bintang

bercatraya yang bergerak dan yang tidak bergerak. Begihr juga yang

ada di bumi seperti gunrmg, lembab, lautaq tetumbuhan dan hewan-

hewan, semuanya menunjukkan keesaan Allah SWT, bahwa Dia-latr
yang menciptakan itu senrt4 yang memberi rezekinya, serta yang

menghidupkan dan yang mematikan. Kendatipun demikian

kebanyakan rnanusia melewati tanda-tanda ini begitu saja tanpa

memperhatilcannyq tanpa memikirkannya dan tidak memperdulikan
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apa yang menunjukkan kepada keberadaan penciptanyq dan bahwa

penciptanya adalah Dzat yal1g Maha Esa dengan ketuhanan, padahal

mereka menyaksikan itu.

3*;V;ftWOif (merekamelaluinya,sedangmerekn

berpaling daripadanya) makzudnya adalalt walaupun mereka

melihatrya dengan mata kepala mereka, fttmun mereka mengabaikan

hr*penglihatan itu, yaitu memikirkan, mengambil pelajaran dan

menyimpulkan

Ikdmah dan Amr bin Fayid membaca kata. ,-".!'.iL dengan

,.ir\\?:, karena dianggap sebagai mubtada' Gubje$, sedangkan

khabm-tyaadalah W 3g) (mereka melaluitrya). Sementara As-

Suddi membacanya ,t\\?1, karena diperkirakan ad^fi'l yang tidak

disebutkan. Ibnu Mas'ud me,mbaica W3:;-dengan *'oF-.

Firman-Nya, i\#i6inl6 (Mt sebalsitffi bess tui
rereka tr&k berfiwt f@ Affe> rn*suAya atrah, kebm1rak

manusia tidak percaya dan tidak mengakui bahwa Allah adalatl

pencipt4 pemberi rezeki, yang menghidupkan dan yang memdikm

ttj # it (melainkan dalant keodaot rwmpersehttukan

Allah [dengan sembalwn-sembafu* w maksudriya adalah,

memperseliufirkan Allah dqm me,nyebah selain-Nya sebagaimana

yam dilakukan oleh kauni jahiliyalU kare,na mereka juga mengakui

Affi*,SWT sebagai pencipta mereka. Hal ini seperti yang dinyatakan

AlId[ dalarn firman-Nyr, 'fir"J;4'*f i iiY {t (o"" sungguh

jikn konu'bmanya kcpada merekq "siapakah yang menciptakan

merefu?" Niscrya mereka menimtab, uAllah') (Qs. Az-Zulfiruf [a3]:
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87) begitu juga Allatr SWT berfirman: giAi ,;iL'n €Y ,l;
fri 'J;j FX (Dan sesungguhnya jika tamu tanyakan kepada

merelra, "Siapalcah yang menciptakan langit dan bumi?" Tentu

merelra akan menjau,ab, "Allah') (Qs. Luqmaan [3U: 25)

Kendatipun demikian mereka membuat sekutu bagi Allatr, lalu

menyembah sekutu-sekutu itu untuk mendekatkan diri dengan itu

kepada Allah. Hat in seperti yang dinyatakan dlarn firman-Nya: Y

{i3i'lJytriAStiiI,T'(Kamitidakmenyembahmerekamelainkan
supcyq mereka mendekatkan kmti kcpada Allah) (Qs. Az-Zumar [39]:
3)

Perumparnaan orang-orang yang rnenjadikan para pendeta dan

ratrib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allatt, dengan keyakinan

bahwa mereka mampu terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak ada

yang mampu terhadap itu selain Allah SWT, seperti yang dilakukan

oleh kebanyakan pfia penyembatr kuburan.

Ini juga tidak menafikan pendapat yang mengatakan, batrwa

ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum tertentq karena

penyimpulan hukumnya diambil berdasarkan apa yang ditunjukkan

oleh redaksi, bukan berdasarkan sebab pengkhususan penurunannya.

Firrran-Nya: irt vtfi A'i#b'#rc ;\'Cr13 (Apatrah meretca

merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka).

Kalimat tarryaini berfirngsi sebagai pengingkaran. Kata tgadalah

adzab yang meliputi dan menyelimuti mereka, seperti pada firman-

Nyu, -iSi * * e-j, - 4fir'#. p- (P"d" hari meretra

drtutup oleh adzab dari atas mereko dan dari bawah kad meretra)

(Qs. Al 'Ankabuut l29l: 55\ Ada yang mengatakan, bahwa itu adalah
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kiamat. Ada juga yang mengatakan bahwa ifir adalah petir dan

halilintar. Tidak ada halangan untgk mengartikannya secara umum.

iA.'ta3t fry 5 (atuu kedatangan kiamat lrepada merela

secara mendadak\. Maksud 't3, uaAun iLi 1r..*u tiba-tiba). Kata

'iZ; AA*u nas tnbkarena berfungsi sebagai hal (keter 4tgatkondisi).

At Mubarrad berkata, "Disebutkan dari orang Arab kalim at hat

setelalr kata nakirah, yaitu kalimat ,X.';t 8i @"tittiwa itu terjadi

secara tiba-tiba). contoh lainnya adalah tat iti 'firei. danex.;\i'n4x.

(perkara itu datang kepada mereka secara tiba-tiba)."

6;fr )i. {t (sedang mereka tidak menyadarinya)

maksudnya adalab kedatangannya tidak mereka sadari. Bisa juga kata

'i6. AA*a naslwb karena berfirngsi sebagai sifat untuk mashdar

(infinitiD yang dibuang.

Firman-Nya: 7$ .e$ .$ (Katakanlah, "Inilah jalan

[agamaJht') maksudnya adalalt katakanlah, hai Muhammad, kepada

orang-orang musyrik, 'Inilah senran yang aku seru kepada kalian dan

jalan yang aku berada di atasnya adalatr jalanku, yaitu jalanku dan

Sunnatrlru." Kata penunjuk ini rberfirngsi sebagai inubtada' .dan

klabar-nyaadalah -,y*.Ini ditafsirlen oleh kalimat i{"';i $yY}it

it-$ (aht mengajak [kamuJ kcpada Allah dengan huiiah yang

nyata). Maksud ,i4 i$ aaA* ft1$ # ,)b (dengan hujjah yang

nyata).
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Kata '';t'lij, adalah pengetatruan yang membedakan yang haq

dari yang bathil. Kalimat ini berada pada posisi nashab karena

berfungsi sebagai ftaI (keterangan kondisi).

6 gS 6 @ht. dan orang-orang yang mengitutih)

maksudnya adalatr, aku juga menyeru kepadanya orang-orang yang

mengikutiku dan melaksanakan petuqiukku.

Al Farra' berkata, "Maknanya adalah dan orang-orang yang

mengikutiku juga menyeru kepada Allah sebagaimana aku menyeru."

Ini'menunjukkan batrwa setiap pengikut Rasulullah SAW

berhak untuk mengikuti beliau dalam menyeru kepada keimanan

kepada All4, mengesakan-Nyl dan mengamalkan ajaran yang

disyariatkan-Nya bag para hamba

4$r1r6w5i$#(Mata suci Attah dan aht tiada

termasuk orang-orang yang muryrlt) maksrdnya adalatr, katakanlatr

jugakepada mereka, hai Muhammad, 'Maha Suci Allah, dan aku tiada

termasuk orang-orang yang memperselnrtukan Allah yang meqiadikan

selutu-sekutu selain-Nya. "

Ibnu Al Anbari berkata, "Bisa juga rdaksinya telah sempurna

pada kalim at ;i$ JtVtS @tu mengihttiht mengaja [komu] kcpada

Atlah). Kemudian dimulai lagi dorgan kalimat ,#t vSUt 
-G, iF

(afu dan orang-orang yang mengihtttht dengan hujjah yang nyata)."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, ':Sr;i eKC:

ifii fi t;l'ffi Qtadahat knmu tidak berada pada sisi mereka,

kctika mereka memufiskan rencarufitya [una* memasulckant Yusuf kc

dalam sumwJ dan mereka sedang mengatw tipu dcya), dia berkata,
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..Mereka adalah anak-anak.Ya'qub, yaitu ketika mengatt[ tipu daya

terhadap Yusuf."

Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syail*r meriwayatkan dari Qatadatr

mengenai ayat ini, dia berkata, "Maksudnya adatah padahal engkau

tidak berada di sisi mereka ketika mereka melemparkannya ke dasar

sumur saat mereka memperdayai Yusuf."

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Adh-Dhahhak mengenai

firman-Ny4 'iy. i; 6tU) @an banyak sepali tanda-tanda

[kehtasaan Atlahfl, dia berkata, *Maksudnya adalatr berapa banyak

tanda di langit, yaitu matahari, bulan, bintang-bintang dan juga

awannya. Begitu juga di langt serfa selgnrh maktrluk di dalamnya,

sungai-sungai, gunung-gunulg, kota-kota, dan istana-istana''l

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-syailh meriwayatkan

dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, fr fl;$UJAA bl6
it$ (dan sebagian besq dsi nereka tidak beriman kepada Allah,

melainkan dalam keadaan mempersehttukan Allah [dengan

sembahan-sembahan lainl, dia berkata "Tanyakan kepada mereka,

siapakah yang menciptakan mereka dan menciptakan langrt dan bumi?

Tentu mereka akan menjawab, 'Allah'. Maka itulah keimanan mereka,

namun mereka malatr meny'embah selain-Nya."

Sa'id bin'Manshur, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Abu Asy-

Syailrfi meriwayatkan dari Atha' mengenai firman-Ny4 Ut- 6

i{t fr {t f,fU iAU (dan sebagian besar dari mereta tidak

beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersehttukan

Ahatt [dengan sembahan-sembahon lain|), dia berkata "Mereka tahu

bahwa Allah adalah Tuhan mereka, pencipta mereka dan pemberi
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rezeii mereka, namun demikian mereka mempersekufukan-Nya

(dengan selain-Nya)."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkhn dari Adh-

Dhahhak mengenai ayat ini, dia berkata, "Mereka memperkutukan-

Nya (dengan selain-Nya) dalam talbiyah mereka, yaitu mereka

mengucapkan, l:ts t5 'rg;S 'elri 'n A-f ,l ,i U--P | .4 iilil' oXJ

(Aku penuhi panggilan-Mu ya Allab aku penuhi panggilan-Mu. Tidak

ada sekutu bagi-Mu kecuali sekutu yang engkau kuasai dan dia tidak

berkuasa)."

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Al Hasan mengenai ayat

ini, dia berkat4 *Itu adalatr orang munafik yang berlaku riya dan

musyrk padahal dia mengetahui.'

Abdanl;azzaq, Ibnu Jarir,Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya, $19t1i At;';b
(silrsa Allah yang meliputi mereka), dia berkata, "Maksudnya adalah

bencana dari Allah yang meliptrti mereka."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Ny4 15=i, .,:i, (inilah jalan [agamaJh), dia berkata,

"Maksudnya adalatr inilah seruanktl"

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya,

1* .r$ $ Qnilah jalan [aganaJhl), dia berkata, "Maksudnya

adalah katakanlatr, 'Ini adalah shalatku'."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari lbnu Zaid
mengenai ayat ini, dia berkata, "Maksudnya adalah katakanlah, 'Inilah
perintatrku, kehendakku dan metodeku'."

Keduanya meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Ny4

i44i| (dengan hujjah yang nyata), dia berkata, "Maksudnya adalatr
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dengan petunjuk,

mengihttiht)."

Et @fu dan orang-orang yang,#\ 63

J;b*;-$Afi #adY-*;{(-.$F'#u6("J:Y'
"#{;) r 3(x;4 nir$\ U <,k?S Vi$,r:fi
x trtrpS Ixir ;;er'',F @ 6t# #i;,5 <r.,irt-

tx$l i$i * t-(,'";j:l iBa ; * 6fr i i'G't|)L

tgl3 :;;?16 g-(rft ',A(iI Ji*.',e'#,i <-'furt'

(Kart fidak mcngutns sebelam harnu, melainkan orang laki-laki

yang Kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduh negerl

Maka tidahkah mereka bepergian di muka bumi lalu melihot

bagaimana kesudahan otangarang sebelum mereka (yang

mendustakan rasul) dan sesungguhnya kampung akhirat adalah

lebih baik bagi orang-orang yang bertakwo- Maka hamu

memikirkannya? Sehingga apabila para ras ul fidak mempunyai

harapan lagi (tentang keimanan mereka) dan telah meyahini bahwa

mereka telah didustakan, datanglah hepada para rosul itu

pertolongan Kamir lalu diselamalhan orang4tang yang Kami

kehendakl Dan fidak dapat dilolah silsa Kami daripada orang'

orang yang berdosa Seyungguhnyapada kisah-kisah mereka itu

terdapat pengaiaran bagr orangarang yang mempunyai akal Al

Qur'an itu bukanlah ceritayang dibuat-bual, akan tetapi
. membenarkan (kitab-kitab) yang sebelamnya dan menielaskan

i'ti,;Aifii e1'6 s {;r P:v;S $-A 6.,s $ As
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segala sesuat;, dan sebagai pefinjak dan rahmat bagi'kaum yang

beriman." (Qs. Yuusuf [12]: 109-111)

Firman-Nya, { €. r$t# *t3i73Tri Q{ami tidak menguttts

sebelum kamu, melainkan or(mg laW-lah). Kalimat ini adalatr

bantahan terhadap mereka yang berkata, & & |J-$j lUrrgop,
fidak drturunlcan kcpadanya [Muha nmadJ seorang malaikat) (Qs. Al
An'aam [6]: 8)

Maksudnya adalah IGmi tidak pernah mengutus para nabi

sebelummu kecuali berupa para [slaki, bukan para malaikat.

Bagaimana bisa mereka mengingkari pengutusanmu oleh Kami. Ayat

ini menunjukkan, bahwa Allah SWT tidak pernah mengutus seorang

nabi pun dari kalangan wanita dan tidak pula dari golongan jin. Ayat
ini juga membantah orang-orang yang mengatakan bahwa ada empat

wanita nabi, yaihr: Hawa' (isted Adam), Asiyah (isteri Fir'aun),
ibrmya Musa dan Maryam. Pengutusan para nabi dari kalangan kaurn

lelaki dan tidak ada dari kalangan kaum wanita adalah perkara yang

zudah ctrkup dikenal oleh bangsa Arab, sampai-sampai Qais bin
Ashim mengatakan Sajah Al Mutanabbiah,

Grj! :i'riEl'c;+?) , . t 'ol -.rt.o . o It+ et+J .*t tt; o,.>-bl

.f* l;\0!,-d6t?f l;llu;i:g* p
*Nabi 

.kami adalah seorang peremptmn dimma kami mengitarinya,

padahal para nabi Allah adalah kaum lelaki.

Maka lafuat Allah dan semtta or(mg

atas Sajah, sementarayang dicela malah menghasut kami."
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dy-*; Oang Kami berikan wahyu pepadarrya)maksudnya

adalatr, Kami wahyukan kepadanya seperti yang Kami mewahyukan

kepadamu.

{;jrt # U @i antara penduduk negeri) maksudnya adalah,

dari penduduk kota, bukan penduduk pedalaman karena mereka lebih

terkucil dan berperangai kasar. Lagipula, penduduk perkotaan lebih

sempurna akalnya, lebih lembut dan lebih terpandang.

z ?a,

4 u.i.\ i* <,r'6 bY4,fi -t'ti;''-lr;\ (matra

tidaklmh mereka bepergian di muka bumi lalu melihat bagaimana

lresudahan orang-orang sebelum mereka [yang mendustakan rasulJ)

maksudnya adalah, orang-orang musyrik yang mengingkari kenabian

Muhammad SAW. Dengan demikian maknanya adalah tidakkah

orang-orang musyrik itu bepergian lalu melihat bagaimana akibat

yang dialami umat-umat t0rdahulu, sehingga mereka dapat mengambil

pelajaran dari mereka agar bisa menanggalkan pendustaan mereka.

tigi O-iUT'i;$i 
"t|Xt 

gan s e s ung guhny a *ampun g akhir at

adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertalwa) maksudnya

adalah, sungguh negeri yang terakhir, atau kondisi yang terakhir. Ini

berdasarkan aqggapan ada maushuf (yang disifati) yang tidak

disebutkan.

Al Farra' berkata, "sesungguhnya kata ]t3rlt ini adalah akhirat.

Penggabungan satu kata dengan kata yang lain terjadi karena adanya

perbedaan lafa2lr., seperti ailrit iy, Grari Jum'at, dimana kata'ailrit

TAFSTR hetnul QADIR

sendiri artinya hari Jum'at), g4]t f4; (masjid jami'; kata !6-ir
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Pembatrasan tentang ini telatr dipaparkan secara gamblang

dalam buku-buku i'rab. Yang dimaksud dengan lt3rlt.ini adalatr sugq

yakni surga itu lebih baik bagi oftIng-orang yang bertakwa daripada

negeri dunia.

Kalimat 'r*913t:X3juga dibac ^'grli )tr$3.Nafi', Ashim dan

Ya'qub membacanya iJ,-;' 56 (maka tidakkah lcamu

memikirkannya). Sedangkan yang lain membacarlya oi4li>6f 1*atu

tidakkah mereka tidak memikirkannya).

Firman-Nya, Y:t\;3!.Jrl6Li1,i (Sehingga apabila para rasul

tidak mempurryai harapan lagi [tentang keimanan merekafi. Kalimat

ini adalah puncak untuk sesuatu yang dibuang yang ditunjukkan oleh

kandungan redaksinya. Perkiraaonya adalah K"rT tidak mengutus

sebelum kamu, hari Muhammad, melainkan orang laki-laki, dan Kami

tidak menyegerakan hukuman kepada orang-orang yang tidak beriman

kepada apayangdibawakan oleh para rasul itu.

Maksudnya adalah, sehingga ketika para rasul tidak lagi

memiliki harapan memperoleh pertolongan untuk menghukum kaum

mereka. Atau sehingga apabila para rasul tidak lagi mempunyai

harapan tentang keimanan kaum mereka karena sangat

bergelimangnya mereka di dalam

'13+4 -i'i|W; 
(don telah meyakini bahwa mereka telah

didustakan). Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Abdirratrman, Abu Ja'far

Al Qa'qa', Al Hasan, Qatadah, Abu Raja' Al Athari, Ashim, Hamzatr,

Al Kisa'i, Yatrya bin Wutsab dan Al A'masy serta Khalaf

membacanya 1344, tanpa tasydid. Malaranya adalatr orang-orang

meyakini bahwa para rasul telah membohongi mereka mengenai
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Ir

adzab yang diberitakan kepada mereka, dan para rasul itu tidak benar

dalam hal itu. ;

Ada yang mengatakan, bahwa maknanya adalah orang-orang

meyakini bahwa para rasul telah membohongi mereka mengenai apa

yang para rasul nyatakan bahwa mereka akan mendapat pertolongan. 'i

Ada juga yang mengatakan, batrwa maknanya adalah para rasul I

meyakini, bahwa mereka telahmendustakan diri mereka sendiri ketika 
,

berbicara bahwa mereka akan mendapat pertolongan. Atau harapan 
t

mereka mendustakan merekauntuk mendapat pertolongan 
i

Ulama yang lain membacanya dengan tjik, yartg maknanya i

cukup jelas, yakni para rasul meyakini bahwa kaum mereka telah :

mendustakan mereka mengenai adzrrb yangdljanjikan kepada mereka. 
I

Bisa juga dalam hal ini bahwafa'i/ (pelaku) aan YlJj gan

telah meyakini) adalab" kaum yang diutus kepada mereka para rasul.

Maknanya adatah kaum-katrm itu meyakini batrwa para rasul telah

berdusta mengenai janji dan ancaman yang mereka beritakan.

Sementara itu Mujahid dan Humaid membacanya dengan

harakat fathah pada huruf tuf dan dzat tanpa tasydid ('f.it).
Maknanya adalatr dan kaum para rasul meyakini bahwa para rasul

telalr berdusta. t

Ada yang berpendapat, bahwa kata llJr padaayatini bermalcna

iogir lyatin), karena para rasul telah meyakini bahwa kaumnya telah

mendustakan mbreka, dan itu bukan sekadar dugaan dari mereka.

Semestinya menafsirkan kata tLJr dengan qijt (Vukin) seperti pada

bentuk ini, dan menafsirkannya dengan makna aslinya (dugaan atau

menduga) pada bentuk yang memang sekadar dugaan.

\
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(fr i341 (datangtah lcepada para rasul itu pertolongan

Kami) maksudnya adalah, maka datanglah pertolongan Allah kepada

para rasul itu secara tiba-tiba. Atau datanglah pertolongan untuk para

rasul-Nya kepada kaum para rasul yang mendustakan para rasul itu,

dengan menimpik an adzabatas orang-orang yang mendustakan itu.

'fi ,i |# (lalu diselamatkan orang-or(tng yang Kami

lrehendaki). Ashim membacanya dengan satu huruf nzn (&A),

sedangkan yang lain membacanya O;5 gau Kami selamatkan),

dengan dua htuuf nun. Abu Utaidah dalam hal ini memilih qira'ah

yang pertama karena tercantum seperti itu dalam Mushaf Utsman.

Sementara Ibnu Muhaishin membacatya hi 1tut., setamatlah), dalam

benhrk bina lilfa'il.

Kata 6 ini berdasark an qira'ah pertama berada pada posisi

rafa', karena berfungsi sebagai naibul fa'il (pengganti subjek yang

tidak disebutkan). Jika berdasarkan qira'ah kedua maka itu berada

pada posisi nashab karena berfungsi sebagai maf'ul (obyek),

sedangkan jika berdasarkan qira'ah ketiga maka kat itu berada pada

pdsisi r afa' karenaberfungsi sebagu fa'il (subj ek).

Orang-orang yang diselamatkan Allatr itu adalatr para rasul dan

orang-orang yang beriman bersama mereka, sedangkan orang-orang

yang mendustakan binasa. 
i

l*Hl r$i *rt';;{3 @on tidak dapat ditotak silcsa Kami

daripada orang-orang yang berdo.sa) maksudnya adalah, siksa Kami

terhadap orang-orang yang suka berbuat dosa tidak dapat dihindari

saat datang menimpa mereka. Ini mengandung penjelasan mengenai

siapa yang Allah kehendaki keselamatannya dari adzab, yaitu selain

orang-orang yang berdosa.
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Firman-Nlu, n 3,,i <r(lfrt (Sesungguhnya pada kisah-

kisah merelca itu) maksudnya adalah, pada kisatr-kisatr para rasul dan

umat-umat yani diutus para rasul kepada mereka. Atau pada kisatr-

kisah Yusuf dan saudara-saudaftmya serta ayatrnya.

".ii'li+fi 
iV {tuaorat pengaiaran bagi orang-orang yang

metrypunyai afut). f*u "o:}lt adalatr pemikiran din pandgngan yang

terbebas dari kebodohan dan kebimbangan. Ada yang mengatakaru

bahwa itu adalah suatu bentuk pertimbangan, yaitu menyeberang sisi

yang diketatrui ke sisi yang tidak diketatrui. Sedangkan frasa tjJ
./qlli adalah orang-orang yang mempunyai yang sehat, yang

menggunakan akalnya untuk mengambil pelajaran, dimana berputar

padanya kemasalahatan-kemaslahatan agama mereka.

Kisah-kisah ini adalah pengajaran karena mengandung berita-

berita yang sesuai dengan realita kendati jarak masanya sangat jauh

antara masa Nabi SAW dan masa para rasul yang dikisatrkan itu
Termasuk dalam hal ini adalah Yusuf dan saudara-saudaranya beserta

ayahny4 padatral beliau tidak pematr mengetatrui berita mereka, dan

tidak pernah berhuburgan dengan para rahib mereka

:sli6'-*it(Y @t Qur'an itu bukanlah cerita yang dibuat-

buat) maksudnya adalah, cerita yang dikisahkan oleh Al Qur'an ini
bukanlah kisatr-kisatr yang dibuat-buat.

I'E'&rs5i'O.#thl3(afirtntutupimembenarlan[htab-
kitabJ yang sebelumrrya) rhaksudnya adalatr, kitab-kitab yang

diturunkan sebelumnya, seperti Taurat,Iqiil dan 7abrx.
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fata 's'-4-Zjuga dibacarafa' (ri-t&dl karena dianggap sebagai

lrhabar dari mubtada' yang dibuang, yakni b-rb '$ (itu

membenarkan).

,tA P'e:;3 (dan menielaskan segala sesuatu) dari

syariat-syariat yang masih global yang perlu dirincikan, karena Allah

SWT tidak meluputkan sesuatu pun di dalam Al Kitab. Ada yang

memaknainya dengan menjelaskan segala sesuatu mengenai kisah

Yusuf bersama saudara-saudaranya dan ayatrnya. Ada juga yang

mengatakan, bahwa maksudnya bukan secara umum, tapi maksudnya

adalah pokok-pokok dan aturan-aturan serta apa-apa yang dikaitkan

dengannya.

/ )t -6'16 (dan sebagai petunjuk) maksudnya adalah, Al Qur'an

berfungsi sebagai petunjuk di dunia yang dengannya mendapat

petunjuklah setiap orang yang dikehendaki Allatl.

'1f; (don rahmat) maksudnya adalah, Al Qur'an juga

berfungsi sebagai rahmat di alfiirat yang dengannya Allah SWT

meralrmati para hamba yarrg mengarnalkannya (Al Qur'an) disertai

dengan keimanan yang benar. Karena itu, Allah SWT berfirmat, lii,L

lt;;i- (b ast lraum yang b eriman) maksudnya adalatr, orang-oranE yang

beriman itu membenarkan Al Qur'an dan dan meyakini kandungannya

berupa keimanan kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya,

para rasul-Nya, syariat-syariat-Nya dan takdir-Nya. Sedangkan bagi

oarng-orang yang tidak beriman, maka Al Qur'an tidak akan berguna

baginya dan tidak berfungsi sebagai petunjuk, sehingga tidak berhak

mendapat apa yang diperoleh oleh orang-orang yang beriman.
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Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Ny q {q754fj. *6711f-, (Kami tidak mengutus sebelum

lramu, melainkm orang laH-lah), dia berkatq *Maksud orang laki-

laki adalatr bukan dari penghuni langrt sebagaimana yang kalian

katakan."

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syailh meriwayatkan

dari Qatadah mengenai ayat ini, dia berkata, "Kami tidak mengetahui

batrwa Allah SWT mengutus seorang utusan kecuali dari penduduk

negerinya, karena mereka lebih mengetahui dan lebih lembut daripada

penduduk Al Ma'mur."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al Hasan mengenai

firman-Ny q 4; a. irSi 'ry <rg J$ ltogoimana kcsudahan

orang-orang sebelum mereka [yang mendustakan rasulJ), dia berkata"

"Bagaimana kondisi kauin Nuh, kaum Lutlr, kaum Shalih dan umat-

umat lain yang diadzab Allah."

Al Bulfiari dan lainnya meriwayatkan dari jalur Urwah, batrwa

dia pernah bertanya kepada Aisyah mengenai firman Allah SWT, [3
'ri.rL3'#Wt::)1,5.-1'.1i$l@ehinggaapabitapararasuttidak

mempwtyai harapan lagi [tentang keimanan merekal dan telah

meyakini baltwa mereka telah didustakan). Urwah berkata, ecr{ku

berkata 'Manakah redaksi yang benar, r;;i laiUonongi) atau r/.ii
(didustakan)?' Aisyatr menjawab, 'Itu adalah ,i.ik' Aku berkata,

'Demi Allah, sungguh mereka telah meyakini bahwa kaum mereka

mendustakan mereka, jadi itu btrkan irllr laugaan)'. Aisyatr berkata,

'Benar, sungguh mereka telah meyakini itu'. Aku berkata, 'Boleh jadi

lafazhnya ia: t|)L'i'i,|Vg; 
-yakni 

tanpa tasydid- Aisyah

berkata, 'Aku berlindung kepada Allah. Para rasul tidak akan
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menyangka itu terhadap Tuhan mereka'. Aku 'berkata, 'Lalu

bagaimana tentang ayat ini?' Dia 'berkat4 'Mereka adalatr para

pengi*ut rasul-rasul yang beriman kepada mereka dan membenarkan

mereka serta mendapat cobaan yang lama dan lambatrya pertolongan

atas mereka. Hingga ketika para rasul tidak lagi mengharapkan orang-

orang yang mendustakan mereka dari kalangan kaum mereka, dan

para rasul itu mengira bahwa para pengikut mereka telah merrdustakan

mereka, maka pada saat itu datanglah pertolongan Allah'."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ath-Thabarani, Abu Asy-Syaikh.

dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari AMullahtin Abu Mulaikatr,

balrwa Ibnu Abbas membacakan li+b 3 6 VrU|, kepadanya

dengan tanpa tasydid pada tliA, hh dia berkata, "Maksudnya

adalatr diselisihi (dan telah meyakini bah.wa mereka telah diselisihi)."

Ibnu Abbas juga berkat4 q'Mereka adalatl manusia." Setelatr

itu dia membaca $ jf' 6i ,a,J?Vrtl ttg| 3il1 J;i- g (sehingga

berlratalah Rasul dan orang-or(mg yang beriman bersamanya,

"Bilalrah datangnya pertolo'ngan Allah) (Qs. Al Baqarah [2]: 2la)
Ibnu Abi Mulaikah berkata, "Urwah memberitatrukan kepadaku dari
.Aisyatr, bahwa dia menyelisihi itu dan menyangkalnya serta

mengatakan, 'Demi Allah, tidaklah Allah menjanjikan sesuatu kepada

seorang rasul kecuali Allah mengetahui batrwa itu akan terjadi

sebelum rasul itu mati. Namrm cobaan itu senantiasa menimpa para

rasul hingga mereka mengira bahwa orang-orang beriman yang

bersama mereka telatr mendustakan mereka'. Aisyah pun membacanya

dengan tasydid."

TAFSIR FATHUL QADIR 779



Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Urwatr, dari Aisyah,

balrwa Nabi SAW membacanyu 6.lL'i'ilYlJt, tanpa tasydid

pada 1j54.u

Abu Ubaid, Sa'id bin Manshur, An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Abu Asy-syail*r dan Ibnu Mardawaih
meriwayatkan dari beberapa jalur dari Ibnu Abbas, bahwa dia

membacany a 6)L i, a* dia berkat4 "para rasul itu tidak lagi

mengharapkan kaurn mereka untuk memenuhi seruan merek4
sementara kaum mereka mengira batrwa para iasul ifu telah

membohongi mereka mengenai apa yang mereka bawa. (F #i,4
(datangtah tccpada para rasul itu pertolongan lfumi) maksudnya
adalah, datanglah kepada para.rasul itra pertolongan Kami.,,

Abdun:azzaq, Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,
Ath-Thabarani dan Abu Asy-syaikh merirvayatkan dari raurim bin
Hadzlam, dia berkat4 :'Aku membacakan Al eru'an kepada Ibnu

Mas'ud, dan tidak mengoreksiku kec,ali dua lafazh, yaitu: litl kS

. i -i*,-t (dan semua mereka datang menghadap-Nya dengan

. -s 
saya(muhaqqiq) katakan: Ini bertentangan dengan riwayat yang diriwayatkan

oleh Al Butfiari dalam shafuifu-nyr (4695 dan 4696\, bahwa dia nengingkari ketika
ditanya mengenai firman Allah Ta'ala, lt+Lii+\C$ (don tetah meyabini balwa
mereka telah dia$bkan), dia berkat4 "Aku berlindung kepada Allah. para rasul
tidak menyangfua demikian terhadap Tuhan m€,reka."

Riwayat kedua dari Az-zuhi, dia berkata: Urwatr mengabarkan kepadaku,

bahwaa aku berkat4 "Tarnpaknya l|rLx, dibaca t-nFa tasydid'. Dia berkata,
'Aku berlindung kepada Allah'. Lalu dia menyebutkan redalcsi serupa tadi."

Qira'ah tarrya tasydid adalatr qira'ahyang ditetapkan oleh para ima6 Kufah dari
lalangan ahli qira'ah, yaim Ashim, yahyq Watsab, Al A'masy, Hamzah dan Al
Kisa'i, dan ini oleh Abl Ja'far bin Al ea'qa' dari karangan para imam Hijaz. Ini
j1e3_merup{qan qira'ah Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Abdirrahman As-Siulami,
Al Hasan Al Bashri, dan Muhammad bin Ka,b Al earaztri.
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merendahkan dirf) (Qs. An-Naml [27]: 87), dia berkata, ",i\ dibaca

tanpa tasydid.Aku pun membacakan kepadanya , l'rL j#f:rgt,

lalu dia berkata, 'li.ildibacatanpa tasydid- Lalu dia berkata, 'Para

rasul itu tidak tagi mengharapkan keimanan kaum mereka untuk

beriman kepada mereka, sementara karena lambatrya pertolongan,

kaum mereka mengira bahwa mereka telah dibohongi'."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Abu Al Ahwash

darinya, dia berkata, "Yang aku hapal dari Rasulullatr SAW pada

swatr Yusuf,. 'rirrLii'$Wrdibaca tanpa tasydid pada 64L-"

Mengenai ini, pandangan para sataf merujuk kepada perbedaan

pandangan dari kalangan sahabat.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu 
fbbas, 

batrwa kalimat -6;ii

^fr 
$ Qalu diselamatkan orcmg-orang yang Kami trehendaki), dra

berkata" "Lalu Kami selarnatkan para rasul dan orang-orang yang

Kami kehendaki. Sedangkan -4i;5\ ,3i1 ,, lA\'{;{i @an ttdak

dapat ditolak siksa Kami dmipada orumg-orang yang berdosa), ittt
kare,na AUah SWT telatr mengutus para rasul yang menyeru kaum

mereka, dan mengabarkan kepada mereka batrwa siapa menaati Allah

maka akan selamat, dan siapa yang durhaka kepada-Nya maka akan

disiksa dan binasa."

Abu Asy-syaikh meriwayatkan darinya, dia berkata, -':j-13

GiY, @o" tidak dapat ditotak siksa Kamr). Malsud Vfr. adalah adzab

Kami."
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Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari As-Suddi mengenai

firmau-Nyu, (3,Y,':;{i (dan tidak dapat drtotak siksa Kamf), dia

berkata,.;Maksud [3t 
"aauf, 

adzab-Nya."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari Mujatrid mengenai frman-Ny u tqll; $<r#frt (sestmgguhnya

pada Hsah-kisah mereka itu), dia berkata, "Maksud # adalatr

kisah Y. usuf dan saudara-saudaranya."

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-syaikh lneriwayatkan

mengenai firman-Ny4 +i'!1 Jfr.',i, (terdapat pengaiman bagi

orang-orang yang mempunyai aka[), dia berkata, "Maksudnya adala]r

pengajaran itu dapat dikenali oleh orang-orang yang berakal."

Ibnu Jarir dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Qatadatr

mengenai firman-Ny^, Jfi-lt-i 'b(V (Al Qtr'an itu bukanlah

cerita yang dibuat-buot), dia berkata" *fer_iillt (dari kalimat :fii\

adalah kebohongan. Sedangkan kalimat )rA-'6 rsfli 3-# t#33
(akan tetapi membenorkan [kitab-kitabJ yang sebelwmya)

maksudnya adalah, Al Qur'an membenarkan kitab-kitab eflah yang

sebelurnnya difirrunkan kepada para nabi-Ny4 seperti Taura! Injil dan

Tabtx- Semua kitab itu juga membenarkan Al Qur'an dan bersaksi

balrwa semtranya adalah benar dari sisi Allah. g{r;Lfu)i,3 9""
menjelaskan segala sesuatu) maksudnya adalah, Allah SWT

menjelaskan antara yang halal dan yang haram, dan antara yang

menaati-Nya dan yang durhaka kepada-Nya."
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SI]RAHAR-RA'I)

Ada perbedaan pendapat mengenai surah ini, apakah

Makiyyah ataukah Madanilyah? An-Natrhas dalam Nasil&-nya

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa surah ini dittrunkan di

Malkah. Sementara Abu Asy-syaikh dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan darinya, batrwa surahini diturunkan di Madinah.

Mereka yang berpendapat bahwa surah ini Makiyyah adalatr

Sa'id bin Jubair, Al Hasan, Ilrimah, Atha' dan Jabir bin Z,ard.

Sedangkan mereka yang berpendryat batrwa surah ini diturunkan di

Madinatr adalah Ibnu Az-Zubair, Al Kalbi dan Muqatil.

'Pendapat ketiga menyebtrtkao, bahwa surah ini Madaniyyah

kecuali 2 ayatyang diturunkan di Mal&ah, yaitu firman-Nyu, 'ttl jj

3 .-*;7(-6-*j g"" Sekiranln da suatu bacaan [kitab suciJ yang

dengan bacaan itu gunung-gummg daPat digoncangkan). Ada juga

yang mensatakan, yaitu firman-Nya Wq# |rK'"j$fLl:
''ir$ gon orang-orang yang k$rr senantiasa ditimpa b",n"on

disebabkan).Es Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga dan

Qatadatr. i

Ibnu Abi Syaibatr dan Al Marwazi dalam Al Janaiz

meriwayatkan dari Jabir birl Z:rid, dia berkata, "Bila melayat orang

yang meninggal, maka dianjurkan rmtuk dlbacakan padanya suratr Ar-

s Saya (muhaqqiq) katakan: Seperti ymg Anda lihat, bahwa ini masih I ayat dan
bukan 2 ayat. 

,
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Ra'd, karena ini dapat meringankan si jenaz,ah, $arena dapat

memudahkannya penerimaannya dan memudahkan perihalnya."

,@ffi;;t*J

';;r:,grtf {;it?6j*ip,o.yi3'r:A6fr fr@d;;t
.&;b&Ae$$;r:;{r}fiip,Ft";iS7V;,{$
'l;ao-*i,f ;lCg;;ta,Vi6.t.i'i\':;,sitii,;@6ti

dj @'tfi1i- r,i-,*J Af,,i'oy"'titi'lii,# ;-Ji #5 V-

e\;-€#5ifu 3{r"e'rssd?;trLsFU-,r!*i
e't 4" aiftF*i a# &W M: *S h,i:3-

@aJ*-.&
"Alif Laam Miim Raa'. Ini adolah ayat-ayat Al Kitab (Al Qur'an).

Dan Kitab yang diturunkan kqadamu dafipada Tuhanmu itu

adalah benar; akan tetapi hebanyakan manusia tidak beriman

(kepadanya). Allah-lah ycrrg ncninggikan tansit tanpa tiang

(sebagaimana) yang kamu lihot, kcmudian Dia bersemayam di atas

Arsy, dan menundukkan motahari dan bulan Masing-masing

beredar hingga waktuygng ditentukan. Allah tnengatur utusan

(makhluk-Nya), menjelashan tanda'tanda (kebesaran-Nya), s upaya

kamu meyakinipertemuan(ma) dengan Tu.hanmu Dan Dialah

Tahan yang mcmbentangkon brani dan mcniadikan gunung-

gunung dan sungai-sungai podtttyo. Dan meniadikan padanya

ijeii:{e$,,$1:"s-$'#rt4ju4, tt::,*7r
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semua buah-buahan berpasang-pasangan, Alhh nenuttryhan
malam hepada siang. Sesungguhnya pado yang demikian itu

terdapat tanda-tanda (hebesaran Allah) bagi haam yang
mcmikirkan Dan di bmd ini terdqat bagian-bagian yang

berdampingan, dan kebun-kebun anggar, tanaman-tanaman dan
pohon kormayutg bercabang danyang tidah bercabang, disirami
dengan air yang sama Kan i melebihkan sebagian tanon-tanamfln
itu atas sebagian yang lain tentang rasanyo. Sesangguhnya pada
yang demihian ita terdapat tanfu-tanda (hebesaran Atlah) bagi

hounyang berpikir., (Qs. Ar-Rard [l3l: l-4)

Firman-Nya: jt@lif laan Miim Raa). pembahasan tentang

huruf-huruf di awal surah pemah dipaparkan sehingga tidak perlu lagi
dibatras di sini. [afazh ini yang mertrpakaq nama surah ini, berada
pada posisi rafa' karena berfirngsi sebagai fi*abar dari mubtada'yang
dibnang, atau sebagai mubtada' dimana khabar-nya adalah kalimat
selaqitilnya- Perkiramya berdasarkan pendryat pertama, yaitu ini
adail*sra&yug@rafui.

IGta peNnxqiuk clL(a4 Aqiutrtan kepada ayat-ayat suah ini.

Yang dimaksud dengan 

"dif 
aaaatr surah, yakni ayat-ayatini adalatr

ayat-ayat surah yang lengkap lagi mengagrrmkan.

'fi45n Jj eits @on Ktab yans ditwunkan

kcpadamu dmipafu Tuhamu itu adqlah beno) maksudnya adalah,

Al Qur'an seluruturya, yakni adalah yang benar lagi sempuma dalam
.penyifatannya dengan sifat ini.
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Atau kata penunjuk iiaitqu*an kepada ayat-ayatAl Qur'an

seluruhnya, dengan anggapan batrwa yang dimaksud dengan +$i
adalah adalah seluruh Al Qur'an. Sedangkan kalimat n i$yijAit;
'3;rt6yJ(dan Kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itu

adalah benar) adalah kalimat permulaan, karena yang dihrunkan ini
adalah yang haq (yang benar).

Al Farra' berkata" "Kata $$ttueruA"pada posisi rafa'karena

berfungsi sebagai kalimat permulaan, dan rthabar-nya adalah Ufi."

Lebih jauh dia berkar4 "Bisa juga dengan menganggap kata

untuk l<ara

ungkapan:

f:t r berada pada posisi rufadh (losrah) karena berfirngsi sebgai ra't

$5if ada huruf wavvu padanya seperti dalarn

l6ilt'i.rtl?rl4t J\
'Kepada raja sang pemimpin, dan putera sang pemimpin'.

Bisa juga kalimat l$tiil/.iljWaazpada posis i jarr dengan

perkiraan makna |r[iflt g$ y{t (dan ayat-ayat yang ditunmkan

kepadamu). Sehingga kata ,Iii U.rn-gri sebagai khabar dari

mubtada' yang dibuang. "

6j-3-{ d-€rtKi {.SS (akan tetapi kebarryatran marutsia tidak

beriman firepadanyaJ) maksudnya adalah, namun mayoritas manusia

tidak beriman kepada kebenaran yang Allah trrrunkan kepadanru.
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Az-Zajjaj berkata, *Setelatr Allatl menyebutkan bahwa mereka

tidak beriman kepada dalil yang semestinya sebagai pembenaran

tentang Yang Maha Pencipta, Allah SWT berfirnan, 
"..f er41';f

l* b,UOoh-lah yang meninggikan langit tanpa tiang);'

- Kata 3uGjr aaa*, tiang-tiang, ymg merupakan bentuk jamak

dari kata Stig (tiang), yang artinya berdiri tanpa tiang-tiang yang

menyangganya. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa langit

mempunyai tiang-tiang tapi kitatidak dapat melihatrya.

Az-7-ajjaj berkata *|i;\ adalah adalah kekuasaan-Nya yang

dengannya All4 menahan l*gL dan itu tidak terlihat oleh kita."

Kata ini dibaca iugu #, kareua dianggap sebafai jamak dari

3y'.4 (tiang atau penopang) yang artinya yang dijadikan.sandaran.

An-Nabighah berkata,

#t) lilu;')k or:; &urJi6U'*i
"Dan berita jin balwa ahr telah mengizinfun mereka

untukmembangun kcmmahon dengan batu lebar dan penopang'
' penopang." '

Kalimat Qfi Gebagaimmal yang komu tihat)adatah kaliryat

permulaan sebagai bukti yang menguatkan batrwa mereka melihatnya

dernikian. Ada yang mengatakan bahwa ini adalatr sifat untuk kata

;i. Xajuga yang mengatakan, batrwa pada redaksi ini ada kalimat

yang didalrulukan dan diakhirnya, perkiraannya adalatr, t>t:t:,1t {:
)* .*\ Vtj (V*emeninggikan langit sebagaimana yang kamu lihat
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tanpa tiang). Namgn tidak ada alasan untuk memaknainya dengan

dibuat-buat seperti ini.

,iifi S" {;il f @emuaian Dia bersemayam di atas Arsy)

maksudnya adalah, Allah menguasai Arsy dengan penjagaan dan

pengaturan, atau menguasai urusannya, atau beralih kepada

penciptaan Arsy. Pembahasan tentang ini telah dipaparkan secara

gamblang. Ber-istiwa'di atas Arys adalah sifat Allah SWT tanpa

dipertanyakan bagaimananya seperti yang ditetapkan dalam

pembahasan ilmu kalam

'A\i ;,*rt'j;t g* menundukkan matahari dan bulan)

maksudnya adalah, Allah SWT menundukkan matahari dan bulan

untuk memberi manfaat kepadg makhluq hidup dan kemaslatratan bagi

para harnba.

,1:t $:1";ak (tnasing-masing beredar hingga walou vang

ditentuknn) maksudnya adalatr, matahari dan bulan beredar hingga

waktu tertentu, yaitu'hingga dunia hancur dan Hari Kiamat terjadi.

Saat itu matahari digulung dan cahayanya memudar, bulan mengalami

gerhana, sementara bintang-bintang berjatuhan dan bertebaran.

Ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan k1

u)1-* (wahu yang ditentukan) adalah derajat dan rotasi matatrari dan

bulan berakhir sehingga tidak dapat melewati lebih dari itu, yaitu I

tahun untuk matahari dan 1 bulan trntuk bulan.

';{1';:i (t4 I t ah m e n gatur urus an I m akhtuk- Ny a) maksudnya

adalatr, Altah SWT mengaratrkan makhluk sesuai yang dikehendaki-

Nya, dan DiaJah yang memerintatr seluruh kerajaan-Nya dan para

makhluk-Nya.
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,i$ 3:;f- (menielaskan tanda-tanda firebesaran-Nya|)

maksudnya adalah, Altah SWT menerangkan tanda-tanda yang

menunjukkan kesempurnaan. ke*uasaan dan ketuhanan-Nya, termasuk

di antaranya adalatr ditinggikannya langt tanpa fi*9, ditundukkannya

matatrari dan bulan serta diedarkannya keduanya hingga waktu

tertentu.

Kedua katimat ini berada pada posisi nashab karena.berfungsi

sebagai hal Q<eterungan kondisi), atau sebagai khabar r.t! karena

U,abrnat'(11 .s.iI 'Jfi (AltahJah ymg meninggikan) dianggap batrwa

maushul adalah sifat unhrk mubtada'.

Yang dimaksudkan di sini adalah peringatan bagi para hamba,

balrwa Dzat yarrg kuasa atas semua ini adalatr Matra Kuasa untuk

membangkit kembali. Karena itq Allah SWT berfinnan, '&;-'.so&

itjsj (s"poya knmu meyaHni pertemuan[muJ dengan Tuhanmu)

maksudnya adalalL agar ketika menyaksikan tanda-tanda ini kalian

meyakininya dan tidak meragukannya serta tidak' samar akan

kebenarannya.

Setelah Allah SWT menyebutkan bukti-bukti di langit A,llatl

prur menyertainya dengan menyebutkan tanda-tmda di bumi-

Firman-Nya: ,ii'fi il ,sitf 3; (don Diatah rulun yang

membbntangkan bumi). Al Farra' b€rkat4 "Maksudnya adalah

menghamparkannya secara panjang dan lebar."

Al Asharnm mengatakan, bahwa kata ',;'ir adalatl

pembentangan hingga batas yang tidak diketahui ujungnya.

Pembentangan yang tampak dalam pandangan tidak menafikan benhrk

bulatnya bumi karena sangat jauhnya ujung-ujunpya.
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.r45 A. W (Dan menjadikan gunung-gulrung padanya)

maksudnya adalah, gunung-gunung yang kokoh terpancang padanya.

Bentuk firrrggal ii$ adalatr 'a*'$, katena bumi ditambat

dengannya, maksudnya adalah, ditetapkan. Kata l6ili artinya

penetapan.

Antarah berkata,

'& pat'd1 t;tt-i i?uttioU;
uMaka aht pun meniadi wanita merdekn larena itu

yang mengokoh l@tilu rasa kccut muncul."

Jamil berkata,

tlVr.Lil'l cr:reb tiy e i+ti;\tq$r6t
"sungguh aht mencintainya, demi Dzat yang me4guhthkan pondasi-

pondasinYa,

hingga tatlmla tampak tanda+anda-Nya kami pun mengerti'"

fi!\j (dan sungai-sungai) maksudnya adalah, air yang

mengalir di bumi dan mengandung berbagai manfaat bagi para

makhluk. Atau yang dimaksud adalah Allah SWT menjadikan

saluran-salurah air padanYa.

,i;i E;;V.J14 o-Ai &nJ (dan meniaditran padanva setntta

buah-buahan berpasang'pasangan). Katimat o-iA ,f ; (semua

buah-buahan) terkait dengan kata kerja selanjutnya. Makzudnya

adalah, Allah SWT medadikan padanya semua jenis buah-buahan

berpasang-pasangan.

I
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Kata Crt:il digunakan untuk kata yang berbilang 2 (yakni

sepasang), dimana salah satunya berpasangan dengan yang lainnya.

Sedangkan yang dimaksud di sini adalatr satu, karena itLL kata 6iJ5

ditegaskan oleh kata #( *tuk menepis anggapan bahwa yang

dimaksud dengan kata 'g;it di sini adalah 2 (yakni sepasang).

Penjelasan tentang ini telah dipaparkan secara gamblang. Maksudnya

adalah, setiap jenis buah-buahan dunia yang berpasangan. Atau

maksudnya adalatr ukurannya, seperti kecil dan besar, atau mengenai

perihalnya, seperti panas dan dingin.

Al Farra' berkata, "Yang dimaksud derfgan #sdi sini adalah

jantan dan betina."

Pemaknaan yang pertarna adalah yang tebih tepat.

'-r$i'Jii 
u, fi l,luatt memttupkan malam kcpada siang)

maksudnya adalah, Allah memakaikan pada tempatnya sehingga

menjadi hitam gelap setelah sebelumnya putih terang. Allah SWT

menyerupakan penghilangan cahaya petunjuk dengan kegelapan yang

menutupi segala sesuatu yang tadinya tampak dengan penutup-

penutup yang menutupinya. Penafsiran tentang ini telah dipaparkan di
dalam suratr Al A'raaf.

'"${f-;Agr| 6V, g'L\(sesungguhnya pada yans demikian

itu terdapat tanda-tanda [kcbesman AllahJ bagt kaum yang

memikirkan) maksudnya adalalr, pada apa yang telatr disebutkan

seperti bumi yang dibentangkan, gmung-gunung ditancapkan, buah-

buhan yang berpasang-pasangan, silih bergantinya cahaya dan

gelepan, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah SWT bagi orang-orang

yang memperhatikan, memikirkan dan mengambil pelajaran.
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Firman-Nya, LSF'& ni'ii ai @* di bumi ini terdapat

bagian-bagian yutg berdampingan). Ini kalimat permulaan yang

mencakup penyebutan jenis' tanda-tanda lainnya. Ada yang

mengatakan, bahwa pada redalsi ini ada kalimat yang dibuang, yakni

bagian-bagian yarg berdampingan dan yang tidak berdampingan- Ini

seperti firman-Ny4 'F:i'p*; ',bf {f"*oian yang memelihuamu

dari panas) (Qs. An-Nabl [6]: 8l) maksudnya adalah" dan juga yang

memeliharamu dari dingin

Satu pendapat menyebutkan, bahwa 'ctt22t;$3 Oang

berdampingan) adalah kota-kota dan tempat-tempat lain yang ramai,

sedangkan yang tidak'berdampingan adalah padang-padang sahara

dan tempat tain yang tidak ramai. Ada juga yang mengatakan, bahwa

mahanya adalalL yang saling berdampingan lagi berdekatan, rlimana

tanah dan airnya sarna yang di dalamnya terdapat kebrm-kebrm dan

tanam-tanaman" kemudian buah-buahannya Ueragam, dimana

sebagiannya manis dan sebagi4l tainnya masatn, sebagiannya baik

dan sebagiannya tidak bailq sebagiannya berjenis layak dikonsumi dan

sebagian lainnya tidak demikian.

a.'Q -. , a,-,:*t 4 ogJ (dan kebun-kebun anggur). fata b6il artinya

:di-{jlt ftebun-kebgn). Jumhur membacanya '€rgz, dengan perkiraan

'e't:; ,pj\i,pi tar" di bumi'ini juga terdapat kebun-kebrm). Kalimat

ini dirangkaikan kepada kalimat LSi#'$ {t"St*r-t"st*, vang

berdampingan). Atau dengan perkiraan'olE. W.: (yang di antaranya

adalah kebun-kebrm). Sementara Al Hasan membacanya Pg,dengan

perkiraan 

"& 
W ,hi @aamenjadikan pula padanya kebrm-kebun).

Allah SWT menyebutkan anggur dan kurma d41i tanaman

l"iryq karena di lqar juga banyak terdapat tanaman t€rsebut Ini
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seperti dalam firman Allah SwT, )16fi1$# U;!|4-qr3-61;
(;;(:r+.(id:1xami jaditran bagi seorang diantara kcdiarrya fyang

l@lirl dua buah kebun anggur dan kami kelilingi kcdua kebun itu
dengan pohon-pohon lcorma dan di antara kedua kebun itu Kami
buatlran lading). (Qs.Al Katrfi [18]: 32)

gfu friifu @ang bercabang dan yang tidak bercabang).

Ibnu Katsir, Abu Amr dan Hafsh membacanya 'fi;W W €5
gVe Gonaman-tanaman dan pohon korma yang bercabang dan yang

tidak bercabang), denganrafa'padakeempat kata tersebut karena di-
athf-kar kepada katabl6-. Sedangkan ulama yang lain membacanya

lH ft t:t:j.rc ffi iifi, deneanjar karena di-athf-lankepada kata

.-4\r:rl.,

Mujahidl dan As-sulami membaca kata -"fu dengan

dhammah pada huruf shad Or:j:b1, sedangkan yang lain membacanya

dengan kasrah ('obr). Keduanya adalatr dua macam logat.

Abu Ubaidah berkata *'ot+ adatah bentuk jamak dair "*,
yaitu tanaman yang batangnya satu, kemudian bercabang, lalu
berranting."

Demikian juga pendapat semua atrli bahasa dan ahli tafsir.

Ibnu Al A'rabi berkata, "'ile!t adalatr yang serup4 contohnya

adalatr sabda Nabi SAW *t'iit ,y}r'e (Paman seseorang adalah

793TAFSIR FATHUL QADIR



saudara ayahnya).86 Judi, makna ayat ini adalatr pohon-pohon kurma

kadang mirip, dan kadang tidak."

Disebutkan dalam At Kasysyaf, "lf.il!t adalah bentuk jamak

dai"*,yaitu pohon kurma yang memprmyai dua cabang dengan satu

batang utama."

Ada juga yang mengatakan, batrwa 'ot4!'a adalah yang

berkumpul, sedangkan orih)t'* adoLahyang terpisah-pisah.

An-Nahhas berkata" "Demikian menurut penggrtian bahasa.

Untuk pohon kurma yang ada cabang lainnya disebut ot:fu'Makna

\bl adalah yang serupa. Kata ini sama untuk tatsniyah ftata

berbilang dua) dan untuk jarnak kecuali kasrah pada kata mutsanna

(kata berbitang dua). Yang mengindikasikan bermakna jarnak dalam

trab adatahkalimat bthiilg*irami dengan air yang sama);'

. Ashim dan Ibnu Amir membacanya tiJ3" yatcni semua itu

disirami dengan air yang sama. Sedangkan yang lainnya membacanya

dengan huruf ta' (r!*,l), yaitu dengan mengembalikan kata ganti

kepada kata"eb. Abu Hatim, Abu Ubaid dan Abu Amr dalam hal ini

lebih memi llh qira' oh iru.

Abu Amr berkata, "Bentuk ta'nits (pada kata gantinya nya)

adalah lebih baik berdasarkan kalimat +*g ;, ,F &W3 W)
(Kami melebihftnn sebagian tanam-tanaman itu atas sebagian yang

lain tentang rasanya),yang mana di sini Allah tidak mengatakat,'altii.

(dengan bentuk mudzakkar)."

'" shahih.
HR. Muslim (214676,677); Ahmab (V94) dan At-Tirmidzi (3758):
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Hanv.ahdan Al Kisa'i membaca #sdengan W),dengan

huruf ya seperti pada kalimat *)i #- j*t 'i$ QEAon mengatur

urusan [makhluk-NyaJ, meng'elaskan tanda-tanda [kebesaran-Nyal.

Sedangkan yang lain membacanya dengan huruf nun (3,{i-rl,dengan

perkiraan ,I.." c;lt(dan Kami melebihkan).

Ayat ini menunjukkan keindahan ciptaan-Nya dan kebesaran

kekuasaan-Nya yang sangat jelas bagi mereka yang berakal, karena

bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun yang saling
bersambungan dengan beragarn tanam-tanamannya disirami dengan

air yang sama. Namun buah-buahannya bermacam-macam, dimana
sebagiannya manis .dan sebagian lainnya masam, yang ini sangat

bagus dan yang itu tidak bagus. Hal ini tidak dapat dijangkau oleh

Orang-orang berakal menyimpulkan bahwa yang

menyebabkan perbedaan ini.adalah kekuasaan Yang Maha Pencipta

SWT, karena dampak perbedaan itu keluar dari kondisi itu dan terjadi
dari buatr-buatrannya. Selain itu, sebab dalam pandangan orang-orang

berakal hanya ada dua kemungkinan sebabnya, yaitu bisa karena
perbedaan tempat atau karena perbedaan air yang

menyiraminya. Tapi karena tempat tumbuhnya berdampingan dan
tanatrrya juga bersambrmgan, sementara air yang menyiraminya juga
sama, maka dalam pandangan akal tidak ada sebab lain kecuali
kekuasaan yang luar biasa itu dan ciptaan yang sungguh menakjubkan.

Karena itu, Allah SWT berfirman 6j4:,- ;d gSS ltjt A :,t

(sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda

[kebesaran AllahJ bagi kaum yang berfikir) maksudnya adalah, yang

menggunakan akal tanpa mengesampingkan logika berfikir terhadap
ciptaan-ciptaan, serta mengambil petajaran dari seluruh ciptaan.
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Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya, jt gtt1 Laam Miim Raa), dia berkata,

"Maksudnya adalah Akulah Allah, Aku melihat."

Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Mujahid,

'* 
it Q4lif Laam Miim Raa) adalah kata pembukaan yang digunakan

Allah untuk membuka kalam-NYa."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya

mengenai firman-Nyu, .,i(if Jil|'elilint adalah ayat-ayat Al Kitab),

dia berkata, "Yaitu Taurat dan Injil. Sedangkan 4t n alyij eii:

f,i{t laon Kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itu

adalah benar)maksudnya adalalu Al Qur'an."

Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikfi juga meriwayatkan hal serupa

dari Qatadah.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya, U;i )* #, +fi'$ @eninssitran langrt

tanpa iiang [sebagaimanal yang lcamu lihat), dia berkata,

'Maksudnya adalatr tahukah kamu batrwa boleh jadi itu dengan tiang

namun kamu tidak dapat melihatnya."

Abdurrazzaq, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan darinya mengenai ayat ini, dia berkata, "Allah

mengatakan bahwa langit itu mempuryai tiang namun kamu tidak

dapat melihatnya, yakni tiang-tiang."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Iyas bin Mu'awiyah mengenai

ayat ini, dia berkata "Langit itu melingkupi bumi seperti kubah."
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Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"Langit itu di atas empat malaikat. Setiap sudut ditugaskan kepada

seorang malaikat."

Ibnu Jarir dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan darinya

mengenai firman-Nyq J:J $\{n*gg" waku yang ditentukan), dra

berkata, *Yakni dunia."

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan

dari Mujatrid mengenai firman-Nya ';J|!-fi(Allah mengatur urusan

[mafihluk-Nyafi, dia berkatq "Makzudnya adala]r Allatr
melaksanakannya s€Ddirian.rr

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr, dia

berkatao "Dunia adalah perjalanan 500 tahun. 400 hancur dan 100

makmur di tangan kaum muslimin, dari sihr perjalanan satu tattun."

Diriwayatkan dari sejumlah salaf kadar-kadar ini,
nalnrrn tanpa dilandasi dasar yangshahih

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata,
*Setelah Allah menciptakan bumi, dia berguncang dan berkata,

'Wahai Tuhanku, Engkau menjarlikan bani Adarn di ataskq mereka

melakukan berbagai kesalatran dan membuat berbagai kebunrkan'.

Allah kemudian mengirimkan gunrmg-gunung pddanya yang dapat

kalian lihat dan yang tidak dapat kalian lihat. Jadi, diamnya bumi
seperti daging yang gemetar."

. Abu Asy-Syaikh dari Mujahid mengenai

firman-Ny 
", i{ii #5 V'Jt, (don meniadikan padanya semua buah-

buahan berpasang-pasangan), dia berkata, "Maksudnya adalatr Allatr
menciptakan jantan dan betina dari setiap spesis (enis)."
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Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaik*r meriwayatkan dali Qatadah

mengenai firman-Ny u, 'rqi 'J1l ,# (Atlah menuruplcan malam

lrcpada siang), dia berkata, "Maksudnya adalatr Allah menutupkan

malam kepada siang."

Ibnu Jarir, Ibnu At Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-

Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, i;

L5# & nA (dan di bumi ini terdapat bagian-bagian vang

berdampingan), diaberkata" "Maksudnya adalatr tanah yang baik lagi

subur yang menumbuhkan tanaffI-tanarnannya dengan seizin

Tuhannya berdampingan dengan tanah yang buruk lagi gersang yang

tidak menumbuhkan tanaman. Semuanya ini pada tanatr yang sama

dan dengan air yang sama, asin dan tawar, dimana salah safunya

mempunyai ketebihan dibanding lainnya."

Ibnu Jarir dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Qatadah

mengenai ayat ini, dia berkata, "Dibaca juga 'U W- ''*tj ttliy'!'

,F. (berdampingan, dimana sebagianrrya dekat dengan sebagian

lainnya)."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini,

dia berkata, "Ada tanah yang menumbutrkan yang manis dan ada

tanah yang menumbuhkan yang mastull, semganya saling

berdampingan dan disirami dengan air yang sama."

Al Firyabi, Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,

Ibnu Abi Hatim, Abu Asy-syaikh dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan

dari A1 Bara' bin Azib mengenai firman-Nya, gfu'*i""b+ (yang

bercabang dan yang tidak bercabang), dia berkata, *ltsfilaJt adalah

yang asalnya satu lalu bercabang-cabang, sedangkan lt:Jry t adalah

yang tumbuh sendirian (tanpa cabang)."
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Dalam lafa^lainnya disebutkan, *Pohon kurma yang bercang

adalah yang saling melekag sedangkan yang tidak bercang adalatr

yang terpisatr-pisah."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari Ibnu Abbas mengenai firman-Ny4 3lr* (yang bercabang), dia

berkat4 "Menyatunya pohon kurma pada satu. pangkal, sedangkan

gb 7i (d,an yang tidak bercabang) adalatr pohon kurma yang

terpisah-pisatr."

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan penilaian hasan, Ibrru
Jat'ir, Ibnu Al Mundzir, A6u Asy-Syaikh dan Ibnu Mardawaih
meiiwayatkan dari Abu Hurairalr, dari Nabi SAW mengenai firman-

Nya, J,2j$ A ,4 & W WS Wami metebihkan sebagian

tanam-tanaman itu atas sebagian yotg lain tentang rasanya), beliau
bersabda: ',*Urt 'i-:ri glrini';f"\ 1f*rg jelelc, yang berjenis

persia, yang manis, don yang masam).t1

' Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriuayatkan dari Ibnu Abbas
mengenai ayat ini, dia berkat4 "Ini masam, ini manis, ini sangat jelek,
dan ini berjenis persia."

6-,$ aij),*r*:,{EtrcgKrsJixj {;i {;iolj s
W?i()( #,1i3 4ge Jf,fii atfi -n:, ti1{
4 u: ltL "$1:Gil'J;, #\iSjr;*r@ 6riy1

" Hoson.
HR. At-Tirmidzi (3 I l8).
Hadits ini dinilai hastt olehAl Albani dalamshahihAt-Tirmidzi (3t6s).

l
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+gt rin &Lv"a;!,p o6 t6 -i1,.!1.3L$'J;ti3

;c;i,$$"s+i,.J-r:y

,c,3Urir,trlJi6.JiJ+r\7)i;i3LJ-rv&xt

!;j;u^it',+{"$:7iW'"ii3F,

u.*i q,4 W\i, 
"i 

x t:; ri,5;i'lr;6
t t7 ,rQ ,./, a/
if)t",vb+-e

@lr
"Dan jiha (ada sesuatu) ydng kamu herankan, maka yang patut

mengherankan adalnh ucqpan mereka,'Apabila kami telah meniadi

tanah, apakah kami sesungguhnya akan (dikembatikan) meniadi

makhtuk yang baru?' Orang-oramg itulah yang kaft.r kepada

Tuhannya; dan otang-orang itulah (yang dilekatkan) belenggu di

lehernya; mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di

dalamnya Mereka meminta kepadamu supaya disegerakan

(datangnya) silrr,a,' sebelum (mereka meminta) kebaikan, padahal

telah terjadi bermacam-mncam contoh siksa sebelum mereka

S es ungg uhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai ampanan (yang

tuas) bagi manusia sekalipun mereka zhalia dan sesungguhnya

Tuhanmu benar-benar keras sihsa-Ny* Orang-orang yang kaftr

herkata, 'Mengapa tidak diturunkan kepadanya (Muhammad) suatu

tanda (ke b es aran) dari Tuh annya?' S es ung uhnya kamil h any alah

seorang pemberi peringatan; dan bagi tiap-tiap kaum ada orang

yqng memberi petuniuk Allah mengetahui apa yang dikandung

fu-qA @ UG:ii )yu)\ r:.,i,$r' rgt 1rC @ e\ a, i 3e

5 @ rF L,L.'-6t,fi:U y;e, $,;3. t; ;i1 J;'J;;rt';1 1;

""h6 Te-J':'fr 5ffi J Ai,*' Z-ri, 6 ii- 6.1;W
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oleh perempuan, dan kandungan rahimyang kurang sempurna dan

yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya.

Yang mengetahui semua yang ghaib dan yang nampak; Yang Maha

Besar lagi Maha Tinggl Sama saja (bagi Tuhan), siapa di antaramu

yang inerahasiakan ucapannya, dan siopayang berterus terang

dengan ucapan itu, dan siapayang bersembunyi di malam hari dan

yang berjalan (menampakkan diri) di siang harl Bagi manusia ada

malaikat-malaikat yang selalu mengihutinya bergiliran, di muka

dan di belakangnya, mereka mcnjaganya atas perintah Allah.
SesungguhnyaAllah tidah merubah headaan suatu kaum sehingga

mercha merubah keadaan yang oda pada diri mereha sendiri Dan

apabilaAllah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka

tah ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung

bagr mereka selain Dia." (Qs. Ar-Ra'd [13]: 5-11)

Firman-Nya, iti 6'1, o$ (Dan iika [ada sesuatuJ

yang kamu herankar+ maka yang potut mengherankan adalah ucapan

mereka) maksudnya adalah, jika engkau heraru hai Muhammad, akan

pendustaan mereka terhadapmu setelah sebelumnya engkau dianggap

sebagai orang yang terpercaya di kalangan mereka, maka yang lebih

mengherankan adalatr pendustaan mereka mengenai pembangkitan

kembali. Tidak boleh heran terhadap Allah SWT, karena Allah kuasa

merubatr jiwa dengan sesuatu yang tidak diketahui sebabnya. Allatr
SWT menyebutkan ini karena keheranan Rasut-Nya dan para

pengikutnya.

Az-Zajjaj berkata, "Maksudnya adalah ini bagran yang

mengherankan jrrgq batrwa mereka mengingkari pembangkitan

kembali. Padahal telah dijelaskan kepada mereka tentang penciptaan

langit dan bumi yang menunjukkan bahwa pembangkitan kembali

adalah lebih mudatr dalam kekuasaan-Nya"

q.'+,'
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Suatu pendapat menyebutkan, batrwa ayat ini berkenaan

dengan orang yang mengingkari Pencipta, yakni jika engkau heran

mengenai pengingkaran mereka tehradap Pencipta padahal bukti-bukti

sudah jelas, bahwa adanya perubatran pasti ada yang merubahnya,

maka itu1ah letak yang selayaknya diherankan.

Pemaknaan yang pertama dalam hal ini lebih tepat berdasarkan

kalimat **,!6- 6E;f$KfiJ (apabita pami telah meniadi tanah,

apalah lami sesuftgguhrrya akan [dikcmbalikanJ meniadi makhluk

yang baru?). Kalimat ini adalatr kalimat permulaan yang berada pada

posisi rafa' sebagai ganti perkataan mereka. Bisa juga kalimat ini

berada pada posisi nashab karena berfungsi sebagai isi perkataan dan

keheranan berdasarkan pemaknaan pertama. Sedangkan berdasarkan

pemaknaan yang kedua sebagai perkataan merek4 yaitu berbicaranya

mereka dengan perkataan itu.

lmit t3\ yang ditunjukkan oleh kalimat ** ;*; ,t ('i

(apatmh kami sesungguhrrya akan [dikembalikanJ meniadi mawiluk

yang baru?), adalatr Ul (dibangkitkan kembali) atau iri'

(dikembatikan). Pertanyaan dari mereka ini sebagai pengingkaran

yang menunjul&an semlurnanya mereka menganggap jauhnya hal itu

(yakni memandang hal itu mustahil). Zhad ftata keterangan) pada

kalimat *t ,!;- ,t @kan [dikcmbatilwnJ meniadi makhluk)

disebutkan di awal gntuk menegaskan pengingkaran terhadap

pembangkitan kembali. Demikian juga pengulangan huruf hamzah

pada kalim * Ui @pakah kami).

Setelatr Allah SWT menuturkan itu dari merek4 Allah SWT

menetapkan 3 hal atas mereka:
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Pertama, w;, ItiK 6'51 iLli (orang-oramg itulah yang

lrafir kepada Tuhanrrya) maksudnya adalah, mereka itulah orang-

orang yang mengingkaxi kekuasaan Allah SWT untuk membangkitkan

kembali. Mereka itulah orang-orang yang membangkang di dalam

kekufirran dan sempurna kelufurannya.

Kedua, -efie fu1ii agg (dan orang-orang itulah [yang

dilelrattranJ belenggu di lehernya). Kata bOU adalah bentuk jarnak

dari 'JL, yaitu belenggu yang diikatkan dari tangan ke leher.

Maksudnya adalah mereka dibeienggu dengan itu pada Hari Kiamat.

Ada juga yang mengatakan, bahwa iXiti adalah amal-amal buruk

mereka yang senantiasa menyertai mereka sebagaimana halnya

belenggu di leher.

Ketiga, 't;^9b-?'r6i # a$; (Mereka itutah penghuni

neraka, mereka kckal di dalawrya), mereka tidak dapat keluar darinya

dengan kondisi apa prm. Pengguaan kata ganti p ai sini bertujuan

untuk menunjukkan pengkhususan kekekalan mereka yang

mengingkari pembangkitan kembali.

Finnan-Nya: ii{fr 51 #\ if,}r;;lt (Meretra meminta

lrcpadamu supnya disegerakan [datangrryal siksa, sebelum [mereka
memintal kcbaitran). Maksud t*t" 'i*"St ini adatah siksa yang

membinasakan, sedangk at -$ilif adalah kebaikan dan keselamatan.

Mereka mengungkapkan perkataan ini karena pengingkaran mereka,

ketetapan hati mereka dan kesungguhan mereka pada kekufimn
sangat melewati batas. Ada juga yang mengatakan, bahwa makna ayat

ini adalah mereka meminta siksaan sebelum kebaikan, yaitu
keimanan.
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i;tii 4 v 5L '3: @aaanal telah teriadi bermacam-

macam contoh siksa sebelum mereka). Jumhur membacanyu LJLYI,

yaitu bentuk jarnak dari ;iii, seperti bentuk l<atai:;A, yang artinya

siksaan.

Ibnu Al Anbaxi berkata, *iiijr adalatr siksaan dimana masih

tersisa pada diri yang disiksa seperti sebelumnya setelah diro,bahnya

(dirusaknya) bentuk tubuhnya. Yaitu dari ungkapan mereka iryr Jr.
tl

lyr,t (fulan merusak fisik [mutilasi] si firlan), yaitu apabila merusak

fisiknya dengan cara memotong hidungnya, mencungkil matanya atau

merobek perutnya."

Al A'masy membacanya dengan harakat fathah pada huruf

mim dan. suhtn pada huruf tsa' cttiiii sebagai bentuk peringanan

karena beratnya dhammah. Sementara dalam logat atau aksen Tamim

dengan harakat dhammah pada huruf mim dan rsa' Ll&ii. Bentuk

tunggalnya menurut logat mereka adalah, dengan iiii, d"og* harakat

dhammah pada huruf mim dan harakat sulatn pada huruf fsa', seperti

Xata'i7 dan Lrtli. Diceritakan juga dari Al A'masy dalam riwayat

lainnya, batrwa dia membacanya dengan harkaat dhammah, seperti

logatTamim

Maknanya adalah mereka meminta agar siksaan disegerakan

kepada mereka, padahal sebelum mereka, telah ditimpakan siksaan-

siksaan terhadap kaum-kaum yang mendustakan seperti mereka,

na{nun mereka tidak mengambil pelajaran dari itu dan tidak

mengkhawatirkan turunnya siksaan seperti yang pernah ditimpakan

kepada kaum-kaum sebelum mereka. Kalimat ini berada pada posisi

nahsab sebagai hal Q<eterangan kondisi). Permintaan disegerakannya

siksaan ini adalatr sebagai bentuk olokan dari merek4 yaitu seperti

804 TAFSIR FATHUL QADIR



halnya ucapan mereka, n* it,3tT';6i 5hl{7i ga ,nlhh iitu
betul [At Qur'anJ ini, didlah yang benm dmi sisi Engkau) (Qs. AI

Anfaal [8]:32).
, ,. ,< /-.-a a- u -j6 tX .ii.3 ""tj '(sesungguhnya Tuhanmu benar-benar

mempunyat ampunan fyang luasD maksudnya adalah, Allatl benar-

benar memptrnyai pemaafan yang besar.

-, .2 4t

$lL li n4 @ayt manusia sekalipun mereka zhalim)

maksudnya adalah, terhadap diri mereka sendiri dengan melakukan

dosa-dosa dan menjerumuskan diri ke dalam kemaksiatan-

kemaksiatan jika mereka bertobat dan kembali kepada Allah SWT.

Kalimat yang terdiri dari jw dan majrur ini, yakni 4L S berada

pada posis i nashab sebagai ftal. Makzudnya adalah, dalarn kondisi

menztralimi dir! mereka sendiri. Sedangkan k"t" {" di sini bermakna

ii, yatcni Wg. $endatipm mereka zhalim).

Ayat ini berita gembira yang agung dan harapan

yang besar, karena sebagaimana diketahui, bahwa kondisi manusia

yang sibuk dengan keztraliman tidak diwakili, karena itulah dikatakan,

balrwa ini khusus mengenai orang-orang mntahhid yarg maksiat.

Satu pendapat menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan ampunan

di sini adalah ditangguhkannya siksaan sanrpai di aktrirat kelak,

sehingga dengan pemaknaan ini menjadi sesuai dengan apa yang

diceritakan Allah mengenai permintaan orang-omng kafir untuk

disegerakannya siksaan . Begitu pula seperti yaag ditunjulckan oleh

kalimat yang setelah ayat ini, yaitu: vG$ ,if 4V'ity Or;
sesungguhnya Tuhanmu benar-benar kcras silua-Ny.a) maksudnya

adalatr, menyiksa orang-orang maksiat yang mendustakan dari
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kalangan orang-orang kafir dengan siksaan yang keras sesuai dengan

keheadak-Nya di akhirat kelak.

Firman-Ny a: .gj *i;C r{" X} -|i Wt.$t 35; (orang-

orang yang kafir berftata, "Mengapa tidak drturunlan ftcpadanya

[MuhammadJ suatu tanda flrcbesaranJ dari Tuhannya?') maksudnya

adalah, mengapa tidak diturunkan kepadanya tanda selain tanda-tanda

yang dibawakannya ini? Orang-orang kafir yang mengatakan

perkataan ini adalatr mereka yang meminta disegerakannya adzab.

Az-Zajiaj berkata, "Mereka meminta selain tanda yang telah

dibawakan itu. Mereka meminta seperti tanda-tanda Musa dan Isa.

Maka Allah Ta'ala berfirman, j4i {J tg[ (sesunslhnya kamu

hanyalah seorang pemberi pdringatan) yang memperingatkan mereka

tentang neraka, dan kamu tidak harus menunju[il<an tanda-tanda apa

pun."

Ini adalatr benhrk kecongkakan dan keras kepalanya orang-

orang kafir, jika tidak, tentunya Allah telah menurunkan tanda-tanda

kepada Rasul-Nya yang bisa dicukupi dengan sebagiannya saja.

Katimat 3ti :; (Sl\esrns*rhnya kamu hanyotah seorang

pemberi peringatan) adalatr bentgk kalimat batasan (hashr) untuk

menerangkan bahwa Nabi SAW diuhrs untuk memberi peringatan

kepada para hamba dan menerangkan akibat dari apa yang

diperingatkannyq dan tidak ada kewajibannya selain ittr. Beliau telah

melaksanakan apa.yang diwajibkan atasny4 dimana beliau telah

memperingatkan dan menyampaikan peringatan. Beliau tidak

meninggalkan sesuatu pun dari itu kecuali telah disampaikan dan

dijelaskan, bahl<an diulang-ulang. Semoga Allah menganugerahi

beliau kebaikan yang berlimpah.
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,6;i',9$ (dan bagi tiap-tiap koum ada orang yang memberi

petunjuk) maksudnya adalah, nabi yang menyeru mereka kepada apa

yang menunjuki dan membimbing mereka, kendatipun petunjuk itu

tidak diterima oleh mereka. Tanda-tandabagi para rasul berbeda-beda.

Yang ini membawakan tanda ini atau tanda-tanda itu, sementara yang

lainnya membawakan tanda-tanda lainnya, sesuai dengan anugerah

yang diberikan Allah.

Orang yang meminta tanda seperti yang dibawakan oleh nabi

lainnya berarti telah sangat berlebihan dalam mempersulit. Maksud

dari tanda-tanda itu hanya berfrmbsi untuk menunjukkan bukti

kenabian, karena tanda-tanda itu addah mukjizat yang berada di luar

kemampuan manusia biasa, dan itu tidak dikfiususkan bagi salah

seorang mereka, dan tidak pula bagi orang-orang tertentu.

Satu pendapat menyebutkan, bahwa makna )G ;J i|rj <O*

bagi tiapliap kaum ada yong memberi petunjuk) adalatr Allah Azza

wa Jalla, karena Dia-lah yang kuasa atas hal itu, sedangkan para nabi-

Nya hanya berkewajiban untuk memberi peringatan.

Firman-Nyu' 6i 3LJ4U'l:r{irt @,uat mengetahui a)a

yang dilcandung oleh perempmn).Ini adalah kalimat permulaan untuk

menerangkan cakupan pengetahuan Allah SWT dan pengetahuan-Nya

mengenai lerkara-perkara gaib dimana yang diSebutkan ini termasuk

di antaranya. Ada yang mengatakan, bahwa bisa juga lafafu {ifr

sebagai khabar dari mubtada'yang dibuang, yakni \, $t y $ J*)
(dan bagi tiap-tiap kaum ada yang memberi petunjuk, yaitu Allah).

i$iLt3 Y 'fi1*"ng"tahui apa yang dikandung oteh

perempuan). Kalimat ini berfungsi sebagai penafsiran dari kata ;tl

:l
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(yang memberi petunjuk) menurut pemaknaan yang terakhir ini,

namun pemakanaan ini jauh dari mengena.

Kata 6 ai sini sebagai maushul, yakni mengetahui yang

dikandung oleh perempuan di dalam perutrya, apakatr itu segumpalan

darah, sepotong daging, laki-laki, perempuan, cantik atau tampan,

bahagia atau sengsara. Bisa jugakata U ai sini berfungsi sebagai kata

tanya, yakni mengetahui apa yang ada di dalam perutnya dan

bagaimana kondisinya. Kata li p* bisa berfirngsi sebagai mashdar,

yakni mengetahui kehamitannya.

itiitl| i6$i 3+i,16 (dan kandungan rahim yang latrang

sempurna dan yang bertambah). Kata 
"a3lt 

adalah kurang.

Maksudnya adalah, mengetahui kandungan rahim yang kurang

sempurna dan mengetahui kandungan rahim yang bertarnbah. Makp

dikatakan, batrwa yang dimaksud adalatr kurang sempurnanya

kehamilan dan bertambahnya keharnilan, seperti kurangnya jari janin

atau kelebihan jari. Ada yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah

kurangnya masa kehamilan dari 9 bulan atau lebih dari 9 bulan. Ada

juga yang mengatakan, bahwa bila seorang wanita mengalami haid di

masa kehamilanny4 maka itu adalah kekurangan pada anak yang

dikandungnya. Ada pula yang berpendapat, bahwa kata'r;a;tt adatah

kurangnya darah pada rahim, sedangkan lebihnya adalah

bertambahnya daratr pada rahim

Kata V pada kalimat 3z$ (s tu ltij t;5 mempunyai

kemungkinan 3 makna yang lalu pada kalim at 8J.3L3*6 1ya<ni

bisa sebagai maushul, kata tanya, atau mashdar).
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a\3i, i3+ di3ut (dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada

ulatrannya) maksudnya adalah, segala sesuatu yang di antaranya

adalah hal-hal yang disebutkan tadi, semua itu ada ukurannya di sisi

Allah SWT.

Kata ]riioll adalah ukuran yang ditetapkan Allah, dan itulah

makna firman Allah SwT, i+XX ;1, Kgy (Sesungguhnya Kami

menciptakon segala sesuatu menurut uhtran) (Qs. Al Qarnar t54li 49)

maksudnya adalah, segala sesuatu di sisi Allah SWT berjalan sesuai

dengan ketentuan yang telatr ditetapkan Allah, tidak ada sesuatu pun
yang keluar dari itu.

1:rSb #1)& (Yang mengetahui semua yang gaib dan

yang nampak) maksudnya adalah, Allah SWT mengetatrui segala yang

tidak diketahui oleh indera dan segala yang dapat disaksikan atau

dirasakan oleh indera. Atau segala yang tidak ada dan yang tidak ada.

Bisa juga diartikan dengan pengertian yang lebih umum daxi itu.

)\Ai )y1fi (Yang Maha Besar last Maha Tinggi)

maksudnya adalah, Allah Maha Agung, dimana segala sesuatu lebih

rendah dari-Nya, lagi Maha Tinggr dari apa yang dikatakan oleh

orang-orang musyrik. Atau Yang Maha Tinggi di atas segala sesuatu

dengan kekuasaan, keagungan dan keperkasaan-Nya.

Setelah menyebutkan bahwa Dia mengetatrui segala yang gaib,

tidak ada sesuatu pun yang luput dari-Nya, kemudian Allah SWT

menerangkdn bahwa Dia mengetahui puta apa yang mereka

sembunyikan di dalam diri mereka dan apa yang mereka nyatakan

kepada yang lain, dan batrwa itu tidak berbeda bagi-Nya. Oleh karena

itu, Allatr SWT berfirm an, .*iQo13'J;iiil# klT;:" (sama saja

[bagi TuhanJ, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya, dan
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siapa yang berterus terang dengan ucapan rtfi. Dia mengetatrui apa

yang dirahasiakan oleh manusia sebagaimana Dia mengetahui apa

yang dinyatakannya, yang baik maupun yang buruk.

K"t" fu (di antaramu) terk,ait dengan {tji lsama saja),

maknanya adalah, tr Ui ?f',i & qf- (sama saja bagi Tuhan

siapa di antaramu yang merasatrasiakan dan siapa yang berterus

terang), atau rahasianya orang yang merahasiakan dan terus terangnya

orang yang berterus terang.

+4:\,'f;3, ; #3 (dan siapa vang bersembunvi di malam

hari) mah-sudnya adalatr, bersembunyi di kegelapan malam hari yang

tidak tampak oleh pandangan mata. Kalimat ';r;':t'4a a*, A-;l'y

"rpt tA.ri kata i{:Ji,) artinya sesuatu itu tersembunyi atau tidak

terlihat.

)(1J\L."yt (dan yang berialan [menampakkan diriJ di siang

hari). Al Kisa'i berkat4 *f.i-pi - ti? -'-:;'3- - At' artinya fo'5

(pergi). Contolrnya ungkapan seorang penyair,

itL'riril|l6;t ';*rt W *tir| fdkt
:r"noo orang mengencangfran ikatan hewan peiantan mereka,

sedangkan kami melepaskan ikatarmya sehingga dia bisa pergi'."

Al Qutaibi berkata, "Maksudnya adalah berjalan di siang hari

untuk mendapatkan kcbuttrhannya dengan cepat. Ini diarrbil dari

kalimat iilt u. ;t (mengalirkan air)."

Al Ashma'i berkata" "r6:?|P artinya melepaskan jalannya."
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Az-Zajjaj berkata, "Makna ayat ini adalatr yang berterus terang

dalam perkataannya dan yang. menyembunyikan di dalam dirinya,

serta yang menampal&an diri di jalanan dan yang bersembunyi di

kegelapan, semwmya sama-sama diketatrui oleh Allatr."

Ini lebih cocok dengan makna ayat sebagaimana yang

diisyaratkan oleh bentuk penimpalan antara 
'g;JJt 

dengan L.1tlJt,

dimana kata Ap,;,..it artinya yang tersembunyi sedangkan itill
artinya yang menampakkan diri.

Firman-Nya, W ,^ tn"S, manusia ada malaikat-malailat

yang selalu mengihttilrya bergitiran). Kata ganti pada kata Akembali

kepada 6 pudu kalimat ,?;: ", i i;i .4 ;ii i3 s;ii '7.1 i, (yans

merahasiakan ucapannya, dan siapa yang berterus terang dengan

ucapan itu, dan siapa yang bersembunyi) maksudnya adalatr, bagi

masing-masing itu ada yang mengihrtinya"
a.

Kata btliiijt adalatr yang bergiliran, dimana masing-masing

saling menggantikan yang lain sehingga menjadi penggilir. Mereka

adalah para penjaga dari kalangan para malaikat, demikian menurut

pendapat para atrli tafsir.

Az-7-anaj berkata, "'ul.tkit adalah para malaikat yang datang

saling bergantian."

Allah SWT mengatakan L#; kendati malaikat adalah laki-

laki, karena sekelompok dari malaikat itu disebut 1$i,y*rgkemudian

dibentuk jamak W. Demikian makna yang disebutkan oleh Al

Farra'. Ada juga yang mengatakag bahwa di-ta'nits-nya lafazh itu
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karena banyak, sebagaimana halnya i;.tl; 1t*gat atrli tentang silsilah

nasab) dan iiYf (sangat berilmu).

Al Jauhari berkata, "Lil$t adalah kembali setelah memulai.

Allah Ta'ala berfirman, +{; jJ {rF tt (Larilah dia berbatik ke

belalrang tanpa menoleh) (Qs. An-Naml [27]: l0)."

Kata 3,rj,/)dibacajuga '*itt;sebagai bentuk jamak dari tj;6.

-r{U n1i-ry'..\i.@i muka dan di belaknngnva) maksudnva

adalatr, di belakang orang yang dijaga oleh para malaikat secara

bergantian. Maksudnya, para malaikat penjaga berada di semua

sisinya. Ada juga yang mengatakan, bahwa W ini adalah amal

perbuatann sedangkan makna .* {; ;i 6.U fai muka dan di

belakangrrya) adalah yang telah lalu dan yang akan datang.

;i J a Sttiz- (mereka meniaganva atas perintah Attah),

maksudnya adalah, para malaikat menjaganya berdasarkan perintah

Allah. Ada juga yang mengatakan, bahwa mereka menjaganya agar

tidak'berputus asa terhadap Allah ketika dia berdosq yaitu dengan

memohon penangguhan dan memohon ampun hingga bertaubat.

Al Farra' berkata, "Mengenai ini ada dua pendapat, yaifu:

Pertama, di sini ada kalimat yang didahulukan dan diakhirkan,

perkiraannya adatatr N ,yt iA ,y.b'rliiJ- !, it "eb$f ii &ugi

manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran

yang menjaganya atas perintah AllalL di muka dan di belakangnya).

Ketdua, para malaikat itu menjaganya seperti yang

diperintatrkan Allah. "
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Az-Zajjaj berkata, "Maknanya adalah penjagaan mereka

padanya termasuk perintatr Allah, yat<ni di antara yang diperintahkan

kepada mereka adalah menjaganya, dan bukan berarti bahwa mereka

dapat menolak perintah Allah."

Ibnu Al Anbari berkata" "Mengenai ini ada pendapat lainnya,

yaitu bahwa U. di sini bermakna 6a' (dengan) maksudnya adalatr,

mereka menjaganya dengan perintah Allah-"

Selain itu, ada yang mengatakan, bahwa 6A di sini bermakna

6n, yalari mereka menjaganya untuk melaksanakan perintah Allah.

Artinya, dari sisi Allah, bukan dari sisi mereka sendiri, seperti kata

pada firman-Nyu, ai n ;fr (Memberi malcanan kepada mereka

untuk menghilangkan lapar) (Qs. Quraisy [106]: 4) maksudnya

adalatr, ?F * (untuk menghilangkan lapar). Ada juga yang

mengatakan, bahwa maknanya adalah mereka mer{aganya dari para

malaikat adzab. Ada pula yang berpendapat, batrwa maknanya adalah

mereka menjaganya dari gangguan jin.

Ibnu Jarfu dalam hal ini lebih memilih pendapat yang

menyatakan, batrwa 'o$;iit adalah arak-arakan di hadapan para ruja,

dengan makna bahwa itu tidak dapat menangkal qadha'.
a

,.AC, #- { -.il 5!- (sesunssuhrrya Allah tidak merubah

lrcadaan suatu kaum) maksudnya adalah, Allah tidak akan merubah

nasib atau kondisi seseorang atau satu kelompok seperti nikmat dan

kesehatan.

i${gYwft @ehingga mereka merubah trcadaan yang ada

pada diri merela sendiri) maksudnya adalah, sampai mereka menaati
Allah. Maknanya adalah, tidak ada yang dapat mengambil nikmat

TAFSIR FATHUL QADIR 813

t



yang telah dianugerahkan kepada suatu kaum hingga mereka sendiri

yang merubah kebaikan dan amal shalih yang ada pada mereka' atan

merubatr fitratr yang telatr Allah fitrahkan mereka padanya. Ada juga

yang mengatakan, bahwa maksudnya bukan berarti tidak akan ada

adzab yang menimpa seseorang hingga dia berdosa' akan tetapi

terkadang turun musibah karena dosa-dosa orang lain, sebagaimana

disebutkan di dalam hadits, bahwa seseorang pernah bertanya kepada

Rasulullah SAW, dia berkata, "Apakah kami bisa binasa padahal di

antara kami terdapat orang-orang shalih?" Beliau menjawab: t t:'l e
'rgit 

1Ya, jitra barryakteriadi keburulan).88

(& ;A'SJ- ;;1 flb @an apabtila Allah menghendaki

lrcburupan terhodap suatu paum). Maksud fi di sini adalatr

kebinasaan dan adzab.

';t'"* * (maka tak ada yang dapat menolafurya) maksudnya

adalah, maka tak ada yang dapat menolaknya. Ada yang mengatakan,

bahwa maknanya adalah apabila Allah menghendaki keburukan pada

suatu kaum, maka Allah membutakan hati mereka sehingga mereka

memilih sesuatu yang mengandung bencana'

)\ e .*i i A 6 (dan selali-koli tak ada pelindung bagi

mereka selainDia) maksudnya adalatr, tidak akan ada pelindung yang

dapat melindungi mereka dan dapat dijadikan tempat berlindung

sehingga mzrmpu menghalau adzab Allah yang menimpa mereka. Atau

penolong yang dapat menolong mereka dan melindungi mereka dari

ad7rlb Allah. Maknanya adalah, tidak ada yang dapat menolak adzab

Allah, dan tidak ada yeng dapat membatalkan ketetapan-Nya'

" shahth.
HR. Al Buttrari (3598) dari hadits Zlrlnrab binti Jahsy.
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Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syail*r meriwayatkan daxi Al

Hasan mengenai firman-Ny a, 'fi| 5-n ;;i o$ @an jika [ada

sesuatuJ yang kamu herankau maka yang patut mengherankan

adalah ucapan mereka'5, dia berkata, *Jika engkau heran, hai

Muhammad, akan pendustaan mereka terhadapmu, maka yang

mengherankan itu adalah ucapan mereka."

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan

dari Ibnu Zaidmengenai ayat ini, dia berkata, *Jika engkau heran, hai

Muhammad, akan pendustaan mereka, sedangkan mereka telah

melihat kekuasaan dan perintatr Allah serta perumpamaan-

perumpamaan yang diberikan kepada mereka, dan telatr diperlihatkan

juga kepada mereka penghidupan yang mati dan bumi yang telatr mati,

**d, 6EiC$ Kf'"3 *i 6 (matra yang patut mengherantrnn

adalah ucapan mereka, 'Apabila kami telal, menjadi tanah, apakah

kami sesungguhnya akan [dikcmbalifunJ menjadi makhluk yang

baru? ). Atau mereka tidak menganggap bahwa Allah menciptakan

mereka dari air mani? Karena penciptaan dari air mani lebih sulit

daripada penciptaan dan tanatr dan tulang."

Abdurrazzaq, Ibnu Jarir,Ibnu Al Mun&ir dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya, $ a -J:L .,ft

Ltiiifuaaona tubh terjadi bennacam contoh silaa sebelum

merelca), dia berkata, "Maksudnya adalah padatral telatr terjadi

berbagai siksaan sebelumnya."

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan

dari Qatadah mengenai LLllt
hukuman-hukuman Allah yang

sebelum kalian."

dia berkat4 "Maksudnya adalatr

ditimpakan terhadap unat-umat

TAFSIR FATHUL QADIR 81s



Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata,

* i;fiiadalah adz.abyang menimpa generasi-genarasi terdahulu."

Ibhu Abi Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Sa'id

bin Al Musayyab, dia berkata, "setelah ayat ini diturunkan, ii 43

vqt idf 6.:rLg W {i n6 tfi gesungsuhrrya ruhanmu

benar-benar mempunyai ampunan [yarg luasJ bagi manusia

selralipun mereka zhalim, dan sesungg;uhnya Tuhanmu. benar-benar

lrcras silrsa-Nya), Rasulullah SAW bersabda: tS t;'o::ifr"f: !, * ll
g1 k ,y,It 'ig5 6,;92 tfz ,Hi' 1,\.lSeandainya tidak ada

ampunan dan pemaafan Allah, tentu tidak ada seorang pun yang

merasalran kenyaman hidup. Dan, seandainya tidak ada ancaman dan

s ilrs a- Ny a, t e ntul ah s e t i ap o r ang akan p asr ah)."w

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan

dari Ibnu Abbas mengenai firman-Ny 4 )6;t:9$ (dan bagi tiap-tiap

kaum ada orang yang memberi petunjuk), dia berkata, "Maksudnya

adalah ada orang yang mendakwahi di setiap kaum."

Ibnu Abi Syaibatr, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi
Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Mujahid mengenai

firman-Ny a, )G ,; ,Ft;"5* :; -Gyls"sunsahnya kamu hanyalah

seorang pemberi peringatan; dan bagi tiap-tiap knum ada orangyang

8e Dha'iq
Hadits ini dinukil oleh Ibnu Katis dalam tafsirnya Ql50l) dan disandarkan

kepada Ibnu Abi Hatim.
Sanadnya sebagai berikut Ibnu Abi Hatim berkata: Ayahku menceritakan

kepada kami: Musa bin Ismail menceritakan kepada kami: Hammad menceritakah
kepada kami dari Ali bin Zaid, dari Sa'id bin Al Musayyab ... Lalu dia
menyebutkannya

Saya (muhaqqiq) katakan: Ali bin Taidadalahlbnu Jad'an, yang mana,A.l Hafizh
mengatakan ddanAt-Taqrib, "Dia adalah perawi dha'if,"
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memberi petunjuk), dia berkata, "Maksudnya adalah pemberi

peringatan iiu adalah Muhammad SAW. ,6 ,5:P; (dan bagi tiap-

tiap lraum ada orangyang memberi petunjuk) maksudnya adalah, nabi

yang menyeru mereka kepada Allah."

Ibnu Jarir,Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Muhammad adalah pemberi,

peringatan, sedang pemberi petunjuk adalah NlahAzzawa Jalla."

Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan serupa itu
dari Ibnu Abbas. Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Mujahid yang

menyerupai itu.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"Rasulullah SAW adalah pemberi peringatan, dan beliarl juga yang

memberi petunjuk."

Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari Ilaimah dan Abu
Adh-Dhuha.

Ibnu Jarir, Ibnu Mardawaih, 46u Nlu'nim dalam Al Ma'rifah,
Aa-Oaitami, Ibnu Asakir dan Ibnu An-Najiar meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, dia berkata, "Ketika diturunkannya 
"yx, /;$.:j':riaAy

1\7 (sesunguhnya kamu harryatah seorang pemberi peringatan; dan

bagi tiapaiap kaum ada orang yang memberi petunju&), Rasulullah
SAW meletakkan tangannya di atas dadanya sambil bersabda: ]r,ijt 6
(Alatlah pemberi peringatan iA, hh beliau mengisyaratkan

tangannya ke bahu Ali sambil bersabda: €fr- + |g U.slQr i::f

€:tX.',y oz3Ji)J (Engkaulah pemberi petunjuk, wahai Ati. Melatui

englraulah ditunjukinya orang-orang yang mendapat petunjuk setelah

'lcetiadaanhr).-'o

s Sangat il?'rf.
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Ibnu Katsii mengatakan dalam kitab tafsirnya, "Hadits ini

mengandung kemungkaran yang berat."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Batzah Al Aslami,

dia berkata, "Aku mendengar Rasulullatr SAW," lalu disebutkan

hadits yang sama dengan tadi. Ibnu Mardawaih dan Adh-Dhiya'

dalam Al MuWttarah jugameriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas secara

marfil'yang sama. Hadits yang sama pun diriwayatkan oleh Abdullalt

bin Ahmad dalam Zawaid Al Musnad,Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani

dalam Al Ausath, Al Hakim dengan penilaian shahih-rrya' Ibnu

Mardawaih serta Ibnu Asakir, dari Ali bin Abi Thalib mengenai ayat

ini.el

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Adh-Dhatrhak tentang firman-

Ny", 53lU= tiVFrS{ (Allah mengetahui apa vang dikandung

oirh prr"*pr*r1, dia berkata, "Maksudnya adalah Allah mengetahui

yang dikandung oleh setiap jenis perernpuan yang diciptakan-Nya."

Hadits ini dinukil oleh Ibnu lalr:r 03nD dan Ad-Dailami dalam Musnad Al
Firdaus (lflS) tanpa sanad.

Ibnu Hajar dalan Lisan Al Mban berkenaan dengan biografi Al Hasan bin Al
Husain Al Arani Al Kufi, mengatalcan bahwa Mu'adz meriwayatkan yang munkar.

Dia juga mengatakan (6/65) di baivatr judul biografi Mu'adz bin bin Muslim, "Dia
adalah perawi yang tidak dikenal, dan riwayatnya dari Atha' bin As-Saib adalah

hadits yang bathil." Maksudnya adalah hadits ini.
er Sanadnya shahih.
Hadits ini dinukil oleh Abdullah dalamZawaidAl Mumad(lll26).
Ahmad Syakir (1041) berkat4 "Snafuya shahih;'
Disebutkan juga oleh Al Haitsami dalam Majma' Az-Zov,aid (7/41) dan dia

menisbatkannya kepada Abdullah bin Ahmad, Ath-Thabarani dalan Ash-Shaghir
dan Al Ausath, dan dia berkata, '?ara perawi dalam Al Musnad adalah para perawi

tsiqah.

Redaksi dari Ali adalah, "Firman-Nya, )tL i;',1<t:'ti; *:fu,!1.(sesungguhnya kamu

harryalah seorang pemberi peringatan; dan bagi tiap-tiap kmtm ada orang yang

memberi petunjuk), Rasutullah SAW bersabda: ,+ri 4.u /o-lr re)irJ i,tXi' (Pemberi

peringatan dan orangyang memberi petunjuk adalah lelahi dari bani Hdsyim);'
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Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan

dari Sa'id bin Jubair mengenai ayat ini, dia berkata, "Allah

mengetalrui apakah itu laki-laki atau perempu art. i6;ini &$Ce ga"

lrandungan rahim yang htrang sempurna) maksudnya adalah, wanita

yang melihat adanya daratr saat kehamilannya."

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Abu Asy-

Syaikh meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya, h$(t

iU$*i (dan kandungan rahim yang kurang sempurna), dia berkata,

"Maksudnya adalatr keluarnya darah iliit 3 (dan yang bertambah)

maksudnya adalah, yang tetap bertatran (di dalam rahim hingga

sempuma)."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas mengenai firman-Ny u i6.$Ii 6(i2 gan kandungan rahim

yang hrang sempurnal, dia berkata "Maksudnya adalah melihat

adanya darah saat kehamilannya. Sedangkan it:rj t13 (dan yang

bertambah) maksudnya adalah apayarrg lebih dari sembilan bulan."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Adh'-Dhhak dari Ibnu

Abbas mengenai ayat ini, dia berkata, "Malsudnya adalah yang

melebihi 9 bulan dan yang hrang dari 9 bulan."

Ibnu Al Mundzir dan Abu Asy-syaikh juga meriwayatkan

darinya mengenai ayat, itZ.ili 3166 (dan lcandungan rahim yong

larang sempurna), dia berkata, "Maksudnya adalah keguguran.

Sedangkan it:"j t15 (dan yang bertambah) maksudnya adalah,

kehamilan yang melebihi kehamilan yang kurang, hingga melahirkan

secara sempurna. Hal ini karena ada wanita yang hamil hingga l0
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bulan, ada juga yang sampai 9 bulan, dan ada pula yang,kurang dari

itu. Itutah maksud kata ASlt (yang kurang) dan isld}t (yang

bertambatr) yang disebutkan Altah. Semua diketahui Allah SWT.'

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan darinya mengenai firman-

Nya, ;.3{7fij,--:S'rrt Oang mengetahui semua yang gaib danyang

nampak),dia berkata, "Maksudnya adalatr yang tersembunyi dan yang

tampak."

Ibnu Abi Syaibatr, Ibnu Jarir, Ibnu A1 Mundzir, Ibrnr Abi

Hatim dan Abu Asy-Syail:h meriwayatkan darinya mengenai firman-

Nvu, .f't, d";J, j'Jt (dan siapa yang bersembunyi di matam

hari), dia berkata, "Maksudnya adalah yang menyembtrnyikan

kepalanya dalam melalcukan kemaksiatan - )ql, $9 (dan yang

berjalan [menampakkan diriJ di siang harf) maksudnya adalah, yang

terang-terangan melakukan ke,maksiatan di siang hari."

Abu Ubaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nyq lQ\ tdf)
(dan yang berjalan (menampakhan diri) di siang hari), dia berkata,

"Maksudnya adalatr yang tampak."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya

mengenai ayat ini, dia berkata, "Maksudnya adalah pelaku dosa yang

menyembunyikan diri di dalam hari. Apabila keluar di siang hari

maka dia menampakkan diri kepada manusia bahwa dirinya terbebas

dari dosa."

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

Kabir, Ibnu Mardawaih dan Abu Nuraim dalam Ad-Dalail

meriwayatkan dari jalur'Ahta' bin Yasar, dari Ibnu Abbas, bahwa

sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan kedatangan Amir bin Ath-
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Thufail dan kbad bin Qais kepada Rasulullah SAW dalam sebuah

kisah yang masyhur, bahwa ketika Amir bin Ath-Thufail menderita

gondok, turunlah firman Allah Ta'ala: i;{iLJ$V'&fr (Allah

mengetahui apa yang dilcandung oleh perempuan) litgga firman-Nya,

;1 J A ii'W.*yi-6 ni-6VW (mataitat-.mataikat yang

selalu mengihttinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka

menjaganya atas perintah Allah), dia berkata, 'Para malaikat itu
diperintahkan Allah untuk menjaga Muhammad SAW'. Kemudian

menyebutkan tentang Irbad bin Qais dan apa yang menyebabkan

kematiannya. Setela itu turunlah ayat: jfi'Hjcii i (Dia-lah

Tuhanyang memperlihatkan kilat kcpadamz) hingga firman-Nya: '6

)qi-ib (dan Dia-lah Tuhan Yang Maha keras siksa-Nya))'

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani, Abu Asy-
Syaikh dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya, W (malaikat-malaikat yang selalu mengihttinya

bergiliran), dia berkata, "Ini khusus rmtuk Nabi SAW."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya,

fi J AfrtLrl(mereka menjaganyo atas perintah Allah) dia berkata,

"Penjagaan itu dari perintah Allah dengan perintah Allah.'
' Ibnu Jarir, Ibnu Al Mudzir dan Ibnu Abi Hatim juga

meriwayatkan darinya mengenai finnan-Nya, ;fr ,A 4(atas perintah

Allah), dia berkata, "Atas seizin Allah."

Ibnu jarir juga meriwayatkan seperti itu dari Qatadatr.

ibnu larir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini,
dia berkata, "Pemegang kekuasaum mempunyai para penjaga yang
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menjaganya dari depan dan dari belakangnya. Dan Allah mengatakan,

'Mereka menjaganya atas perintah-Ku, karena sesungguhnya bila Aku

menghendaki keburukan pada suatutaum, maka tidak ada yang dapat

menolaknya'."

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

Syaikh meriwayatkan darinya mengenai ayat ini, dia berkata, "Para

raja mengangkat para peqiaga yarrrg menjaga dirinya dari depan,

belakang, kanan dan kirinya untuk menjaganya dari pembunutran.

Tidakkah engkau dengar bahwa Allah berfirman, q) rfuX'fr;6$b
(dan apabila Allah menghendaki kcburukan terhadap suatu kaum,

malra tak ada yang dapat menolabtya\ maksudnya adalah apabila

Allah menghendaki kebr:nrkan terhadap suatu kaum, maka penjagaan

itu tidak bergrrna sarta sekali baginya."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ikrimah mengenai ayat ini, dia

berkata, "Mereka adalah para pemimpin."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

dia berkate "Mereka adalah para malaikat yang bergar-rtian di malam

hari untuk mencatat (perbuatan) anak Adam."

Abdrnazzaq, Al Firyabi, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu

Abi Hatim meriwayatkan darinya mengenai ayat ini, dia berkata,

. "Para malaikat menjaganya dari depan dan dari belakangnya. Bila

datang ketetapan (taldir) Allah, maka mereka membiarkannya."

. Ibnu Al Mundzir dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Ali
mengenai ayat ini, dia berkata, "Tidak ada seorang hamba pun keouali

ada para malaikat yang menjaganya agar tidak tertimpa dinding,

terperosok ke dalam sumur, dimakan binatang buas, tenggelam atau

terbakar. Dan bila datang ketetapan (takdfu) Allah, maka mereka

membiarkan antara dia dan takdir itu."
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';r 16 g,*f't $ ;* ffi';$ *{3 W'k}. i'-$:* I "s:rt

Tentang para malaikat yang ditugaskan menjaga manusia

banyak hadits yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadits.

c>jij @ 3u;$ 4tAt?$l6i3t3? 4t$'Ajcili ;,
{'53i,-Jt4+;i:y53iJ;i-i-;r+;i($Ir,.,;2,3J1i

J-*iu3*I"$SZx;:1, )qry:"'fiSeCj+4_
6r;fi1iriic3:*';t:,iti']g.-fr;J(Jp6{-;3fu..Afr ih#.
)W W (fisv,* *;'it; a- iLai 4 ;WT'@ Sti,z$ t

JrtJ"*i u f'iffir S'tt$*:*:So-iatt-,;,.$ @fi S,l{'5

t;ifu "g t;'i :gS u$.i( "*.$,.ii V s; 6 -#:#.

t:;J 3 1 s:{(, 6r4i'i)J 5G /,c ;ti3l oirl @ 
"{nT-;i\'65'ifr \Fr 6+Krfr:',;Jg J *-,6 tffr a*S'rrlri)i6u)3

+1. a:K bsii c iKii ;61 t:-t1, I iG 5, ii $i ftWr,

5\i:ii#.da.ft;iyt'*r6s.t;ffi t-$@l€{M\i

st$ Y; ? i63 2eari {i7,ii1 Ig)G eisi ee 6
@3($,*S (*p+:u:

.7.11-.., -lr.l?zz
,l,n r

"Dia-lah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk
menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia mengadakan awan
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mendung. Dan guruh itu bertasbih dengan memuiiAllah, (demihian

pula) para malaihat harena takut kepada-Nya, dan Allah

melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia

kehendaki, dan mereha berbantah-bantahan tentang Allah, dan

Dia-lah Tuhan Yang Maha heras silcsa-Nya. Hanya bagiAllah'lah

(hak mengabulkan) doa yang benar. Dan berhala-berhala ydng

mereka sembah selain Atlah tidak dapat memperkenankan sesuatu

pun bagi mereka, melainhan seperti orang yang membukahan

kedua telapak tangannya ke dalam air supaya sampai air ke

mulutnya, padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya. Dan doa

(ibadah) ofang-orang kafv itu, hanyalah sia-sia belaka. Hanya

kepadaAllah-lahsujud@otuh)segalaapayangdilangitdandi
bwni, baik dengan he,4auan sendiri ataupun tetpaksa, (dan suiud

pula) bayang'bayangnya diwaktupagi dan petang harl

Katakanlah, ,siapahah Tuhan langit dan bumi?'Dia meniawab,

,All.ah,. Katakantah,'Maka patuthah kanu mcngambil pelindang'

pelindungmu dari selain Atlah, padahol tncreha tidah menguosai

kemanlaatan dan tidah (pt b) hemudharatan bagi dirimereka '

sendiri?' Katakanlahr:Adakth sorna orang buta danyang dapat

melihat, ataa samahah getap gulita dan terang benderung; Apakah

merekameniadikanbeberqrusekutubagiAWahyangdapat
menciptahan seperti ciptaan-Nya sehingga kedua ciptaan ilu serupa

mcnurul pandangan mereka?' Katakanlah, 'Albh adalah Pencipta

segala sesuatu dan Dia-bh Tahan Yang Maha Esa lngi Maha

Perkasa,. Allah telah menutunhan air (hujan) dari langit, maha

nengalirlah air di lembah-kmbah menurut ukurannya, maka arus

itu mcmbawa buih yang ruengembang. Dan dari apa (ogam) yang

mereka lebur dalam api untuk membuat pethiasaan atau alat-alat,

ada (pula) buihnya seperti buih arus itu Demikianlah Allah

membuat perumpanuan (bagi) yang benar dan yang bathil Adapun,

buih, akan hilang sebagaisesuatuyang tak ada harganya; adapun
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yang memberi manfaat kqada manusia, maka dia tetap di buml
D emikianlah Allah membuat perumpamt an-perumpamaan. B agi

orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya, (disediakan)

pembalasan yang bailc Dan orang4rang yang tidak memenuhi

seruan Tuhan, sehiranya. mereka nwmpunyai semua (kekayaan)

yang ada di bumi dan (ditamboh) sebanyak isi bumi itu lagi
besertanya, niscaya mereha akan menebus dirinya dengan kekayaan

itu Orang-orang itu disediahan baginya hisab yang buruh dan

tempat kediaman mereka ialah jahonan dan ilulah seburuk-buruk
temfiat kediaman." (Qs. Ar-Ra'd [13]: 12-13)

Setelah menimbulkan rasa takut para hamba-Nya dengan

menyatakan batrwa Allah SWT kuasa menurunkan apa yang tidak
dapat ditolak, Allah melanjutkaunya dengan menyebutkan beberapa

hal yang sebagiannya menjadi harapan dan sebagian lainnya ditakuti,
yaitu kilat, awan, guruh dan halilintar. Penafsiran tentang lafa^-
laf?* ini telah dipaparkan dalam surah Al Baqarah, demikian juga

sebab-sebabnya. '

Para atrli tafsir berbeda pendapat mengenai kalimat 13?

g:i3 (untuk menimbulkan kctahttan dan huapan) dibaca nashab.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa itu karena kalimat itu berfungsi

sebagai mashdar, yakni rliJ- r;;,lra-2'67 tlU;il. (agar kalian benar-

benar takut dan agar kalian benar-benar mengharap). Ada juga yang

mengatakan, bahwa kalimat itu berfungsi sebagai illah dengan

perkiraan '&rt Jflr 6iri1 laengan maksud menimbulkan rasa takut

dan harapan), dEtr fa'it dari fi'l mu'allal berbeda dengan Ji't dari
maful lahu. Atau kalimat tersebut berfrrngsi sebagai hal (keterungart

kondisi) dari kata 4i$ (kilat), atau dari yang di{ak dialog dengan
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perkiraan *f e:i. Ada pula yang berpsndapat lain yang tidak perlu

diulas di sini.

Pendapat lain menyebutkan, bahu,a yang dimaksud dengan

takut ini adalah yang terjadi karena halilintar, dan yang dimaksud

dengan harapan ini adalah yang terjadi karena adanya hujant

Az-7aiaj berkata, "Rasa talart itu muncul dalarn hati musafir

karena khawatir disulitkan oleh hujan, sedangkan harapan bagi orang

yang tidak bepergian, karena bila dia melihat kilat maka dia

mengharapkan turunnya hujan yang menjadi sebab kesuburan."

Jt;;! 41jj|11i$S (dan Dia mengadalran cwan mendung).

Kata ma'rifah (defrnitif) ini menunjukkan jenis, bentuk tunggatnya

adalah ii.e,;,.Kaa fi€)ladalatr bent,k jamak dari il# (secara hariryah

berarti berat). Maksudnya adalalL Allah SWT merfadikan awan yang

diciptakannyaihr berat Yt*" ada air di dalamnya.

Firman-Nya: .e.SZ/ 3Ei 6gt (Dy gttu.h itu bertasbih
'a

dengan memuji Atlah) maksudnya adalah, guruh itu bertasbih dengan

sendirinya dengan memuji Allah, yakni sarrrbil memuji-Nya. Tentunya

tidak tidaklah mustahil, karena Allah kuasa untuk membuatnya dapat

berbicara demikian. .9*&$r,rd dtb (Dan tak ada suatu pun

melainlran bertasbih dengan memuii-Nya)(Qs. Al Israa' U7l: dA)'

penafsiran kata 3,!)i seAaai salah satu malaikat, maka tidak

jauh dari ifu, dan penyebutannya secara terpisah di samping

penyebutan para malaikat setelatgrya adalah untuk menunjukkan

kekhrrsusannya untuk itu. Ada juga yang mengatakan, bahwa

maksudnya adalah bertasibhnya orang-orang yang mendengar guruh,
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dengan mengucapkan, i,r ir:;J'ri .irr ie.l, (Maha Suci Allatr, dan segala

puji bagi AllalD

z - )tz

-rt+ ;"'^iiq$t3 ([demikian pulal para malaikat karena tahtt

kepada-Nya) maksudnya adalalU dan demikian pula para malaikat

bertasbih karena takut kepada Allah SWT. Ada juga yang mengatakan

bahwa itu karena takut kepada guruh. Sejumlah ahli tafsir
mengatakan, batrwa para malaikat itu adalah para pembantu guruh,

dan AUah SWT telatr menjadikarmya memiliki para pembantu.

' M; tQ,.r;i ',yfri Ajj (dan Ailah metepastran

halilintar, lalu menimpalcannya kepada siapa yang Dia kehendaki)

maksudnya adalah, Allah melepaskan halilintar kemudian
menimpatkannya kepada siapa saja dari para makhluk-Nya hingga
membinasakannya. Hal ini dikemukakan untuk menguatkan tanda-

tanda kekuasaan-Nya yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu
untuk menunjukkan kesempurnaan kekuasaan-Nya

i,;, C<j+Q-'ffr (dan mereko berbantah-bantahan tentang

Allah).Kata ganti F ini kembali kepada orang-orang kafir yang diajak

dialog oleh kalimat 4i{ H,oit ; (Dia-tah Tuhan yang

memperlihatkan kilat kcpadamn) maksudnya adalatr, orang-orang
yang kafir terhadap tanda-tanda yang Allah perliha&an kepada
mereka itu saling berbantatr-bantahan tentang Allah S'WT, yang
terkadang mengingkari pembangkitan kembali, dan terkadang
meminta agar adzab disegerakan, serta mendustakan para rasul dan

bermaksiat terhadap Allah.

Kalimat ini berada pada posisi nashab karena berfungsi
sebagai hal.Bisa juga sebagai sebagai kalimat permulaan.
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)q i-{a 'it @"" Dia-tah Tuhan Yang Maha keras siksa-

Nya).Ibnu Al A'rabi berkata, "iejr adalah makar, dan makar dari

Allah adalah pengaturan dengan haq.'

An-Natrhas berkata *Makar dari Allah adalatr mengantarkan

sesuatu yang dibenci kepada yang berhak ditimpanya tanpa dia

sadarinya."

Al Azhari berkata, "it;4t adalah kekuatan dan kekerasan.

Htruf mimdi sini adalatr huruf asli. Contohnya adalah kalimat '.L r;

'.rl'i ri: f ug ,;yi (aku tidak meperdayai si fulan untuk mengetahui siapa

yang lebih kuat di antar akami)"

Abu Ubaid berkata, "je1ir adalah siksa dan hal yang dibenci."

Az-Zanaj berkata, *Kalimat lq + 6 artinya aku kuat

terhadapnya hingga tampak siapa yang lebih kuat. Menprut bahasa

kata J2i'ir adalah il1lr g"t rrt* atau kekerasan)."

Ibnu Qutaibatr berkata "Maksudnya adalah sangat keras tipu

daya-Nya. Asalnya dari kata fir 1tip" daya), dimana huruf mim-nya

dijadikan seperti mim padatata ir33jr yang asalnyu';t:idt, kemudian

dikatakan'r;ik (bertempat)."

Al Azhari berkata, "Ibnu Qutaibah keliru, bahwa huruf mirn

pada kata tersebut adalah tambahan, karena sebenamya hrtruf mim-nya

itu adalatr hunrf asli. Jika Anda melihat huruf pada kata yang seperti

iU, ai**u huruf awalnya mim berharakat kasrah, maka itu adatatr

asli, seperti kata u'ti.3! ,3ti.."
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)q i-$ 'i-o @o" Dia-lah Tuhan Yang Maha keras siksa-

Nya).Ibnu Al A'rabi berkata, "iejr adalah makar, dan makar dari

Allah adalah pengaturan dengan haq.'

An-Natrhas berkata *Makar dari Allah adalah mengantarkan

sesuatu yang dibenci kepada yang berhak ditimpanya tanpa dia

sadarinya."

Al Azhari berkata, "ir;4t adalah kekuatan dan kekerasan.

Htxuf mimdi sini adalah huruf asli. Contohnya adalah kalimat '.L S

ttl'i r{: f g.+ ,;yi (aku tidak meperdayai si fulan untuk mengetahui siapa

yang lebih kuat di antar akami)"

Abu Ubaid berkata, "'Je*jr adatah siksa dan hal yang dibenci."

Az-7-ajjaj berkata, *Kalimat lq '+ 6 artinya aku kuat

terhadapnya hingga tampak siapa yang lebih kuat. Mengrut batrasa

kata J2{,ir adalah il1.lr g"t rrruo atau kekerasan)."

Ibnu Qutaibah berkat4 "Maksudnya adalah sangat keras tipu

daya-Nya. Asalnya daxi kata fir 1tip" daya), dimana huruf mim-nya

dijadikan seperti mim padat<ata LrSr yang asalnyr'tij3r, kemudian

diletakan'r;i5J,i (bertempat)."

Al Azhari berkata, "Ibnu Qutaibah keliru, batrwa huruf zfz
pada kata tersebut adalah tambalran, karena sebenarnya httruf mim'nya

itu adalah huruf asli. Jika Anda melihat hnruf pada kata yang seperti

if, ai**u huruf awalnya mim berfunkdt kasrah, maka itu adalafi

asli, seperti kata 4t7,!}'.,iV.-
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Al A'raj'membacanya 1l6ii' L-.6'Ft, dengan harukatfathah

pada huruf mim (Jr;;i9. Qira'ah ini ditafsirkan dengan j?,

ftekuatan atau kekuasaan).

Para sahabat dan tabiin beragam penafsiran

mengenai t<ata )C$ di sini sehingga delapan pendapat,

yaitu:

'6r '':;' 'i (Hanya bag, AltahJah [hak

mengabullanJ doa yang benar). Y.at^ 2G diraogkaikan dengan kata

.fl *tok pembauran, yakni doa yang dibaur dengan kebenaran yang

kfiusus dengannya, yang tilt* ,Au celah bagi kebatilan padanya
dengan cara apapun. Hal ini seperti 'dr ralS (kalimat yang benar).

Maknanya adalah itu adalah doa yang dikabulkan dan terjadi
sesuai dengan yang dimohonkan, tidak seperti doa lainnya. Ada yang

mengatakan, bahwa kata $ di sini adalah Allatl .SWT, sehingga

maknanya adalah Allah swr mempunyai hak terhadap doanya orang
yang berdoa secara benar, dan Dia-lah yang mendengamya lalu

l. Permusuhan
t

2. Kekuasan

3. Pengambilan

4. Kedengkian

5. Kekuatan

6. Kemurkaan

7. Kebinasaan

8. Rekaperdaya

Firman-Nya:

il-
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mengabulkannya. ,{da juga yang mengatakan, batrwa yang dimaksud

dengan '6i3 -,;,di sini adalah kalimat tauhid dan keikhlasan, sehingga

maknanya adalah Allah SWT mempunyai hak dari para hamba untuk

mereka Esa-kan dan ikfilas kepada-Nya. Ada pula yang berpendapat,

balrwa '# -,; adalah berdoa kepada Allah SWT ketika sedang takut,

karena saat itu tidak ada yang diserunya selain Dia, sebagaimana

firman Allah: ;UyJylii i Ji (Niscrya hilanglah siapa vang pnmu

seru kecuali Dia) (Qs. Al Isrda' [17]: OZi gahkan, ada yang

berpendapat, bahwa iriS'lt ua**, ibadah atau penghambzran), karena

beribadah atau menghamba diri kepada Allah adalah kebenaran.

-;A,{3k3-l'i' n'bi;, ;"$L (dan berhala-berhala vans

merelca sembah selain Altah tidak rtapat memperkenankan sesuatu

pun bagi mereka) maksudnya adalah, dan tuhan-tuhan yang mereka

seru, yakni y.ang diseru oleh orang-orang kafir, yang selain AllahAzza

wa Jalla, tidak dapat memperkenankan bagi mereka apa pun yang

mereka minta, kecuali seperti meminta air yang dilalcukan oleh orang

yang membukakan kedua telapak tangannya dari kejauhan. Tentu saja

dia tidak akan mendapatkannya, karena air adalah benda yang tidak

merasa dibutuhkan, dan tidak mengetahui bahwa dia diupayakan

untuk sampai ke mulut orang yang memintanya.

Karena itu, Allah SWT berfirman , ';^ (;, (padahat air itu)

maksudnya adalatr, air itu. -9;$ $idak dapat sampai ke mulutnya)

maksudnya adalah, * dq,(tidak dapat sampai ke mulutnya).

Az-Zajjaj berkata, "Maksudnya adalah melainkan seperti

orang yang diperkenankan membukakan kedua telapak tangannya ke

dalam air supaya air itu sampai ke mulutrya, padatral air itu tidak
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dapat memperkenankan. Allah SWT memberitahukan, bahwa doanya

merbka kepada berhala-berhala itu bagaikan seruan orang yang

kehausan kepada air yang menyerunya agfi masuk ke dalam

mulufirya, padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya."

Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalah itu

seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam

air untuk menggenggaurnya, namun ti$ak ada yang dapat

digenggamnya dari air itu- Orang Arab biasa memberi perumpamaan

bagi orang yang tidak dapat mencapai apa yang diupayakannya

dengan perumpamaan orang yang berusaha menggenggam air, seperti
'ungkapan yang dikatakan oleh seorang penyair,

guil;s,rpt U\;tU t4:;r 4.ok *'.*t;
"Rasa cinta yang pernoh ada ontua aht dan dia,

harryalah laksana orangyang menggenggam air dengan tangan."

Penyair lain berkata

Ft;\i Lr; iil ,rrrr SL fi'Jr'Si c'":t nV o,':

" Orang yang menqamanknn kcdtmiaan laksana orang yang

menggenggam air

- yang diffiianati oleh celah-cetah jui-jui tangannya."

Al Farra' berkata, "Sesunggubnya yang dimaksud dengan air

di sini adalatr air sumur, karena sumur adalah tempat penyimpanan air.

Allah SWT menyerupakannya dengan orang yang membukakan

telapak tangannya ke sumur tanpa menciduk. Allah SWT memberikan

perumpamaan ini bagi orang yang berseru kepada selain-Ny4 yaitu

kepada berhala-berhala. "

ga O$fr#ttS'C| (dan doa [ibadahJ orang-orang lmfir itu,

hanyalah sia-sia belaka) maksudnya adalalU seruan dari mereka itu
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sia-sia karena tidak mendapatkan apa-apa dari itu, dan tidak

mendatangkan manfaat apa pun bagi mereka dengan cara apa pun,

bahkan itu hanya merupakan kesia-siaan belaka.

Firman-Ny a: (63 e$ nl-,'It3 efr| O i W-7; $Ianva

lrcpada Atlah-lah sujud [patuhJ segala apayang dilangit dan di bumi,

baik dengan kemauan sendiri atau pun terpaksa). Jika yang dimaksud

dengan zujud di sini adalah makna yang sebenarnya, maka itu adalah

meletakkan dahi di atas tanatr Qantai) sebagai pengagungan yang

disertai dengan ketundukan dan menghinakan diri, dan itu cukup jelas

bagi orang-orang beriman, para malaikat dan golongan jin yang

muslim. Sedangkan bagr ornngiorang kafir, maka tidak tepat

menakrrilkan sujud dengan pengertian yang sebenamya. Jadi, zujud

pada ayat ini harus diartikan dengan makna hak bagi Allah adalah

dizujudi dan itu p6d, hingga zujud itu dilakukan dengan cara zujud

dan lainnya. Atau zujud ini diartilen sebagai ketundukan, karena

kendati orang-orang kafir tidak zujud kepada Allah S!ru, nztmun

mereka tunduk terhadap perintah-Nya, sehingga berlaku pada mereka

ketentuan sehat, sakit, hidup, mati, miskin dankaya.

Pemaknaan ini ditunjukkan oleh kalimat $3 tL$ lOain

dengan lrcmauan sendiri ataupun terpaksa), karena orang'orang kafir

tunduk secara terpaksa, sebagaimana orang-orang beriman iunaut

dengan kemauan sendiri ftepatuhan). Kedua liata ini berada pada

posisi nashabkarenaberfirngsi sebagai mashdor,yalari t'ti ?*3-t
gf @aik dengan ketundukan atas kemauan sendiri kepatuhan atau pun

dengan ketundukan terpaksa). Atau berfrrngsi sebagai hal, yang

maksudnya adalah bficr:lb (aA"t" keadaan patuh atau pun dalarn

keadaan terpaksa).
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Al Farra' berkata, "Ayat ini khusus berkenaan dengan orang-

orang beriman, karena mereka zujud dengan kepatuhan, sementara

sebagian orang-orang kafu zujud secara terpaksa dan takut seperti

halnya orang-orang munafik. Jadi, ayatini diarahkan kepada mereka."

Ada yang mengatakan, bahwa ayat ini berkenaan dengan

orang-orang beriman, bahwa di antara mereka ada yang sujud dengan

kepatuhan, tidak terasa berat sujud baglny4 dan ada juga yang merasa

berat, karena pembebanan kewajiban adalah berat, akan tetapi mereka

mengemban beban berat itu sebagai bentuk keimanan kepada Allah
dan keikhlasan kepada-Nya.

J-\r:it )ffu, ri1lu-o (dan sujud putal bayang-bryangnya di

wabu pagi dan petang hari). fata iy! adalah bayangan. Maksudnya

adatah bayangan manusia yang mengikutinya. Allah menjadikan

bayangan itu sujud pula karena sujudnya sehingga selalu

mengikutinya dan tidak pernah terpisah darinya.

Az-Zajjaj dan Ibnu Al Anbari berkata, "Tidak mustatril Allatr
menjadikan pemahaman bagi bayangan-bayangan yang dengannya

bersujud kepada Allah SWT, sebagaimana Allah menjadikan
pemahaman-pematraman bagr gunung-gunung hingga sibuk bertasbih

kepada-Nya. Maka bayangan orang beiriman 
!,erzujud 

pula kepada

Allah dengan kepatuhan, sementara bayangan orang kafir bersujud

kepada Allah dengan terpaksa"

Penyebutau waktu pagr dan petang hari disebutkan secara

khusus, karena saat ifu bayangan terlihat jelas, dan kedua merupakan

waktu untuk sujud yang diperkirakan, yakni dan bersujud pula

bayangan mereka di kedua waktu itu. Penafsiran tentang kata lliir
(waktu pagi) dan ir;fi @etang hari) telah dipaparkan dalam tafsir

surah AI A'raaf.

l

l
,

A
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Semakna dengan ayat ini adalah firman Allah SWT, ,\t$-trtr

6i-:" fi &t:'?- +fiV qt#l ,i 
^lb 

W- ,u n{ir'&( lnan

apakah mereka tidak memperhatikon segala sesuatu yang telah

diciptalran Allah yang bayangannya berbolak-balik ke kanan dan ke

kiri dalam lreadaan sujud lupadaAllah, sedang mereka berendah diri)
(Qs. An-Nahl [16]: 48).

Penggunaan lafazh *.i'ir3gg1\,4i @egala apa yang dilangit

dan di bumi)secara harfiyah kata {berarti siap4 yakni yang berakal,

adalah karena dominasi yang berakal terhadap yang lain, dan karena

sujud selain yang berakal adalatr karena mengikuti mereka. Di antara

yang menguatkan pemaknaan sujud di sini sebagai kepatuhan adalah

didahulukannya kata i. daripada fi't (yalari 
-'-€JS 

yang

mengkfiususkan, karena sujudnya orang-orang kafir kepada berhala-

berhala mereka cukup jelas. Narr.run mereka tidak tunduk kepada

berhala-berhala sebagaimana mereka tunduk kepada Allah dalam hal-

hal yang mereka akui pada diri mereka bahwa itu dari Allah, yaitu

penciptaan, kehidupan, kematian dan sebagainya.

Firman-Ny ", .r1'{5 o.ii3!l'!.t i 3, (Kataknnlah, "siapakah

Tuhan langfit dan bumi?') Allah SWT memerintatrkan Rasul-Nya agar

menanyakan kepada orang-orang kafir, ,r:'iij o.iiAl tt i, @tapakah

Tuhan langit dan bumi?) Kemudian ketika mereka menyuatakan itu

dan mengakuinya sebagaimana yang dikatakan Allah SWT dalam

firman-Ny a, idii ){t -Lf* 'l}fr ,fr*tS o-5i11 ',tL 31 ;6V uJj

(Dan sungguh jilca kamu tanyakan kepada rnereka, "Siapakoh yang

menciptakan langit dan bumi?" niscaya mereka aknn menia'n,ab,

"semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha
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Mengetahur.') (Qs. Az-Zulfrruf [a3]: 9) dan firman-Nya: &fY d;
':ti$;i 'fiflL'r; (Dan sunggrt jika kanu bertwrya trcpada mereka,

"Siapakah yang menciptakot mereka?" niscaya mereka menjawab,

"Allah.") (Qs. Az-Zukhruf p3l:S7)

Allah SWT memerintahkan Rasulutlah SAW agar menjawab,

frti $ (Jawablah, "Allah') seakan-akan Allah menuturkan jawaban

mereka dan apa yang mereka yakini, karena mereka kemungkinan
mereka berkelit dalarn menjawab rmtuk menghindari konsekwensinya
atas mereka.

KemuEian Allah SWT memerintahkan beliau untuk
menyatakan dalil atas mereka dan membungkam mereka, Allah swr
berfirman, ',q|.ri" n iffi S Gatof*lan uMaka patuttrah lcamu

mengambil pelindung-pelilr&ngmu dsi selain Altah.') pertanyaan ini
adalah pengingkaran, yakni karena Tuhan tmgt dan bumi adalah
Allah seperti yang kalian nyatalcan dan akui. Hal ini seperti yang

diceritakan Allah SWT tentang kalian dengan firman-Nya, t: ri ii,

ir"<,Lfu' @ Pt rf$, {;61:t,>!zs (I{atatrantah, ,siapakah

Yang Empunya langit jang tujuh don yory Empwrya Arsy yang
besar?" Merelca akan menjawab, ,,Keptnqnor Allah.") (es. es. Al
Mu'minuun [23]: s6-87) Lalu mengapa kalian menjadikan penolong-
penolong yang lemah bagi kalian selain-Nya?

ff 'fr*\ 'ifig { @odahat mereka tidak menguasai

kemanfaatan bagi diri mereka sendiri) yang bisa mereka manfaatkan.

f, {; (dan tidak [pulal kemudhoatan) yang bisa

menimbulkan madharat bagi selain mereka, atau mencegah madharat
dari diri mereka sendiri. Lalu bagaimana bisa kalian mengharapkan
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manfaat dan madharat dari mereka, padahal mereka tidak mengUasai

kedua hal inr bagi diri mereka sendiri, apalag untuk selain diri

mereka. Katimat ini berada pada posisi naslub *bagai hal'

Kemudian Allah swT me,mberikan perumpamaan tentang

mereka, dan memerintahkan Rasut-Nya SAW rmtuk mengatakannya

kepada merek4 Allah SwT berfirman, '4;!(t St'li ,ei3- ii
(Katakanlah "Adakah sama orang b*a dn ymrg dapat melihat')

maksudnya adalah, apakah sama orang yang brfra menge,nai agamanya

dan dia l(afif, dengan orang yang dryat melihat mengenai agamanya

dan orang yang mentatrhidkan Allah? Ymg pcrtama tidak mengetatrui

apa yang diwajibkan atasnya, seaangtan yang kedua mengetahui ihr.

Ibnu Muhaishin, Abu Bakar, Al A'mas5r, Hamzah dan Al

Kisa.i membacanya ;116 br&t €-F- # if (aau samakah gelap

gulita dan terang benderory),-.de,lrgan huruf ry'. Sedangkan ulama'

lainnya membacanya iiiri t r;lGf t O-#.1i if Oengan huruf /a'. Abu

Ubaid dalam lralini lebih me,milih qba'ahvmg$ara

Yang dimaksud dengan ,sqa atlf Qrcgelapan) adalah

keknfinan, dan yang dimaksud d€ngAn i'th 1terory benderang) adalatl

keimanan. Pertanyaan ini scbagai qielm dan dampratan, yakni

bagaimana mrmgf,in keduanya sama padabalimgptlah berbeda antara

yang buta dengan yang dapatmelihan, dan atrfakegelapan dan terang

benderang.

Bentnk tunggal pada kata ilt 1terory benderang) dan bentuk

jasrak pada kata 3;ltfi gzgelq@r), karena jalan kebenaran hanya

satrr, tidak beragam, seaangtan jalan kebatilm sangat banyak, tidak

terbatas.
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.r{S W'k} $-W i\ (ap akah mer e ka me ni adikan b e b er ap a

sehttu bagi Attah yang dapat menciptakon seperti ciptaan-Nya). Kata

f ai sini bermakna ,Ji dm hamzah. Maksudnya adalatr N tki',f.

,i6ri rsae itf..,} (bahkan, apakah mereka menjadikan beberapa sekutu

bagi Ailah yang dapat menciptakan seperti ciptaan-Nya). Pertanyaan

di sini sebagai pengingkaran terhadap kejadiannya.

Ibnu Al Anbari berkata, "Maknanya adalah apakatr mereka

menjadikan beberapa sekutu bagi Altah yang dapat menciptakan

seperti apl yarrlg diciptakan Allah sehingga bagi mereka serupalah

ciptaan para sekutu itu dengan ciptaan Allah. Yakni perkaranya

tidaklah demikian sehingga samar bagi mereka, akan tetapi apabila

mereka b"rpikit dengan akal, mereka akan mendapati hanya Allah saja

yang menciptakan, sedangkan semua yang mereka jadikan sekutg itu

tidak dapat menciptakan apapun."

Kalimat .ng{ W Oong dapat merrciptakan seperti ciptaan-

Nya) beruda pada posisi noshob karena berfrrngsi sebagai sifat untuk

kata k; (beberapa sehttu), maknanya adalah mereka tidak

menciptakan sekutu-sekutu bug Allah yang disifati dapat

menciptakan seperti ciptaan-Nya

'id;, @ehingga serupa) maksudnya adalab meqiadi serupa

dengan sebab ifrr. i# ?fi $rar- ciptaan itu rnerutrut pandangan

merelca), sehingga dengan begitu para sekutu itu berhak mendapat

ibadah dari merek4 bahkan sebenarnya mereka menj?rdikan berhala-

berhala dan serupanya sebagai sekutu bagi-Nya. Padahal tidak

semestinya itu terjadi.
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Kemudian Allah SWT memerintahkan beliau untuk

menjelaskan kebenaran kepada mereka dan menunjukkan jalan yang

benar, Allah swT berfirman, 4p {a*frrt & (karakanlah, "Allah

adalah Pencipta segala sesuatu').4pu p.rn itu, tidak ada Tuhan lain

yang bersekutu dengan-Nya dalam hal itu dengan cara apa pun.

Az-7anaj berkata, "Maknanya adalatr Allah SWT adalatl

pencipta segala sesuattr yang layak sebagai makhluk. Tidal&ah Anda

lihat bahwa Allah adalah sesuatl rymun Dia bukan makhluk."

Lfl'fr (dan Dia-lah Tulun Yang Maha Esa), maksudnya

adatah Dia adalah Tuhan yang Tunggal dengan ketuhananNya ftdt
(tagi Maha Perkasa) maksudnya adalab Maha Perkasa terhadap

selain-Nya,' sehingga segala sesuatu selain-Nya berada di bawah

ketuhanan-Nya dan kekuasaan-Nya

Kemudian Allah SWT memberikan perumpatnaan lain tentang

kebenaran beserta rangfuimnya dan kebat'rlan beserta rangkaiannya,

Allah pnn berfinnan, /& -#tr O$ @Uah telah menurunkan air

thujanl dtri l@tgit) mak$ldnya adalab Altah menunrnkan hujan dari

arah langit.

Bentuk nakirah (rmdefinitif) di sini dimalrsudkan trntuk

menunjulckan banyak atau jenis.

W g6 (maka mengalirlah air di lembahJembah). Kata

\:$ 
"aa^n 

b€ntuk jamak dar 1tj (e,mbah), yaitu setiap celatr di

antara dua gunung dan sejenisnya.

Abu Ali Al Farisi berkatq "Kami tidak mengetahui ada bentuk
jf,5 y*g mengikuti bentuk jamak ilif sehin ini. Seakan-akan kata itu
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dibawakan kepada bentuk Ja.l sehingga jamaknya adalah iijf seperti

kata ia;" aar, 
"ei.lf.Ini seperti ,Kfia iet yang dibawakan kepada

bentuk .,pd sehingga bentuk jemaknya mengikuti potu ir;i't, seperti

kata@dan iej! begitu juga dengan kataul;.,h dan Ur.p(, serta kata

'qA>t dan')At dan'-g.'.z dan'gri.

Pada kalimat W gG (naka mengalirlah air di lembah-

lembah) terkandung perluasan cakupan makn4 yakni 6:i6 Jr-

(mengalirkan airnya). "

Lebih jauh dia berkata, "Makna ir*(merutrut ularannya)

adalatr W *r(menurut kadar aimya), karena lembah-lembatr itu

tidak mengalir sendiri."

At Wahidi berkata, *iiriir adalah kadar sesuatu. Maknanya

adalah menwut kadar airnya. Jika lembalrnya kecil maka airnya

sedikit, dan bila lembahnya lebar maka airnya banyak."

Dalam Al Kasysyafdisebutkan, " 62{l',yabi dengan kadarnya

yang diketahui Allah, batrwa itu bermanfaat bagi mereka yang

dihujani lagi tidak madharat bagi mereka."

Ibnu Al Anbari berkata, *Allah SWT menyerupakan turunnya

Al Qur'an yang mengandung petunjuk dan penjelasan dengan

turunnya hujan, karena manfaat tunmnya Al Qur'an mencakup umum

seperti cakupan manfaat turunnya hujan. Allah SWT menyerupakan

lembah-lembah dengan hati, karena lembah merupakan tempat

berdiamnya air sebagaimana Al Qur'an dan keimanan bertempat di
dalam hati orang-orang yang beriman."
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li,S ( .$ Wt """" (mapa arus itu memba rya buih yang

mengembang). ytata '4}r uaaun busa putih yang mengambang di atas

permukaan air, disebut juga 'rriiir Guih) aarr'AV! (buih atau busa).

Sedangkan O.rlr aaalah yang tinggr meninggi di atas air'

Az-Zajiaj berkata, 'Maksudnya adalatr yang mengapung di

atas air."

Yang lain mengatakan, barrwa tambatran yang disebabkan

gelembungnya. Kata ini berasal dari i.i- - {s yarrg berarti -^:t;

(bertambah). Maksudnya di sini adalah menyerupakan kekufuran

dengan buih yang mengapung di atas air, karena buih itu rnenghilalg

dan menempel pada dinding-dinding lembah lalu disirnakan angin'

Demikian pula lenyapnya kekufi'ran.

Perumpamaan yang pertama telah sernpurna, kemudian Allah

SWT menjelaskan perumpamaan kedua dengan berfinPan, 3tAU

)6Ag$i gan dari apa [togamJ yang mereka lebur dalam api).Kata

;ra @ada kalimat $, yakni 6 b) sebagai permulaan pemtatasan,

yakni darinya bermulanya buih seperti buih air, atau untuk

menunjukkan bagian. Maknanya adalah dan sebagiannya adalah buih

seperti itu. Kata gantinya ditujukan kepada manusia. Disamarkannya

di sini kendati sebelumnya tidak disebutkan karena sudah dianggap

cukup jelas. Seperti itu pengertiannya berdasarkan qira'ah 'utbi

dengan hurufyc'di awal. Ini adalah qira'ah Humaid, Ibnu Muhaishin,

Al A'masy, Hamzah, Al Kisa'i dan Hafsh. Sedangkan yang lain

inenbacanya dengan huruf ta' mukhathab (b\4:A. Abu Ubaid dalam

hal ini lebih memll\h qira'ah yang pertama. Makna qira'ah kedua

adalah dan dari apa yang kalian lebur dalam api lalu meleleh.
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y-b i6)j luntuk membuot perhiasaan) maksudnya adalatr,

untuk mengupayakan pembuatan perhiasaan yang dengannya kalian

berhias dan memperindah diri, seperti emas dan perak.

8 J (atau alat-alat) maksudnya adalatr, atau untuk membuat

alat-alat yang kalian'gunakan seperti bejana-bejana (wadatr-wadatr)

dan perkakas-perkakas yang dibuat dari besi, tembaga, kuningan dan

timatr.

fi, ";J @da [pulal buihnya seperti buih arus itu). Yang

dimaksud dengan buih di sini adalah kotorannya, karena kotorannya

itu naik ke atas bagran yang dilebur sebagaimana naiknya buih ke atas

permukaan air. Kata ganti pada kalimat ,{afi kembali kepada q$63

(buih yang mengembang). Marfu'-tya latailt oij 
l<arcna sebagai

mubtada', dan Hnbar-nya adalah: 
'itil.i$ 

@pa yang merelm lebur).

'JE)ij '65i 'if ii?- Jsy{{ ge*ikiantah Attah membuat

perumpamaan [bagiJ yang benar dan yang bathil) maksudnya adalatr,

seperti penrmpamuum yang indah itulah Allah memberikan
perumpama:m yang hak dan perumpamaan yang bathil.

Kemudian Allah membagi perumpamzuur itu dengan

berfirman, f\"* 5!i irjl ft @doprrn buih, akan hilang sebagai

sesuatu yang tak ada harganya).Kata i\1*dibentuk dari - $jrV
it;*, u*inya lembatr itu membuang kotoran dan buih.

Al Farra' berkata, "i6Jt adalah pembuangan. Kata ini

dibenhrk dari;tii i'6L ,sljt'|tr- *tfiyulembah itu membua4g buih
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sebagai bagran yang tak berguna' Jadi, kata ifdr di sini seperti halnya

'rritir p.rit;."

Demikian juga pendapat yang dikatakan oleh Abu Amr bin Al

Ala'.

Abu ubaidah menceritakan" batrwa dia mendengar Ru'bah

membaca |-ilLdeng*'rr4.

Abu ubaidah berkata, *Kalimat 'tli't 
">bf 

artinya adalatr

membuang buihnya, sedangt<an kalimat ?6iJr ei-1t'dr+l artinya

adatah"angin itu membelah awan."

Abu Hatim berkata, "Tidak boleh membaca dengan qira'ah

Ru'balU karena dia makan tikus."

Perlu diketahui, bahwa letak penrmpamaan antdra kedua buih

pada itrl yakni yang dibawaoleh aliran sgngai dengan buih yang naik

pada benda-benda'yang dilebgr, bahwa ketika tanah bercampur

dengan air, maka mrurcullah buih yang menaik ke permukaannya.

Demikian juga benda-benda yang dileburkan dengan api, karena

aslinya adalatr barang tambang yang berada dalarn tanatr yang

tercampur dengan tanab- Bila dilebur maka tanah yang

mencampurinya ihr mencari kotoran yang naik ke permtrkaannya.

,-;()1 U:- 
(, €1i @dopun yang memberi manfaat kepada

manusia)maksudnya adalah, yang bermanfaat bagi manusia adalatr air

bersih dan bagian yang lebur dan tidak lagi bercarnpur dengan
ekotoran. e

4l$ ,t iK:j (maka dia tetap di bumi) ma\zudnva adalah,

tetap di dalam bumi, airnya akan me:rgalir pada sahuan tanah
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sehingga dimanfaatkan oleh manusi4 sedangkan yang dilebur dari

benda-benda tambah itu dijadikan perhiasan dan perkakas (alat-alat).

Kedua perumpamaan ini Allah kemukakan berkenaan dengan

kebenaran dan kebathilan. Allah mengatakan, bahwa kebathilan itu,
kendati terkadang tampak di atas kebenaran pada sebagian kondisi,

namun Allah SWT akan menghapuskan dan membatalkannya serta

menjadikan akibatnya bagi kebenaran dan para pelaku kebenaran,

seperti halnya buih yang mengapung di permukaan air yang dialirkan
oleh air dan mengumpul. Begitu juga halnya kotoran pada benda-

benda tambang, kendatipun mengapung, nzunun tiupan proses

peleburan akan membuangnya, demikian perumpamrnn tentang

kebathilan. Sedangkan air yang dimanfaatkan oleh .manusia dan

menumbuhkan ianaman, akan tetap di dalaln tanah. Demikian juga

sari dari benda-benda tambang akan tetap murni tanpa dicampuri
kotoran. Demikianlah penrmpamaan kebenaran.

Az-Zanaj berkata, "Perumpamaan orang beriman dan
keyakinan serta manfaat keimanannya adalah seperti air ini yang

bermanfaat menumbuhkan tanaman bumi dan bermanfaat bagi

kehidupan segala sesuatu, dan seperti manfaat perak, emas dan semua

benda tambang karena manfaat semuanya tetap ada padanya.

Sedangkan perumpamqan orang kafir dan kekufurannya adalah seperti

buih yang sirna dengan sia-sia, dan seperti halnya kotoran besi, perak,

emas dan benda tambah lainnya yang dikeluarkan oleh api saat

dilebur, yaitu bagian yang tidak ada manfaatrya."

Kami telatr mengemukakan hadirc dari Ibnu Al Anbari, bahwa
dia menyerupakan turunnya Al Qur'an dan seterusnya, yang mana itu
dijadikan sebagai perumpamaan yang disebutkan Allah mengenai Al
Qur'an.
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Jt<$Xle.;;-i$K@emtktantahAllahmembuatperumpamaan-

perumpamaan) maksudnya adalah, seperti perumpzlmaan yang indah

itulah Allah membuat perumpamaan-perumpam.aal pada setiap

masalah karena kesempurnaan p-enjagaan-Nya terhadap para hamba-

Nya dan kelembutan-Nya terhadap mereka. Ini juga berfungsi sebagai

penguat firman-Nya: J\lii 3;i1 
t;"1 J.*- itK ldemtkianlah Allah

membuat perumpamaan [bagiJ yang benqr danyang bathit).

Kemudian Allah SWT menjelaskan 'siapa yang diberi

perumpamaan kebenaran.dan perumpamaan kebathilan di antara para

hambanya. Allah SWT berfirman mengeqpi siapa yang diberi

perumpamaan kebenaran: 6;iii r{ltA;n iJD @ast orang-orang

yang mernenuhi seruan Tuhamnya [disediakanJ pembalasan yang

baik) maksudnya adalah, menerima seruan-Nya ketika menyeru

mereka untuk mengesakan-Ny4 membenarkan para nabi-Nya dan

mengamalkan syariat-syariat-Nya

Kata $*iji adalatr sifat untuk maushuf yang dibuang, yakni

I

j
.I
:I

it
fl
,l

.,1

fl

,;-i&'U.,#t (pembalasan yang baik), yaitu surga.

Kemudian bagi siapa yang Atlah berikan penrmpzlmaan

kebathilan Atlah berfirman: l*#;f 6-li'r'@o, orang-orang yang

tidak memenuhi) seruan-Nya kepada apa yang mereka diseru

kepadanya. Kata maushul (sambung) ini berfungsi sebagai mubtada',

sedangkan Hubar-nya adalah kalimat syarat, yaitu ,r-r'ii,tg # 4t i
l# (sekiranya mereka mempunyai semua tkekayaanl yang ada'di

bumi), yaitu semua bentuk harta yang bisa dimiliki oleh para hamba.

Mereka mengrrmpulkannya sehingga tidak ada yang keluar dari

kepemilikan mereka
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,U i;lU) (dan [ditambahJ sebarryak rsi bumi itu tagi

besertanya) maksudnya adalah, seperti yang ada di bumi semuanya,

lalu digabungkan dengan itu.

? c,zotl

"p, b1i5l (niscaya mereka akan menebus dirfurya dengan

lrekayaan iA maksudnya adalalu dengan seluruh harta yang

dikumpulkan beserta tambahannya yang disebutkan tadi, yaitu

sebanyak isi bumi beserta sebanyak itu pula. Maknanya adalah

niscaya mereka akan menebus diri mereka dengan itu demi

membebaskan diri mereka dari adzab besar dan huru hara yang

dahsyat.

Kemudian Allah SWT menjelaskan apa yang Allah sediakan

untuk merek4 Allah berfirman: "ryi <o*"7-orang ifz) maksudnya

adalah, orang-orang yang tidak memenuhi seruan-Nya.

jfli f, ? (disediakon bagturya hisab yang buruk). Az-

Zajjaj berkata, "Mereka memperoleh hisab yang buruk karena

kekufuran mereka menggugurkan perbuatan-perbuatan rirereka."

Sementara ulama yang lain berkat4 "Hisab yang buruk adalah

perdebatan saat hisab. "

Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah penghisaban

seseorang dengan seluruh dosanya, dimana tidak ada sedikit pun dari

itu yang diampuni.

S'. zz -2. .i..
tr ;+;rW (dan tempat kediaman mereka ialah iahanam)

maksudnya adalah, tempat kembalinya mereka adalah neraka

jahannam.
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'!4$ ,$ (dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman)

maksudnya adalah, tempat tinggal yang mereka bertempat di

dalamnya. Lafa^yang dililrususkan dengan celaan ini dibuang.

AMurrazzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan

Abu Asy-Syail*r meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya,

\fr4 t3; 3fii 'Hj 
"51 

'; (Dialah ruhan vans

memperl'ihatkan kilat kcpadamu untuk menimbulkan kctahttan dan

hwapan), dia berkata 'Maksudnya adatah untuk menimbulkan

ketakutan kepada musafir sehingga dia taln$ akan derita dan

kesulitannya, dan rmtuk menimbulkan harapan bagr yang muqim

(tidak musafir) sehingga mengharapkan rezeki dad Altah dan

mengharapkan keberkahan hujan dan manfaatnya."

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Al Hasan' dia berkata'

"Maksudnya adalah untuk menimbulkan rasa takut bagi mereka yang

sedang di luat dm unnrk menimbulkm harapan bagi mueka yang di

dard."

Abu Asy-Sl"aikn meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, dia

berkata, "Ketakutan itu adalah petir-petir yang ditakuti, sedangkan

hrryan itu dalah hqian."

AM bh llumaid, Ibnu Jrir, Ibnu Al Mrmdzir, Ibnu Abi

Hatim, Abu Asy-Spik[ Al Kharai&i dalam Maksim Al Affilaq dan

Al Baih4qi'dalam &;rlran.lrla meriwayatkan dari beberapa jalur dari

Ali bin Abi Thalib, dia berkata, * -/'r7fi adalah cemeti-cemeti api di

tangan para malaikat awan untuk menggiring awan."

Diriwayatkan dari sejumlah ulama salaf yang senada dengan

ini dan yang menyelisihinya Kami telatr mengemukakan sebagiannya

di dalacr suratr Al Baqarah
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Ahmad meriwayatkan dari seorang syailfi daxi bani Ghifar
yang pemah Rasulullah SAW, dia berkata 'e[ku
mendengar Rasulullatr SAW bersabda: '#i 'rN ,+6,ilt 1"g 3Ur bl

gr,!*';;l A;asi ,Ft lSesungutuya Allah menciptakon &ean

lalu mttan itu berbicara dengan perkataan yang bagus dan tertawa

dengan tmta yang bagus).-n

Ada yang mengatakan, batrwa yang dimakzud dengan

bicaranya adalatr guruh, dan tawanya adalatr kilat.

Diriwayatkan secara shahih oleh Ahmad, At-Tirmidzi, An-
Nasa'i dalam At Yaum wa At-Laitah, serta Al Hakim dalam Al
Mustadrak dari hadits Ibnu Umar, dia berkata, "Apabila Rasulutlatr

SAW mendengar guruh dan petir- beliau mengucapkan" $ik, Si
U; +? ,i|6,t ,:+rt 

'<ti, ii ,1#. (ya Ailata jangantah Engkau

matikan lrami dengan kcmurkaan-Mu jangan pula Englwt binasakan
kami dengan adzab-Mu dmfinemgilahkami sebelun itu).-ell

Diriwayatkan oleh Al Uqaili iia nen-dha'if-kamy+, serta

Ibnu Mardawaih dari Abu Hurairab di'a berkatq *Rasulullah SAW
bersaua: i? ri,*ri..b'u',#t r? J6 .rrJ g't*'Ci+r;Jr it b:;
3;St i*-U5 Sblt iiyX2 ,fi 'u '5;t f,,nAan merciptakan alan,

n shahth.
HR Ahmad (5t435).
Hadits ini dicantumkan oteh AI llaitsami ,ta.lgl'if. Al Majma' Qf2lq dm dia

berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahma{ sedangkan para perawinya adalah
perawi Ash-Shahih;'

ts Dha'iy
HR. Ahmad Qll00);At-Tirmidzi (3a50); Al Hakim g2S6);An-Nasa'i (Anot At

Yawt wa Al-Lailala hal. 5 l8).
Di dalam sanadnya terdapat Abu lv{athar yang dikatakan'munkar oleh Adz-

Dzahabi, sementara Ibnu Hajar mengatakmnya tidalc dikenal.
At-Tirmidzi berkata, "HadiB ir,d ghuib.,,
Al Hakim menilai hadits ini shahih dan pendapatnya ini disetujui oleh Adz-

Dzahabi.
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kemudian menurunkan air di dalamnya, mala tidak ada sesuatu pun

yang lebih indah dari tawanya, dan tidak oda yang lebih indah dari

bicaranya. Bicaranya adalah guruh dan tawanya adalah kilat).-ea

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, bahwa

Khuzaimah bin Tsabit 
-bukan 

orang Anshar-, bertanya kepa{a

Rasulu1tah SAW tentang penciptaan. awan, beliau pun bersabda: o!

,:, rilt L37. & ti$ ,$tY yt e ,aittir 'e'r" *iit ,$ tsit ista

|;* ,O til: ,e'rb3 (Sesungguhrrya ada malaiknt yang ditugasi

menghimpun yang jauh dan merapatftan yang deftnt, sementara

tangannya [memegangJ cemeti. Bila dia naik maka [avvan itu]

mengeluarlan Hlat, bita dia membentak maka [av'an ituJ berguruh,

dan bila dia memuhtl maka (av'an itu) berpeti)-"es

Diriwayatkan oteh Ahmad, At-Tirmidzi -dia met-shahih-

kannya-, An-Nasali, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Abu Asy-

syail*r dalam Al Aztwmah, Ibnu Mardawaih, Abu Nu'aim dalam Ad-

Dalail, dan Adh-Dhiya' dalam At Mufthtarah; dari Ibnu Abbas, dia

berkata, "Orang-orang Yatrudi datang kepada Rasulullah SAW lalu

berkat4 'Wahai Abu Al Qasim, sesungguhnya kami akan menanyakan

kepadamu tentang lima hal. Jika engkau memberitahukan kami, maka

kami tahu batrwa engkau seorang nabi dan kami akan mengikutimu'.

Lalu beliau pun mengangkat sumpah atas mereka sebagaimana Israil

mengangkat sumpah atas anak-analarya, yaitu dengln berkata: .J'tnt

,trj JF 6 (Attah adalah saksi terhaclap apa yang kita ucapkan [inr])'

Lalu beliau' bersabdat l-d6 (Utarakanlah)- Mereka berkata,

'Beritatrulah kami tentang tanda seorang nabi'. Beliau bersabda, ?$

& ?qliiti? (Kedua matanya tidur tapi hatinya tidaktidur). Mereka

% Takhrii-nya telah dikemukakan.
,, Saya 6ehm menemukannyq kemrmgkinan Ibnu Mardawai meriwayatkannya

sendirian, sedangkan setiap yang diriwayatkannya secara gharib adalah dha'if.
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berkata lagi, 'Beritahulah kami, bagaimana proses bayi menjadi
perempuan dan bagaimana prosesnya menjadi laki-laki?' Beliau
bersabda, af;st ir;'te riy, ,U;\1 afpt iv Sl.lt iu, to s$ ,gGt;lr ,g;X

*1 ,S+1tic lXeduo air bertemu [moni dan ovumJ. Bila mani si laki-

laki mendominasi ovum si wanita molca analotya laki-laki, dan bila
ovum sf wanita mendominasi mani si laki-laki mafo analotya

perempuan). Mereka berkata lagi, "Beritahulah kami tentang apa yang

diharamkan Israil' atas dirinya sendiri'. Beliau bersabda: 6*;- otg

W;i 'ry; ,-,yli ny- t?i *? iqjf )r 'q"rr- t* 5.'# 16t G?
(Beliau pernah menderita penyakit encok kemudian beliau tidak
menemuknn sesuatu yang cocok funtuk mengobatinyal keeuali susu

ini dan itu [malounya adalah untaJ, maka sejak itu di
hararnlan). Mereka berkata lagi, 'Beritahulah kalni, apa itu guruh?,

Beliau bersabda: y. -ri $ i,2ttt:F4 9rQ .rr;"lJq ,Fi lnt . ,N";y-u-jlt,

?ot trJ * [ifr;tAr'(Satah sattt matainot )uot ,on, ditugaskan

menangani awan, tangannya memegang cemeti api, untuk mengawal
awan dan menggiringnya ke arah yang diperintahkan Atlah). Mereka
berkata lagi, 'Lalu suzrra apa yang kita dengar ini?' Beliau menjawab:
'ti1.o (suaranya). Mereka berkat4 'Engkau benar. Tinggal satu lagi,

dan bila engkau memberitatru kami maka kami mengikutimu.
sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun kecualinya ada malaikat
yang mendatanginya membawakan berita. Beritahulah kami siapa

temanmu itu?' Beliau menjawab: i-k giOrill. Mereka berkat4 .Jibril*

itu menurunkan kehanc**, ,"*rrogan dan adzab. Dia itu musuh
kafiri. seandainya engkau mengatakan'Mikail yang menurunkan
rahmat, tumbuhan dan hujan, tentu (kami mengiutimu),.
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Lalu Allah SwT menurunkant ',y#.(Si 5(6 :i; (Katakanlah,

"Barang siapa meniadi musuh Jibril...) (Qs' Al Baqaratr l2):97))'e6

Al Bul'rhari dalam At Adab Al Mufrad,Ibnu Abi Ad-Dunya

dalam Al Mathar dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

bahwa apabila dia mendengar suara guruh maka dia membaca doa:

{'*p ,sit'ot;i, (Maha Suci Tuhanyang engkau mensucikan-Nya),

dan dia berkat4 "sestrngguhnya guruh adalah malaikat yang

membentak hujan sebagaimana penggembala yang membentak

karnbingnya.l'

Diriwayatkan juga menyerupai ini dari Ibnu Abbas dari jalur-

jalur lainnya.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa

guruh adalah surra malaikat. Demikian juga yang diriwayatkan oleh

Abu Asy-Syaikh dari IbnuUmar.

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, dia berkata, "Guruh adalah malaikat yang bernama'Glt, 6a1

swranya itu adalah tasbihnya. Bila bentakannya keras, maka mampu

menembus awan dan dia pun menyebar karena takut kepadanya

sehingga mengeluarkan petir dari sela-selanya."

Ibnu Abi Hatim, Al Khaxaithi dan Abu Asy-Syaikh dalatrL Al
Azhamah meriwayatkan dari Abu Imran Al Jauni, dia berkata,

"sesungguhnya ada beberapa lautan api di bawah futy, dari sanalah

asal petir."

Abu Asy-Syaikh r4eriwayatkan dari As-Suddi, dia berkata,

"Petir adalatr api."

% shohth.
HR. Ahmad (1D74) danAt-Tirmidzi (3117).
Hadits ini dinilai sltahih oleh Al Albani dalwn Ash-Shahibah (1872).

8s0"' TAFSIR FATHUT QADIR



Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu

Abbas mengenai firman-Nyu, )qi#'it @" Dia-tah Tuhan Yang

Maha kcras siksa-Nyo), diaberkata, "Makzudnya adalah sangat kuat."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ali, dia berkata, "Maksudnya

adalah sangat keras hulcuman-Nya"

Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan darinya

mengenai firman-Ny4 '6fr':;'it, aia b€rkata, "Maksudnya adalah

kalimat tauhid 'laa ilaaho illallaah (tidak ada Tuhan selain Allah)'."

Abdurrazzaq, Al Firyabi, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrmdzir, Ibnu

Abi Hatim, Abu Asy-Syai}h dan Al Baihaqr dalam Al Asma'waAsh-
Shifat meriwayatkan dari beberapa jalur dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nyq ',#'i;" dia berkata, "Maksudnya adalah syatradat bahwa

tidakada Tuhan selain Allah.'

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ali mengenai firman-Nya, {1

-4'jti3l6) '&)-ffi 3y 6{+18 (melainkan seperti orang yang

membakakan kcdua telapak tangattrya kc dalam air supaya sampai

air ke mulutnya, padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya), dia .

berkata "Ketika seofturg yang kehausan mengulurkan tangannya ke

sumur untuk mengangkat air ke mulutnyq maka air itu tidak akml

sampai ke mulutnya."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrmdzir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-
Syailfi meriwayatkan dari Ibnu Abbas ayat ini, dia berkata,

"Ini perumpamaan orang muryrik yang menyembatr yang lain di
samping menyembatr Allah. Penrmpamaan itu seperti seseorang yang

kehausan yang dalam bayangannya melihat air di kejauhan, lalu dia
ingin meraihnya namun tidak dapat menjangkaurya."
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Abu Asy-Syaikh meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya,

'*.A6$t'ii r9i5-,5 (Katakanlah, 'Adakah sama orang buta danyang

dapat melihot'), dia berkatq, "Maksudnya adalah omng beriman dan

orang kafir."

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

Syaikh meriwayatkan darinya mengenai firman-Ny a, /.C -,15 Ad;
(Allah telah menurunknn air fhujanJ dari langif), dia berkata, "Ini
penrmpammn yang dikemukakan Allah yang mencakup hati

mengenai kadar keyakinan dan keraguannya. Amal orang yang ragu

tidak akan berguna, sedangkan yang yakin maka akan berguna bagi

pemiliknya. Sedanskan firman-Ny 4 43* $ii{lit| (Adapun buih,

alran hilang sebagai sesuatu yang tak ada hargarrya) maksudnya

adatah, keraguan. $<ii A|K:5 ,;6it:-(. (73 @aoprn yans memberi

manfaat kepada .manusia, maka dia tetap di bumi) maksudnya adalah,

keyakinan. Ini seperti halnya perhiasan di dalam api, dimana intinya

diambil sementara yang buruknya ditingalkan, maka demikian juga

Allah menerima yang yakin dan meninggalkan yang ragu."

Mereka juga meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya,

6:+'d-'5 :JG (maka mengalirlah air di lembah-lembah merurut

uiurorryo), dia berkata, "Yang kecil sesuai kadar kecilny4 dan yang

besar sesuai kadar besamya."

,Ji @ $:'..ii't'-1;t filClU1|;S !;ii,q) u,alL$:fii )3. ;i #
Jt;J.rrr'i'Jv,'ole-t5:6@|#i'iir{;s*eoiit

V&A;r5',(4i;;ri,5:5 v$;i{,},({r"#J<;r:,z"
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oSrilj'Ji;J.*fri 1tr <,i6-' -*L )i'4 ;;t 
"G 

;fi-

"Adahah orang yang tnengetahui bahwa apa yang diturunkan

kepadamu dari Tuhanmu itu benar samtt dengan orang yang buta?

Hanyalah orang-orang yang berahal saia yang dapat mengambil

pelajaran, $aitu) orang-orang yang memenuhiianiiAllah dan tidak

mirusak pefianjian, dan orang-orang yang menghubungkan apa-

apayangAllah perintahkan supaya dihabungkan, dan mereka takut

kepada Tuhannya dan takut kepiada hisab yang buruh Dan orang-

orung yang sabar karena mcncari keridhaan Tuhannya, mendirikan

shalat, dan menafkahkan sebagian rezekiyang Kami berikan

kepada mereka, seegra sembunyi atau terang-terangan serta

menolak kejahatan dengan kehaikan; orang-orang itulah yang

mcndapat tempat kesudah.an (yang batU, (yaitu) surga Adn yang

iereka masuk ke dalamnya betsama-sama dengan orang4rrang

yang shalih dari bapah-bapaknya, isteri-isterinya dan anak

cucunya, sedang malaikat-malaihat masuk ke tempat-tempat meteka

dari semua pintu; (sambil mengucapkan),'salamun alaikum bima

s hab artum [kes elamatan atasmu berkat kes abaranmuJ'. Maka

alangkah baiknya tempat kesudahan itu Orang-oroog youg

merusak janjiAllah setelah diikrarkan dengan teguh dan

memutus kan apa4rpa yang Atlah perintahkan supaya dih.ubungkan

dan mengadakan herruakan di bumi, orang-orang itulah yang

)\::$;;'{,i:3$?Ai.ib$rt
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memperoleh kutukan dan bagi ntereka tempat kediaman yang buruk

, (lahannam)." (Qs. Ar-Ra'd [13]: 19-25)

Hrxaf haraahftata tanya) pada kalimat t;*l gao*on orang

yang mengetahui) berfungsi sebdgai pengingkaran terhadap orang

yang meragukan perumpamaan antara orang yang mengetahui, dimana

Allah SWT menurunkan kebenaran yang tidak mengandung keraguan

di dalamnya, yaitu Al Qur'an, kepada Rasulullatr sAw, dengan

perantaraan orang buta yang tidak mengetah-ui itu. Karena kondisi

keduanya sangat jauh berbeda, seperti jauhnya perbedaan antara air

dengan buih, dan seperti jauhnya perbedaan antara kotoran Sari benda

tambang dengan benda tambang yang murni

Kemudian Allah SWT menjelaskan, hanya orang-orang yang

berakal saja yang dapat memahami perbedaan antara kedua

kedudukan itu dan jatrhrya perbedaan antara keduanya. Allah pun

berfirinan, #'ii gl'lSct(harryalah orang-orang yang berakal saja

yang dapat mengambit pelaiaran).

Setelah mensifati mereka dengan sifat-sifat terpuji, Allah pun

berfirman: $i *,i$"_u-$i Cf"it"l orang-orang yang memenuhi ianji

Allah) maksudnya adalah, janji yang telah dinyatakan antara mereka

dengan Tuhan merek4 atau antara sesamaparahamba.

',# ifi- *: @an tidak merusak perianjian) maksudnya

adalah, mereka tidak akan merusak perjanjian yang telah diikatkan

pada diri mereka, dan mereka menegUhkannya dengan keimanan dan

sebagainya. Ini adalah bentuk ungkapan umum setelah yang khusus,

karena kata '$! mencakup segala yang diwajibkan hamba atas

dirinya, seperti nadzan dan sebagainya. Bisa juga sebaliknya yaitu
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pengkfiususan setelatr yang umum, dimana kata 3q;lr dimaksud

sebagai janji-janji terhadap Allah, yaitu semua perintatr dan larangan-

Nya yang ditetapkan atas para hamba-Nya, dan ini mencakup

kewajiban-kewajiban yang diwajfuq hamba atas dirinya sendiri.

Sedangkan yang dimaksud denean l#: adalah janji yang

diambil Allah dari para hamba-Nya tetitca mengeluarkan mereka dari

tulang punggung Adam saat di alam benih yang disebutkan dalam

74'u lt:'tl i5 Par, [ingattahJ, tretika

Tufuinmu mengeluorkan futwuttor anak-anak Adam) (Qs. Al A'raaf

l7l:172).

Firman-Nya , #;6 +'31i ';1T,i,|a.rri| @r, orans-orang

yang menghubungkan apa-apa.yang AAah perinahknt supnya

dihubungkan). Secara tekstual, ayat ini mencakup semtra yang

diperintahkan Allah unhrk dihubungkan dan larmgan memutuskan

hak-hak Allah dan hak-hak para hamba-Nyq terlebih lagi silaturatrim.

Banyak atrli tafsir yang hanya membatasinya pada silatwatrim,

padahal redaksinya mengandung makna yang lebih luas dari itu.

#36H (dan mereka tahtt kepada Tuhannya) maksudnya

adatalt mereka takut yang meayebabkan mereka melakukan apa-apa

yang diwajibkan atas mercka dan menjatrhi apa-apa yang tidak halal

dilakukan.

yql ';; ',irqt (dan tahtt kcpada hisab yang buruk)

maksudnya adalalU perdebatan saat penghisaban hamba, karena siapa

yang hisabnya diperdebatkan maka dia diadzab.eT Sedangkan dampak

n Muttafaq alath.
HR. Al Bulfiari (6536) dan Muslim @ru$q dtri hadits Aisyah.
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dari rasa takut ini adalah mereka menghisab diri mereka sebelum

merekananti dihisab.

Firman-Nyu, 6; )$:fi,;)li;7t-5:6 (Dan orang-orans vang

sabar lcarena mencari kcridluan Tuhannya). Suatu pendapat

menyebutkan, batrwa ini adalah kalimat pemrulaan. Ada juga yang

mengatakan, bahwa ini dr'athf'lan kepada yang sebelumnya'

Penggunaan kata kerja bentuk lampau di sini (l;;A untuk

memperingatkan bahwa itu pasti terjadi. Yang dimaksud dengan sabar

ini adalatr sabar datam melaksanakan perintatr Allah dan menjauhi

larangan-Nya. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah

sabar terhadap bencana dan musibah. Makna bahwa hal itu sebagai

kesabaran untuk mendapat keridhaan Allah adalatr hendaknya iktrlas

karena-Nyq tidak dibubuhi dengan selain-Nya

1,!i7fi $($ (mendtrikan shalat) maksudnya adalah, mereka

melaksanakannya pada waktgnya dan dengan yang disyariatkan Allah

SWT dalam hal dzikir, rukun, serta kellhusyuan dan keikhlasan dalam

melaksanakannya. Yang dimaksud di sini adalah shalat fardhu. Ada

juga yang mengatakan, bahwamaksudoya lebih umum darl itu.

'&t?i|V\jA?t (dan menaJkahkan sebagian rezeki vang Kami

berikan kepada mereka) maksudnya adalatr, edT;, 6 'ri*. 
'.luilt

(menafkahkan sebagian rezeki yang Kauri berikan kepada mereka).

Yang dimaksud dengan "s@ara sembtrnyi-segrbunyi" adalah sedekah

sunah, dan yang dimaksud dengan "terang-terangan" adalatr sedekah

wajib (zakat). Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud

dengan "secara sembunyi-sembunyi" adalah yang tidak dikenal

berhart4 atau tidak tertuduh suka meninggalkan z.akat, sedangkan

yang dimaksud dengan 'terang-terangan" adalatr yang dikenal

berharta atau tertuduh suka meninggalkan zakat-
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'ii-11 ';3:V 6;;{i (serta menolak . kciahatan 
. 
dengan

kebaikon) maksudnya adalalL menolak kejahatan omng yang berbuat

jahat terhadap mereka dengan berbuat baik kepadanya, sebagaimana

firman-Nya, irA a,lU'61 (TolaHah [kcjahatan ituJ dengan cara

yang lebih baik) (Qs. Fushshilat [41]: 34) Atau menolak amal yang

buruk dengau amal shalih. Atau menolalc kebunrkan dengan kebaikan.

Atau kemungkaran dengan yang maknrf. Atau keztraliman dengan

maaf. Atau dosa dengah tobat. Penafsiran ini semua sangat

memtmgkinkan.

IKata pennnjuk 6{3 {**rgn -rg itulati menunjtrkkan

kepada orang-oran g yamig disifati dengan sifd-sifat tadi.

)1i 6i p tvo"S mendapat tempd kcsudahan [yang ba*|.
IGta jilir adalah bentuk mashdq sep1rti halnya kata br;ir (akibat

ataukesudahan). Yang dimaksud a*g.o;$idi sini adalah dunia Ada

juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan ,rlff aaaafr

negeri atfiirat. Kesudahannya adalah surga bagi orang-orang yang

taat, daq nerakabagi orang-orang yang maksiat

W- r. 'J;, (tyat"l surga Ah yoq mereka masuk ke

datonnyo). Kalimat ini berfimgsi sebagai badat (pengganti) d*i :&

71Xi Qenpat kcsudalnn [yory bdkD adalah, bagi mereka

snrga Adn. Bisa juga ini berfimgsi sebagai nntbtada', dan Htabar-nya

adalah ffi-1^rr"ka masr* ke dalawrya).

Asal makna l:r;ir aaaan trili luett mpat tinggal), kemudian

menjadi sebutan alam (namate,mpat) rmttrk salafr satu surga.

TAFSIR FATHUL QADIR 857



Al Qusyairi berkarq "Surga Eden adalah tengatrnya surga yang

atapsya adalah Arsynya Yang Maha Pengasih."

Tapi disebutkan dalam ShahibAl Bukhari dan lainnya, bahwa

Rasulullah SAw bersabda: ,:99oJt L4l 
^lt1 "-\sit 

6ri'il"tt 3rr iiiL ri1

ta, 'r1it * A ,,i*}t ',j" ri1i':t ,fast ;b?1 papabita trntian

memohon kcpada Allah moka mohonlah kepada-Nya surga Firdaus,

lrarena itu adalah tengahnya surga dan surga yang paling tinggi yang

di atasnya adalah Arsyrya Yang Maha Pengasih. Darinya terpancar

s un gai - s ung ai s ur ga).e8

"o\r; o & i3 (bersana-sama dengan orang-orang yang

shalih dari bapak-bapabtya). Ini mencakup bapak-bapak dan ibu-ibu

mereka.

ei:; F;;:X (isteri-isterinya dan anak cucunya). Kalimat ini

d\-athf-traakepada kata ganti p"d"'tfi,-(mereka masuk). Bisa juga

sebagai pemisah antara yang dt-athf-lean dengan yang di-athf-kan

kepadanya yakni dan masuk pula ke dalamnya isteri-isteri dan anak

cucu mereka. Kata "shalih" disebutkan di sini untuk menunjukkan

bahwa tidak ada yang me,masuki surga kecuali kerabat mereka yang

demikian. Jadi, sekadar status sebagai bapak atau ibu, atau isteri atau

anak-cucu tanpa disertai Lo6zlihan maka tidak akan berguna.

g6:f 4&6Ei}i:4fi @edangmataikat-mataitratmasuktre

tempat-tempat mereka dsi semua pintu) maksudnya adalah, para

malaikat masuka ke tempat mereka dari semua pintu tempat tinggal

yang mereka tinggali. Atau maksudnya adalah dari semua pintu

persembatran dan hadiah dari Allah SWT.

es shahih.
HR. Al Bulfiari Q7g0);Ahmad QJ335); dan At-Tirmidzi (2530).
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& ([sambil mengucapkanJ, "Salamun alailatm

fireselamatan atasmuJ\ maksudnya adalah, '# i* *Y.1, (sambil

mengucapkan, "Keselamatan atamru berkat k6sabaranmu"). Yakni
semoga kalan selamat dari keburukan. Atau semoga keselamatan

senantiasa menyertai kalian.

'Wq (berkat kesabmarmrz) maksudnya adalah, itu karena

kesabaran kalian. Kalimat ini terkait dengan "salaam", yakni

terjadinya kesalamatan ini pada kalian lantaran kesabaran kalian. Atau
terkait dengan "alaihtm", atau dengan kalimat yang dibuang, yakni
kemuliaan ini lantaran kesabaran kalian. Atau berfungsi sebagai badal

dari apa yang kalian rasakan dari derita kesabhran.

!"fr6i'$ {*ofo abnykah baibtya tempat kcsudahan itu).

Allah SWT mengemukakan katimat ini sebagai pujian atas apa yang

diberikan-Nya kepada merek4 yaitu kezudatran yang baik yang telah
disebutkan tadi. Itu adalah dorongan dan rangsangan bagi mereka

untuk meraihnya

Setelah menyebutkan perihal orulng-orang yang bahagia Allah
SWT menyebutkan perihal orang-orang yang sengsara. Allah SWT

berfirman: 'J7;;;\ --e,{rt X U <,;:Lr,-, 4*.ts.,e S'ril ir!{_t-iij
(Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diifuarkan dengan

teguh dan memutuslcan apa-apa "yang Allah perintahkan supcya

dihubungkan). Penafsiran tentang tidak melanggar janji dan tidak
memutuskan hubungan telah dipaparkan, maka dari situ dapat

diketahui penafsiran tentang melarggar janji dan memutuskan

hubungan. Di sini tidak disinggung tentang tidak adanya rasa takut
pada mereka dan sifat-sifat lainnya yang telatr disebutkan di muka,
karena sudah tercakup dengan tentang merusak janji
dan memutuskan hubungan.

L-
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*-:'il O 'orLlj @m mengadalcan ketrusaknn di bumi)

maksudnya adalatr, mereka membuat kerusakan di permukakan bumi

dengan kelarfirran, melakukan berbagai kemaksiatan serta

menimbulkan kepada jiwa dan harta.

z ,2
!AA;I (OranS-orang itulah) maksudnya adalatr, orang-orang

yang disifati dengan sifat-sifat tercela ini. F Oang memperoleh)

maksudnya adalah, mereka memperoleh sebab ifi. iAi (fututan)

maksudnya adalah, pengusiran dan dijauhkan dari rahmat Allah SWT.

).\3f ';; 'fi (dan bagi merelco t€mpq1 kediaman yang buruk

[JahannamJ) maksudnya adalah, buruknya kesudahan negeri duniq

yaitu neraka, atanuadzab neraka.

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan

dari eatadah mengenai firman-Nya- 'iii * nqLij -6 );;,J1
(adakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan

lrepadamu dari Tuhanmu itu benar), dia berkata, "Maknanya adalah

orang-orang yang mengarrrbil manfaat dari apa yang mereka dengar

dari Al Qur'an, memikirkannya dan meharnamilJa. {;;} ;rS 7sa*a

dengan orang yang buta) maksudnya adalah, mereka buta terhadap

kebenaran sehingga tidak dapat melihatnya dan tidak pula

memahamirrya. Eili't$'iSQ (hturyalah or ang- or ang y ang b er akal

saja yang dapat mengambil pelajaran). Lalu Allah menjelaskan, siapa

mereka itu? Allah pun berfinnan: ii Nrtiiiti-$\ [YaituJ orang-

orangyang memenuhi janji Allah)."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ",A:"ii'rli
adalah setiap yang memiliki akal, yakni pikiran."
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Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaiktr meriwayatkan

dari Qatadah, bahwa Allah SWT menyebutkan tentang pemenuhan

janji dan sunpatr dalam 20 sekian ayat di dalam Al Qur'an.

Al Khathib dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

dia berkat4 "Rasulullah SAw bersabda: i; guiai tbt: t, lf
aa

Y$ ?i ,1t4t (Sesungguhnya berbuat baik dan perryambungan

hubwtgan lrckcluargaan benu-benor meringankan burulmya hisab

pada Hari Kiamar). Kemudian Rasulullah SAW membaca "V"t ;$t

yq':;l'j,({";X13<rffi Ej-64r'fr ';1:t1i'}4r(danorang-orans

yang menglrubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supcya

dihubungkaa dan mereka tahtt kcpado Tuhonnya dan tahtt lcepada

hisab yang buruk)."e

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari Sa'id

bin Jubair mengenai firman-Ny4 Jr;'-J 4r'it1 AU,'bMtt$l, @o"

orang-orang yang menghubungkmt apa-apa yang Altah perintahkan

supcrya dihubungkan), dia berkat4 "Maksudnya adalatr berupa

keimanan terhadap para nabi dan kitab-kitab semuany". ;#36fi
(dan mereka tahtt kepada Tuhotrrya) maksudnya adalah, mereka

takut memutuskan hubungan yang diperintahkan Allah agar terus

dijaga. v/(j[ & i'36 <a"" tuhtt kepada hisab yang buruk)

maksudnya adalalt meka talnrt terhadap keiasnya hisab."

Banyak sekali hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW yang

menjelaskan tentang silaturahim dan haramnya memutuskan tali
silaturatrim.

e Dha'i1
Hadits ini dinukil oleh Al Albani dalar,, Dha'ifAlJa,mi'(1423).
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Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Abu

Asy:-Syaikh meriwayatkan dari Adh-Dhahhak mengenai firman-Ny4

'# -#V 5;;i;t (serta menolak kejahatan dengan kebaikan), dia

berkata, "Maksudnya adalatr 
'i&Jt ai;Ju, oj$U- (mereka menolak

keburukan dengan kebaikan)."

Abdurrazzaq, Al Firyabi, Ibnu Abi Syaibah, Hanad, Abd bin

Humaid, Ibnu Al Mtrndzir dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari

Ibnu Mas'ud mengenai firman-Nya- yIE (surga Adn), dia berkata

"Maksudnya adalah bagian teggahnya surga."

Abd bin Humaid meriwayatkan daxi Al Hasan, bahwa Umar

mengatakan kepada Ka'b, "Apa itu Adn?" Dia menjawab, "Yaitu

istana di surga. Tidak ada yang memsukinya kecuali nabi, shiddiq,

$yahid atau hakim yang adil."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ali, dia berkata,

"Rasulullah SAW bersabda: 
'065'f iig j qfi?tt'Ar?'*i 9:"b &

(Surga Adn adalah batang yang ditanam Allah dengan tangan-Nya,

lremudian Allah mengatalcan kepadanya, "Jadilah engkau." Maka dia

pun jadi)."roo

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi

Hatim dan Abu Asy-Syail*r meriwayatkan dari Mujatrid mengenai

firman-Nya, 'uSr: A & ii (bersama-sama dengan orang-orang

yang shalih dari bapak-bapabtya), dia berkata, "Maksudnya adalah

oring yang beriman sewaktu di dunia."

lm Saya belum menemukannya, tapi disebutkan riwayat yang menyerupai itu
oleh Adz-Dzahabi dalam Al Uuw Mukhtashar (53) dari hadits Ibnu lJmar, "Allah
mencitakan empat hal dengan tangan-Nya." Di antaranya disebutkan surga Adn.

Al Albani berkata, "Sanadny a j ayyrd Oaik)."
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l+bdwrazzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh

meriwayatkan dari Abu Imran Al Jauni mengenai firman-Nya, &
'f;; q K& ([sambil mengucaplcanJ, "salamun alaihtm bima

shabartum fireselamatan atasmu berkat kesabaranmu|'), dia berkata,

"Maksudnya adalatr sabar terhadap agamamu. ,-t3f i&'$ @a*a

alanglmh bailmya tempat kesudahon irz) maksudnya adalah, sebaik-

baik kesudahan di dunia yang Allah berikan kepadamu di surga."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bazzar,Ibnu Jarir, Ibnu Abi
Hatim, Ibnu Hibban, Abu Asy-Syaikh, Ibnu Mardawaih, Al Hakim
dengan penilaian slahih-nya, Abu Nu'aim dalam Al flilyah, dan Al
Baihaqi dalam Syu'ab Al Imon, dari Abdullatr bin Umar, dia berkata,

"Rasulullah SAW bersabda: 'u-rV|itifi ilt ,le ,y eZit SlU",i J:ti

&"r t)b e &e:'i.bli*i,lo2isit fr&r,ijiit, €|# u;t,
',r t; ,li<$i"st i;Et :&# ll;n ,r4r,1.t6'u i$i-cd h' 'J;$ it:rs ,4)

lrt 't" ,Sv rga'F :tb Att i,f $';lftl ,:a,i? u'ofti'di.t;l'otg}
ff ,Pi i"pt ryr't*, ,ib €rA;F- rt E:W. tjtg $;Q )$
'*'itrt"st gF ;AtO'#-1\b eqq'ibf by-:,61t3ir

srttst ;pb d ,€* br'6-b ita :y\ $ n # o*'t* |:t),! (.rang

pertama masuk surga dari antara para maWtluk Allah adalah orang-
orang miskin dari knlangan mulwjirin yang dengan mereka

tertutuplah serangan musuh dan dengan mereka terhindarlah hal-hal
yang dibenci, di mana kctil(a seseorang di antara mereka mati,

lrebutuhannya masih di dadanya yang tidak dapat dia penuhi. Lalu
Allah berfirmon kepada para malaikat yang dilcehendaki-Nya,
'Datangilah mereka dan.ucapkanlah salam kepada merela,. Para
malailmt menjowab, 'Wahai Tuhan kami, kami adolah para penghuni
langit-Mu dan sebaik-baik makhluk-Mu. Apakah Engkau
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T

memerintahkan kami agar mendatangi merelca dan memberi salam

lrepada mereka?' Allah berfirman" 'sesungguhnya mereko adalah

hamba-hamba-Ku yang menyembah-Ku dan tidak mempersehttukan-

Ku dengan sesuatu pun. Dengut merefta tertutuplah serangan musuh

dan dengan mereka terhindrylah lnl-hal yang dibenci, di mana lcetilu

seseordng di antara merekg mati, kcbutuhawrya masih di dadanya

yang tidak dapat dia penuhi'. Maka saat itu para malaikat itu pun

mendatangi merekn, lalu masuk ke tempat mereka dari setiap pintu

[sambil mengucapkanJ, Salamun aloihtm bima shabartum

fireselamatan atasmu berkat kcsabaranmuJ'. Maka alanglmh bailotya

t e mp at ke sudahan itu)."'o'

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu

Umamah, "sesgngguhnya oftmg beriman pasti akan bersandar pada

sandaran singgas"na setelah dia masuk s:urga, dan dia mempgnyai

barisan pelayan, di setiap barisan terdapat pintu dengan penjaga

pintunya Kemudian malaikat datang lalu meminta izin, maka pelayan

yang paling dekat (ke pintra) berkata kepada yang berikutnya, 'Ada

seorang malaikat meminta izin'. Kemudian yang berikutnya itu

berkata kepada yang berikgtnya lagi, 'Ada seorang malaikat meminta

izttf. Oegrtu seterusnya) hingga sampai kepada orang beriman

tersebu! lalu dia pun berkata, 'Izinkanlah dia'. Lalu pelayan yang

paling dekat kepada orang beriman itu berkata kepada pelayan yang

berikutnya" 'Izinkanlah dia'. Lalupelayan itu mengatakan kepada yang

berikutnya lagi, 'Izinkanlah dia'. Hingga sampai kepada pelayan yang

paling dekat ke pinhr. Setelah pintu dibukakan, malaikat itu pun

masuk kemudian memberi salam kepada orang beriman itu, lalu

pergi."

\or Hasan.
HR. Ahmad Qll6S); Al Baihaqi (Asy-SYu'ab, 10380); dan lbnu Hibban (7378)

dari hadits Abdullah bin Umar.
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Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas menge,nai

firman-Nyq :-(rt';i'{t (dan bagi mereka tempat kediaman yang

buruk [Jahonnam), dia berkat4 "Maksudnya adalah mereka

memperoleh akibat yang buruk."

Sy:,tfi a€s',gr,G!r'r*vV;iigx6.$-i;;;\%x
n U:ifr syii, .*i iui-a$ Jj-{ I Vril$ W@ g
<n\nf*4jcWy6.5i A(i6 drrt,q:5q

ir.) $trg11J;5$( 6_;fr sjifiWSrLi

@yE *\V,,u;'
"Allah mcluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia

kehendakl Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia,
padahal kehidupan dunia itu (dibanding dengon) kehidupan

ahhiral hanyaloh kesenangan (yang sedihit). Orang-orang haftr
berkota,'Mengapa fidak diturunkan kepadanya (Muharunad) tmda

(mukjizitt) dori Tuhannya?' Katakanlah,'sesungguhnya Alloh
menyesatkan siapa yang Dia kehendahi dan menunjuki orang-
orang yang bertaubat kepada-Nya, (yaitu) otang-orang yang

beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingot
Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hafi menjadi

tenteram. Orang-orang yang berimm dan beramal shalih, bagi
mcreka kebahagiaan dan tempat kembaliyang baik'. Demikionlah,



Kami telah mengutus kamu pada saatu umat yang sungguh telah

berlalu beberapa umat sebelumnya, supaya kamu membacakan

kepada mereka (Al Qur'an) yang Kamiwahyukan kepadamu,

padahal mereka kaftr terhadap Tuhan Yang Maha Pemurah.

Katakanlahr'Dialah Tuhanku tfulah ada tuhan (yang berhak

disembah) selain Dia; hanya kepada-Nya aku bertawakal dan hanya

kepada-Nya aku bertobal'." (Qs. Ar-Ra'd [13]: 26-30)

Setelatr Allah SWT menyebutkan akibat bagi orang-orang

musyrik dengan firman-Nya, t-l'rt?ji'{t <*" bagi merela tempat

lrediaman yang buruk [Jahannam]), bisa saja ada orang yang berkata,

"Kami banyak melihat dari mereka oftlng yangdilapangkan rezekinya

oleh Allah." Maka Allah SWT menjawab itu dengan firman-Nya, 5(

36) ir6- $-it)St.3}i'.@tt"t meluaskan rezeH dan menyempitkannva

bagi siapayang Dia kchendah)

Terkadang Allah SWT melapangkan rezeki bagi orang kaJir

dan menyempitkan bagi orang mukmin sebagai ujian dan cobaan.

Rezeki yang dilapangkan tidak menunjuk*an kemuliaan sedangkan

rezeki disempitkan tidak menunjukkan kehinaan.

Makna ji aaaafr ii4i 1-enyempitkan), contohnya adalah 63

:i, )#3$ (Dan orang yong disempitkan rezeHnya) (Qs. Attr-Thalaaq

[65]: 7) maksudnya adalah, orang yang.rezekinya disempitkan. Ada

juga yang mengatakan, bahwa makna j+{ adala}r diberi sekadar yang

mencukupi. Makna ayat ini adalatr, hanya Allah saja yang melakukan

itu, tanpa dibantu oleh yang lain.

866 TAFSIR FATHUL QADIR



Ulfr t# Vp (merelca bergembira dengan kehidupan di

dunia) maksudnya adalah, kaum musyrikin Makkah yang bergembira

dengan kehidupan dunia dan tidak mengetatrui apa yang ada di sisi

Allah. Satu pendppat menyebutkan, bahwa pada ayat ini ada kalimat

yang didahulukan dan diakhirkan, perkiraannya adalah W o&"U$,

9Ejru: t;ii,lt\t G otr :r{t,P i'of yr?s ;1 6'ot{hi{r p.V )-.'u :itt

q!fur lorang-orang yang merusak janji Allah setelah diilaarkan dengan

teguh dan memutuskan apa-apa yang. Allah perintahkan supaya

dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi serta bergembira

dengan kehidupan di dunia). Dengan demikian tiii (serta

b er gembir a) dr- athf-kankepadia,t t* (dan mengadalan ker us akan).

U tr:rii a risii-rt(t @adahat trzhidupan dunia itu

[dibanding denganJ l<ehidupan akhira| hanyalah kesenangan [yang
sedikit) maksudnya adalatr, kehidrpan dunia itu tidak lain hanyalah

sesuatu yang untuk kesenangan. Ada juga yang mengatakan, bahwa

katait;:Jt adalah bentuk tunggal dan'zt )\i, seperti halnya yutu'e;:iit

a*,r?53|. Ada yang mengatakan, bahwa maknanya adalah sedikit

lagi cepat sirn4 yaitu dari ')q, € yang artinya meningginya siang,

dimana dia akan segera tergelincir dan berlalu. Ada juga yang

mengatakan bahwa artinya adalah bekal, seperti halnya belak
pengendarq ymugmana dia berbekal dengannya unhrk akhirat.

Firman-Nya , .{; i't!-r&3j-{1WO-$i 36 (orang-orang

lrafir berlrnta, "Mengapa tidak diurunkan kcpadanya [MuhdmmadJ
tonda [muftiizatJ dari Tuhawrya?') maksudnya adalah, orang-orang

musyrik Makkah itu mengatakan, t{; b "L{ ,U dt Jtt ,6,

(mengapa tidak diturunkan kepada Muharrrmad suatu tanda [mukjizat]
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dari Tuhannya?). Penafsiran ini baru dikemukakan di atas, dan ini

banyak terulang di beberapa tempat.

{15 ;. 3A- A 5y ii (katakanlah, "sesungguhnva Allah

menyesatkan siapa yang Dia kBhendaki'). Allah SWT memerintahkan

beliau untuk menjawab mereka dengan ini, yaitu bahwa kesesatan itu

karena kehendak Atlah SWT, siapa yang Allah kehendaki unfirk

disesatkan maka dia sesat, sebagaimana sesatnya orang-orang yang

mengatat<an , 4fi i 3;( & 3j -{i 1*"ngopa tidak diturunpan

lrepadanya [MuhammadJ tanda [muftiizatJ dari Tuhannya?).

i(l i Ayo*i (dan menuniuki orang-orang vanqbertobat

trcpada-Nya) maksudnya adalah, dan menunjukkan kepada kebenaran,

atau kepada Islam, atau kepada kepatuhan terhadap Allah Azza wa

Kalimat A6 fi (orang-orang yang bertobat kepada-Nya)

maksudnya adalah, orang-orang yang kembali kepada Allah dengan

bertobat dan meninggalkan kekufuran yang tengah ditakukannya. Asal

makna i;g1i aaaah 4, y.l e'S;rt"l, (masuk ke dalam giliran

kebaikan), demikian yang dikatakan oleh'An-Naisaburi.

Firman-Ny a: t{,tii.fi <Ao"S-orang yang beriman). Kalimat

ini berada pada posisi nashab berfirngsi sebagai badal (pengganti) dari

kalimat 4fi1 i1 (orang-orang yang bertoDar) maksudnya adalah,

bahwa mereka adalah orang-orang yang ditunjuki Allah dan mereka

bertobat keapda-Nya. Bisa juga kalim at tjitL t$i lorang-orang yang

beriman) berfungsi sebagai khabar dari mubtada^ yang dibuang, yakni
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$T 'U-Jl p, (mereka adalah omng-orang yang beriman). Atau berada

pada posisi nashab sebagai pujian.

ifr f*,4$ W @on hoti merekn meniadi tenteram

dengan mengingat Allah) maksudnya adalalL tenang dan tenteram

dengan mengingat Allatr SWT dengan lisan mereka, seperti membaca

Al Qur'an, tasbih, tahmid, takbir dan tauhid, atau dengan

mendengarkan itu dari orang lain. Allah SWT juga menyebut Al

Qur'an sebagai dzifu, sebagaimana firman-Ny", i,{J ltt!, Ktl6
(Dan Al Qur'an ini adalah suatu kitab [peringatanJ yang mempunyai

berlrah yang telah Kami turunkm) (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 50) dan

firman-Nya: fJfi ffj il 61 (Sesungguhnya Kami-lah yang

menurunkanAl Qur'an) (Qs.Al Hijr [15]: 9).

Az-Zanaj berkata, "Maksudnya adalah bila nama Allah saja

yang disebut maka mereka berimar kepada-Nya tanpa keraguan, beda

halnya dengan orang-orang yang disebutkan Allah dengan firman-

Nya, ej;-f'g SriL{ {$l LJ gful${i'|!} $Si (oan apabita

nama Allah saja yang disebut, kesallah hati orang-orang yang tidak
beriman kepada kehidupan aWtirat) (Qs. Az-Zumar [39]: 45)."

Ada yang mengatakan, bahwa hati mereka menjadi tenteram

dengan mentauhidkan (mengesakan) Allah. Ada juga yang

mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan dzib di sini adalatr

ketaatan. Ada pula yang berpedapat bahwa maksudnya adalah janji
Allah. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah sumpah
dengan nama Allah, yaitu bila lawan bicaranya bersumpah dengan

menyebut nama Allah maka hatinya tenteram. Ada juga yang

mengatakan bahwa maksudnya adalah dengan disebutkarunya rahmat
Allah. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah dengan
disebutkannya bukti-bukti yang menunjukkan keesaan-Nya.
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$ ">L{1 7ngatlan, hanya dengan mengingati Altah-tah).r/2

maksudnya adalatr, dengan mengingat Allah saja, tanpa yang lain.

3. lii W @ott meniadi tenteram). Kendati dengan

memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah SWT dan kedetailan ciptaan-

Nya bisa mendatangkan ketenteraman, namun tidak seperti

ketenteraman dengan mengingati Altah. Demikian juga

memperhatikan mu(iizat-mu$izat yang tidak mampu dilakukan oleh

manusia, dimana manfaat memperhatikannya tidak seperti manfaat

mengingati Allah. Demikian salah satu pemaknaan dari pembatasan

pada redaksi ini.

Firnan-Nya, iV ';4;i1 6.;L €;rJ$il#|fi( 65i
(Orang-orang yang beriman dan beramal shalih, bast merela

lcebahagiaan dan tempat kcmbali yang baik). Kalimat maushul di sini

berfirngsi sebagai mubtada',iJa1- lhabar-nya adatah kalimat doa, yaitu

i) 6j @ayt mereka kcbalwgiaan), de,mikian pemaknaan menurut

pendapat yang masyhur. Bisa jaga maushul im berada pada posisi

nashab sebagai pujia.4 sementara ;{) it} @ast mereka

trebahagiaan) berfungsi sebagai klabar dai mubtada' yang dibuang.

Bisa juga maushul ini berfrrngsi sebagai badal (pengganti) dari +;ii!i
(hat)dengan anggapan dibuangnya mudhaf,yakni t:.t U-lt' 'vrf' Gruti

oraxg-orang yang be,riman).

Abu Ubaidalu Az-Za11aj dan para ahli batrasa berkata, "Kata

,!J uaaan bentuk # a*i i.$lr 1y*g baik)."

Ibnu Al Anbari berkatq "Penakwilannya adalatr kondisi yang

baik.'
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Ada yang mengatakan, bahwa $.] adalah sebuah pohon di

surga. Ada juga yang mengatakan batrwa itu adalatr surga. Ada juga

yang mengatakan bahwa itu adalah kebun menurut bahasa Hind. Ada

pula yang mengatakan, bahwa makna ;{) 6.} adalah 6S ,fr pagi

mereka kebaikan). Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya

adalah d ? (bagi mereka kebaikan). Ada juga yang mengatakan,

balrwa maknanya adalah il'rr; (bagi mereka kemuliaan). Ada juga

yang mengatakan, bahwa maknanya adalah '# {hb (bagi mereka

sesuatu yang sangat diinginkan)

An-Nahhas berkata, "Pemaknaan-pemakaan ini saling

mendekati. Asalnya.rlla lalu huruf ya'ditbah menjadi wawu karena

berharakat suhtn dan harakat sebelumnya adalah dhammah."

Huruf tgm padakalimat ;# @oS, mereka) berfungsi untuk

keterangan, seperti halnya kalimat 'di d" dan iJJ (ij. Kalimat 'bAj

gV ataaca nashab dan rafa'. Kata ,,la dibentut aari vT yang

artinya iii GemUali) maksudnya adalah, f:t ',*: (dan tempat

kembali yang baik), yaitu negeri a}:hirat.

Firman-Ny 
", 

'rAWn;,L'i $e6fr5 6yK p"*ikiantah,

Kami telah mengutus komu pada suatu umat yang sungguh telah

berlalu beberapa umat sebelwnnya) maksudnya adalah, seperti

pengutusan yang agung lagr mencakup mukjizat yang megah itulah
itulah Kami mengutusmu, hai Muhammad. Ada juga yang

mengatakan, bahwa Allah menyerupakan penganugerahakn nikmat
kepada orang-orang yang diutus Muhammad SAW kepada mereka

dengan penganugerahan nikmat kepada orang-orang yang diutus

kepada mereka para nabi sebelumnya.
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Makna kalimat l$n;Si'$O@ada suatu umat vang

sungguh telah berlalu beberapa wnat sebelu,mnya) adalatr umat yang

hidup pada masa-m6a telah berlalu sebelumnya, atau pada golongan-

golongan manusia yang telatr berlalu sebelumnya

,At;6ilc5l'&lit3$lrupovolwmumembacakantrcpada

merelra [Al Qur'anJ yang Kami wahytkan trcpadamu) maksudnya

adalatr, supaya kamu membacakan Al Qur'an kepada mereka.

{J {foa"nal mereka) maksudnya adalah, padahal kondisi

mereka. ,f1\3;K 6afu terhadap Tuhan Yang Maha Pemurah)

maksundya adalah, kufur terhadap Tuhan yang banyak memberikan

rahmat kepada para harnba-Nya. Di antara rahmat-Nya kepada mereka

adalah diutusnya para rasul kepada mereka dan dihrunkannya kitab'

kitab kepada mereke sebagaimana firman Allah Sm: $yAtnift

C66t'ifi lOan tiadalah Kami menguttu kannu, meloinkan untuk

[menjadiJ rahmat bagi semesta alam)(Qs.Al Anbiyaa' t2U: 107).

Kalimat 
"?'; $ lrutakanlah, "Dialah Tuhanht') adalah

kalimat permulaan dengan perkiraan adanya pertanyaan, seakan-akan

mereka berkata, n'Apa itlt- Ar-Rafumaon?" Maka Allah berfirman: ,-ii

(Kat akanl ah) hai Muharnmad.

6 ; (Dialah runannt) makzudnya adalah, Dia adalatl

Penciptaku. !i Sy'nyf $idak ada tuhan [yang berhak disembahJ

selain Dfa) maksudnya adalah, tidak ada yang berhak disembah dan

diimani selain Allatr.
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i'e:; XG Q-rry" kcpada-Nya ahr bertawakat) maksudnya

adalah, aku hanya menyerahkan segala urusanku kepada Allah. ,)V
(dan lwnya kcpada-Nya) maksudnya adalab bukan kepada selain

Allah. 9(i gn bertobat) maksudnya adalalL ,p,7 {toUattu;. tni

mengandung sindiran bagi orang-orang kafir dan anjuran bagi mereka

unhrk kembali kepada Allah dan bertobat dari kelorfiran serta masuk

Islam.

Ibnu Jarir,IbnuAbi Hatim dan AbuAsy-Syaikh meriwayatkan

dari Abdunahman bin Sabith mengenai firman-Nya, A Vfr2,#q,

'e f4'*ft @adahal kehidupan dunia in [dibanding denganJ

kehidupan akhirat, horyaloh kcsenangon [yang sedikitJ), dia berkat4
*Maksudnya adalah kehidupan dunia ini seperti halnya bekal

penggembala yang dipersiapkan oleh keluarganya benrpa korma, atau

makanan yang terbuat dari te,pung, atau sesuatu yang diminum dengan

susu."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai ayat

ini, dia berkata, "Dulu di ,aman pertama, ada seorang lelaki yang

berangkat bersama kawanan untanya atau kambingny4 lalu dia

mengatakan kepada 'Bekalilah aku'. Maka mereka pun

membekalinya sepotong roti atau kurma Inilah penrmpemaan tentang

dunia yang disebutkan Allah."

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi {ia menilainya shahih-,
dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah tidur
di atas tikar, lalu bangun sementara dkar itu membekas di
pinggangnya, maka kami berkata, 'Wahai RasulullalL apa tidak
sebaiknya kami membuatkan alas tidur untukmu?' Beliau menjawab:
qr;i 

C,:t 
j ,irr3l.>l;'Jv;-t €Gi lt glJ, .j tf ,i ,€rYs Q6 (Apatah
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aht dan dunia ini. Di dunia ini aht tidak lain kecuali seperti seorang

pengembara yang berteduh di bau,ah sebuah pohon, ftemudian

b e r t o l ak dan m e ning galknwry a).';rD

Muslim, At-Tinnidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah

meriwayatkan dari Al'Mustaurad, dia- berkata, "Rasulullatr SAW

o"'*0", ei*.fiti'rl e;6 *ti'nl J;titi W\19a77i G$''rlr r;

fli {na"Aon dunia dibandingkan awirat lcecuali seperti apa yang

melelrat di jari seseorang dari knlian dari sungai. Malm lihatlah

seberapa banyak yang meleknt pada i arinya?) seraya mengisyaratkan

dengan j ari telunjuknya.' lo3

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

Syaiktr meriwayatkan dari Qatadatr mengenai firman-Ny4 W

il f*, -#;n (dan hati mereka meniadi tenteram dengan mengingat

Allali, dia berkata, "Maksudnya adalah hadits mereka menjadi lunak

dan nyaman dengan mengingat Allah.'

Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari As-Suddi mengenai ayat

ini, dia berkata" "Apabila diberi sumpah dengan nama Allah maka

mereka percaya J.;{ii'r:e fi PX$ Qngatlah, hanya dengan

mengingati Allah-lah hati meniadi tenteram). Maksud W di sini

adalah t'J ltenteram)."

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi

Hatim dan Abu Asy-Syai}fi meriwayatkan dari Mujatrid mengenai

t@ shahih.
HR. At-Tirmidzi Q377) dan Ibnu Majah (4109) dari hadits Ibnu Mas'ud.

"'shahih.
HR. Muslim @D193);At-Tirmidzi Q323); dan Ibnu Majah (4108).
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ayat ini, dia berkata, *Ma}sudnya adalah Muhammad dan para

sahabatrya."

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Anas, dia berkata" "Ketika

turunnya ayat ini: 3.;ffi,W fi H,{i Gngatlah hanya dengan

mengingati Allah-lah lati menjadi tenteram), Rasulullah SAW

bersabda kepada para sahabat-Nya: siJJj ;ii ti tt:itS ,b (Tatrukah

lrolian apa mabta itu?). Mereka menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya

yang lebih mengetahui'. Beliau bersabda: '*?: 'ii.;: h ';i ;;
€Abt lfatn orang y(mg mencintai Allah dan Rasul-Nya serta

merrcintai por a s alub atht)."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ali, bahwa ketika

ayat ini, 3. jiii$ S ,U*,{i Gngattah harrya

dengan mengingati Allah-lah lati menjadi tenterant), Rasulullah

SAw bersabda: ,q)€ * '6* d. &t|n'ft ,:i;;t &, 'rif ,i'gis
orrW- I, i*. tt',q.v, 1116 ryF, '*ti gtu adatoh or(ms yons

mencintai Allah dan Rasul-Nya, mencintai kcluugaht dengan tulus

tanpa kcdustaan, dan mencintai orang-orang mubnin baikyong dapat

disaksikan maupun yang tidak dapat disaksikon Ingatlala lwrya
dengan mengingati Allal,mereka alan saling mencintai)."

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

Syailfi meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, irrL

;4 (0"5, mereka kebahagiaan), dia berkata "Maksudnya adalah

kegembiraan dan kesenangan."

Ibnu Abi SyaibalU Hanad, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim
dan Abu Asy-Syaikh meriwdyatkan dari Ilaimah mengenai firman-
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Nyu, # 6.1 @a7t mereka kebahagiaan), dia berkata, "Maksudnya

adalatr betapa berbahagianya mereka."

Diriwayatkan dari sejumlah ulama salaf beberapa pendapat

yang sama seperti yang telatr karni kemukakan. Penafsiran ayat ini

yang palingrajih adalah yang diriwayatkan secara marfu'hinggaNabi

SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Jarir, Ibnu

Abi Hatim, Ibnu Hibban, Ath-Thabarani, Ibnu Mardawaih dan Al
Baihaqi dari Utbatr bin Abd, dia berkata, "seorang badui datang

kepada Rasulullah SAW lalu berkata 'Wahai Rasulullatr, apakah di

surga ada buah-buatran?' Beliau menjawab: A* ,*'tt'rp W"e (yo,

di dalamnya ada pohonyang bernama Thuubaa)."r04

Ahma4 Abu Ya'la, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Hibban

dan Al Khathib dalam Twiffirnya meriwayatkan dari Abu Sa'id Al
Khudri dari Rasulullah SAW, bahwa seorang lelaki berkata, "Wahai

Rasulutlah, thuubaa bagi orang yang melihatuu dan beriman

kepadamu." Beliau bersabda: i aj, j a$ i ,gJTt ,f.,r' ',rt. A*
,,ij rt €. C '#. A.j' (Thuubaa bagi orang yang beriman kepadaht

dan melihatht. Kemudian thuubaa, kemudian thuubaa, kBmudian

thaubaa bagi yang beriman kepadalru padahal tidak pernah

melihath). Laki-laki itu bertanya, "Apa itu thuubaa?" Beliau

menjawab: W6Sl lrr'AF g, ft'q$.,?b FV ry {a, e"rW
(Sebuah pohon di surga yang besarnya seiauh perjalanan 100 tahun.

Palraian ahli surga kchnr dari mayang-mayangnya)."ros

'G m.. Ahmad (4/lS3) dan Ibnu Hibban (9D51).
Hadits ini dinukil oleh Al Haitsami dalam Maima' Az-Zowaid (101413, 414)

secara panjang lebar, dan dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani
dalam At Ausath dan Al Kabir, serta oleh Ahmad secara ringkas dari keduanya. Di
dalam sanadnya terdapat Amir bin Z,aid Al Bakali, dia disebutkan Ibnu Abi Hatim
namun tidak menglcritiloya dan tidak pula menyatakan tsiqah. Para perawi lainnya

adalah para perawi tsiqah."
to5 shahih.
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Mengenai ini masih banyak hadits-hadits dan atsar-atsar

lainnya dari para salaf. Telah disebutkan secara valid, dalarr- Ash-

Shafuifuain dan lainnya dari hadits Anas, dia berkata, "Rasulullah SAW

bersabda: 'e: ,&bl.,J,ly ,f- ry W G'6tij, ry-i:;* #, e
iiti (Di surga ada sebuah pobn, dimana seorang penunggang

berjalon di bav,ah bayanganrrya selama seratus tahun. Jika kalian

mant,. bacalah, 'Dan naungon yoq terbentang luas')." (Qs. Al
Waaqi'atr [56]: 30) Pada sebagian redaksinya disebutkan, i'fr ql
l}jil lsesungguhnya itu adalahpohon abadi).rM

Abu Asy-Syailfi meriwayatkan dari As-Suddi mengenai

firman-Nyq ;V i:Lj (dan tempat kcmbati yang baik),dia berkat4

"Maksudnya adalah *',# (tempat kembali yang baik)."

Ibnu Jarir juga meriwayafkan pendapat seperti itu dari Adh-
Dhatthak.

Ibnu larir dan Ibnu Abi llatim meriwayatkan dari Qatadah

mengenai firman-Nya, ,tl3\'";F3- {j @"aonal mereka kafir

terhadap Txhan Yang MaIu Penwah), dia berkata, "Diceritakan
kepada ftemi, bahwa Rasulullah SAW pada saat Hudaibiyatr ketika
mengadakan perjanjian damai dengan kaum Quraisy, beliau mengirim
surat (yang di antaranya isinya): 'g€';Jl, ;lerj, ilr 91 @engan

menyebut nama Allah Yang tv[aha Pemurah lagi Maha Perrgasih)'.

Maka orang-orang Quraisy berkata, 'Apa itu Ar-Rafomaan, kami tidak
mengetahuinya?' Karena orang{rang jahiliyah biasa menuliskan:

,ijit' .!*.,u, (Dengan menyebut nama-Mu ya Allatr). Maka para sahabat

HR. Ahmad (3171) dan Ibnu Hibban Q370).
Hadits ini dicantumkan oleh Al Albani dalam Shahih Al Jami' (3923).
tw shahih.
IIR. Al Bukhari (3251,3252) datMuslim (412175).
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beliau berkata, 'Biarkan kami memerangi mereka'. Beliau pun

bersabda: ;t$-/ G ,*ki "#) ,7 (Tidak Akan tetapi, tulislcanlah

s eb agaimana yang mer eka kehendaki itu).-r07

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan dari Ibnu

Jtraij mengenai ayat ini yang menyerupai itu.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid merrgenui firman-

Nya, 9t1 Ay <a"" hanya kepada-Nya aht bertobat), dia berkata,

"Maksud rV aAaantobatku."

f'ii ;iL "f,'s;:il +:$ si 6*t r;$ 5 3qJjt *c;;j'6 "j'; $
3$15w 36\c$ fi x;- I, sW( e.$ ;iS #'#

i,t",l{ fi ,t} & ar' "iu,} 
35 |',{r(t w vr # V,K'"St

'i Vr{lrfu:- li*' AF n,f",b#,,f;j @ ;(*)\ Ag{'rt

W'l,sv",,f ,f g f"6'; ;1fr @ sr*6\4,e';; fr
'6 SWa *t,r1Ji -2r;t{ vr fr;S {7;, S i(}' ;+

$G {@ ; ri ", 
i1 6xfr ,y;- ;:W *'b:r$ lK W'"-,N-

#' bi s@ -)6 u ifiU iill'' :;i ;;91 affti$tril*fi o

r0 Mwsal shahih.
Hadits ini dinukil oleh Ibnu Jarir (13/l0l).
Asal kisahnya terdapat dalam riwayat Al Bukhari dan Ahmad.
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A $r-iU ry" qi* :f*r u* n "*Zixi ;; Ji
36tf i,fiJi{s'6tAJ

"Dan sekiranya ada suatu bacaan (hitab suci) yang dengan bacaan

itu gunung-gunung dapat digoncanghan atau bumi jadi terbelah

atau oleh karenanya orangarangyang sudah mati dapat berbicara,
(tentu Al Qur'an itulah dia). Sebenornya segala urusan itu adalah

kepunyaan Allah. Maka tidakkoh orang-orang yang beriman itu
mengetahui bahwa seandainya Allah menghendahi (semua manusia

beriman), tentu Allah memb*i petunjuk kepada manusia
semuanys. Dan orang-orang yong kaJir senantiosa ditimpa bencana
disebabkan perbuatan mcreka sendirt atuu bencana itu terjadi dekat

tempat kediaman mereka, sehingga datanglafi janjiAllah.
Sesungguhnya Allah tidah menyalahi janjl Dan sesungguhnya

telah diperolok-olokkan beberopa rosul sebelum kamu, makaAku
beri tangguh kapada ontngarang kafv itu, hemudian Aku

binosakan merek* Alangkah hebafiya silrsaan-Ku itu! Maka
apakah Tuhan yang menjaga setitp diri terhadap apqyang

diperbuatnya (sama dengan yang fidak demikian sifatnya)? Mereka
menj adikan b eb erapa se kutu bagi Atlah. Katakantah,,S e b utkanlah
s{at-sifat mereka itut. Atau.apahah hamu hendah memberitakan
kepada Allah apa yang tidak diketahui-Nya di bumi, atau kamu

mengotakan (tentang hol itu) sekodor perkataon pada lahirnya saja.
Sebenarnya orungerang kofw itu dijadihan (oleh syetan)

memandang baik tipa drya nereha dan dilalanginya dafi jalan
(yang benar). Dan barangsiqmyang disesatkanAllah, maka

baginya tak ada seorang pun yang akan memberi petunjulc Bagi
mereka adzab dalam kehidupan dunia dan sesungguhnya adzab

akhirat adalah lebih keros dan tak ada bagi mereha seorang
pelindung pun dari (adzab) Allah. Perunltamaan surgayang
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dijanjikan kepada orang-orang yang hertakwa ialah (seperti taman),

mengalir sungai-sungai di dalamnya; buahnya tak henti-henti

sedang naungannya (demikian pula). Itulah tempat kesudahan bagi

orang-orang yang bertakwa; sedang tempat kesudahan bagi orang-

orang yang kafir iatah neraku'(Qs. Ar-Ra'd [13]: 3f-35)

Firman-Nya: 3t;! 4;i66"i Jj 1or" sekiranva ada

suatu bacaan [Htab suciJ yang dengan bacaan itu gunung-gunung

dapat digoncangkan). Satu pendapat menyebutkan bahwa ini

bersambung dengan kalimat +i ,;ZI $" \j-{tr (mengapa tidak

diturunkan trepadanya [MuhammodJ tanda [mukiizatJ dari

Tuhannya?), dan batrwa sejumlatr orang kafir meminta kepada

Rasulullah SAW agfi beliau untuk meratakan gunung-gunung

Makkah hingga terbentang untrk mereka, karena Makkah merupakan

negeri yang sempit. Oleh karena itu, Allah SWT memerintatrkan

beliau untuk menjawab mereka dengan jawaban ini yang mengandung

pengagungan perihal Al Qur'an dan rusaknya pandangan orang-orang

kafir, sebab mereka tidak puas dengan itu dan tetap keras kepala serta

meminta sesuatu yang apabila dilalrukirn Allah SWT maka tidak akan

tersisa lagi hilonah ketuhanan dengan tidak diturunkannya tanda-tanda

yang bisa diimani oleh seluruh hamba.

3l;;l )r.:4A (dengan bacaan itu gunung-gunung dapat

digoncangkan) maksudnya adalalL dengan diturunkannya Al Qur'an

dan di'bacakannya, sehingga gurung-gunung pun bergerak dari

tempafirya

,?jJi *{8 5 @ro, bumi iadi terbelah) maksudnya adalah,

atu hingga bumi terbelatr menjadi berkeping-keping.'
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uA *"'S :i {*o" oleh koenaltya orang-orang yang sudah

mati dapat berbicara) maksudnya. adalah, menjadi hidup kembali

dengan dibacakannya Al Qur'an kepada merek4 maka mereka

memafiaminya saat diajak bicara dengan itu sebagaimana pahamnya

orang-orang yang hidup.

Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai jawaban

(penimpal) ! ai .ir,i. Al Farra' mengatakan bahwajantab-nyadibuang,

perkiraannya adalah ttiTr rS ir(i 6entu itu adala}r Al Qur'an).

Diriwayatkan juga dari Al Farra', bahwa dia mengatakan, bahwa
jawab-nyaadatah *lurtiji(J (tentulah mereka kufur terhadap Tuhan

Yang Maha Pemurah). Maknanya adalah seandainya itu dilakukan
terhadap mereka, tentulah mereka l<ufur terhadap Tuhan Yang Maha
Pemurah.

Selain itu, ada pula yaog berpendapa! batrwa jawab-nya

adalah kalimat ryzli U,i (tentulah mereka tidak akan beriman),

sebagaimana pada firnan-Ny a: {i\ i6 o1 $ fhA. l},(6 lttxcaya
merelra tidak [iuga| akan beriman kccuali jika Allah menghendaki)
(Qs.Al An'aam [6]: 111). Pendapat lain menyebutkan,bahwajawab-
nya disebutkan lebih dahulu, dan pada redaksi ini terdapat kalimat
yang didatrulukan dan 4khirkan, yakni t i]i ',tt i *1u. t ;Fi-'ij
(dan mereka kafir terhadap Tuhan Yang Maha Pemurah kendatipun
ada suatu bacaan [otab suci] ...).

Seringkali orang Arab membuang jmtab dari kata j titu t"tutt

tersirat oleh kandungan redaksinya, contohnya ungkapan Imru' Al
Qais,

*ia.u*ffi '^;;L#rr,6'*
"Kalau sekirarrya ada jiwayang meninggal bersamaan,
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sementara rtu adalah jiwa yang menjatuhkaniiwa'jiwa."

Maksudnya adalatr tentulah itu akan terasa mudah.

C; f'ii {t & (sebenarnya segala urusan itu adalah

lrcpunyaan Allah) maksudnya adalah, sekiranya ada bacaan yang bisa

melakukan demikian, tenhrlatr bacaan itu adalatr Al Qur'an ini, akan

tetapi Al Qur'an tidak melalnrkan itu, tapi melakukan perihal yang

terjadi sekarang ini. Seandainya Allatr menghendaki agar mereka

beriman, tentulatr mereka beirman, dan bila Allah tidak menghendaki

mereka beriman, maka diperjalankannnya gunung-gunung dan semtul

bukti yang mereka minta ptrn tidak akan berguna (tidak akan membuat

mereka beriman), Jadi, intinya adalah bahwa perkara itu adalah hak

Allah SWT, dan itu sesuai dengan hikmah dan kehendak-Nya.

Pemaknaan ini dikuatkan oleh firman-Ny u, (:-$i ,#S t;6

Q* ;6t ,satl rifr1t'u6- j ,J Wf. (maka tidakkah orans-orang yans

beriman itu mengetalrui bahwa seandainya rAllah menghendaW

[semua manusia berimanJ, tentu Allah memberi petunjuk kepada

manusia semuanya)

Al Farra' berkata, "Al Kalbi mengatakan, bahwa makna {tl

,fi|- uaa*, ""J[-'nflt (maka tidakkah mereka mengetahui), dan ini

adalah logatrya An-Nakh'.)'

Dalam kitab Ash-Shitaahdisebutkan, "Ada yang mengatakan,

bahwa ini adalah logatnya Hawazin."

Demikian juga yang dikatakan oleh sejumlah ulama salaf.

Abu Ubaidah berkata, "Maksudnya adalah maka tidakkah

mereka mengetahui dan memahami."
-tti
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Az-Zajjajberkata, "Ini adalah kiasan, karena ]46r lorang yang

berputus asa) dari Sesuatu mengetahui bahwa sesuatu itu tidak terjadi.

Ini serupa dengan pengguman harapan yang bermakna takut karena

mencakup itu, dan lupa yang bermakna meninggalkan juga karena

mencakup itu."

Pemaknaan ini dikuatkan oleh qira'ah Ibnu Abbas dan yang

lainnya, Vutu'i,$- pif. nari pengertian inilah ungkapan Rabah bin

Adi,

*!;#t ,rrl'* 6 t, Li.t 6 ,it;tp*i /U'J
"Tidaklrah orang-orang mengetalyi bahwa aht adalah analvtya,

trendatipt*t alat jauh doi tempat tinggal keluarga."

Abu Ubaidah menyenandunglan perkataan Malik bin Auf An-
Nadhari,

,t:|L-\t 7.,u"riiif
"Aht kotakon kcpada merekn di bukit itu soat mereka menawanlan,

tidal(*ah kalian tahu balwa afu adalah putera posukan berhtda

hhdmn]'

Jadi makna ayat ini berdasarkan pengertian ini, maka tidakkah

orang-orang yang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allatr
menghendaki (semua manusia beriman), tentu Allah memberi
petunjuk kepada manusia semuanya tanpa harus mereka menyaksikan
tanda-tanda terlebih dahulu

Pendapat lain menyebutkaq bahwa kata ]"(1i di sini sesuai

-dengan 
makna asalnya, yakni maka tidakkah orang-orang yang

beriman itu berputus asa dari keim

-

sekiranya Allah SWT menghendaki untuk menunjuki mereka tentulatr

t*: r:6Ut ,l6U'$
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Allah menunjuki mereka. Demikian ini karena orang-orang beriman

itu mengharapkan turunnya tanda-tanda yang diminta oleh orang-

orang kafir agar mereka beriman.

'Oe Wq# 'V;<'"-5\3$-{t g"" orans-orans yans

lrafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka.

sendiri). Kalimat ini adalah ancaman bagi orang-orang kafir secara

umum, atau orang-orang kafir Mal<kah secara khusus. Maksudnya

adalah, orang-orang kafir itu senantiasa ditimpa bencana yang tiba-

tiba yang lantaran kekufrran dan pendustaan yang mereka lakukan.

Kalimat ?li Uj artinya dia tertimpa bencana. Bentuk

jamalarya adalatr Lti.Asal mlkn" ipt adalah ketokan. Seorang

penyair berkata,

f-i6i ;Ul'Ailt{; ,.=a'U i;; 6j ,S:\
u-

.:t
.s,9l

"Harta pusakaht sirna dan juga harta milikyang aht htmpulkan.

Karena perahu-perahu telah menghantam mulut-mulut kendi."

Malaranya adalatr orang-orang kafu itu senantiasa demikian

hingga mereka ditimpa bencana yang membinasakan berupa

pembunuhan, penawanan.kegersangan dan adzab lainnya. Ada yang

mengatakan, bahwa zbyit adalah ((3t lmusibah). Ada juga yang

mengatakan bahwa i* fulrt pengintaian dan pasukan brigade. Yang

lebih tepat, bahwa iilUlt ini diafiikan dengan yang lebih umum dari

itu.
)c.rt- /.

E S1 (atau.bencana itu terjadi) maksudnya adalah, bencana

itu terjadi.

TAFSIR FATHUL QADIR

-i

884



eli ; (.4 <ar*ot tempat kediaman mereka) maksudnya

adalah, dekat tempat tinggal mereka sehingga mereka takut

terhadapnya dan menyaksikan bekas-bekasnya yang mendebarkan hati

mereka menciutkarr nyali mereka. Satu pendapat menyebutkan, bahwa
4tz

kata ganti pada p Qerjadi) kembali kepada Nabi SAW. Maknanya

adalah atau engkau, hai Muhammad, berada dekat tempat kediaman

mereka, dalam keadaan mengepung mereka dan mengekang kendali

atas mereka, sebagaimana yang beliau lakukan terhadap warga Thaif.

ifi 36 'rt! $ lrrtrnggo datangtah janji Allah) maksudnya

adalah, sampai tiba kematian mereka, atau terjadinya kiamat atas

mereka. Karena bila janji Allah yang pasti telah menimpa mereka

yang berupa adzab-Nya, niscaya itu sangatlatr datrsyat. Ada yang

mengatakan, bahwa yang dimaksud itl3{t (janji Allah) di sini adalatr

izin dari Allah untuk orang-orang kafir. Pemaknaan

pertama dalam hal ini lebih tepat.

l$l iEJ'nfr ey@esungguhnya Atlah tidak menyalahi janji)

maksudnya adalah, apa yang telah dijanjikan-Nya pasti terjadi, dan

tidak ada yang dapat menolaknya

Firman-Nya, 'l6ir;-V4ft a# ; {i,'t*5 il, (Dan

sesungguhrya telah diperolok-olokkai beberapa rasul sebelum kamu,

malra Aht beri tangguh kapada orang-orang kafir itu). Bentuk
nakirah (undefinitif, tanpa alif-laam ta'rifl pada kata pl berfungsi

untuk menunjukkan makna baryalq yakni banyak rasul. Sedangkan

tata '">lr1i lAari tl;U> adalah penangguhan, penjelasannya telah

dipaparkan dalam surah Al A'raaf.
"D\

TAFSIR FATHUL QADIR 885

I

I

I

t--



';if i (kemudian Atil binasakan mereka) maksudnya

adalah, Aku membinasakan meGka dengan adzab yang Aku timpakan

kepada mereka.

9V ir\1 ,.i$ lahngknn hebatnya silesaan-Ku itu)- Kata

tanya (yakni 3K) berfungsi sebagai celaan dan ancarlan, yakni

bagaimanakah adzab-Ku terhadap orang-orang yang mengolok-olok

para rasul-Ku. Maka aku beri tangguh kepada mereka, kemudian Aku

binasakan mereka.

Kemudian Allah mengemukakan kata tanya lainnya sebagai

celaan dan dampratan yang berfrrngsi sebagai hujjah atas orang-orang

kafir dan melematrkan perbuatan mereka serta. Allatr SWT berfirman:

q$S fF ; dil 6ata apakah Tuhan yang meniaga setiap diri).

fata p.rilr adalatr yang menjaga dan mengurus urusan. Maksud Allah

adalah Diri-Nya, karena Dia-lah yang mengurus segala un$an

makhluk-Nya dan mengattr perihal ajal dan rezeki merekq serta

rnemperhitungkan amal setiap diri. Javtab dari kalimat ini dibuang,

yakni maka apakah Tuhan yang demikian sifat-Nya itu seperti

sesembahan-sesembatran mereka yang tidak memit$ sifat-sifat ini,
yang tidak dapat mendatangkan manfaat maupun madharat.

Al Farra' berkata, "Seaolalr-olah itu semakna dengan maka

apakah Tuhan yang menguius setiap diri dengan apa yang

diperbuatnya seperti sekutu-sekutu mereka yang mereka jadikan tuhan

selain Allah."

Maksud ayat ini adalah mengingkari persamaan antara Tuhan

dengan sesembatran-sesembatran mereka. Ada juga yang mengatakan,

bahwa yang dimaksud dengan "yartgmenjaga setiap diri" adalatr para

t
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malaikat yhng bertugas menjaga manusia. Pemaknaan pertama dalam

hal ini lebih tepat

Kalimat :(i;t W., (mereka menjadikan beberapa sekutu

bagiAllah)di-athf-kankepadakalimat jautabyatgdiperkirakanyang

mabni untuknya atau sebagat hal dengan perkiraan adanya li, yakni

tk iiti (dan sungguh mereka menjadikan), atau di-athf-kankepada

kalimat'tq;Ut iij (dan sesunggufutya telah diperolok-olokkan)

maksudnya adalah, mereka mengolok-olok dan mer{adikan.

iry." j, 1*oto*onto4 "sebutkanlah sifat-sifat mereka itu")

maksudny4 adalah, Katakanlah hai Muhammad, "Kalian telah

menjadikan sekutu-sekutu bagi-Nya Sebutkanlah siapa mereka?"

Kalimat ini membungkam dan mendamprat mereka, karena perkataan

seperti ini diungkapkan untuk sesuatu yang hina yang tidak layak

diperdulikan, sehingga. dikatakan: SeUuttcantatr itu jika kau mau.

Yakni itu lebih hina daripada disebutkan. Ada juga yang mengatakan,

bahwa maknanya adalah sebutlah mereka itu sebagai tuhan-tuhan

sebagaimana yang kalian nyatakan. Sehingga ini sebagai ancaman

bagi mereka.

'i;$ f @tau apakah kottu herdak memberitaksn kcpada

Allah) maksudnya adalalr, bahkan apakah kalian hendak

memberitahukan kepada Allah.

,S'ii j & { q gp" yans tidak diketahui-Nya di bumi)

maksudnya adalah, sekutu-sekutu yang kalian sembah, padatral Dia-
lah yang Maha Mengetahui segala yang di lungrt dan di bumi.

)fi'6, * 
'51 

{orou kamu mengatakan [tentang hat ituJ

sekadar perkataan pada lahirrrya saTa) maksudnya adalah, bahkan

i
IL-
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apakah kalian menyebut mereka sebagai sekutu-sekutu hanya sebatas

perkataan tanpa ada hakikatnya. Ada juga yang mengatakan, bahwa

maknanya adalatr katakanlah kepada mereka, "Apakah kalian hendak

memberitahu Atlah tentang yang bathin yang tidak diketahui-Nya,

atau tentang yang ztratrir yang diketahui-Nya?" Jika mereka

mengatakan yang bathin yang dinyatakan tidak diketahui-Nya, berarti

mereka telah mengemukakan pemyataan yang bathil, dan bila mereka

mengemukakan yang ztrahir yang dinyatakan diketatrui-Nya, maka

katakanlah kepada mereka, "sebutkanlatr sifat-sifat mereka.'i Jika

mereka menyebutkan Lat4 Uua, dan serupany4 maka katakanlah

kepada merek4 bahwa Allah tidak mengakui adanya sekutu bagi Diri-
Nya.

Penafian sekutu di bumi disebutkan secara khusus kendati

sesungguhnya tidak ada sekutu bagi Allah baik di bumi maupun di
selain bumi, karena mereka menyatakan adanya sekutu bagi-Nya di
burrri.

Ada pula yang berpendapat, bahwa makna kalimat 'i *,i
)jzfr latau kamu mengatokan [tentang hal ituJ sekadar perkataan

pada lahirnya saja) adalalq atau karnu mengatakan tentang hal itu
sebagai perkataan yang bathil. Hal ini seperti ungkapan seorang

penyalr,

'-eUu -kt i V ,A U;t ,ii;-i, t#qf Lf*1

"I(au permalukan kami dengan silsu dan dagingnya,

padahal itu adalah aib yang bathit wahai anak mantel.?'

Ada yang mengatakan, bahwa maknanya adalah perkataan

dusta. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalatr perkataan

lahir sebagai dalil pemyataan mereka.
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'rfK Vj{ ej$t 
-rt 

S. (sebenarnya orang-orang kafir itu

dijadilran [oleh syatunJ memandang baik tipu drya mereka)

maksudnya adalah, tidak ada sekutu bagi Allah, akan tetapi

sebenarnya orang-orang kafir itu dijadikan syetan memandang baik

makar mereka.

Ibnu Abbas membaca '$ A.rgu fi, dalam bentuk bina' lil

fa'il, dengan anggapan bahwa yang menjadikan mereka memandang

baik itu adalah makar (tipu daya) mereka. Sedangkan ulama yang lain

membacanya dalam bentuk bino' lit maful ($), dan yang

menjadikan mereka memandang baik itu adalah Allah SWT atau

syetan. Bisa juga makar di sini disebutkan kekufuran, karena makar

mereka terhadap Rasulullah SAW adalah kelcufiran. Sedangkan

makna sebenarnya adalah t63r @pu daya) atau J+6! irr"3r

(menyamarkan kebathilan)

,#, &L15t (dan dihatanginya dari ialan fyang benar).

Hamzah, At Kisa'i dan Ashim membacanya 'b:i5t, dalam bentuk

bina' lil maful, yakni Allah menghalangi merek4 atau syetan

menghalangi mereka. Sedangkan ulama lain membacanya dalam

bentuk bina' Iit fa'it (bi), yakni mereka menghalangi orang lain.

Abu Hatim-memilih qira'ah im. Sementara Yahya bin Watsab

membacanya dengan harakat kasrat pada huruf shad 1\Jr,i1.

)G b, fr6 fifr U;) ij @an barangsiapa yang disesatkan Allah

malra baginya tak ada seorang pun yang aknn memberi petuniuk)

maksudnya adalah, dijadikan sesat dan kehendak-Nya menuntut

.penyesatannya, maka tidak ada yang dapat menunjukinya kepada

i
i
t
tL

TAFSIR FATHUL QADIR 889



kebaikan. Jumhur membacanya g6 t opu menyebutkan huruf ya'

sesuai dengan logat mayoritas yang fasih. Kata ini dibaca dengan

dengan menyebutkan huruf ya' dt alfiir kata (g;O) sesuai dengan

logat minoritas.

Kemudian Allah SWT menerangf,an apa yang akan mereka

peroleh, Allah pun berfirm ", 
(llt'r1{ Oilie# (Bagi mereka adzab

dalam kehidupan dunia), yaitu berupa pembunuhan, penawanan dan

sebagainya.

i*t'1|ifflr(dan senmggututya adzab a*tirat adatah lebih

lreras) bagi mereka daripada adzab drmia

-)i c ;\l'n iL 6 (dan tak ada bagi mereka seorang

pelindung pun dori [adzabJ Allah) makzudnya adalah, tidak ada

pelindung dan tidak ada seorang penolong pun yang menolong mereka

dari adzab-Nya.

Setelatr Allah menyebutkan apa yang akan diterima oleh

orzrng-orang kafir yang berupa adztb dunia dan adzab akhirat, Allah
menyebutkan apa yang disediakan-Nya bagi orang-oreng yang

beirman, Allah pun berfirman , 'S'itqi , *Z;lSt t*; $i y+t' *r Jf
(Perumparnaan surga yang dijofikm kcpada orang-orang yang

bertaltwa ialah [seperti tomonJ, mengalir sungai-sungai di dalamnya)

maksudnya adatall sifatnya yang sangat menakjubkan seperti

perumpamaan itu.

Ibnu Qutaibatr berkata, "Menunrt pengertian asal bahas q',FSl

adalatr iiilr fteserupaan), kemudian terkadang menjadi bermakna

gambaran sesuatu dan sifatrya. Contohnya adalah *? U i:il *6nyu

aku menggarnbarkan sesuatu dan sifatnya kepadamu. Jadi, yang
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dimaksud dengan perumparhaan surga di sini adalah gambarannya dan

sifatnya."

'tr(emudian Allatr menyebutkanny", F'i|(i ec* (mengalir

sungai-sungai di datamnya), lm sebagaimana penafsiran kata iiir
tadi.

Sibawaih berkata, '?erkiraannya adalah apa yang Kami

ceritakan kepadamu adalah perunFamaan surga."

Al Khalil dan lainnya mengatakan, batrwa 'iA't bj
Qterumpamaan surga) adalah nubtada', sedangkan Hrubar-nya

adalah ej @engaliO

Az-Z,ajjaj mengatakan, bahwa ini adalah perumpamaan yang

ghaib dengan yang dapat disaksikan. Malaranya adalatr perumpamaan

surga adalah taman yang mengalir stmgai-sungai di bawahnya. Ada

juga yang mengatakan, bahwa faidah lihabar kembali kepada kalimat

filqJU (buahnya tak henti-henri") maksudnya adalah, tidak pernah

terputus. Ini seperti firman Allah SWT: fi;i {; Fb$ (Yang ttdak

berhenti [bualmyal don tidok terluang mengambilrrya) (Qs. Al
Waaqi'ah [56]: 33).

Al Fana' berkata, "Pe,lumpamaan itu berfungsi sebagai inti
penegasan. Malaranya adalah surga yang dijanjikan bagi orang-oftulg

yang bertakwa adalah yang mengalir sungai-sungai di bawahnya.

Orang Arab sering menggrrnakan tmgkapan demikian."

tly; (sedang naungannya [demifuan pula) maksudnya

adalah, demikian juga naungannya tidak henti-hentinya, tidak rontok,

dan tidak usang diterpa matahari.
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Kata penunjuk ilyilitutatl kembali kepada surga yang disifati

dengan sifat-sifat tadi, dan kata ini berfungsi sebagai mubtada',

sedangkan Hwbar-nya adalah '6ri 6-51 & {tr*rat kesudalan bagi

orang-orang yang bertakwa) maksudnya adalalL kesudatr bagi orang-

orang yang menjauhi kemaksiatan.

3(11'tt Sfi Ji\ @edang tempat kcsudahan bagi orang-

orang yang kafir ialah neraka) maksudnya adalalU tidak ada tempat

kesudahan dan.akhiran bagi mereka selain itu.

Ath-Thabarani dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu
Abbas, dia berkata, *Mereka mengatakan kepada Nabi SAW, 'Bila
memang sebagaimana yang engkau katakan, maka perlihatkan kepada

kami para orang tua kami datrulu yang telah meninggal sehingga kami

dapat berbicara dengan merek4 dan longgarkanlatr unhrk kami
gunung-guung ini sebagai gurung-gunung Makkah yang telah

melingkupi kami'. Maka turunlah uyx 3tJ.7fr )rr;4A6(3 "il trj <a""

seWranya ada suatu bacaan [kitab suciJ yang dengan bacaan itu
gunung- gunung dap at digonc angkan)."r0$

Ibnu Abi Hatim, Abu Asy-syaikh dan Ibnu Mardawaih
meriwayatkan dari Athiyyah Al Aufi, dia berkata, "Mereka
mengatakan kepada Muhammad SAW, 'Bisakah engkau

menggoncangkan gunung-gunung Mal&ah hingga meluas agar kami
bisa bercocok tanam padanya, atau membelahkan bumi untuk kami
sebagaimana Sulaiman membelah dengan angin untuk kaumnya, atau

menghidupkan orang-orang mati untuk kami sebagaimana Isa

'o'Dha'i7
Hadits ini dinukil oleh Al Haitsami del,on Al Majma' (7143), dan dia berkata,

"Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, di dalam sanadnya terdapat Qabus bin
Abi Zhabyaq seorang perawi dho'ifnmtmjuga dinilai tsiqah;'

Al Hafidr berkata dalamAt-Taqrib,'A& kelemahan padanya."
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menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati untuk kaumnya?'

Lalu Allah menurunkan ayat: 3liafr 2c;;)6:.j'o1$ <or" sekirarrya

ada suatu bacaan [kitab suci] yang

gunung dapat digoncangkan) hioggu

dengan .bacaan itu gunung-

karimat W( <t-$i ,;t!. {'1
(mala tidakkah orang-orang yang beriman itu mengetahui)

maksudnya adalah, maka tidak jelaskah bagt orang:orang yang

beriman." Orang-orang bertany4 "Apakah engkau meriwayatkan

hadits ini dari salah seorang sahabat Nabi SAW?" Dia (Al Aufi)
menjawab, "Dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi SAW."roe

Riwayat ini dikeluarkan juga oleh Ibnu Abi Hatim, dia berkata,

"Abu Zw'ah menceritakan kepada kami, Munjab bin Al Hart

menceritakan kepada kami, Bisyr bin Imarah mengabarkan kepada

karrri, Umar bin Hassan menceritakan kepada kami dari Athiyyah Al
Aufi," lalu dia menyebutkan haditsnya.

Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan dari jalur

Al Aufi dari Ibnu Abbas yang menyerupai itu secara ringkas.

Abu Ya'la, Abu Nu'aim dalam Ad-Dala'il, dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Az-Zubair bin Al Awwam tentang

sebab turunnya ayat ini yang menyerupai riwayat tadi secara panjang

lebar.

Ibnu Ishaq dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkarl dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya, lt=; 5{1$L$@ebenoruya segala urusan itu

adalah kepunyaan Altoh),dia berkata, *Allah tidak melakukan kecuali

apa yang Dia kehendaki, dan Allah tidak akan melakukan itu."

t@ Dha'iy
Di dalam sanadnya terdapat Athiyyah Al Aufi sebagaim4p yang disebutkan

oleh pengarang pada riwayat Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya.
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Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya , GS- 
t$ @ot* tidakkah

mengetahui), dia berkata, "Maksudnya adalatr mengetatrui."

Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syailfi juga meriwayatkan dari jalur

lainnya darinya yang menyerupai itu. Abu Asy-Syaikh juga

meriwayatkan dari Ibnu Zudyangmenyerupai itu.

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Abu

Al Aliyah mengenai firman-Nya, ,$S :{r1 (matra tidaktrnh

mengetahul), dia berkata, "Orang-orang beriman telah berputus asa

orang-orang kafir itu akan mendapat petunjuk. Seandainya Allah
menghendaki niscaya Allah memberi petunjuk kepada manusia

semuanya."

AI Firyabi, Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari

Ibnu Abbas mengenai finnan-Nya, ';rfi tp q # (senantiasa

ditimpa bencana disebabkan perbuatan merekn sendiri), dia berkata,

"Maksudnya adalah pasukan (yang menyerang mereka)."

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

Abu Asy-Syaikh, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi dalam Ad-Dalail
juga meriwayatkan darinya yang menyerupai itu, dengan tarnbalran

kalimat et3 i. W 3F j gtou bencana itu terjadi dekat tempat

lrcdiaman merela), dia berkata, "Yaifu engkau, hai Muhammad,

hingga datangnya janji Allah, yaitu penaklukan Makkah."

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan pendapat serupa dari Abu

Sa'id.

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Ny4 '46

i
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(bencana),dia berkat4 "Maksudnya adalah t3it (**iuah, malapetaka

atau bencana)."

Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Al

Aufi darinya, dia berkata, *?rG (bencana)maksudnya adalah, adzab

dari langit . Ali n6;'Si 5 (atuu bencana itu teriadi dekat tempat

kediaman merela) maksudnya adalalL datangnya Rasutullah SAW

kepada mereka dan pemerangan beliau terhadap bapak-bapak

mereka."

Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan darinya

mengenai firman-Ny u,iSti + $ ;* fS'tl $3 6ana apatrah

Tuhan yang menjaga setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya

[sama dengan yang tidak demikian sifatnyaJ), dia berkata,

'Maksudnya adalatr diri beliau."

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Atha'

mengenai ayat ini; dia berkat4 *Allah menjaga setiap diri dengan

adil."

Ibnu Abi Syaibalu Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi

Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatlcan dari Mujahid mengenai

firman-Ny4 ,S|XA ,a!','11At* kamu mengatakan [tentang lal ituJ

selradar perkataan pada lahirnya saia), dia berkata" '?erkataan lahir

tersebut adalatr yang bathil."

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syail*r meriwayatkan dari

Ikrimatr mengenai firman-Ny a, *:4i Ji3 11rrru*pomaan surga), dia

berkata, "Maksudnya adalah sifat surg4 karena tidak ada yang dapat

diserupakan dengan surga."
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Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari

Ibratrim At-Taimi mengenai firman-Nya, 3,{rq3U (buahnya tak

henti-henti), dia berkat4 "Maksudnya adalatr dzattyatetap abadi pada

tangkai-tangkainya."

4(g@ v\ii 
^41, 

Gi $yl*,a$S;x 35'J

a. fi |u.',r( ( $1'n 1'-E v i3. i il* g;, 6jU;; KJ{i
.rl6t:i,

qWL. y5 "{ KA ay ni,-,, &triij @ +61' U
r,,6.\i5ilH 1u?,F :f".';lo-,!,$ {S:oX 6,5;S SV

Yt#\tril€r'i$j
'(Orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka

bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, dan di antara

golongan.golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, adayang

mengingkari sebagiannyu Katakanlahr'sesungguhnya aku hanya

diperintah untuk mcnyembah Allah dan tidak rumpersekutukan

sesuatu pun dengan Diu Hanya kepada-Nya aku seru (manusia)

dan hanya kepada-Nya ahu kembali'. Dan demikianlah, Kami telah

menurunkan Al Qur'an itu sebagai peraturan (yang henar) dalam

bahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka

setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada

pelindung dan pemelihara bagimu terhadap (siksa) Allah. Dan

sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu

dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.

Dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan suatu ayat
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(mukjizat) melainkan dengan izinAllah. Bagitiapaiap masa ada

kitab (yang tertentu). AAah mcnghqruskan qpayang Dia kehendaki

dan menetapkan (apayang Dia kehendaki), dan disisi-Nya-lah

terdapat Ummul-Kitab (Lauh Mahfuz.h)." (Qs. Ai-Ra'd [13]: 36-39)

Para ahli tafsir berbeda pendapat menganai penafsiran e$il
yang disebutkan di sini. Satu pendapat menyebutkan, bahwa itu adalah

Taurat dan Injil, dan orang-orang yang bergembira dengan apa yang

diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah orang-orang yang

memeluk Islarn dari kalangan kaum yahui dan nashrani. Pendapat lain

menyebutkan, bahwa orang-omng yang bergembira itu adalah kaum

Yahudi dan Nashrani, karena hal itu sesuai dengan apa yang terdapat

di dalam kitab-kitab mereka dan membenarkannya.

Berdasarkan pendapat pertama maka yang dimaksud dengan

firman-Nya: 'L:;'tJ- J ,;ffi '6 @o" di antara golongan-

golongan [Yahudi don NasroniJ yang bersehttu, ada yang

menginglrari sebagiannya), adalah orang-orang yang tidak memeluk

Islam dari kalangan kaum Yahndi dan Nashrani. Sedangkan

berdasarkan pendapat keduq -aka yang dimaksud adalah orang-orang

musyrik Makkah dan yang seperti mereka. Atau yang dimaksud

adalah sebagian dari kaum yahudi dan nashrani, yakni di antara

golongan-golongan Yahudi dan Nashrani. Karena mereka

mengingkarinya, sebab Al Qur'an itu mengandung penghapus syariat

mereka. Jadi, kegembiraql itu adalah kegembiraan sebagian mereka

mengenai apa yang sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Taurat

dan Injil. Sedangkan pengingkaran sebagian mereka adalah

pengingkaran terhadap apa yang menyelisihi Taurat dan Injil.
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Pendapat lain menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan

esii di sini adalah Al Qur'an, dan yang dimaksud dengan orang-

orang yang bergembira itu adalah kaum muslimin. Sedangkan yang

dimaksud dengan golongan-golongan itu adalah orang-orang yang

berkoalisi dalam memusuhi Rasulullah SAW, yaitu dari kalangan

kaum musyrikin, kaum Yahudi dan kaum Nashrani. Kemudian yang

dimaksud dengan sebagian orang yang mengingkari sebagian A1

Qur'an adalah orang-orang yang menyelisihi apa yatg diyakininya

sesuai dengan keragaman keyakinan mereka. Pandangan ini

disanggah, karena kegembiraan kaum muslimin dengan turunnya Al

Qur'an cukup jelas, sehingga tidak ada gunanya penyebutan itu.

sanggahan ini dijawab, bahwa yang dimaksud adalah bertambahnya

kegembiraan mereka.

Banyak ahli tafsir mengatakan, batrwa Abdullah bin Salam dan

orang-orang yang beirman bersamanya dari kalangan ahli kitab

merasa tidak enak hati karena sedikitnya penyebutan Ar-Rahmaan di

dalam Al Qur'an, sedangkan itu banyak disebutkan di dalam Taurat,

maka Allah menurunkan ayat: ';il)ivT ;'K, '&;i 
$t (Katakanlah,

"serulah Allah atau serulah Ar-Rahman') (Qs. Al Israa' [17]: 110),

maka mereka pun bergembira karena itu.

Kemudian, setelah Allah menerangkan apa yangterjadi dengan

diturunkannya Al Qur'an, yaitu berupa kegembiraan sebagian orang

dan pengingkaran sebagian lainnya, Allah menyatakan apa yang

dilalcukan oleh Rasutullah SAW, dan memerintahkan beliau trntuk

mengatakan itu kepada mereka. Allah SWT berfirman: -J # 
-6$,

.*, iJ {;';il'i$ lxotot*rl ah, " S e s ungguhnya aht hany a dip er intah

untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu pun

dengan Dia') maksudnya adalatr, aku tidak mempersekutukan Allah
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dengan cara apa pun. Maknanya adalah katakan kepada mereka, hai

Muhammad, sebagai pernyataan hujiah dan bantahan terhadap

pengingkaran: sesungguhnya apa yatrg diturunkan kepadaku adalah

aku diperintahkan untuk menyembah Atlah dan mengesakan-Nya.

Perintatr ini adalatr perintah yang sama pada semua syari'at dan tidak

diingkari oleh semua agama terdahulu yang dibawakan oleh rasul-

rasul.

.Para ahli qira'ah sepakat membacanya dengan nashab karena

dr-athf-kankepada ffi Sementara Abu Iftulaid membacanya dengan

rafa'karcradianggap sebagai permutaan kalimat, dan qira'aft ini dia

riwayatkan dari Nafi'.

Gl $,(hanya kepada-Nya aht seru [manusiaJ) maksudnya

adalah, kepada Allah, tiutan kepada selain-Ny4 atau kepada apa yang

diperintahkan kepadaku, yaitu hanya menyembatr Allah semata.

Pemaknaan pertama lebih tepat berdasarkan kalimat Vli, #-b @r

hanya lrepada-Nya afu kembali), karena kata gantinya kembali kepada

Allah SWT, yakni hanya kepada-Nya saja aku kembali, dan bukan

kepada selain-Nya

Kemudian Allah menyebutkan sebagian keutamaan Al Qur'an,
dan ancaman terhadap yang berpaling dari mengikutinya yang disertai

dengan sindiran untuk membantaL apa yang mereka ingkari, yaitu

cakupannya terhddap penghapusan sebagian syari'at mereka. Allatr

SwT berfirman: g|;Ki{i,+KS (Dan demikianlah, Kami telah

menurunlmn Al Qur'an itu sebagai peraturan fyang benarJ dalam

bahasa Arab) maksudnya adalalL seperti penurunan yang indatr itulah
Kami menurunkan Al Qur'an yang mencakup pokok-pokok syariat

dan cabang-cabangnya. Satu pendapat menyebutkan, batrwa

maknanya adalah sebagaimana Kami menurunkan kitab-kitab kepad4
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l-
Ipara rasul dengan bahasa mereka, maka demikian pula Kami

mernrrunkan Al Qur'an kepada kepadamu dengan bahasannya bangsa

Arab. Kami menginginkan peratuftm-peraturan atau hikmah di

dalamnya berbahasa Arab yang diterjemahkan dengan batrasanya

orang-orang Arab. Kata l3x dibaca nashab karena berfungsi sebagai

hal.

j{6 ei gri; (dan seandailrya kamu mengihtti hawa nafsu

rnerekn) yang memintamu untuk menyepakati mereka, seperti tetap

menghadap ke arah kiblat mereka dan tidak menyelisihi apa pun yang

mereka yakini.

$l'e X'"C YrA (setetah dotang pengetahuan kepadamu)

maksudnya adalall setelah pengetatruan ytng diajarkan Allatl

kepadamu.

$.U'-i(, (maka sekali-kali tidak ada bagimu terlwdap [siksaJ

Alt ah) maksudnya adalalu terhadap siksa-Nya.

9i 62 @elindung) maksudnya adalah, pelindung yang

melindungimu dan menolongmu.

+5 15 (dan pemelihua) maksudnay adalah' vang

memeliharamu dari adzab-Nya. Kalimat ini dittrjukan kepada

Rasulullah SAW sebagai sindiran bagi umatnya. Huruf lam pada

kalimat *t grij(dan seandainya kamu mengihuti)berfungsi sebagai

kata sumpah, sedangkan kalimat ',4 ti 1ma*a sekali-kali tidak ada

bagimu)berfungsi sebagu jmtaD sumpatr dan syarat'
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Firman-Nyu, '4;i|.gj "{g:; dF G.f,;({."5 A-, fn*
sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu

dan Kami memberil<nn kepada mereka isteri-isteri dan keturunan)

maksudnya adalah, sestrngguhnya para rasul yang Kami utus

sebelumnya adalah dari jenis manusia, mereka memiliki isteri dan

keturunan yang terlahir dari mereka dan isteri-isteri mereka, dan Kami
tidak pernah mengutus para rasul dari kalangan para malaikat yang

tidak menikah dan tidak berketurunan. Ini mengandung bantahan

terhadap orang yang mengingkari Rasulullah SAW meniakahi wanita.

Yakni demikianlah perihal para utusan Allah yang diutus sebelum

rasul ini. Lalu mengapa kalian mengingkari apa yang ditakukannya?

j,i 9!y, f1 {I""',*- 3 );l 5( t13 (dan tidak ada hak bagi

seorang rasul mendatanglcan suatu ayat [mukjizatJ m;elainlcan dengan

izin Allah) maksudnya adalah, tidak ada seorang rasul pun yang

suatu mukjizat pun, termasuk apa yang diminta oleh
orang-orang kafir, kecuali dengan seizin Allah SWT. lni mengandung

bantatran terhadap orang-orang kafir yang meminta kepada Rasulullatr
SAW untuk mendatangkan tanda-tanda yang mereka minta
sebagaimana yang telatr disebutkan

$1+,F:fu@agi tiap-tiap mc$a ada kitab [yang tertentuJ)

malsudnya adalah, bagi setiap perkara yang ditetapkan Allatr, atau

bagi setiap walnr yang ditetapkan Allah untuk terjadinya suatu

perkara ada ketentuan di sisi Allah yang ditetapkannya ada para

hamba-Nya dan ditetapkan-Nya itu pada mereka.

Al Farra' berkata, "Pada redaksi ini terdapat kalimat yang

didahulukan dan diakhirkan. Maknanya adalah bagi setiap perkara
yang ditetapkan Allah ada masanya yarlg tertentu.waktunya yang

tertentu, sebagaimana firman-Nya : "'i* p $J {U"t"k tiapliap berita

TAFSIR FATHUL QADIR 901



[yang dibawa oleh rasul-rasulJ ada [waktuJ terjadinya) (Qs. Al
An'aam 16): 67). Jadi, perkaranya bukan berdasarkan kehendak dan

permintaan orang-orang kafir, tapi berdasarkan apa yang dikehendaki

dan dipilih-Nya."

Firman-Ny ", 
q) {6li'it1 l},:1- f,luan menghapus kan apa

yang Dia kehendaki dan menetapkan [apa yang Dia kehcndakiJ)

maksudnya adalah, Allah SWT menghapuskan dan menetapkan dari

arfiara yang ditetapkan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki-Nya.

Kalimat r:ji; - Vr;ijr bW artinya adalah aku menghilangkan bekas

catatannya. Ibnu Katsir, Abu Anr dan llshim membacmya 3.$-:,

tanpa tasydid, sedangkan yang lain dengan tasydid(:.5!s). Qira'ahntr

dipilih oleh Abu Hatim dm Abu Ubaid.

Konteks redaksi AI Qur'an ini menunj'ukkan l@trmuman,

sehingga mencakup setiap yang ter@at dalam Al Kitab. Allsh SWT

menghaprrs apa yang dikekndaki unfuk dihapus beaupa kesenggaraan,

kebahagiaan, rezek| runur, kebaikan atau pun keburukaq serta

mengganti yang ini dengan itru dan menukar yang ini dengan yrrg itu.

Allah SwT berfinnan: 5j34;3; fi,*$ 'J?ii (pio tidak ditimya

tentang apa yang diperbuat-Nya, dan mere'kalah ymng akwt ditcnyai)

(Qs. Al Anbiyaa' l2l1:23\-

Demikian pendapat Umar bin Khathlhab, Abdullah bin

Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Wail, Qatadatu Adh-Dhahhaft, Ibnu Juraij

dan yang lain. Pendapat lain menyatakan, bahwa ayat ini khusus

berkenaan dengan kebahagiaan dan kesengsaraan. Ada juga yang

mengatakan, bahwa Allah berhak menghapus apa yarg dikehendaki-

Nya dari catatan para malaikat penjaga, yaitu apa yang tidak

mengandung pahala dan tidak pula sisa, serta menetapkan apa yang

mengandung pahala dan siksa. Ada yang mengatakan, bahwa Allah
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berhak menghapus rezeki yang dikehendaki-Nya. Ada juga yang

mengatakan, bahwa Allah berhak menghapus ajal. Ada pula yang

berpendapat, bahwa Allah berhak menghapus apa yang dikehendaki-

Nya dari syariaGsyariat dan menetapkan apayang dikehendaki-Nya.

Selain itu, ada yang mengatakan, bahwa Allah berhak

menghapus apa yang dikehendaki-Nya dari dosa-dosa para hamba-

Nya dan membiarkan apa yang dikehendaki-Nya. Ada juga yang

mengatakan, bahwa Allah berhak menghapus dosa-dosa dengan taubat

dan membiarkan apa yarrg dikehendaki-Nya tanpa taubat. Ada pula

yang berpendapat, bahwa Allah berhak menghapus para bapak dan

menetapkan para anak.

Ada juga yang mengatakan, bahwa Allah berhak menghapus

bulan dan menetaptan matahari, sebagaimana firman-Nya: i:;-EjJ
tJ;i 

)q)(4'*(i1$ $t grt Kami hapuskan tanda malam dai Kami

jaditran tanda siang itu terang) (Qs. Al Israa' $71: l2).Ada juga yang

mengatakan, bahwa Allah berhak menghapus roh-roh yang ditahannya

ketika tidur sehingga pemiliknya menjadi mati, dan menetapkan roh-

roh yang dikehendaki-Nya sehinga dikembalikan kepada pemiliknya.
Ada juga yang mengatakan, bahwa Allah berhak menghapus generasi-

generasi dan menetapkan apa yang dikehendaki-Nya. Ada juga yang

mengatakan bahwa Allah berhak menghapus dunia dan menetapkan

akhirat. Ada juga yang mengatakan selain itu yang tidak perlu

disebutkan di sini. Pernaknaan yarig pertama lebih tepat sebagaimana

ditunjukkan oleh kalimat, i($(, lapa yang Dia kehendaki) dari

keumuman yang didatrului denga penyebutan A(? pada kalimat,

l(? );:gr.@a7t tiapliap masa ada kitab (yang tertentuJ), dan

juga kalimat , Vi*!'$;:-; (dan disisi-Nya-lah terdapat (Jmmul-
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Kitab (Lauh Mahfuzhfi maksudnya adalah, asalnya adalah Lauh

Mahfuzh. Jadi, yang dimaksud oleh ayat ini adalah menghapus apa

yang dikehendaki-Nya di dalam Lauh Mahfuzh sehingga menjadi

tidak pernah ada, dan menetapkan padanya apayarlgdikehendaki-Nya

sehingga berlaku qadha dan qadar-Nya sesuai dengan kehendak-Nya.

Ini tidak menafikan apa y?mg diriwayatkan secara shahih dari Nabi

SAW: ljiiir ",-e (Pena telah kering).lro Demikian ini, karena

penghapusan dan penetapan termasuk qadha' Allah SWT. Ada juga

yang mengatakan, bahwa Al Kitab adalah ilmu Allah mengenai apa

yang diciptakan-Nya.

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

Syaikh meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya, 
-\7i 6;;;-

qyii (bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamtu), dia

berkata, "Mereka adalah para sahabat Muhammad SAW. Mereka

bergembira dengan Al Qurtan dan Rasul-Nya, dan mereka

memercayai itu. 'ij:; ';3 i v#'ii'6 @n, di antara golongan-

golongan [Yahudi dan NasraniJ yang bersehttu, ada yang

menginglrari sebagiannya) maksudnya adalah, kaum Yahudi,

Nashrani dan Majusi."

Ibnu Jarir dan Abu Asy:Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Zaid

mengenai ayat ini, dia berkata, "Mereka adalah orang-orang yang

beriman kepada Rasulullah SAW'dari kalangan ahli kitab,. mereka

bergembira dengan itu. Di antara mereka ada yang berimair dengannya

dan ada juga yang tidak beriman. Sedangkan ,iiit )*;gi'iii$
(dan di antara golongan-golongan [Yahudi dan NasraniJ yang

tto shahih.
I{R. Al Bukhari (5076) dari hadits Abu Hurairah RA.
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b ers ekutu, ada yang mengingkari s eb agiannya). Golongan-golongan

yang bersekutu itu adalah umat Yahudi, Nashrani dan Majusi."

Abdtxrazzaq, Ibnu Jarir,Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya,

,-'\g )jb (dan hanya kepada-Nya alat kembali), dia berkata,

"Maksudnya adalah kepada-Nyalah setiap hamba kembali."

Ibnu Majah, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ath-

Thabarani, Abu Asy-Syaikh dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari

jalur Qatadah dari Al Hasan dari. Samurah, "Rasulullah SAW

melarang membujang [tidak menika]r].?'lll Lalu Qatadah membacakan

ayat: ,3$2i;Ci67i ^L @o" sesungguhnya Kami telah mengutus

beberapa rasul sebelum kamu).

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaihi meriwayatkan dari Sa'id

bin Hisyam, dia berkatq "Aku mastrk ke tempat Aisyah, lalu aku

berkata, 'Aku.ingin membujang [tidak menikah]'. Aisyah berkata,

'Janganlah kau takukan itu. Tidakkah engkau mendengar Allah

berfirman: '4i" t ;i '{ (Kr W I i-' &5 36i (dan

sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu

dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan)'?"

. Banyak sekali riwayat yang menyebutkan larangan

membirjang dan anjuran untuk menikah, dan riwayat-riwayat itu

cukup dikenal.

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi

Hatim meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, "Ketika

ttt shahih.
HR. Ibnu Majah (18a9); At-Tirmidzi (1082); dan An-Nasa'i (6/59) dari hadits

Samurah.
Hadits yang sama pun disebutkan dalan Ash-Shahibain dari hadits Sa'd.

TAFSIR FATHUL QADIR 905



diturunkarur ya ayat: 61 ai1$l'{6"A5- t S;l {'(tli (dan tidak ada

hak bagi seorang rasul mendatangkan suatu ayat [mukiizatJ

melainkan dengan izin Allah)" orang-orang Quraisy berkata, 'Hai

Muhammad, kami tidak melihatmu mempunyai sesuatu [mukjizat].

Perkara. ini sudah selesai'. Lalu turunlah ayat ini untuk membuat

mereka takut dan sebagai ancaman bagi mereka: L$':i\ft-\i{if lfr
(Allah menghapuskan apa yang Dia lcehendaki dan menetapkan [apa
yang Dia lcehendakiJ) maksudnya adalah, sesungguhnya jika Kami

menghendaki, niscaya Kami jadikan untuknya sesuatu dari perintah

Kami. Setiap Ramadhan Allah menetapkan apa yang dikehendaki-Nya

nntuk ditetapkan dan menghapuskan apa yang dikehendaki-Nya, yaitu

berupa rezeki dan musibah manusia, serta apa yang diberikan dan

dibagikan kepada mereka."

Abdwraz.zaq, Al Firyabi, Ibnu Jarir, Ibnu Nashr, Ibnu Al

Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Al Baihaqi dala:n Asy-Syu'ab

meriwayatkein dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya , *6li{ifi W
qj @ttah menghapuslmn apa yang Dia kehendaki don *enrtapkon

[apa yang Dia kehendaki), dia berkata, "setiap bulan Ramadhan

Allah turun ke lanlit dunia, lalu mengatur urusan setahun hingga

tahun berikutnya, dimana saat itu Allah menghapus dan menetapkan

apa yang dikehendaki-Nya kecuali kesengsaraan, kebahagiaan,

kehidupan dan kematian."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya

mengenai ayat ini, dia berkata, "Yaitu seseorang yang melakukan

amal shalih dalam waktu yang lama, kemudian kembali bermaksiat

kepada Allah, lalu mati di atas kesesatan, makak itulah yang

dihapuskan. Sedangkan yang ditetapkan adalah seseorang yang
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melakukan kemaksiatan kepada Allah, sementara telah ditetapkan

kebaikan baginya, hingga dia mati dalam keadaan taat kepada Allah."

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Muhammad bin Nashr, Ibnu A1

Mundzir, Ibnu Abi Hatim, serta Al Hakim dan dia menilainya shahih,

darinya juga mengenai ayat ini, dia berkata, "Yaitu dua kitab (catatan)

dimana Allah menghapuskan salah satunya yang dikehendaki-Nya dan

menetapkan yang lainnya. Di sisi-Nya ada Ummul Kitab, yqkni

himpunan kitab-kitab. "

Ibnu Jarir juga meriwayatkan darinya, dia berkata,

"Sesungguhnya Allah memiliki Lauh Mahfuzh (yxrg besarnya) sejauh

perjalanan lima ratus tahun yang terbuat dari mutiara putih, kita itu
memiliki dua sampul yang terbuat dari berlian. Kedua sampul itu
adalah dua batu yang bertuliskan: 'Setiap hari Allah mempunyai enam

puluh tiga saat dimana Allah menghapus dan menetapkan apa yang

dikehendaki-Nya, dan di sisinya Ummul kitab'."

Dengan sanad yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir bahwa

Muhammad bin Syahr bin Askar menceritakan kepada kami,

Abdurcazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan

kepada kami dari Atha' dari Ibnu Abbas, lalu dia menyebutkan

riwayatnya

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih dan Ath-
Thabarani meriwayatkan dari Abu Darda', dia berkata, "Rasulullah

sAw bersabda: d Fi' '& ,F 'u'e ?ba ul, e SEitr'tt1
'-t;*-s?tt i;it .e*Jtl *'frr sI' f'r'e pwj3li pu.lr

(Sesungguhnya Allah turun pada malam hari dalam tiga wahu
dengan yakin. Lalu membuka catatan pada waldu yang peitama,

dimana saat itu Allah melihat catatan yang tidak ada yang dapat
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melihatnya selain Dia, lalu Allah menghapus dan menetapkan apa

y ang dike he ndaki-Ny a)."t t2

Ath-Thabarani dalam Al Ausath dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dengan sanad yang dinilai dha'if oleh As-Suyuthi, dari

Ibnu Umar, bahwa aku mendengar Rasulullah SAV/ bersabda: t' ,*l
ovarl ir*sr: isr;IJr:t i|riUt t\ qt itx- s (Allah menghapus dan

menetapkan apa yang dikehendaki-Nya kecuali penderitaan,

keb ahagiaan, kehidupan dan kematian).rr3

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan hadits serupa dari Ibnu

Abbas secara marfu'.

Diriwayatkan oleh Al Hakim dan dia menilainya shahih, datt

Ibnu Abbas, dia berkata, "Tidak ada gunanya kewaspadaan terhadap

takdir, akan tetapi dengan doa, Allah menghapuskan apa yang

dikehendaki-Nya dari takdir."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qais bin Abbas, dia berkata,

"Hari ke-10 dari bulan Rajab adalah hari Allah menghapus apa yang

dikehendaki-Nya,"

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Al Baihaqi dalan Asy-

Syu'ab juga meriwayatkan hadits semakna darinya dengan redaksi

yang lebih panjang.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Umar bin Khaththab, bahwa ketika dia sedang

,r, Dha,y.
Al Haitsami menyebutkan hadits ini dalam Al Majma' (l0l4l2), dan dia berkata,

"Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar. Di dalam sanadnya terdapat Ziyadah bin
Muhammad, seorang perawi dha'if)'

,n Dha'y.
Hadits ini disebutkan oleh Al Haitsami dalarn Al Majma' (7143), dan dia berkata,

"Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam Al Ausath. Di dalam sanadnya

terdapat Muhammad bin Jabir Al Yamami, seorang perawi dha'if namun tidak
terbiasa berdusta."
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thawaf di Baitullah, dia mengucapkan, "Ya Allah, jika Engkau telah

menetapkan kesengsaraan atau dosa atasku maka hapuskanlah itu,

karena sesungguhnya Engkau menghapuskan dan menetapkan apa

yang Engkau kehendaki, dan Engkau memiliki Ummul Kitab, maka
jadikanlah itu sebagai kebahagiaan dan ampunan."

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ath-
Thabarani juga meriwayatkan hadits serupa dari Ibnu Mas'ud.

Ibnu Jarir, Ibnu AI Mun&ir, Ibnu Abi Hatim dan Al Baihaqi

dalam Al Madkhal meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-

Nya, 4:t r,\6 ( titi W- (Allah menghapuskan apa yang Dia

kehendaki dan menetapkan [apa yang Dia kehendakifl, dia berkata,

"Allah mengganti dari Al Qur'an apa yang di kehendaki-Nya lalu
menghapusnya, dan menetapkan apa yang dikehehdaki-Nya dan tidak

menggantinya. ,-,{+-rlt { ;*, (dan disisi-Nya-lah terdapat

Ummul-Kitab [Lauh Mahfwfi maksudnya adalatr, dan semuanya itu
telah terhimpun di sisi-Nya di dalam Ummul Kitab, yaitu yang

menghapus, yang dihapus, yang diganti dan yang ditetapkan,

semuanya itu terdapat di dalam Kitab."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-

Nya, ,Ht'$ ilwj: (dan disisi-Nya-lah terdapat (Immul-Kitab),

dia berkata, "Maksudn y a adalah Adz- Dzi lv.-

Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan seperti itu dari Mujahid.

Abdtxrazzaq dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Yasar, dari
Ibnu Abbas, bahwa dia menanyakan kepada Ka'b tentang Urnmul
Kitab. Ka'b berkata, "Yaitu alam Allah yang diciptakannya, dan apa

yang diciptakan Allah adalatr alam. Lalu Allah mengatakan kepada

alam-Nya itu, 'Jadilah engkau sebuah kitab'. Lalu dia pun menjadi

sebuah kitab'."
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\Wi w) r{fi a!" 69 iir# i "fil; " ii,tr* ii;i 0 oL3

:yla- #, i $lx;rr"Q!,rt b $; f;rt d66 W $ @
c, i;"fGK{\ # * nt$K:;; @ vtA ?g ;;
W<rJi3,rj@r-t3ti;iL"$5lJr.5;;1"5|,ilf LK

& ;:* t13 Pi;;r,*.1'i" s', i;U fu s"fr, ii
@"r^Sf

"Dan jika Kami perlihatkan kepadamu sebagian (siksa) yilng Kami

ancamkan kepada mereka atau Kamiwafotkan kamu (hal itu tidak

penting bagimu) karenu sesungguhnya tugasmu hanya

menyampaikan saia, sedang Kami-lah yang menghisab amalan

mereka. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya

Kami mendatangi daerah-daerah (orang-orang katir), lalu Kami

kurangi daerah-daerah itu (sedikit demi sedikit) dari tepi-tepinya?

Dan Allah menetapkan hukum (menurut kehendak-Nya), tidak ada

ydng dapat menolak ketetapan-Nya; dan Dia'lah yang Maha cepat

hisab-Nyu Dan sungguh orang'orang kaftr sebelum mereka (kaftr

Makkah) telah mengadakan tipa daya, tetapi semua tipu daya itu

ada dalam kekuasaan Attah. Dia mengetahui apayang diusahakan

oleh setiap diri, dan orang-orang kalir akan mengetahui untuk

siapa tempat kesudahan (yong baik) itu Orang-orang kaJir berkata,

'Kamu bukan seorang yang diiadikan rasul'. Katakanlah,

'Cukuplah Allah meniadi salesi antaraku dan kamu dan antara

orang yang mempunyai ilmu Al Kitab'." (Qs. Ar-Ra'd [13]: 40-43)

I
"T

1j
,s

*

f,
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Firman-Nya: ii;J 11 
"$ 

(Dan iika Kami perlihatkan

kepadamu). Kata li di sini berfungsi sebagai tambahan, asalnya adalah

li'oP (dan jika Kami periihatkan kepadamu)

lilj-.siIiJ;gebagian [siksal yang Kami ancamkan kepada

merelca) sebagaimana yang Kami ancamkan kepada mereka dengan

firman Kami: 63fi 1# O $G d @agi mereka adzab dalam

lrchidupan dunia), dan firman Kami: Wq#'U5<CJ|tU-*;
?4e @an oiang,orang yang lafir senantiasa ditimpa bencana

disebabkan perbuatan mereka sendiri). Maksudnya adalah Kami
perlihatkan kepadamu sebagian dari apa yang Kami ancamkan kepada

mereka sebelum kematianmu, atau Kam.i mewafatkanmu sebelrtm

Kami memperlihatkan itu kepadamu

gt $" 6Y Qrorena sesungguhnya tugasmu lwnya

menyampaikan saja) maksudnya adalah, tidak ada kewajibanmu selain

menyampaikan hukum-hukum risalah, dan tidak diwajibkan atasmu

untuk mendapat sambutan dari mereka terhadap apa yang engkau

sampaikan kepada mereka.

4Y$ gq gedang Kami-lah yong menghisab amalan

mereka) maksudnya adalah, penghisaban manusia berdasarkan amal

perbuatan mereka, dan pengganjaran mereka berdasarkan itu, dan itu
bukan kewajibanmu. Ini sebagai hiburan dari Allah SWT bagi Rasul=

Nya SAW dan pemberitahuan bahwa beliau telah melaksanakan apa

yang Allah perintahkan kepadanya, tidak ada lagi kewajiban lain atas

beliau. Sedangkan orang yang tidak menerima seruannya dan tidak
membenarkan kenabiennya, maka Allah-lah yang akan menghisabnya

sesuai dengan apa yang dilakukan dan diperbuatnya.

TAFSIR FATHUL QADIR

-J
911



Firman-Nya: l;;- lJ (Dan apakah mereka tidak melihat)

maksudnya adalah, penduduk Makkah. Pertanyaan ini berfungsi

sebagai pengingkaran, yakni tidakkah penduduk Makkah melihat.

Alrfi b 6 /-rt;i dG 6 (bahwa sesungguhnya Kami

mendatangi daerah-daerah [orang-orang kartr|, lalu Kami kurangi

daerah-daerah itu [sedikit demi sedikitJ dari tepi-tepinya) maksudnya

adalah, Kami mendatangi daerah-daerah kafir seperti Makkah, lalu

Kami menguranginya dari tepi-tepinya dengan penaklukan-

penaklukan yang ditalorkan oleh kaum muslimin sedikit demi sedikit.

Az-Zajjaj berkata, "Allah memberitahukan, bahwa keterangan

tentang penundukkan yang diancamkan kepada orang-orang musyrik

telah terjadi, yakni Allah mengatakan, 'Tidakkah mereka melihat

bzihwa Kami telah menundukkan negeri-negeri bagi kaum muslimin

yang telah jelas bagi mereka. Lalu mengapa mereka tidak tidak

mengambil pelaj aran'?"

Satu pendapat menyebutkan, bahwa makna ayat ini adalah

matinya para ulama dan orang-orang shalih.

Al Quraisyi berkata, "Berdasarkan pemaknaan ini, maka yang

dimaksud dengan U.,A\i adalah para tokoh (pemuka). Ibnu A1 A'rabi

pun mengatakan, 'J'bt adalah orang yang mulia'."

Al Qurthubi berkata, "Pendapat ini jauh dari mengena, karena

maksud ayat ini adalah sesungguhnya Kami perlihatkan kepada

mereka kekurangan pada urusan mereka, agar mereka mengetahui

bahwa ditangguhkannya adzab dari mereka bukan karena kelemahan,

melainkan diterapkan pada kematian pila rahib Yahudi dan Nashrani.

Ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah

hancurnya negeri yang makmur sehingga kemakmuran hanya ada di

salah satu tepinya saja. Ada juga yang mengatakan, batrwa yang
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dimaksud oleh ayat ini adalah binasanya umat-umat yang binasa.

Selain itu, ada yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah

berkurangnya buah-buahan dunia. Ada pula yang mengatakan, bahwa

maksudnya adalah kejahatan para penguasanya sehingga berkurang."

-yfA- A; i $* XS (dan Allah menetapknn hulatm

[menurut kehendak-NyaJ, tidak ada yang dapat menolak kctetapan-

Nya) maksudnya adalah, menetapkan apa yang dikehendak-Nya pada

makhluk-Nya, yaitu dengan meninggikan yang ini dan merendahkan

yang itu, menghidupkan yang ini dan mematikan yang itu,

memberikan kekayaan kepada yang ini dan memberikan kemiskinan

kepada yang itu, dan Allah menetapkan kemuliaan dan keluhuran

Islam di atas agama-agama lainnya.

Kalimat -y{:J- iJ; i Qidak arda yang dapat menolak

ketetapan-Nya) berada pada posisi nashab karena berfungsi sebagai

hal. Ada yang mengatakan berfungsi seba$ai kalimat mu'taridhah.
Kata t-L/dir adalah yang memperdayai sesuatu lalu membatalkannya.

Hakikatnya adalah yang mencegahkan dengan penolakan dan

pembatalan.

Al Fana' berkata, "Maknanya adalah ;<rJ.3ri I 6aat aaa

yang dapat menolak ketetapan-Nya)."

Lebih jauh dia berkata, "L,iiljt adalah yang mengikuti sesuatu

lalu menyusulnya, dan tidak ada seorang pun yang menyusulnya.

Sedangkan yang dimaksud oleh ayat ini, bahwa tidak ada seorang pun
yang dapat menolak ketetapan Allah dengan mengurangi atau pun

mengganti."

yAt ?g;; (dan Dia-lah yang Maha cepat hisab-Nya),

maksudnya adalah, Allah mengganjar dengan cepat orang yang
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berbuat baik dengan kebaikannya, dan mengganjar orang yang berbuat

buruk den gan keburukannya.

Firman-Ny u, ta.Lf{t i$ & n'r-{\Kfr, @on sungguh

orang-orang kafir sebelum merekn \rafir MakkahJ telah mengadakan

tipu daya, tetapi semua tipu daya itu ada dalam kelamsaan Allah)

maksudnya adalah, Orang-orang kafir sebelum orang-orang kafir

Makkah telah membuat tipu daya terhadap paru rasul yang diutus

Allah kepada mereka, mereka melakukan tipu daya dan kufrr terhadap

para rasul. Ini adalah hiburan dari Allah swT bagi Rasulullah sAw,
yang mana Allah mengabarkan kepadanya bahwa fenomena orang-

orang kafir ini sudah sejak zaman dulu terjadi terhadap para rasul

Allah SWT.

Kemudian Altah SWT memberitatrukan kepadanya, bahwa

makar (tipu daya) mereka laksana tidak ada, dan batrwa tipu daya itu

semualrya berada di dalam kekuasaan Allah. Allah ptrn berfirmffi: &
La;fJrt Qetapi semua tipu daya itu ada dalam kehtasaan Atlah)-

Jadi, tidak ada artinya tipu daya selain-Nya.

Kemudian Allah SWT menafsirkan tipu daya-Nya yang tidak

terdapat pada selain-Nya, Allah pun berfirm ^, ;,k4-K67i loia

mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap diri),yatg baik maupun

yang buruk, lalu mengganjarnya atas hal itu. Maka Dz-at yatg

mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap diri dan menyediakan

balasannya, berarti segala tipu daya berada dalam kekuasaan-Nya,

karena Dia dapat mendatangi mereka dari arah yang tidak mereka

sadari.

Al Wahidi berkata, "sesungguhnya tipu daya orang-orang

yang melakukan tipu daya adalatr ciptaan, maka tidak akan

menimbulkan madharat kecuali dengan kehendak-Nya."
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Ada juga yang berpendapt, bahwa maknanya adalah tetapi

balasan semua tipu daya ada dalam kekuasaan Allah.

)\:"ni C|L 31t lg:S %) (dan orans-orons kofi, akan

mengetahui untuk siapa tempat kesudahan fyang baikJ l/z). Nafi',
Ibnu Katsir dan Abu Amr membacarrya j3t,dengan bentuk tunggal,

sedangkan yang lain memb acanya 'KU dengan bentuk jamak.

Maksudnya adalah jenis orang yang kafir akan mengetahui untuk

siapa tempat kesudahan yang terpuji itu dari arfiara kedua golongan di
dtrnia, atau di negeri akhirat nanti, atau pada keduanya. Ada juga yang

mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan orang kafir ini adalah Abu
Jahal.

Firman-Nya: i6, iJ W 6ji 3j$ (orang-orang

kalir berknta, "Kamu bulan seorang yang dijadiknn rasul')
maksudnya adalah, orang-orang musyrik, atau semua orang kafu.
Mereka berkat4 "Engkau, hai Muhammad, bukanlatr seseorang yang

diutus dari Allah kepada manusia." Setelah itu Allah' SWT

memerintahkan beliau unhrk menjawab mereka, Allah pun berfirman:

iAia) afi tt.-r; ;,:U e+ $ ltotrtrnlah, "Cuhtplah Attah

menjadi saksi antaraku dan knmu'), Dia mengetatrui kebenaran

kerasulanku dan seruanku, serta mengetahui kedustaan kalian.

"t{.Jl&i:rt 
i3 @an antara orang yang mempunyai ilmu Al

Kitab) maksudnya adalah, mengetahui jenis kitab, seperti Taurat dan

Injil, karena ahli Taurat dan ahli Injil yang mengamalkannya

mengetahui kebenaran kerasulan Rasulullah SAW. Hal ini memang

telah dinyatakan oleh orang-orang yang memeluk Islam dari kalangan

mereka, seperti Abdullah bin Salam, Salman Al Farisi, Tamim Ad-
Dari dan lain-lain.
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Memang orang-orang musyrik Arab kadang bertanya kepada

para ahli kitab, dan mereka menjawabnya, karena itu Allah SWT

menunjukkan kepada mereka ayat ini untuk menyatakan bahwa ahli

kitab mengetahui itu. Pendapat lain menyebutkan, bahwa yang

dimakud dengan y$ft ini adalah Al Qur'an, dan yang mempunyii

ilmunya adalah kaum muslimin. Ada juga yang mengatakan, bahwa

yang dimaksudnya adalah yang mempunyai ilmu Lauh Mahfuzh, yaitu

Allah SWT.

Az-Zajjaj dalam hal ini lebih memilih pendapat ini dan

berkata, .,Karena yang lebih tepat, bahwa Allah tidak meminta saksi

terhadap para hamba-Nya dengan selain-Nya."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata,

"Rasulullah SAW bersabda mengenai firman-Nya, Alrfi ir $ti
(Kami hrangi daerah-daerah itu [sedikit demi sedikitJ dari tepi-

t e pirry a), rf jijr i+ Oi (H ab i s ny a p ar a ul am a)."r l 4

Diriwaya&an oteh Abdurrazzaq,Ibnu Abi Syaibah, Nu'aim

bin Hammad dalam Al Fitan,Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi

Hatim serta AI Hakim dengan penilaian shahih-nya, dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya, lblrLl b (X (Kami latrangi daerah-daeroh

i,tu edikit demi sediHtJ dari tepi-tepinya), dia berkata, "Yaitu dengan

mewafatkan para ulama dan para ahli fikih serta habisnya orang-orang

baik."

Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid

mengenai penafsiran ayat ini, dia berkata, "Maksudnya adalafu

matinya para ulama."

,,n Saya tidak menemukan sanadnya. Abdunazzaq menyebutkannya dalam At-
Tafsir (11294) dari Mujahid.
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Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini,
dia berkata, "Maksudnya adalah tidakkah mereka lihat bahwa Kami
membukakan negeri demi negeri untuk Muhammad."

Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan hadits

serupa dari jalur lain.

Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Adh-Dhahhak
mengenai ayat ini, dia berkata, "Maksudnya adatah bahwa Nabi SAW
mengurangi negeri-negeri di sekitamya. Mereka melihat itu namun

mereka tidak mengambil pelajaran. Allah pun berfirman di dalam

suratr Ar Anbiyaa': #"qfi i1qAi; Gr* OV $l <,;;-;6

54$ (Matra apakah mereka tidak melihat bahwasanya Kami

mendatangi negeri [orang l*fir|, lalu Kami hrangi luasnya dari
segala penjurunya. Mqka apakah mereka yang menang) (Qs. Al

'Anbiyaa' l21l: ag Batrkan Nabi dan para satrabatrya itulah yang

mendng."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan
dari Ibnu Abbas mengenai ayat iru, dia berkata, "Maksudnya adalah
penduduknya dan keberkahannya berkurang. "

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya, dia berkata,

"Maksudnya adalah sesungguhnya Kami mengurangi jiwa dan buah-
buahan, sedangkan bumi tidak berkurang.

, Ibnu Jarir, Ibnu A1 Mundzir dan Ibnu Abi Hatim juga
meriwayatkan darinya, dia berakta, "Tidakkah mereka melihat kepada

negeri yang hancur hingga kemakmuran tinggal di tepi-tepinya saja.',

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan hadits
serupa dari Mujahid.
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Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Zaid mengenai

firman-Ny u, -uri)- G i &f;S (dan Atlah *rrrtopkon huku,m

[menurut kehendak-Nya], tidak ada yang dapat menolak ketetapan-

Nya), dia berkata, "Maksudnya adalah tidak seorang pun yang dapat

menolak ketetapan-Nya sebagaimana halnya makhluk dunia saling

menolak ketetapan di antara sesama mereka."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibhu Abbas, dia

menuturkan, "Datang kepada Rasulullah SAW uskup dari Yaman, lalu

Rasutullah SAW U"rt*yu kepadanya: sJ,+JIi G ,i.q|! (Apakah

englrau dapati aht di dalam Injil?); Dia menjawab, 'Tidak'. Maka

Allatr menurunkan ayat: 'r\iiai;3 H;;r ,*fo-;- fi,r4 S

"!<.5 
(Katakanlah,'Culatptah Allah menjadi saksi antaraht dan

lrnmu dan antara orang yang mempunyai ilmu Al Krtab'.)

Abdullah bin Salam berkatalls {alam riwayat yang'

dikeluarkan oleh Ibnu Mardawaih dari jalur Abdul Malik bin Umair

dari Jundub disebutkan: Abdullah bin Salam datang lalu memegang

kedua daun pintu masjid, lalu berkata-, 'Aku persaksikan kalian

kepada Atlah. Apakah kalian tafuu bafuwa aku adalah orang yang telah

diturunkan berkenaan denganku ayat: ,-K>il&i:* i': @an antara

ordng ydng mempunyai ilmu Al Kirab)?' Mereka menjawab, 'Ya

Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih juga meriwaya&an serupa itu

dari jalur lainnya darinya.

ttt Hadits ini dinukil oleh Abdurrazzaq dalam At-Tafsir (1395) dari Qatadah

secaramauquf.
Dia benrailta, "Di antaranya adalah Abdullah bin Salam, Satnan Al Farisi dan

Tamim Ad-Dari."
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Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Al Aufi, dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya, ,$! & ib Sj @an antara orang yang

mempunyai ilmu Al Kitab), dia berkatri, "Maksudnya adalah ahli kitab

dari kalangan Yahudi dan Nashrani."

Ab&trrazzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan darinya mengenai ayat ini, dia berkata, "Ada sejumlah

orang dari kalangan ahli kitab yang bersaksi tentang kebenaran dan

mereka mengetahui itu, di antaranya adalah Abdullah bin Salam, Al
Jarud, Tamim Ad-Dari dan Salman Al Farisi."

Abu Ya'14 Ibnu Jarir, Ibnu Mardawaih dan Ibnu Adi

nreriwayatkan dengan sanad dha'if dalj. Ibnu Umar, bahwaNabi SAW

penah membaca ayat: ,.-KJl &;:* i3 @an antara orang yang

menqntnyai ilmu Al Kitab),lalu beliau bersabda: y6r' & l' + Ut
(fbn dari sisi Attah-Iahilmu Al Kitob it ))"t6

Abu Ubai{ Ibnu Jmir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dtri Ibnu Abbas, bahwa dia pernah membacakan ayat,

,$fip,2ita i'r @"" etffia orang yang mempurtyai ilmu Al Kitab),

lalu dia berkata, 'Dan dari sisi Allatrlah ilmu Al Kitab itu'."

Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrmdzir, Ibnu Abi
Hdim dan An-Nahhas dalam Nasiffit-nya meriwaya&an dari Jubair,

bohwa dia pmnah ditanya mengenai firman-Nyu, ,-!$1{e i3c J5
(dan antara orang yang mempunyai ilmy Al Kitab), "Apakah itu

"6 Dha'i1
Hadits ini dinukil oleh Ibnu Jarir ( I 3/1 19 , l2O); dan Ibnu Katsir (2/25 I ).
Ibnu Katsir berkata, "Hadits diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnad-nya

dari jalur Harun bin Musa ini dari Sulaiman bin Arqam, seorang perawi dha'if, dari
Az-Zdtri, dari Salim, dari ayahnya, secara marfu', tidak valid."
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I
IAbdullah bin Salam?" Dia menjawab, "Bagaimana mungkin, karena

surah ini Makiyyah (diturunkan di Makkahf"

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dia berkata,

"Telah diturunkan sesuatu dari Al Qur'an berkenaan dengan Abdullah

bin Salam."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai

firman-Ny a, ,-$fi & i:* J': @an antara orang yang mempunyai

ilmu Al Kitab), dia berkata, "Itu adalah Jibril."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari Mujahid, dia berkata, "Itu adalah Allah."
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