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SURAH IBRAAHIIM

Surah ini terdiri dari lima puluh dua ayat. Ada juga yang

mengatakan lima puluh satu ayat. Ini surah Makiyyah sebagaimana

yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dari Ibnu Abbas.

Diriwayatkan juga demikian oleh Ibnu Mardawaih dari Az-Zubair.

Demikian juga yang diceritakan oleh Al Qurthubi dari Al Hasan,

Ikrimah, Jabir bin ZarlddanQatadah, kecuali dua ayat.

Ada juga yang mengatakan: kecuali tiga ayat yang diturunkan

berkenaan dengan orang-orang yang memerangi Rasulullah SAW,

yaitu firman-Nya, {F ;{ A g:f, ir-it 4 '} if !'Tidakkah tcamu

perhatilan orang-orang yang menukar nilcrnat Allah dengan

ke lrafir an" hingga: 2el\ J; iU1*, i$ " Krr rno s e sungguhny a t empat

kembalimu ialah neraka." (Ayat 28-30).

An-Nahhas di dalam Nasikh-nya meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, dia berkata, "Ini surah Makiyyah (diturunkan di Makkah)

kecuali dua ayat darinya yang diturunkan di Madinah, yaitu, Jtj P\
6 A i3-$i ui!\ "naa*koh kamu'perhatilcan orang-orang yang

menukar nikrnat Allah dengan kekafiran." Kedua ayat ini diturunkan

berkenaan dengan para korban perang Badar dari kalangan kaum

musyrikin."
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qeAi J-C, fr.rji /i,1@ x_A $ L- ie \t-ryj
i;'i@ *g v\% 3, 7r,;,Ki-L:: S'*1li,2tJ3

;'i,g & 5:15j,A9i lF qli'r$i'bbt -Ir

ci a #3 {6 6ro{ Ui\ <4A--S} ga>,,

w.6. lii t:i43 sfis @ *ril r#,'fr"x4;.
;Atly t:ia,rLJ'i,bAs

@ )fi)\%,gsts6gs"-5f;j
"Alif lam rau (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu
supaya hamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada

cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu)
menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji Ailah

yang memiliki segala apayang ada di langil dan di buml Dan
celakalah bagi orang-orang ka/ir karena siksaan yang sangat pedih.
(yaitu) orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada
ke hidup an akhirat, dan menghalang-h alangi (manus ia) dari j alan
Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu bengkolc Mereka itu
berada dalam kesesatan yang jauh. Kami tidak mengutus seorang

yD$\ Jy ; 6lst i Jvi'e;4$yitit {%7r

$;Anffi,fiT;J

&$i{'j

#$e&llVcA-fri
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rasul pan, melainkan dengan bahasa kaamnya, supayd ia dapat

memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah
menyesatkan siapa yang Dia kehentlaki, dan memberi petinjuk

kepada siapa yang Dia kehendaki Dan Dia:lah Tuhan Yang Maha
'I(uasa 

lagi Maha Bijaksana. Dtan sesungguhnya Kami telah

mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat Kami, (dan Kami
p er intah kan kep adany a),' Ikluarkanlah kaummu dari ge lap g ulita

kepada cahaya terang benderang dan ingatkanlah merekq kepada

hari-hari Allah.' Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat

tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi setiap orang penyabar dan

banyak bersyukur." (Qs. Ibraahiim [14]: 1-5)

Firman-Nya, jt (Alif lam raa), pembahasan mengenai

penggalan ayat ini telah dikemukakan. Termasuk juga penjelasan

tentang pendapat yang menyatakan bahwa ini termasuk mutasyabih

dan pendapat yang menyatakan bahwa ini bukan mutasyabih. Kalimat

ini bisa sebagai mubtada' dan khabar-nya adalah $t? (Kttaib),

atau sebagai khabar dafi mubtada' yang dibuang, sementara 4i.-.
(Kitab) sebagai khabar dari mubtada' yatg yang dibuang dengan

diperkirakan, atau sebagai khabar kedua dari mubtada' ini, atau ,jt
(Alif lam raa) harrya sebagai rangkaian yang tidak'ada posisinya di

dalam i\ab. ,!s$yi{J 6,o"9 Kami turunkan kepadamu) sebagai sifat

untuk W (Kitab) maksudnya adalah, Ifumi menurunkan'Kitab

kepadamu, wahai Muhammad.

Makna $l Jy+ fihi 1, }ui'U\(supaya kamu mengeluarkan

manusia dari gelap gulrta kepada cahaya terang benderang) adalah

untuk mengeluarkan mereka dari gelapnya kekufuran, kejahilan dan

kesesatan kepada cahaya keimanan, ilmu daq hidayah. Allah

menjadikan kekufuran seperti kegelapan dan keimanan seperti cahaya

sebagai bentuk ungkapan pinjaman. Lam pada kalimat '*t'!41supaya
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knmtl mengeluarkan) beffwrgsi sebagai maksud dan tujuan, dan

bentuk ta'rif ldefinif; penggunaat alif-lam ta'rifl pada lafaztt jilli
(manusia) untuk menunjukkan jenis. Maksudnya adalah bahwa Nabi
SAW mengeluarkan manusia dengan Kitab yang mengandung

syari'at-syari'at yang ditetapkan Allah bagi mereka dari kegelapan
yang sedang mereka alami kepada cahaya.

Ada juga yang mengatakan bahwa kaa tfi$l Tgelap gutita)
sebagai kata pinjaman untuk mengemukakan kata bid'ah, dan kata

;!l @ahaya terang benderang) sebagai kata pinjaman untuk
mengemukakan kata Sunnah.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah
mengeluarkan dari keraguan kepada keyakinan. Tidak ada halangan

untuk mengartikan dengan semua pemaknaan itu.

Baa' pada kalimat 4j girL, (dengan izin Tuhan mereka)
terkait dengan e/ (tramu rnengeluarkan), dan fi'l iil disandarkan
kepada Nabi SAW, karena beliaulatr yang menyeru, menunjukkan dan
memberi peringatan. Az-Zajjaj mengatakan, "Maksudnya, adalah
dengan apayangdiizinkan bagimu yang berupa mengajari mereka dan

mengajak mereka kepada keimanan.')

)-;! t# L.ie ,SL(yaitu\ menuiu ialan Tuhqn Yang Maha
Perlrasa lagi Maha Terpuji), ini berfungsi sebagdi badal (pengganti)

rlari kalimat ):Al JL Qrcpaaa cahaya terang benderang) dengan

pengulangan 'amil sebagaimana banyak terdapat di dalam redaksi Al
Qur'an, maksudnya adalah supaya kamu mengeluarkan manusia dari
gelap gulita menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha
'lerpuji, yaitu jalan Allah yang jelas, yang Allah syari'atkan bagi para
hamba-Nya, dan Allah perintahkan mereka untuk menempuhnya dan
memasukinya.
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Bisa juga kalimat ini berfungsi sebagai kalimat permulaan

dengan diperkirakan adanya pertanyaan. Seakan-akan dikatakan: Apa
itu cahaya terang benderang yang beliau keluarkan kepadanya?

Lalu dijawab: jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha
Terpuji. )-# adalah Yang Maha Kuasa lagi Mengalahkan, dan ;*fi
adalah yang sempurna dalam kepemilikan pujian.

Firman-Nyu, i;.it a.t13.>-SLA| 
-.1-U,5 

,-s!-l\ 1ttr Qailah yang
memiliki segala apa yang' ada di langit dan di bumi). Nafi' dan Ibnu
Amir membacxrya dengan rafa'karcna dianggap sebagai khabar dari'

mubtada'yang dibuang, maksudnya adalah Yaitu Allah yang disifbti
dengan kepemilikan segala apa yang ada di langit dan segala apa yang

ada di bumi.

Sementara Jumhw membacanya dengan .jarr sebagai 'aW
bayan karena termasuk 'alam yang dominan, maka yang sebelumnya

tidak bisa disifati dengannya, karena 
''alam tidak disifati dengan itu.

Ada juga yang mengatakan boleh disifati dengan itu dari segi makna.

Abu Amr mengatakan batrwa qira'ah jaa diartikan karena anggapan

adanya kata yang didahulukan dan dibelakangkan, perkiraannya: jl
.$t #t lt btg (lyaitu) menuju jalan Allah, Tuhan yang Mah;
Perkasa lagi Maha Terpuji). Adalah Ya'qub, apabila waqaf pada

)A maka ia membacanya dengan rafa', dan bila washal
membacanya dengan khafadh. Ibnu Al Anbari mengatakan, "Orang
yang meng-khafadh maka ia waqaf (menghentikan bacaannya) pada

kalimat: nliiaV3)'
Kemudian Allah mengancam orang-orang yang tidak

mengakui ketuhanan-Nya, Allah pun berfirman, b OrrK$\;j3
*# qlli (dan celakalah bagi orang-orang ka/ir karena siksaan.... , . 9 

, o

yang sangat pedih). Penjelasan makna $.jJt pernah dikemukakan.

Asalnya lafazh ini berada pada posisi nashab seperti mashdar-
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mashdar lainnya, tapi kemudian menjadi ,afa' untuk menunjukkan

kepastian.

Az-Zqjjaj mengatakan, "Itu adalah kalimat yang dikatakan
untuk adzab dan kebinasaan." Allah SWT mendoakan itu bagi orang

kafir yang tidak keluar dari kegelapan kepada cahaya yang terang

benderang setelah adanya petunjuk Rasulullah SAW kepadanya

dengan apa yang diturunkan Allah kepada beliau. Kalimat V\:i U
,x2ai (lmrena siksaan yang sangat pedih) terkait dengan $-.9, dengan

.makna: mereka mengerang dan berteriak karena adzab yang sangat

pedih yang mereka alami.

Kemudian Allah menyifati orang-orang kafir itu dengan

firman-Nya, rll( t#fi |H-1-tJi (yaituJ orang-orang yang tebih
menyului kehidupan dunia) maksudnya adalah, lebih
mementingkar-rnya karena lebih menyukainya ,bgl $ (daripada

lrehidupan aWirat) yang kekal dan kenikmatan yang abadi. .

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa maushul tyakni 'rr,.ill ai
sini berada pada posisi rafa' sebagu Htabar dari mubtada' yang

dibuang, maksudnya adalah 'U.1, i (mereka itu adalah orang-orang
yang).

Ada juga yang mengatakan batrwa maushul ini berfungsi
sebagai mubtada', dart khabar-nya ,AiJ (Mereka itu). Kalimat

'6-tiSj (dan menghalang-halangi (manusia) dan juga Vi;.;j @an
m e nginginkan) di-' athf-kan kepada 1hq (l e b ih me nyukai). Makna
menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah adalah memalingkan
dan mencegah manusia darinya. ifr ,y7 (ialan Allah) adala agama-

I.iya yang disyari'atkan-Nya bagi para hamba-Nya. VCV-fr| O*
menginginkan agar jalan Allah itu bengkoft) maksudnya adalah,

mengupayakannya agar menyimpang dan condong sehingga sesuai

dengan hawa nafsu mereka serta memenuhi kepentingan-kepentingan
dan maksud-maksud mereka.
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i;r, aenSan kasrah pada 'ain bermakna untuk sesuatu yang

abstrak, dan dengan fathah pada 'ain untuk sesuatu yang ada

wujudnya. Keterangan tentang ini pernah dikemukakan. Asalnya o-fr
ql, hlu kata bantunya [yakni lam) dibuang. Berhimpunnya sifat-sifat

ini merupakan puncak kesesatan, karena itulah Allah menyifati

kesesatan mereka dengan menyatakan bahwa kesesatan mereka itu
jauh dari kebenaran, Allah pirn berfirm*r, # y& e6$i lmere*o
itu berada dalam kesesatan yang jauh). Kata penunjuk ini

menunjukkan kepada orang-orang yang disifati dengan sifat-sifat

buruk itu dan jauhnya mereka dari kebenaran. Walaupun ini termasuk

sifat kesesatan, namun mereka disifati dengan ini berfungsi sebaga"i

kiasan untuk menyatakan sangat jauh.

Setelah Allah menyebutkan batrwa A[ah memberikan

anugerah kepada manusia dengan menurunkair kitab-kitab dan

mengutus rasul-rasul, Allah menyebutkan bahwa di antara

kesempurnaan nikmat itu bahwa rasul yang diutus itu menggunakan

batrasa kaumny4 Allah pun berfirm n, .Sj ;;$,*S)fr e.g7i1U5
(Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainlcan dengan bahasa

kaumnya) maksudnya adalah, dapat berbicara dengan bahasa mereka.

Karena bila demikian, maka orang-orang yang rasul itu diutus kepada

mereka dapat memahami apa yang dikatakannya kepada mereka dan

menjadi mudah bagi mereka. Beda halnya bila rasul itu tidak dapat

berbicara dengan bahasan mereka, karena mereka tidak dapat

mengetahui dan memahami apa yang dikatakannya kepada mereka

kecuali dengan mempelajarinya lebih dulu dalam waktu yang cukup

lama.

Di samping itu sangat rnungkin akan menimbulkan kesulitan

tersendiri. Untuk itu Allatr beralasan terhadap para hamba-Nya dengan

firman-Nya, '{, <jQ-@upaya ia dapat memberi penjelasan dengan

terang kepada mereka) maksudnya adalah, agat ia dapat menerangkan

kepada mereka apa yang Allah perintahkan kepada mereka, yaitu
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berupa.syari'at yang Allah syari'atkan bagi mereka. Penggunaan

lafazh i,f.!r dalam bentuk tunggal, karena maksudnya adalah illr
(bahasa).

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa ayat ini mengandung

kerumitan, karena Nabi SAW diutus kepada seluruh manusia, bahkan

kepada seluruh jin dan manusia, sedangkan batrasa mereka sangat

beragam.

Jawabannya: Kendati Nabi SAW diutus kepada manusia dan

jin, rurmun karena kaumnya' adalah bingsa Arab, dan mereka

merupakan kalangan khusus beliau dan lebih dekai kepada beliau,

maka pengutusan beliau dengan bahasa mereka adalah lebih utama

daripada dengan bahasa selain mereka. Lalu merekalah yang

menerangkan dan menjelaskan kepada orang-orang yang tidak

menggunakan batrasa mereka sehingga bisa memahaminya

sebagaimana pemahaman mereka.

Seandainya Al Qur'an dihrrunkan dengan semua bahasa

manusia yang beliau diutus kepada mereka, lalu Rasulullatt

menjelaskan kepada setiap kaum dengan bahasa mereka, maka itu
akan menjadi pangkal perselisihan dan membuka pintu pertikaian,

karena setiap umat akan mengklaim makna-makna sesuai dengan

bahasanya yang tidak diketahui oleh yang lainnya. Dan boleh jadi hal

itu menjadi sebab terjadinya perubahan dan penggantian yang

disebabkan oleh klaim-klaim bathil yang dilakukan oleh kalangan

yang fanatik.

Kalimat l - $ ,s#3 tt$ i. ';'tfi Ui' (maka Attah

menyesatlcan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petinjuk kepada

siapa yang Dia kehendak) befixrgsi sebagai kalimat permulaan,

maksudnya adalatr menyesatkan siapa yang Allah kehendaki

kesesatannya dan menujuki siapa yang Allatr kehendaki mendapat

petunjuk.
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Al Farra' mengatakan, "Jika disebutkan suatu f '/ lalu
disebutkan pula fi'l lain setelahnya, jika susunan redaksinya tidak
senada dengan yang pertama maka statusnya sebagai kalimat
permulaan." Maka makna ayatini: Kami tidak mengutus seorang rasul

pun, melainkan'dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi

penjelasan dengan terang kepada mereka tentang syari'at-syari'at ifu
dengan bahasa yang mereka fahami.

Narnqr demikian, sesungguhnya yang menyesatkan dan

memberi petunjuk adalah Allah 'Azza wa Jalla, karena penjelasan

tidak mesti menghasilkan seseorang mendapat petunjuk kecuali bila
Allah SWT menjadikannya sebagai sebab dan perantaranya. Di
dahulukannya penyebutan penyesatan daripada pemberian petunjuk,

karena hal itu terjadi lebih dulu, yaitu tetap pada asalnya, sedangkan

petunjuk adalah kejadian baru yang belum terjadi.

,-#';t (dan Dia-lah Tuhan Yang Maha Kuasa), tidak ada

yang dapat'mengalahkannya. i-{ift Qagi Maha Bijaksana) ymg
segala perbuatan-Nya terjadi sesuai dengan hikmah.

Kemudian, setelah Allah menjelaskan bahwa maksud

diutusnya Nabi kita Muhammad SAW adalah untuk mengeluarkan

manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang,

selanjutnya Allah menjelaskan bahwa maksud diutusnya para nabi

memang hanya itu.

Dikhususkannya penyebutan Musa, karena umatnya

merupakan umat terbanyak di antara umat-umat terdahulu sebelum

umat Muhammad. Allah pun berfirman, -t3.!-6,:tj 64 q
(dan sesungguhnya Kami tdlah mengutus Musa dengan membana

ayat-ayat Kam) maksudnya adalah, menggunakannya. Yang

dimaksud dengan ayat-ayat ini adalah mukjizat-mukjizat yang dibawa

Musa.
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Makna d jJ ([dan Kami perintahkan kepadanyaJ,
'Keluarkanla@ iaabh irf 6.trarkanlah), karena pengutusan ini
mengandung makna perkataan. Bisa juga diperkirakan, Lft b\
(maksudnya, keluarkanlah). Yang dimaksud dengan kaumnya adatah

Bani Israil setelah kerjaan Fir'aun. ,rfiili 4j @ari gelap gulita)
maksudnya adalah, dari kekufiran dan kejahilan, yang karenanya
mereka mengatakan , t11?{Kqi;6 gg,,pyosloh untuk kami sebuah

tuhan (berhala) sebagaimana mereka mempunyai beberapa tuhan
(berhala)." (Qs. A1A'raaf [7]: 138).

;At ll, (kepada cahaya terang benderang) maksudnya
adalah, kepada keimanan, atau kepada ilmu. 4t i6r ri37. 'ij (dan
ingatlranlah mereka kepada hari-hari Allah) maksudnya adalah,
peristiwa-peristiwa yang dijadikan Allatr.

Ibnu As-Sikit mengatakan, "Orang Arab biasa mengatakan

ir,.1i unt* makna kejadian-kejadian. Dikatakan y?, $.Ir bd
artinya: fulan mengetahui peristiwa-peristiwa bangsa Arab.',

Az-Zajjaj mengatakan, 'Maksudnya, adalah ingatkanlatl
mereka tentang nikmat-nikmat Allah atas mereka dan penderitaan-
penderitaan dari Allah yang pernah ditimpakan kepada kaum Nuh,
'Aad dan Tsamud. Maksudnya adalah Nasihatilatr mereka dengan
dorongan dan penakutan, serta janji dan ancaman.,'

Sljs A 6y (Sesungguhnya pada yang demikian itu)
maksudnya adalah, dengan rnengingatkan mereka kepada kejadian-
kejadian yang dijadikan Allah. ,"LS Qerdapat tanda-tanda
(kekuasaan Allah) malsudnya adalah benar-benar terdapat tanda-
tanda agung yang menunjukkan keesaan-Nya dan kesempurnaan
kekuasaan-Nya.

)l% ,9.J @rpi setiap ofang penyabar) maksudnya adalah,
yang banyak bersabar terhadap ujian dan cobaan. )K (dan banyak
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bersyukur) maksudnya adalah, banyak bersyukur atas nikmat-nikmat

yang Allah anuger'ahkan kepadanya.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa yang dimaksud adalah

setiap orang beriman. Allah mengemukakannya dengan dua sifat

tersebut, karena kedu4nya merupakan dimiliki oleh keimanan. Dan

didahulukannya penyebutan yang penyabar daripada yang banyak

besyukur, karena syukur merupakan dampak dari kesabaran.

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir dan

meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya,

ilt ly (supaya khmu mengeluarlcan manusia

lrepada cahaya terang benderang), dia berkata,

kesesatan kepada petunj uk."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Malik mengenai

firman-Nya, 6jb5- (tebih menyulcai), dia berkata, 'oMaksudnya,

lebih memilih."

Diriwayatkan oleh Abd bin Humaid, Abu Ya'la, Ibnu Abi

Hatim, Ath-Thabrani, Al Hakim dan ia menilainya shahih, lbnu

Mardawaih serta Al Baihaqi di dalam Ad-Dalail, dari Ibnu Abbas, dia

berkata, "sestrngguhnya Allah melebihkan Muhammad atas para

penghuni langit dan para nabi lainnya." Lalu ditanyakan kepadanya,

"Apa kelebihannya atas para penghuni langit?" Dia berkata,

"sesungguhnya Allah berfirman kepada para penghuni langit, Jt-,;i
'r:i+ *; f ,atrt' "*t " ifiy.:)|$ " D an b ar an g s i ap a di ant ar a m e r e ka

mengatalran, 'sesungguhnya aht adalah ilah selain daripada Allah,'

mala orang itu Kami beri balasan dengan Jahanam." (Qs. Al Anbiya'

l21l:29), dan Allah berfirman kepada Muhammad, ,ai'i.frt1'illJfi1
Fe YS 1t)i'supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap

dosa yang telah lalu dan yang almn datang." (Qs. Al Fath [a8]: 2).'

Allah menetapkan baginya kebebasan dari neraka."

Ibnu Abi Hatim

.at:r;66i'&-
dari gelap gulita
ooMaksudnya, dari
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Lalu ditanyakan kepadanya, "Lalu apa kelebihannya atas para

nabi lainny a?" Diaberkata, "sesungguhnya Allah beifirman, Ci75U3

.*Jt allr,$,1; 6. (Kami tidak mengutus seorang rasul pun,

melainkan dengan bahasa kaumnya), dan Allatr berfirman kepada

Muhammad, qCL'13i1 $'tAl3 U: "Dan Kami tidak mengutus

kamu, melainkan kepada umat rnanusia seluruhnya." (Qs. Saba' [34]:

2S). Allah mengutus beliau kepada manusia dan jin."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Utsman bin Affan

mengenai firman-Nya, '*J' a14,1! @elatnkan dengan bahasa

ftaumnya), dia berkata, "Al Qur'an diturunkan dengan lisan Qtgaisy."

Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan seperti itu dari Mujahid.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari Mujahid, Atha' dan Ubaid bin Umair mengenai firman-Nya,

W-E:ti (i45 3j5 (Dan sesungguhnva Kami telah mengutus

Musa dengan mernbarvva ayat-ayat Kami), dia berkata, "Maksudnya,

dengan membawa sembilan muJizat, yaitu topan, belalang, kutu,

katak, darah, tongkat, tangannya [yang menjadi putih], paceklik dan

kurangnya buatr-buahan. "

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya, t$t ly"$igi A e5 AA iJ $ao"
Kami perintahftan kepadanyaJ, 'Keluarkanlah ftaummu dari gelap

gutita trepada cahaya terang benderang). dia berkata, "Maksudnya,

dari kesesatan kepada petunjuk."

An-Nasa'i, Abdullah bin Ahmad di dalam Zawa'id Al Musnad,

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih dan Al

Baihaqi di dalam Syu'ob Al Iman meriwayatkan dari Ubay bin Ka'b,

dari Nabi SAw mengenai firman-Nya, ;1 fA AH. 'J (dan

ingatlranlah mereka kepada hari-hari Allah), dia berkata,

"Mak$udnya, nikmat-nikmat Allah."I

' Dha'y. Abtlullah di dalarn Zaia'id Al Musnad (51122); Ath-Thayalisi (538);
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Abdunazzaq dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu
Abbas mengenai firman-Nya, ;fr i!1, $rir't| (dan ingatkanlah
merekn kepada hari-hari Allah), dia berkata, "Maksudnya, nikmat-
nikmat Allah."

Ibnu At Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari
Mujahid mengenai firman-Nya, 4fr fA Ab1J (dan ingatrranrah

merelra kepada hari-hari Allah), dia berkata, "Maksudnya, nasihatilah
mereka."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ar-Rabi' mengenai ayat
ini, dia beikata, "Maksudnya, ingatkanlah mereka akan bencana-
bencana Allah terhadap generasi-generasi terdahulu.,,

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya, 6)S e6L
)K )% :YJ ,*S (Sesungguhnya pada yans demikian itu
terdapat tanda-tanda [tcetansaan AltahJ bagi setiap orang penyabar
dan barryak bersyuhtr), dia berkatq "sebaik-baik hamba adalah
apabila mendapat cobaan maka ia bersabar, dan bila mendapat
anugerah maka ia bersyukur."

U {-7A Sy-kl; ;fr '23.\r?:'i ;e {.;, JG sg

54$Svff{;?#;;<,r.\J(
3-E i4 &{S rg-i)S }j ?x4 <-r,;:Si

€:"6

"itu,{3 
tt3 rfi rH. 4 #j <;::v,rj @

Ibnu Jarir (13/184). Di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Aban bin shalih Al
Ju'fi, ia dha'if.
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\1";,6fi e,;S"i\W "yul,J6@ 
T-*:r o;iLiy

+9 uQiiwi#.j1@ ur4':"\5y
"X;, Jt &5:;1 @^. U 6J6'";f5 )G i
€,yij6''46e;i,fiW

S @ vj )!ff;"iggi 4 $ -*, .!iui:ur6{
j;r-a€;K.VSru +r.iai *6 3rt ;lfr ,6 ;iU g\i
oyrj6"gj#$"H;g$;tdru
Wr $- <,fi% 6r!6 6'tAj 6rf; $ A
Ti;*t# oy ii6# J 6@ -# tfi;-46fr
6u 6w3 i,re b{6; n e yi';ifi'.Sjj plr,

u tF 6t:aj W6,ii i3j ifi l&'Ju;i $l-t!t r,

@'b;gis,f;rf, ;'t igr"Gj.\1r;

"Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya,'Ingatlah
nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari (Fir'aan

dan) pengikiut-pengikutnya, mereka menyilca kamu dengan siksa
yang pedih, mereka menyembelih anak-anak lakiJakimu,

membiarkan hidup anak-anak perempuanmu; dan pada yang

6i$ji,Hqg
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demikian itu ada cobaan yang besar dari Tahanmu.' Dan (ingatlah
juga), takala Tuhanmu mema'lumkan, 'sesungguhnya jika kamu
bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan

jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya adzab-Ku

sangat pedih.t Dan Musa berkata, 'Jika kamu dan orang-orang
yang ada di muka bumi semuanya mengingkari (nikmat Allah),

maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpujl'
Belumkah sampai kepada kamu berita orang-orang sebelum kamu

(yaita) kaum Nuh, 'Aad, Tsamud dan orang-orang sesudah mereka.

Tidak ada yang mengetahai mereka selain Allah. Telah datang

rasul-rasul kepada mereka (membawa) bukti-bukti yang nyata lalu
mereka menutupkan tangannya ke mulutnya (karena kebencian),

dan berkata, 'Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu

disuruh menyampaikannSta (kepada kami), dan sesungguhnya kami
benar-b enar dalam kerag u-raguan y ang me nggelis ah kan terh adap

dpa yang kamu ajak kami kepadanya.' Berkata rasul-rasul mereka,

'Apakah ada keragu-raguan tqrhadap Allah, Pencipta langit dan

bumi? Dia menyeru kamu untuk memberi ampunan kepadamu dari
dosa-dosamu dan menangguhkan (siksaan)mu sampai musa yang
ditentukan?' Mereka berkata,'Kamu tidak lain hanyalah manusia

seperti kami juga. Kamu menghendaki untuk menghalang-halangi
(membelokkan) kami dari apa yang selalu disembah nenek moyang

kami, karena itu datangkanlah kepada kami bukti yang nyata.'
Rasul-rasul mereka berkata kepada merekar'Kami tidak lain

hanyalah manusia seperti kamu, akan tetapiAllah memberikan

karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-

Nyo- Dan tidak paiut bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada

kamu melainkan dengan izin Allah. Dan hanya kepada Allah
sajalah henduknya orang-orang yang mukmin bertawakkal.

Mengapa kami tidak bertawakkal kepada Allah padahal Dia telah

menunju,kkan jalan kepada kami, dan kami sungguh-sangguh akan
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bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan kepada

kaml Dan hanya kepadaAllah saja orang-orang yang bertawakkal

itu berserah diri."' (Qs. Ibraahiim [14]: 6-12)

Firman-Nya: 6;. 36 3b (Dan (ingatlah), ketika Musa

berkata), zharf-nya terkait dengan kata yang dibuang, yuitu: fii
(ingatlah) maksudnya adalah, Ai J:j Ai fii (ingatlah ketika

berkatanya Musa). Kalimat {A iy ltntito Dia, me,nllelamatkan

lrnmu)juga terkait dengan kata yang dibuang, yaitu: t1f ir (ingatlah)

maksudnya adalah, 
'oVl 

)T u g Wl Ui i* i;r;1 t1t\i
(ingatlah penganugerahan nikmat-Nya kepada kalian ketika Dia

menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan para pengikutnya). Atau

terkait dengan nikmat [pada kalimat: 'P4; ;l'z;\- (nilonat Allah

atasmu)f, atau terkait dengan kata yang terkait dengan H;
(atasmu) maksudnya adalatr, yang ada pada kalian ketika Dia

menyelamatkan. Kalimat ini berfungsi sebagai badal isytimal

(pengganti keseluruhan) dari nikmat dengan maksud penganugeratran

nikmat, atau pemberian.

'r(ill ':i #j;- (mereka menyilua kamu dengan silaa. yang

pedih) maksudnya adalatr, menzhalimi kamu. Dikatakan ,lil Ut,
artinya menimpakan kezhaliman kepadanya. Asal makna iilt aaalah

pergi mencari sesuatu . .rfiil'.ji adalah mashdar aal\l;- - ,ti, dan

maksudnya adalah jenis adzab yang buruk, yaitu menjauhkan mereka

dan memasukkan mereka ke dalam perbuatan-perbuatan yang

menyengsarakan. Kalimat {ig 6?:fi (mereka menyembelih anak-

*nak laki-lakimu) di-'athi-kar kepada u,(A ':i #;;- (mereka

menyilrsa kamu dengan silcsa yang pedih), kendati penyembelihan

termasuk jenii siksa yang pedih, hal ini untuk mengeluarkannya dari

tingkat siksaan yang biasa, sehingga seakan-akan itu merupakan jenis

lainnya karena berat. Kendatipun menggunakan wctwu [sebagai kata
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sambung] sebagaimana pada ayat lainnya, namun maknanya sebagai

penafsiran aa,ri 9$3',5L (siksa yang pedih).

'Piq 5;;4) (membiarkan hidup anak-anak

perempuannz) maksudnya adalah, membiarkan mereka hidup untuk

menghinakan dan merendahkan mereka fL)S gj @an pada yang

demikian i/z) maksudnya adalah, pada perbuatan-perbuatan mereka

itu. I-Y" kfi e",fi (ada cobaan yang besar dari Tuhanmu)

maksudnya adalah, sebagai ujian buatmu. Penafsiran alat ini telah

dipaparkan secara gamblang di dalam surah Al Baqarah.

Firman-Nya: :#.: <ii? Sg (Dan (ingattah juga), takala

Tuhanmu metna'lumkan), <;:V bermakna otl (memaklumkan),

demikian yang dikatakan oleh Al Fana'.

Disebutkan di dalam Al Kasysysaf,"Padafi'l yarrg berbentuk

Jiif pasti ada tambahan makna yang tidak terdapat pada bentuk Jrif.
Jadi seakan-akan dikatakan: dan jika Tuhanmu memaklumkan suatu

pemakluman yang menafikan keraguan dan kesamaran. Jadi

maksudnya adalah, dan (ingatlah juga), takala Tuhanmu

mema'lumkan, lalu berfirman, 3'H, $ lsesunSguhnya jika lmmu

bersyuhtr). Atau: liY i"i berperan sebagai jd 6emrman), karena

merupakan bentuk perkataan." Ini dari perkataan Musa kepada

kaumnya, dan ini di-'athf-kan kepada: ;1 'x3. (nilc.n at Allah)

maksudnya adalah, Ingatlah nikmat Allah atasmu, dan ingatlah ketika

Tuhanmu memaklumkan.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa ini di-'athf-kan kepada: ;t
g (l@tika Dia menyelamatkan kamu) maksudnya adalah, Ingatlah

nikmat Allah Ta'ala pada kedua waktu tersebut lyakni ketika Dia

menyelamatkan kamu dan ketika memaklumkan]. Karena

pemakluman ini juga merupakan nikmat.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa ini dari perkataan Allah

SWT, maksudnya addlah Ingatlah, hai Muhammad, ketika Tuhanmu



memaklumkan. Ibnu Mas'ud membacanyr'3L ,ll'6\l: (Dan [ingatla]r
juga], takala Tuhanmu berfirman) makna sama seperti yang tadi.

Lam pada kalimat fH" $ {SesunSWhnya jika kamu

bersyuhtr) sebagai partikel kata sumpah. Dan kalimat '€31fi Qtasti

Kami akan menambah [nibnatJ kepadamu) berperang sebagai

penimpal kata syarat dan kata sumpah. Demikian juga lam pada

kalimat: "e 
"J.5 

@o" jitra tramu menginglwri [nikrnat-Ku), darrr

kalimat: \g o;iL 'Ly (matra sesungguhnya adzab-Ku sangat pedih)

sebagai penimpal kata syarat dan kata sumpah. Maksudnya adalah

Jika kamu mensyrkuri nikmat-Ku kepadamu yang disebutkan itu,

niscaya Aku tambahkan kepadamu nikmat sebagai tambatran nikmat

dari-Ku.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa maksudya adalah, niscaya

Aku tambahkan kepadamu karena menaati-Ku. Pendapat lain

menyebutkan, bahwa maksudya adalatr, niscaya Aku tambatrkan

patrala kepadamu. Pgmaknaan pertama lebih tepat, karena kesyukuran

merupakan sebab penambatran itu. Dan jika kamu mengingkari itu dan

menentangnya, maka sesungguhnya adzab-Ku sangat. pedih, maka

kamu pasti ditimpa apayang akan menimpa. 
1

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa kalimat penimpalnya

dibuang, maksudnya adalah dan jika kamu mengingkari itu niscaya

Aku adiab kamu. Sedangkan yang disebutkan itu sebagai alasan dari

penimpal yang dibuang itu.

Firman-Nya: t# ,i'fi A itiiffi 6y6;.36 (Dan Musa

berlata, 'Jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi

semuanya mengingkari (nilonat Allah) maksudrrya adalah, Jika kamu

dan semua makhluk mengingkari nikmat Allah Ta'ala dan tidak

mensyukurinya. 'i'15$ (maka sesungguhnya Altah) SWT, liX Qrt lro

Kaya), tidak membutuhkan kesyukuranmu dan tidak menyebabkan

kekurangan pada-Nya. f,i (lagi Maha Terpuji) maksudnya adalah,
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pasti terpuji karena Dzat-Nya lagi karena banyak memberikan nikmat-

Nya kendatipun kamu tidak mensyukurinya. Atau: Dia dipuji oleh

selainmu, yaitu oleh para malaikat.

Firman-Nya: ?fi u45\W#.Y-d1 (betumtrah sampai

kepada lramu berita orang-orang sebelum kamu), kemungkinan

khithab ini dari Musa kepada kaumnya, sehingga termasuk apa yang

diperingatkannya pengenai "hari-hari Allah" (peristiwa-peristiwa

yang dijadikan Allah)

Kemungkinan juga dari perkataan Allah SWT sebagai

permulaan fthithab untuk kaum Musa, dan untuk mengingatkan

mereka tentang generan-generasi terdahulu dan berita-berita mereka

serta tentang kedatangan para rasul kepada mereka. Kemungkinan

juga ini permulaan khithab dari Allah swT untuk kaum Muhammad

iew *n* memperingatkan mereka dari menyelisihi-Nya. f3r uaa*,
pjr 6erita), bentuk jamaknya 'r$li. Contohnya perkataan seorang

penyair,

o,itl\?t"llJi J
*Belum tahukah kalian padahal berita besar telah merebak

mengenai apayang dialami oleh unta-unta Bani Ziyad."

Kalimat d ,r, {yaitu) kaum Nuh) sebagu badal (pengganti)

dai maush* <4,5i; yakni orang-orang yang sebelu kamu), atau

sebagai 'athfbayan.
't

t*g 'u 63tSt"r{ii )q ('Aad, Tsamud dan orang-orang

sesudah mereka) maksudnya adalah, setelah kaum-kaum yang

disebutkan itu. 61 $ ;ifr-{ Qiaa* adq lan7 mengetahui mereka

selain Atlah) maksudnya adalah, tidak ada yang mengetahui jumlah

dan perihal persis mereka selain Allah SWT. Maushul di sini

bertungsi sebagai mubtada' dar lchabar-nya: iirl {f ;i4{ (tidak ada

yang mengetahui mereka selain Allah), dan kalimat ini berfrrngsi

)qqiJ'6a,
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sebagai jumlah mu'taridhah (ralian tambahan), atau maushul-nya di-
'athf-kankepada yang sebelumnya, sementara 6,lJ;$X;-{ Qidak ada

yang mengetahui mereka selain Allah) sebagai i'tiradh.

Tidak adayarrymengetahuinya selain Allah itu mengenai sifat,
perihal, akhlak dan panjangnya umur mereka, maksudnya adatah

semua hal ini tidak ada yang mengetahuinya selain Allah, dan selain-

Nya tidak ada yang mengetahui itu. Atau itu mengenai dzat mereka,

maksudnya adalah tidak ada yang mengetahui dzat mereka yang

setelah umat-umat tersebut selain Allah SWT.

Kalimat 4\ &113 i#'"V (Tetah datang rasul-rasul
kepada mereka [membawal buldi-buhi yang nyata) adalah kalimat
permulaan untuk menerangkan tpt y*g disebutkan pada kalim at: .{1

?tt u 4 i V; #3- (Betumtrah sampai kepada tamu berita
orang-orang sebelum kamu'y maksudnya adalah, Ielah datang rasul-
rasul kepada mereka dengan membawa mukjizat-mukjizatyang nyata

dan syari' at-syari'at yang jelas.

4'A e 4fi Y;j <totu mereka menutupkan tanganrrya ke

mulutnya flrarena lcebencianl maksudnya adalah, menjadikan tangan

mereka pada mulut mereka untuk menggigitnya karena apa yang

dibawakan oleh rasul-rasul itu. Ini sebagaimana pada firman-Nya,

.y*il'c'Jr6\ii'F# lr*o "Meretra menggigit ujung jari lantaran marah
bercampur benci terhadap l(arnu." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 119]. Karena

para rasul itu datang kepada mereka untuk menyatakan bodohnya

pikiran mereka dan sebagai celaan terhadap berhala-berhala mereka.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudya adalah, mereka

berisyarat dengan jari tangan mereka ke mulut mereka tatkala rasul-

rasul itu membawakan bukti-bukti, yakni dengan isyarat itu mereka

mengatakan: Diamlah katian dan tinggalkantah apa yang kalian bawa

ini. Demikian sebagai pendustaan pendustaan terhadap mereka dan

pembantahan terhadap perkataan mereka.
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Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudya adalah, mereka

mengisyaratkan kepada diri mereka dan perkataan yang terlahir dari

itu, yaitu perkataan mereka: -*,!*3Yr6 q(Sesungguhnya kami

menginglrari apa yang lamu disuruh tnenyampaikannya [kepada
lamil maksudnya adalah, tidak ada jawaban bagi kalian selian yang

kami katakan ini kepada kalian dengan lisan kami.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudya adalah, mereka

meletakkan tangan mereka di mulut mereka sebagai bentuk olokan

dan keheranan Bebagaimana yang dilakukan oleh orang yang banyak

tertawa dengan meletakkan tangannya pada mulutnya.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudya adalah, mereka

membantah perkataan para rasul itu dengan mendustakan mereka

dengan mulut mereka. tadi dhamir yarry pertama untuk pera rasul,

sedangkan dhamir yang kedua untuk orang-orang kafir.

Ada juga yang mengatakan bahwa mereka meletakkan tangan

pada para mulut para rasul itu sebagai bantatran terhadap perkataan

mereka. Maka berdasarkan pemaknaan iru, dhatnir yang pertama

untuk orang-orang kafir, sedang dhamir kedua unttrk para rasul.

Ada juga yang mengatakan batrwa maksudya adalah, mereka

memberi isyarat kepada para rasul itu, "Diamlah kalian."

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudya adalatr, mereka

menarik tangan para rasul itu dan menempatkannya pada mtlut para

rasul itu agar mereka diam. Maksudnya adalah menghentikan

perkataan mereka.

Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan

"tangan" di sini adalah nikmat, maksudnya adalah menyangkal nikmat

paxa rasul dengan mulut merek4 yakni dengan perkataan dan

pendustaan. Yang dimaksud dengan nikmat ini adalah syari'at-syari'at

yang mereka bawakan.
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Abu Ubaidah mengatakan, "Bagus sekali pendapat ini, dan ini
merupakan suatu bentuk perumpamaan, maksudnya adalah mereka
tidak akan beriman dan tidak akan menerima. orang Arab biasa
mengatakan kepada seseorang yang tidak menjawab dan diam saja, 'Ia
telah mengembalikan tangannya ke mulutnya."' Demikian juga yang
dikatakan oleh Al Akhfasy.

Namtrn Al Qutaibi menyangkalnya, ia pun berkata, ,.Aku tidak
pernah mendengar seorang Arab pun yang mengatakan,
'Mengembalikan tangannya ke mulutnya,' bila ia meninggalkan apa
yang diperintahkan kepadanya. Jadi maknanya: menggigit jari karena
kesal dan marah. Seperti ungkapan seorang penyair,

&tri ;,W.e )r*rt y+ * e o\;
'Mereka menunjukkan kesalrrya kcdengkian pada mulutnya,

hingga digigitnya pula telapak tangan.',,

Inilah pendapat yang lebih kamu unggulkan daripada
pendapat-pendapat lainnya. contoh lainnya adalatr ungkapan seorang
penyair,

it )t p\ *!t';rLAr,*'#'-;r:.f ;L Ll "r)

"Seandainya Salma dapat melihat pembaruanku,

niscay ia akan menggigit ujung-ujung jarinya karena terterran.'l

Pemaknaan ini adalah yang paligg mendekati ayatnya jika
tidak benar apa yang disebutkan oleh Abu ubaidah dan Al Akhfasy
dari orang Arab. Tapi jika itu benar, maka menafsirkan ayat dengan
itu adalah yang paling mendekati maksudnya

"* -ilri\q6{ EfJ65 (dan berkata, ,sesungguhnya 
kami

mengingkari apa yang kamu disuruh menyampaikannya [kepada
kamil maksudnya adalatr, orang-orang kafir mengatakan kepada para
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rasul itu, "sesungguhnya kami mengingkari keterangan-keterangan

yang kalian diswuh untuk menyaimpaikannya kepada kami

sebagaimana yang kalian nyatakan."

A$itLie;+G,6W (dan sesungguhnya knmi terhadap apa

yang lmmu ajak kami kepadanya) maksudnya adalah, dalam keraguan

besar terhadap apa yang kalian seru kami kepadanya, yaitu beriman

hanya kepada Allah semata dan meninggalkan selain-Nya #
(benar-benar dalam lceragu-raguan yang menggelisahkan)

maksudnya adalatr, memastikan keraguan. Dikatakan i$jl apabila aku

melakukan sesuatu yang menimbulkan kesangsian dan keraguan. UJI
adalah kegelisahan jiwa dan ketidak tenteramannya.

Ada yang mengatakan, "Bagaimana mereka menyatakan

kekufuran, namun perihal mereka adalatr keraguan?"

Jawabnya, batrwa mereka memaksudkan: Sesungguhnya kami

mengingkari kerasulan kalian, dan kendati kami tidak memperdulikan

kedudukan ini, maka tidak kurang dari pernyataan, bahwa

sesungguhnya kami meragukan kebenaran kenabian katian. Dan di

samping penuhnya keraguan, tidak ada keinginan unttrk mengalari

kenabian kalian.

Firman-Nya: U" itt ;i AW' 5G (aerkata rasul-rasul

merelra, 'Apakah ada keragu-raguan terhadap Allah) adalatr kalimat

permulaan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diperkirakan.

Seakan-akan dikatakan: Lalu apa yang dikatakan oleh para rasul

kepada mereka? Pertanyaan ini berfungsi sebagai teguran dan celaan,

maksudnya adalatr Apakah mengenai keesaan Allah ada keraguan,

padahal itu sudah sangat terang dan jelas.

Kemudian, setelatr para rasul mengingkari orang-orang kafir

itu, mereka menyebutkan apa yang menegaskan pengingkaran itu
yang berupa bukti-bukti yang menunjukkan tidak adanya keraguan

mengenai keberadaan Allah SWT dan keesaan-Nya. Maka mereka
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pun berkata, i;ift 993i*6 (Pencipta langit dan bumi)maksudnya
adalah, pembuatnya dan yang mengadakannya dimana sebelumnya
tidak ada. {}1<oro menyeru tramu) untuk beriman kepada-Nya dan
mengesakan-Nya '6!jf i rU $)- (untuk memberi ampunan
lrepadamu dari dosa-dosamu). Abu Ubaidah berkata, ,, ;y di sini
berfungsi 

-sebagai tambatran. Alasannya terdapat pada ayat lun: -i,tl$1

E"* (lfui j$- (Sesunggufutya Atlah mengampuni dosa-dosa
semuanya. (Qs. Az-Zumar [39]: 53)."

Sibawaih mengatakan, "ty di sini berfungsi menunjukkan
sebagian. Bisa juga menyebutkan sebagian namun memaksudkan
keseluruhan."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa sebagian ini adalah
hakikatnya, dan diampuninya selurutr dosa umat Muhammad sAw
tidak memastikan diampuninya semua dosa selain mereka.
Berdasarkan ayat inilatr ada orang yang membolehkan sebagai g.
sebagai tambahan untuk memastikan.

Ada juga yang mengatakan bahwa 3.. di sini berfungsi sebagai
badal (pengganti) dan bukan sebagai tambatran, dan bukan juga untuk
menunjukkan sebagaian, yakni menjadikan ampunan sebagai
pengganti dari dosa-dosa.

JJ-i # 6t ;U;nj (dan menangsuhkan (sitaaan)mu
--- 

t

sampai masa yang ditentukan) maksudnya adalah, hingga waktu yang
telah ditentukan di sisi Allah swr, yaitu kematian, sehingga Dia tidak
mengadzab kalian di dunia.

6!-'f;. $ A it 6C (Meretrn bertrata, ,Kamu tidak lain
hanyalah manusia seperti kami juga) maksudnya adalah, Kalian tidak
lain hanyalah manusia seperti halnya kami dalam hal penampilan dan
bentuk. Kalian makan dan minum sebagaimana halnya kami makan
dan minum, dan kalian bukanlah para malaikat.
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6t!# SW (Kamu menghendaki untuk menghalang-halangi

(membelokkan) kami). Terlebih dahulu mereka menyifati para rasul itu

bahwa mereka adalah manusia, kemudian menyatakan bahwa mereka

hendak menghalangihalangi jalan yang biasa dilakukan oleh nenek

moyang mereka. Maksudnya adalah, kalian hendak memalingkan

kami dari sesembahan-sesembahan nenek moyang kami, yaitu

berhala-berhala dan serupanya.

63U (karena itu datangkanlah kepada kami) jikakalian benar-

benar sebagai para utusau dari sisi Allah.

-# ,#" @uhi yang nyata) maksudnya adalatr, dengan

hujjah yang jelas yang menuqiukkan kebenaran apa yang kalian

serukan. Padahal para rasul itu telah membawakan buktiyang nyata

dan hujjatr yang jelas, namun pernyataan ini merupakan

pembangkangan mereka (orang-orang kafir itu), dan merupakan

keberagaman mereka

Firman-Nya: ?1r36f{ll q# # aXG (rasut-rasut

merelw berlcata kepada mereka,'Kami tidak lain hanyalah marutsia

seperti lwmu) maksudnya adalah, dalam penampilan dan bentuk, kami

tidak lain hanya manusia seperti halnya juga kalian.

Firman-Nya, .e2Q A{Ein &*;ifi!(ji @kan tetapi Allah

memberilan kaiunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara

hamb a-hamba-Nya) maksudnya adalah, Allah memberikan keutamaan

kepada siapa yang dikehendaki-Nya dari antara mereka yang berupa

kenabian. dda juga yang mengatakan: berupa bimbingan dan petunjuk

*b, &V o1 6 <-'f Yj @an tidak patut bagi kami

mendatangkan suatu buhi kepada kamu) maksudnya adalah, tidaklah

benar dan tidak patut bagi kami untuk mendatangkan suatu hujjah

kepada kalian, ,619i9{1 (melainkan dengan izin Altah) maksudnya

adalah, dengan kehendak-Nya, dan itu bukan kekuasaan kami.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan ilti.ilJr ai

TAFSIR FATHUL QADIR 25



sini adalah bukti-bukti yang diminta oleh orang-orang kafir sebagai

bentuk pembangkangan mereka.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya lebih umum

dari itu, karena apayang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa yang

tidak dikehendaki-Nya tidak akan terjadi.

Firman-Nya, <ril51 )'"4;Jy' S :F, (Dan hanya kepada

Allah sajalah hendalvtya orang-orang yang mukmin bertawakkal)
maksudnya adalah, hanya kepada-Nya semata. Ini perintah dari
mereka kepada orang-orang beriman untuk bertawakkal hanya Allah

Seakan-akan para rasul memaksudkan perintah untuk orang-

orang mulqnin ini juga terutama sebagai perintah untuk diri mereka

sendiri. Karena itu mereka berkata, i{ &'JU;i$1T11'i9 (Mengapa

lwmi tidak bertawakJwl kepada Allah) maksudnya adalatr, Alasan apa

pun pada kami unhrk tidak bertawaLr&al kepada Allah SWT.

g!6f, $3 @adahal Dia telah menunjukknn jalan kepada

lmnf) maksudnya adalah, dan kondisinya, bahwa Dia telah melakukan
terhadap kami apa yang melazimkan bertawakkalnya kami kepada-

Nya, yaitu Dia menunjukkan kami kepada jalan yang mengant?rkan

kepada rahmat-Nya, yaitu apa yarlg disyari'atkan-Nya untuk para

hamba-Nya dan mewajibkan mereka untuk melaksanakannya.

6j!r1t; U if" 943 (dan kami sungguh-sungguh akan

bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kamu lahtkan kepada

knmi), yaitu pendustaan kalian terhadap kami dan permintaan-

permintaan batil kalian kepada kami. $t:Yt (Dan hanya kepada Allah
saja) tanpa selain-Nya, 'og.iffr fiifr (orang-orang yang bertawakkal
itu berserah diri). Suatu pendapat menyebutkan, bahwa yang

dimaksud dengan tawakkal yang pertama adalah pembaruannya, dan

upaya ini untuk mempertatrankannya.
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Pendapat lain menyebutkan, bahwa makna yang pertama:

sesungguhnya orang-orang yang meminta mukjizat semestinya dalam

mendapatkannya bertawakkal kepada Allah, bukan kepada kami,
karena bila Allah SWT menghendaki maka akan menampakkannya,

dan bila tidak maka tidak akan menampakkannya.

Sedangkan makna yang kedua: Bertawakkal kepada Allah
dalam menangkal keburukan dan kebodohan orang-orang kafir.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ar-Rabi' mengenai firman-
Nya, fK319Y f'H" 4,#i <J'iVSg (Dan [ingattah jugaJ, taknta

Tuhanmu metnd'lumkan, 'Sesungguhrrya jika kamu bersyuhtr, pasti
Kami alran mentimbah [nikrnatJ trcpadamu), dia berkata, "Musa
memberitahukan kepada mereka dari Tuhannya, bahwa bila mereka

mensyukuri nikmat, maka Allah akan menambahkan kepada mereka

dari karunia-Nya, melapangan rezeki bagi mereka dan memenangkan

mereka atas yang lain."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al Hasan mengenai firman-Nya,

'€35;'l 
(pasti Kami aknn menambah (nihna) kcpadamu), dia

berkata, "Maksudnyq karena menaati-Ku."

Ibnu Al Mubarak, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Al naihaqi
di dalam Asy-Syu'ab jtgameriwayatkan seperti itu dari Ali bin Shalih.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Suffan Ats-
Tsauri mengenai ayat ini, dia berkata, "Janganlah kalian condongkan

diri kalian kepada keduniaan, karena sesungguhnya lebih hina di sisi
Allah, balrkan Alhh mengatakan: Jika kalian bersyukur, niscaya Aku
tambahkan (nikmaQ kepada kalian karena menaati-Ku."

Ahmad dan AI Baihaqi meriwayatkan dari Anas, ia bertutur,
"Seorang peminta-minta datang kepada Nabi SAW, lalu beliau
menyuruh untuk memberinya sebuah kurm4 namun orang itu tidak
mau menerimanya. Lalu datang lagi yang lainnya, beliau pun
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menyuruh agar ia diberi sebuah kurma, lalu orang itu menerimatya
dan berkata, 'Kurma dari Rasulullah.' Lalu beliau berkata kepada

budak(nya), t^:+ d' 6i} &;[ti #ti '* ?i Sl nf\y (pergtah
kepada Ummu Salamah agar ia memberinya (orang tersebut) empat

puluh dirham yang ada padanya)."2 Di datam sanadnya terdapat

Ahmad Imarah bin Zadzarr, ia dinilai tsiqah oleh Ahmad, Ya'qub bin
Sufyan dan Ibnu Hibban, sementara Ibnu Ma'in mengatakarL, "Ia
shalih (riwayatnya layak diterima)."

Abu Zur'ah mengatakan, "Tidak ada masalah padanya." Abu
Hatim mengatakan, "Haditsnya tidak perlu dicatat dan tidak bisa

digunakan .sebagai hujjah yang kuat." Al Bukhari mengatakan,

"Kemungkinan ia kacau dalam haditsnya.'

Ahmad mengatakan, "Diriwayatkan darinya sejumlah hadits
yang munkar." Abu Daud mengatakan, "Tidak demikian, namun

dinilai dha'if oleh Ad-Daraquthni.' Ibnu Adi mengatakan, "Tidak ada

masalah padanya."

Al Bukhari di datam TariWr-nya dan Adh-Dhiya' Al Maqdisi
di dalam Al Mukhtarah meriwayatkan dari Anas, dia berkata,

"Rasulullalr SAW bersabda, * fA i * dt U (Barangsiapa

diilhami lima hal maka tidak akan luput darinya lima hat) di
antaranya beliau menyebutkan' is',3r iH d trt' i,rrf ,7: {aon
barangsiapa diilhami lcesyuhtran maka tidak luput darinya
tambahan)."3

' Ada kelemahan pada sanadnya. Al Baihaqi di dalam Asy-Syu'ab (913a);
Disebutkan oleh Al Haitsami di dalam Al Majma' (3/102), dan ia mbngatakan,
"Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bazzu secara ringkas. Di dalam sanadnya
terdapat Imarah bin Zadzan, ia tsiqah dan ada sedikit perbincangan mengenainya
namun tidak begitu berpengaruh. Adapun para perawi lainnya adalah para perawi
Ash-Shahih." .

Menurut Saya (Muhaqiq): tmarah bin Zadzaa dha'if. Al Hafiztr mengatakan di
dalam At-Taqrib, "la s haduq namun banyak keliru."

'Saya belum menemukannya di dalam rujukan-rujukan saya.
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Al Hakim At-Tirmidzi di dalam Nawadir Al Aghar

meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW

dianugerahi itu maka tidak akan luput empat hal dari Atlah) di

antaxanya disebutkan, iS(1r & p fJlt ,Pt ,y: @o" barangsiapa

dianugerahi kesyuhran maka tidak akan luput ilari tambahan)."4

Tidak ada alasan pembatasan tambatran dengan tambahan

ketaatan, tapi yang tampak dari ayat ini adalah keumumannya

sebagaimana yang ditunjukkan dengan penetapan tambahan itu

sebagai balasan atas kesyukuran.

Maka barangsiapa bersyukur kepada Allah atas rezeki yang

dianugerahkan kepadanya, maka Atlah melapangkan rezekinya.

Barangsiapa yang bersyukur kepada Allah atas takdir yang ditetapkan

padanya yang berupa ketaatan kepada-Nya, maka Allah

menambatrkan ketaatannya, dan barangsiapa bersyukur kepada allah

atas nikmat sehat yang dianugeratrkan kepadanya, maka Allah

menambahkan kesehatan kepadanya, dan sebagainya.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrurdzir dan Ibnu Abi
Hatim meriwavatkan dari Ibnu Mas'ud: Bahwa ia membacakan:

rfi {1 W-* bg 'u 6-,5t5 (dan orang-orang sesudah mereka.

Tidak ada yang mengetahui merekn selain Allah), lalu ia berkata,

"Telah berdusta orang-orang yang menasabkan." [para ahli nasab; ahli

garis keturunan yang menyebutkan fulan anak fulan, dan seterusnya].

Ibnu Abi Syaibah.dan Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan seperti itu
dari Amr bin Maimun.

' Ibnu Adh-Dharis meriwayatkan dari Ibnu Majlaz, ia bertutur,

"seorang lelaki mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, 'Aku orang

yang paling pandai mengenai garis keturunan (penasaban).' Ali
berkata, 'sesungguhnya engkau tidak dapat menelusuri garis

o Ibid.

: ..,:-. -: .
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keturunan manusia.' Dia berkata, 'Tenfu, aku bisa.' Ali berkata,

'Tahukah engkau firman Allah, 64t'6,ti;3; 
";li 

e*'ViSjiirriY,
'dan [Kami binasakanJ kaum'Ad dan Tsamud dan penduduk Rass dan

banyak AaS, generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut.' (Qs.

Al Furqaan [25]: 38).' Dia berkat4 'Aku bisa menasab yang banyak

itu.'

Ali berkata, 'Tahukah e.Sgkau firma1 Allah, 4,!ii$#tY-l\
'a(;#-V'boi ',y6-i7'""rff, )Gi d ,i' Hfi 62(be'tumtrah

sampai lrepada knmu berita orang-orang sebelum kamu @artQ kaum

Nuh, 'Aad, Tsamud dan orang-orang sesudah merelca. Tidak ada yang

mengetahui mereka selain Allah).' Ia pun diam."

Abu Ubaid, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari Urwah bin Az-Zrtbair, dia berkata, "Kami tidak
mengetatrui seorang pun yang mengetahui (silsilah) yang sebelum

Ma'd bin Adnan."

Abu Ubaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu
Abbas, dia berkata, ",A,ntara Adnan dan Isma'i1 terdapat tiga puluh

kakek (generasi) yang tidak diketahui."
' Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayaikan darinya

mengenai firman-Nyu, ;<l$A;i1iW Qrtu mereka menutupkan
tangannya ke mulutnya), dia berkata, "Tatkala mereka mendengar

Kitabullah, mereka kaget dan menutupkan tangan mereka k'e mulut
mereka,?;A\;-iq&F,lW.*-;U3'\46Kq\163(danberkata,
'Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu. disuruh

menyampaikannya flrepada kamiJ, dan sesungguhrrya kami benar-

benar dalam keragu-raguan yang menggelisahkan terhadap apg yang
lmmu ajak knmi kepadanya. ) maksudnya adalah, mereka mengatakan,

'Kami tidak mempercayai apa yang engkau bawakan, dan sungguh

kami benar-benar meragukan itu."'
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Diriwayatkan oleh Abdwrazzaq, Al Firyabi, Abu Ubaid, Ibnu

Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabrani, serta Al
Hakim dan ia menilainya shahih, dari Ibnu Mas'ud mengenai firman-

Nyu, 4A e ;i1i (jJ; 1tot, mereka menutupkan tangannya ke

mulutnya), dia berkata, "Maksudnya, mengigitnya." Dalam lafazh lain

disebutkan, "Menggigit jari mereka karena benci terhadap para rasul

mereka."

<;,#5-C-iUrLL;l#))r 'u-$fiG'|

*?36€fr 1€;P-3;'CX'nCgi

nffi &-*..\ra@{}:.QitUAq'Wi5l3
a. L?\ * 3 i3=j-3\u,:{ 3,|X}#- @ *4 ll
3E @ W $,:S -;6 .i*--'i63 gk tb

tb;,r;eer*,3:fr $S;i&#1"ryuW<r5t
jjli,lf ;jfrKA\A-4ti1ii,61?'2 4 <t?.StW\';4[i;detkv45n&

"Orang-orang kaJir berkata kepada rasul-rasul mereka, 'Kami
sungguh-sungguh akan mengusir kamu dari negeri kami atau kamu

kembali kepada agama kami' Maka Tuhan mewahyukan kepada

mereka, 'Kamipasti akan membinasakan orang-orang yang zhalim

itu, dan Kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu
sesudah mereka Yang demikian itu (adalah antuk) orang-orang yang

iij@<^*iili";<#fr dyrrtrtl$o
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takut (akan menghadap) kehadirat-Ku dan yang takut kepoda
ancaman-Ku', D an mere ka memo hon kemenangan (atas mus uh-
musuh mereka) dan binasalah semua orang-omng yang berlaku

sewenang-wenang lagi keras kepalu Di hadapannya ada Jahannam
dan dia akan diberi minuman dengan air nanah, diminumnya oir
nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya dan datanglah

(bahaya) maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga
mati; ilan di hadapannya masih ada adzab yong berat orang-orang

yang kafr kepada Tuhannya, amalan-amalan mereka adalah seperti
abuyang ditiup angin dengan keras padasuatu hariyang berangin

kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaot sedikit pun dari apa
yang telah mereka wahakan (didunia). yang demikian itu adalah

kesesatan yong jauh.D (es. Ibraahiim [lal: l3-lS)

Firman-Nya, liil'u-$t lu; (orang-otrang rra/ir bertrata),
mereka yang berkata ini adalah segorongan dari orang-orang yang
membangkang memenuhi senun paru rasul. Lam pada kalimat

ru{.}5 (Kami sungguh-sunggth arran mengusir rramu) sebagai
partikel strmpah, maksudnya adalatr demi Allah, Kami pasti akan
mengusirmu dari negeri kami, atau kamu kembali kepada agama
kami. Mereka tidak puas hanya dengan menolak apa-apa yang
dibawakan oleh para rasul dan dengan tidak melaksanakan apa yang
mereka serukan kepadanya hingga mereka melakukan ini terhadap
para rasul itu, dan mereka memberikan dua pilihan kepada para rasul
itu, yaitu keluar dari negeri mereki, atau kembali kepada agama
mereka yang kufur

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa 3tp&akalimat <;r;l j
(atau kamu kembati) bermakna .rl; (sehingga) maksudnya adalah,
kecuali kamu kembali. Demikian sebagaimana yang dikatakan oleh
sebagian mufassir. Pandangan ini dibantatr, bahwa tidak ada indikasi
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itu, bahkan J ai sini bermakna sesuatu dengan makrra aslinya, yaitu
sebagai pilihan arfiaru dua hal. Penafsiran ayat ini telah dipaparkan di
dalam surah AI A'raaf.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa :"kembali" di sini
bermakna "menjadi", karena terpeliharanya paru nabi dari memeluk
agar kafir sebelum kenabian dan setelahnya.

Pendapat lain menyebutkan bahwa khithab ini untuk para rasul

dan orang-orang yang beriman kepada mereka, lalu para rasul lebih
dikedepankan daripad a paru pengikut mereka.

#: ;4t l&J3 Anka Tuhan mewahyukan kepada mereka)

maksudnya adulalr, kepada para rasul. <rOr,ilt ",St$ (Kami pasti
alrnn membinasakan orang-orang yang zhalim irz) maksudnya adalah,

Allah mengatakan kepada mereka, <n \fii"$il (Kami pasti akan

memb inas alran orang-or ang yang zhalim itu).

Firman-Nya: CtJi $+S; (dan Kami pasti akan
menempatkan kamu di negeri-negeri itu) maksudnya adalah, negeri
orang-orang kafir yang mengancam kamu untuk mengusir atau

kembali ftepada agama mereka). Senada dengan ayat ini adalah
firman Alhh swr, ,#r 3r<' 6i;.#3- $( o-ii;Fi G;15
tii{Ji"Dan Kami pusakalcan kepada kaumyang telah tertindas itu,

negeri-negeri bagian timur bumi dan bagian baratryta.,, (es. Al
A'ruaf f7f: 137) dan firman-Nya, r+-:S ;i*J {S;L uDan Dia
mewarislrnn kepada kamu tanahlanah dan rumah-rilinah merel(a."
(Qs. Al Afuzaab l33l: 27).

.Lafaztnya dibaca jrya:'614 (Dia pasti akan membinasakan)
dmr'!SK.,L,5 (dan Dia pasti alan menempatlcan kamu), dengan ya'
bertitik dua di bawah pada kedua fl irusehingga senada denean 613
(mewahyukan).
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Kata pentinj"k i-Ui (Yang demikian lfi;) menunjukkan kepada

pembinasaan orang-orang zhalim dan .penempatan orang-orang

beriman di tempat-tempat mereka. cF 4L -{\ (ladalah untukJ

orang-orang yang talrut [akan menghadapJ kehadirat-Ku) maksudnya

adalah, ke tempat-Ku, yaitu pada hari perhitungan amal perbuatan,

karena itu adalah tempat Allah SWT. iui.i', d.rrg an fathah pada miim

adalah U'it'1i il*(tempat berdiam), sedangkan dengan dhammah pada

miim artiny a {'6'1i jif (perbuatan mendiami).

Ada juga yang mengatakan bahwa i6ir ai sini adalah mashdar

yang bermakna irf,ir @erdiri) maksudnya adalah, untuk orang-orang

takut terhadap berdiri-Ku padanya dan pengawasan-Ku terhadapnya.

Yaitu seperti pada firman-Nya, J{Kqq:f g 5.6}iA uMatra

apalrah Tuhan yang menjaga setiap diri terhadap apayang

diperbuatnya (sama dengan yang tidak demikian. sifatnya." (Qs. Ar-
Ra'd [3]:33).

Al Akhfasy mengatak arr, "ret571€ i;3!t (Yang.demikian

itu fadalah untukJ orang-orang yang takut [al@n menghadapJ

lrehadirat-Ku) maksudnya adalah, adzab-Ku. ,936 (dan yang tahtt
kepada ancaman-Ku) maksudnya adalah, takut kepada ancaman-Ku

dengan adzab."

Ada juga yang mengatakan: kepada Al Qur'an dan

kecamannya. Ada juga yang mengatakan: kepada adzab. Vjr uae/run

ism dari36jr lancaman; janji).

Firman-Nya: 'W515 (Dan mereka memohon kemenangan

(atas musuh-musuh mereka) di-' athf-kankepada u7\l 6ewahyukan),
maknanya: bahwa mereka memohon pertolongan kepada Allah
terhadap musuh-musuh mereka, atau; meminta keputusan di antara

mereka kepada Allah, yakni dari LVAI yang artinya hkit
(keputusan). Termasuk pemaknaan yang pertama adalah firman Allah
Ta'ala, g iL'f, xa \j.g; 6y "Jika kamu (orang-orang
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musyrikin) mencari keputusan, rnaka telah datang kepadamu." (Qs. Al
Anfaal [8]: 19) maksudnya adalah, jika kamu meminta pertolongan,

maka pertolongan itu telah datang kepadamu.

Sedangkan yang termasuk pemaknaafl yang kedua adalah

firman-Ny", 6\t j 6j W. iril (lj "ra Tuhan kami, berilah

lreputusan antara knmi dan kaum kami dengan haq (adil)." (Qs. Al
A'raaf t7l: 89) maksudnya adalah, piii 6lutuskanlah). Dhamir pada

t jriil untuk para rasul.

Ada juga yang mengatakan untuk orang-orang kafir, dan ada

juga yang mengatakan untuk keduanya (para rasul dan juga orang-

# lAl>aq (dan binasalah semua ora.ng-orang yang

berlaht sewenang-wenang lagi keras kepata). ]F..lr adalah yang

merasa besar, yang menganggap tidak ada orang lain yang mempunyai

hak terhadapnya. Demikian yang dikemukakan oleh An-Nahhas dari

para atrli bahasa.

Sedangkan Lir adalatr yang menentang kebenaran dan

menjauhinya, yaitu aiu*Uit daxi ',.t:;it yang artinya bgt (sisi)

maksudnya adalatr, pada sisi yang berseberangan. Seorang penyair

mengatakan,

t:r;";lt'a,bf o q jy Wi Grihtt a7 sy

, "Jilca aht turun, malca tempatkanlah aht di tengah,

sesungguhnya aht sudah tua, tidakmampu berada di pinggir."

Az-ZaJjaj mengatakan, "!4it adalatr menyimpang dari tujuan."

Demikian juga yang dikatakan oleh Al Harawi.

Sementara Abu Ubaid mengatakan, "Yaitu orang yang

pembangkang dan zhalim."
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Ibnu Kaisan mengatakan, "Yaitu yang mengangkat hidung
karena sombong atau jij ik."

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah yang

enggan mengucapkan laa ilaaha illallaah. Makna ayat ini, bahwa

merugilah dan binasalah orang yang disifati dengan sifat tersebut.

.7zz -,/a - ,A. t ,'& .*,!t 4 (Di hadapannya ada Jahannam) maksudnya

adalah, setelah itu adalah Jahannam. Maksudnya adalah

kebinasaannya, dengan pengertian bahwa Jy ai sini bermakna 1I
(setelah). Contohnya ungkapan An-Nabighah,

J'i7 ,)),lttitr1'"-y, 4l #.'!jl e ik
"Ah, bersurnpah se'hingga tidakmeninggal keraguan apa pun bagimu,

lrarena bagi seseorang, tidak ada lagi pandangan setelah Allah."

Maksudnya, .ltt 'riJ.'d (tidak ada lagi setelatr Allah) Seperti

itu pula firman-Nyu,'I$4$ +i6 -2aj @an di hadapannya masih

ada adzab yang berat) maksudnya adalah, 9$i. 'U (setelalurya),

demikian yang dikatakan oleh Al Fa:ra'.

Ada juga yang mengatakan bahwa .i6n maknanya 96l 'u
(di hadapannya). Abu Ubaid mengatakan, r'Itu termasuk rurma-nama

yang mempunyai arti kebalikan, dimana salatr satu maknanya

merupakan kebalikan dari,makna lainnya. Seperti ungkapan seorang

penyair,

$6.\) ib W ?v I ih.tt. Ul i; ,.ru.tr'b)
a,

'Dan setelahmu adalah hari dimana englmu mencapainya.

Tidak ada yang htadir yang dapat mengalahkannya dan tidakpula
yang menarnpaklmn diri.'
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Penyair::lainnya mengatakan,

,*))3iutjp di, €bj,r ot)} -,1 ;'J
'Apakah kau mengharap bahwa Bani Marwan alan mendengar dan

mematuhiht,

sementara kaumlcu, Tamim dan pada sahara di hadapanht.'

Contoh lainnya adalah firman Allah Ta'dla, il'tt-tg iijttg:q, '# "Karena dihadapan mereka ada seorang raja yang

merampas tiap-tiap bahtera." (Qs. Al Kahfi [18]: 79) maksudnya

adalah, ili6f (di hadapan mereka)." Demikian juga yang dikatakim

oleh Quthrub.

Sementara Al Akhfasy mengatakan, "Yaitu sebagaimana

dikatakan: U.t)t'U lti r.la, yakni perkara ini pasti mendatangimu. Uf

9"i ")taa, 
yakni aku mencari fulan."

An-Nahhas mengatakan, *.$i 4, artinya ,ri,,l 'u (di

hadapannya), dan ini bukan termasuk kata-kata yang mampunyai arti

kebalikan, akan tetapi darlr,sitj yang artinya fi\(terhrtup), sehingga

Jahannam itu berada di hadapannya, lcarena tidak terlihat." Demikian
juga yang dikemukakan oleh Ibnu Al Anbad.

)-.4 iV n $Xrj gan dia alcan diberi minuman dengan air

nanah) di-'athf-kan kepada kalimat yang diperkirakan sebagai

jawaban atas pertanyaan. Seakan-akan dikatakan: Lalu apa yang

terjadi? Lalu dikatakan: dilemparkan ke dalarnnya dan diberi

minuman. \rbt adalatr cairan yang menetes dari kulit para penghuni

neraka. Ini kata turunan dari llnjr @enghalang), karena menghalangi

orang-orang dari melihailrya. Yaitu darah yang bercampur nanah.

*-4 ini berfungsi sebagai dari fi @rr). Dan ada juga yang

mengatakan sebagai 'athf bayan darinya.
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Sementara ,i-f#. (diminumnya air nanah itu) berada pada
posisi jat karena sebagai sifat dari ir31air1, atau pada posisi nashab

karena sebagai haal (kata keterangan). Ada juga yang mengatakan
bahwa ini kalimat permulaan yang bertopang pada pertanyaan.t At

ldai lafazh-,:r-L%-l artinya (,,;At, yakni merasakan pahit dan

panasnya berkali-kali, tidak hanya sekali.

,|Ui- fUl{3 @an hampir dia tidak bisa menelannya)

maksudnya adalah, iii4.(menelannya). Dikatakan #t e .:r),Jr 1A
.1 o. I t.tb3-t - Lyr - apabila minuman mengalir ke dalam tenggorokan

dengan mudah. Maksudnya adalah hampir tidak dapat mengalirinya,
lalu bagaimana bisa mengalir? Bahkan ia tenggelam di dalamnya,

sehingga terkadang adzabnya memanjang dengan rasa haus itu, dan

terkadang terpaksa meminumnya.

Ada juga yang mengatakan batrwa air itu dapat mengalirinya
setelah bersusah payah dan sangat lambat. Ini seperti firman-Nya, t13

1'j3:4V('Dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah
ifz." (Qs. Al Baqaratr l2l 7l) maksudnya adalatr, melakukannya
setelah menunda-nunda. Juga sebagaimana yang ditunjukkan oleh
firman Allah Ta'ala pada ayatlun, (ip; oc.* H "Dengan air itu
dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka.,, (es. Al
\ajj l22l:20).

gk :b a. L;S *i (dan datangtah [bahryal maut
kepadanya dari segenap penjuru) maksudnya adalah, sebab-sebab

kematian mendatanginya dari segala arah, atau dari setiap tempat
tubuhnya.

Al Akhfasy mengatakan, "Yang dimaksud dengan 3;ii ai sini
adalah bencana yang menimpa orang-orang kafrr di neraka, itu disebut

Lri.fr (maut) karena sangat kerasnya."
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{#'}otTl Qetapi dia tidakiuga mati) maksudnya adalah, dan

kondisinya bahwa sebenarnya ia tidak mati sehingga dapat

beristirahat.

Ada juga yang mengatakan bahwa nyawanya menggantung di
tenggorokannya sehingga tidak keluar dari rnulutrya lalu mati, dan

juga tidak kembali ke posisinya di dalam tubuhnya sehingga ia hidup.

Ini seperti firman Allah Ta'ala, G*{;WL;;r'i "Io tidak mati di
dalamnya dan lidak (pula) hidup.u (Qs. Thaahaal2}):74).

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa makna {* 'i llat

(tetapi dia tidak juga mati) adalah karena beratrya kematian padanya

dan panjangnya sekaratul maut yang dialaminya. Yang lebih tepat

menafsirkan ayat ini adalah tidak terjadinya kematian secara hakikat

berdasarkan firman Allah SWT yang telah kami sebutkan, 1;ALA{
G-"t, tidak mati di dalamnya dan tidak (puta) hidup.^ (Qs. Thaahaa

[20!: 74!), dan firman-Nya, A):i C,if" 5fi-{t\,;i # #-{
"Merelra tidak dibinosakan sehingga merelm mati dan tidak (pula)

diringankan dari rnereka adzabnya." (Qs. Faathir [35]: 36).

Jlll $rt .i6 .-.i (dan di hadapannya masih ada adzab

yang berar) maksudnya adalatr, ,16l 'U (di hadapannya) atau y1 ',i
(setelahnya) ada adzab yang berat

Suatu pendapat menyebutkan bahwa maksudnya adalah

. keabadian [yakni adzab yang abadi], dan ada juga yang mengatakan

bahwa maksudnya adalah tertahannya jiwa.

Firman-Nya: $S iFCA ^fu$ OJt 11 lorang-orans
yang knfir kepada Tuhannya, amolan-amalan merekn adalah seperti

abu). Sibawaih mengatakan, "Lafazh f,i berada pada posisi rafa'
sebagai mubtada', sedangkan khabar-tya diperkirakan, yaitu: pada

apa yang dibacakan kepada kalian terdapat penrmpamaan amalan-

anialan orang-orang yang kafir." Demikian juga yang dikatakan oleh

Az-Zajjaj.
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Sementara Al Farra' berpendapat, o.perkiraarurya:

Perumpamaan amalan-amalan orang-erang yang kafir. Namun
' mudhaf-nya dibuang." Diriwayatkan juga darinya, bahwa ia

mengatakan digugurkannya Ji ,perkiraannya: ,n3f $trt:yk i$t
,6f (Orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, amalan-amalan
mereka adalah seperti abu). Ada juga yang mengatakan bahwa J*
sebagai mubtada' dan khabar-nya adalah )6{AJ:A (amalan-amalan
mereka adalah seperti 'abu), dengan anggapan bahwa maknanya
sebagai sifat. Jadi seakan-akan Allah mengatakan, "Sifat mereka yang
menonjol, bahwa amalan-amalan mtireka seperti abu.,, Maknanya
adalah Bahwa amalan-amalan mereka bathil, tidak diterima. 3r;!r
adalalr apa y angtersisa setelah terbakarnya sesuatu.

Allah SWT memberikan ayat ini berfungsi sebagai
penrmpamaum mengenai arnalan-amalan orang-orang kafir, bahwa
Allah menghapuskannya sebagaimana angin meniup abu pada hari
berhembusnya angin dengan kencang.

*6 $- eU| ,"4:i.il (yang ditiup angin dengan kcras pada
suatu hari yang berangin kencang). Makna U *a:i*X (diti.up angin
dengan keras) adalatr dibawanya dengan cepat. 'ri:"A adalatr
kencangnya angin, dan ini menyifati wakhrnya [yaitu: hari] untuk
menunjukkan sangat, sebagaimana pada ungkapan: 

ttg 
?r Gari yang

panas) dan 51t1iji (t*i yang dingin), padahal panas dan dingin berada
di dalam hari, bukan dari hari.

,t} lb \@ ti'bn$t I lUerena fidak dapat mengambil
manfaat sedikit pun dari apa yang telah rnereka usahakan [di duniaJ)
malrsudnya adalah, orang-orang kafir itu tidak memperoleh apa-apa
.lari amal-amal yang mereka perbuat, dan tidak melihat bekasnya di
akhirat kelak yang diberi ganjaran dan pahala. Bahkan semua yang
mereka perbuat sewaktu di dunia adalah bathil lagi sirna, seperti 4bu
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yang diterbangkan oleh angin pada hari berhembusnya angin dengan

kencang.

Kata penunj* 1-\y' (Yang demikian i/z) menunjukkan kepada
perumpamaan tersebut, maksudnya adalah kebathilan amalan-amalan

mereka dan sirnanya bekas-bekasnya, 3$t313\';" (adalah kesesatan

yang jauh) dari jalan kebenaran lagi menyelisihi jalan yang lurus.

Karena kerugian ini tidak mungkin ditebus, maka disebut jauh.

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan

dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nyu, -Lai ii tULiS (Kami
sungguh-sunggth akan mengusir kamu dari negeri kami), dia berkata,

'?ara rasul dan orang-orang yang beriman senantiasa dipandangan
rendah oleh kaum mereka, dianiaya, didustakan dan diajak kembali
kepada agama mereka. Namun Allah tidak menghendaki para rasul-
Nya dan orang-orang beriman kembali kepada agama kekufuran, dan

Allah memerintahkan mereka unttrk tetap bertawakkal kepada Allah,
memerintahkan mereka agar.melawan golongan yang lalim, serta

menjanjikan kepada mereka unttrk menguasakan mereka di muka
bumi setelatr golongan-golongan lalim itu. Lalu Allah memenuhi apa

yang dtjanjikan kepada mereka, dan mereka pun mengalahkan musuh-
musuh mereka yang diperintahkan Allah untuk ditundukkan."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari Qatadah mengenai ayat iri, dia berkata,

"Allah menjanjikan kepada mereka pertolongan di dunia dan surga di
akhirat. Lalu Allah menjelaskan siapa yang akan menempatinya di
antara para hamba-Nya, Allah pun berfirm*, OG$iG;1L'a1Jj,Dan
bagi orang yang takut saat menghadap Tuhannya ada dua surga.'
(Qs. Ar-Ralmaan [55]: 46). Sesurigguhnya Allah mempunyai tempat
yang didirikannya, dan orang-orang beriman takut akan tempat

tersebut, maka mereka pun bersuah payah siang dan malam [untuk
menghadapi itu1."
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Ibnu Jarir, Ibrlu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan
dari Mujahid mengenai firman-Nya, V*,lj (Dan mereka memohon

lcemenangan (atas musuh-musuh merekaJ), dia berkata, "Dikatakan
kepada para rasul: mintalah pertolongan." Kemudian mengenai

firman-Ny a, a,;i -2\44ilU aq (dan binasalah semua orang-orangJ . ,_. _i

yang berlaht sewenang-wenang lagi keras kepala), dia berkat4
"Maksudnya, yang menentang kebenaran dan menjauhinya."

Abdrmazzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari Qatadah mengenai ayat ini, dia berkata, "Para rasul

meminta pertolongan untuk kaumnya. # l4'g 4t, go"
binasalah semua orang-orang yang bierlaht sewenang-wenang lagi
lreras kepala) maksudnya adalah, membangkang terhadap kebenaran

dan berpaling darinya serta enggan mengatakan: laa ilaaha illallaah
(tidak ada Tuhan selain Allah)."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibratrim An-Nakha'i, dia berkata,

"'{;Jjt adalatr yang mengesampingkan kebenaran. "
Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Abi

Ad-Dunya, Abu Ya'la, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim,
Ath-Thabrani, Abu Nu'aim di dalam Al flilyah dan ia
membenarkannya, Ibnu Mardawaih serta Al Baihaqi, dari Abu
Umamah, dari Nabi SAW mengenai firman-Nya, @ *4 j3nffi
f-*$r- (dan dia akan diberi minurnan dengan air nanah,

diminumnya air nanah itu),beliatbersabda, $ Vs $$ ,'il"'jt{i *AA
ei:' ',y 'tH ,P tiual g '4? $$ ,yr,\ l;j, witi ,i*s' a*
(Didekattran kepadanya, maka ia pun tidak menyulcainya. Bila
nnendelratinya maka wajahnya gosong dan htlit kepalanya leleh. Bila
meminumnya maka memotong-motong lambungnya hingga keluar
dari duburnya).s A[ah pun berfirman, i^&A &"C* fr113!i: ,,Dan

t Dha't| HR. Ahmad (51265) dan At-Tirmidzi (2583). Di dalam sanadnya
terdapat Ubaidullah bin Bisr. Al Hafiztr mengatakan di dalam At-Taqrib, "Ia tidak
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diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-

motong ususnya." (Qs. Mulammadl47l: 15]), dan juga berfirmarrt, bfi
;F.jl e$ )A( h$6-1j#-"Dan jitra mereka meminta minum,

niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang
mendidihyang menghanguskanmulca." (Qs. Al Kahfi [1S]: 29).

Ibnu Abi Syaibatr meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya, *4 it3 62 laqngan air nanah), dia berkata, "Mengalir
dari kulit dan daging orang kafir."

Abd bin Humaid dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari
Ikrimah, dia berkata, o'gu1 

,E n (dengan air nanah) maksudnya

adalah, nanah dan darah.'

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengdnai

firman-Ny u, gk tL u L;3 +;!-: (dan datangtah [bahayal maut
lrepadanya dari segenap penjuru), dia berkata, *Maksudnya, berbagai

adzab. Dan tidak ada satu pun darinya kecuali kematian
mendatanginya dari itu walaupun ia mati, karena sebenarnya ia belum
mati, karena Allatr berfirman, 1j';:, i4, {;f- { 'Mereka tidak
dibinasalran sehingga mereka mati.'(Qs. Faathir [35]: 36)."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari
Maimun bin Mahran mengenai firman-Ny a, b,K1 :P U L?\ )4y',
(dan datanglah [bahayal maut kcpadanya dari segenap penjuru), dia
berkata, "Maksudnya, dari setiap tulang, urat dan syaraf." Abu Asy-
Syaikh di dalam Al 'Azhamah jtgameriwayatkan dad Muhammad bin
Ka'b yang menyerupai itu.

Ibnu Abi Syaibatr, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari Ibrahim At-Taimi, dia berkata,

"Maksudnya, dari setiap helai rambut/bulu pada tubuhnya. .*$ -*,

dikenal."
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W i|S (dan di hadapannya masih ada adzab yang berat)

maksudnya adalatr, yang kekal."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Al Fudhail bin Iyadh

mengenai firman-Ny a, W,51:L .*i6 ,-t (dan di hadapannya masih

ada adzab yang berat), diaberkata, "Maksudnya, penjara jiwa."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nyu, 4it$ O-51 St (Perumpamaan orang-

orang yang trafir kepada Tuhannya), dia berkatq .tPerumpamaan

orang-orang yang menyembah selain-Nya, maka amal perbuatan

mereka pada hari kiamat laksana abu yang ditiup angin dengan

kencang pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak dapat

mengambil manfaat sedikit pun dari amal perbuatan mereka

sebagaimana halnya abu yang telatr ditiup angin pada hari yang

berangin kencang."

*S'Fe i Woi Tuert'' efr: 4L'frfr 5i ; it
l6t# &W @ *n$1 &,#(' @ *$,{4

-uL tr3:"r4_',arii 6'i j \36 ; 6 a gl -,r:i
yg';,$ {t $i 3'6i @,# eg( 6ia{CF

t; (,61j14rt #,9; T *,'fLg),;ii €,t

Vj3 aj,;u {, i rui -fiJ;" 6-J t # i {+
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tfu ay-"GrzL,AW "W,6-c "p*it
@ xJ 4(i "A <,*,$i i,t- l+ u e HA-v)
V n .f 

"9.)r;;# 
ij+66c O-l'i'bl3

"Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah telah

menciptakan langit dan bumi dengan haq? Jika Dia mengendaki,

niscaya Dia membinasakan kamu dan mengganti(mu) dengan

makhluk yang baru, dan yang demikian itu sekali-kali tidak sukar

bagi Allah. Dan mereka semuanya (di padang mahsyar) akan

berkumpul menghadap ke hadirat Allah, lalu berkatalah orang-

orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong,

'S es ungguhnya kami dah ulu adalah p engikut-p engikutmu, maka

dapatkah kamu menghindarkan dari pada kami adzab Allah
(walaupun) sedikit saja? Mereka menjawab, 'seandainya Allah
memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi

petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh

ataukah bersabar. Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk
, melarikan dirl' Dan berkatalah syetan tatkala perkara (hisab) telah

dis e les aik an,' S es un g g u hny a Allah tel ah menj anj ik an k ep a d amu

janjiyang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadama tetapi

aku menyalahinya- Sekati-kali tidak kekuosa(m bagiku terhadapmu,

melainkan (sekedar) aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi

seruanku, oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi

cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat mendlongmu

dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku Sesangguhnya

aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku

(dengan Allah) sejak dahulu.' Sesungguhnya orang-orang yang
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zhalim itu mendapat siksaan yong pedih. Dan dimasukkanrah
orang-orang yang beriman dan beramat shatih ke dalam surgd yang

mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya
dengan seizin Tukan mereka ucapan penghormatan mereka dalam

surga itu ialah:'salaam.rr, (es.Ibraahiim [14]: lg-23)

Firman-Nya: ,i4 e:*A o.SCAl 3L -Afr 5i ; 5 (riaar*ot
lramu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan
langit dan bumi dengan haq?),bl' rvu.r.*i dari lafazh;yangberarti
melihat; memperhatikanl di sini adalah dengan hati. Khithab iru
Rasulullah sAw ini berfungsi sebagai sindiran bagi umatrya. Atau
khithab ini untuk setiap yang pantas untuknya.

Hamzah dan Al Kisa'i membacanya gtjraJ.)t !fri, (pencipta
langit). Makna $l\1dtrgo, haq) adalahdengan cara yang benar yang
layak diciptakan padanya untuk meqiadi bukti akan kesempurnaan
kekuasaan-Nya.

Kemudian Allah menjelaskan kesempurnaan-Nya dan ketidak
butuhan-Nya akan semua makhluk-Nya, Allah pun berfirman, VlrL
** ,h o.Y5 'Fl2i Uitw Dia mengendaki, niscaya Dia
membinasakan knmu dan mengganti(mu) dengan makhluk yang baru)
maksudnya adalah, Allah kuasa untuk menghilangkan semua yang ada
dan mengada yang tidak ada, Allah kuasa untuk membinasakan para
pelaku maksiat dan mendatangkan para makhluk yang menaati-Nya.
Kemungkinan yang dimaksud dengan makhluk yang baru ini adalah
dari jenis manusia, dan kemungkinan juga dari jenis lainnya.

Firman-Nyu, /*41:Y,Abt7j ldan yang demibian itu sekali-
lrali tidak sulcar bagi Allah) maksudnya adalah, tidak ada yang
mengahalangi, karena Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini
menunjukkan bahwa Allah Ta'ala adalah yang berhak untuk
diharapkan pahala-Nya dan ditakutkan siksa-Nya.
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Karena itulah berikutnya Allah menyebutkan perihal akhirat,

Allah pnn berfirman,11$ jyliS!-t lOan mereka semuanya (di padang

maluyar) akan berhtmpul menghadap ke hadirat Allah) maksudnya

adalah, keluar dari kuburan mereka pada hari kiamat. ')sJ, *tinyu
ir{ilr 6enampakan). jtiljit aaabhtempat yang luas untuk penampakan.

Contoh kalimat: i;;,il;yyang artinya wanita yang menampakkan diri
kepada kaum pria. Jadi makna r5j'j. im adalah tampak keluar dari

kuburan mereka. Penggunaan lafafu madhi untuk mengungkapkari

tentang yang akan datang adalah sebagai bentuk pernyataan tentang

kepastian terjadinya, demikian sebagaimana yang ditetapkan di dalam

ilmu Ma'ani.

Allah menyebutkan: b W.-t (menampakkan diri kepada

4ttrtl padahal Allah SWT mengetatrui merek4 dan tidak ada sesuatu

dari perihal mereka pun yang luput dari pengetahuan-Nya baikmereka

menampakkan diri maupun tidak, ini adalatr karena mereka tidak

tampak oleh penglihatan mata makhluk ketika melalnrk4n perbuatan

maksuat, dan mereka mengira batrwa itu luput dari pengetahuan Allah

Ta'ala. Jadi perkataan ini di luar apa yang mereka yakini.

Vi(J li$,'L*)i 361 ltatu berkntalah oroog-orons yans

lemah lrcpada orang-orang yang sombong) maksudnya adalah, para

pengikut dari kalangan orang-orang lemah berkata kepada para

pemimpin yang kuat yang menyombongkan diri karena memegang

kepemimpinan.

6 :$ % tiylsrrurgguhnya lcami dahulu adalah pengikut-

pengilafimz) di dunia, lalu kami mendustakan para rasul dan kufir
terhadap Allah karena mengikuti kalian. i;flt aaalah ja*ak dari [y,tj
(pengikut), atau sebagai mashdar untuk menyifati dalam artian sangat,

atau dengan perkiraan: € gf (mempunyaipanpengikut).

Az-Zajjaj mengatakan, "Allah menghimpunkan mereka di

tempat pengumpulan mereka (padang matrsyar), maka yang mengikuti
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dan diikuti sama-sama berkumpul di sana. Lalu orang-omng lemah

mengatakan kepada para pemuka mereka yang menyombongkan diri
dari beribadah (menghamba) kepada Allah, C:; # (L lit
(Sesungguhnya komi dahulu adalah pengihtt-pengihttmu). Yaitu
jarnak dari 9_6 (pengikut) seperti halnya ilt} dan i:b; fugaJ,sb dan

itg; serta"'t etj dan".b)."

g'olf A ji| (maka dapatkah lcamu menghindarkan dari
pada kami) maksudnya adalah, melindungi kami dari adzab Allah.

Dikatakan 'e &( apabila melindunginya dari bahaya, dan dikatakan

6Uif ap6i6 mengantarkan manfaat kepadanya.

'?g-'A {fi 6'i j, $6 (Mereka menjawab, 'seandainya

Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi

petunjuk kepadamu) maksudnya adalah, orang-orang yang

menyombongkan diri menljawab perkataan orang-orang yang lemah.

Kalimat ini berfungsi sebagai kalimat permulaan denga perkiraan

adanya pertanyaan, judi seakan-akan dikatakan: Bagaimana mana

mereka menjawab? Yakni: Seandainya Allah menunjuki kami kepada

keimanan, niscaya kami juga menujuki kalian kepadanya.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa maksudya adalah,

Seandainya Allah menunjuki kami ke jalan surga, niscaya kami juga

menunjuki kalian kepadanya.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudya adalah,

Seandainya Allah menyelamatkankami dari adzab, niscaya kami

selamatkan kalian darinya.

,# o.6 ( W {G||-UL'lji (sama saja bagi Hta,

apakah kita mengeluh ataukah bersabar. Sekali-kali kita tidak
mempunycti tempat untuk melarikandlri) maksudnya adalah, titb #
'iat: LF (sama saja bagi kita, apakah keluhan ataukah kesabaian).

Hamzah (maksudnya, apakah) dan i1(maksudnya, ataukah) berfungsi

untuk menegaskan kesamaan, sebagaimana pada firman-Nya, LT?3
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" So*a saja bagi mereka apakah kamu memberi

peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan
kepada mereka." (Qs. Yaasiin [36]: 10).

,# a6 lSet*ti-trnli Hta tidak mempunyai tempat untuk
melarilran diri) maksudnya adalah, tidak ada tempat berlindung dan

melarikan diri dari adzab. Dikatakan - t:eb - W" - i? VL:/6 VU-
$th?t - bb3 artinya melarikan diri dan menghindar. Maksudnya

adalah Sekali-kali kita tidak mempunyai cara untuk menjauhkan diri
dari neraka. Bisa juga ini merupakan perkataan dari kedua golongan

itu kendati yang tampak bahwa ini dari perkataan golongan yang

menyombongkan diri.

Firman-Nyu, fril';' $ il"*ri 363 (oan bertratatah syetan

tatlrala perkara ftisab) telah diselesaikan) maksudnya adalatr, syetan

mengatakan ini kepada kedua golongan tersebut. Makna 5ri1'*i$
(tatlmla perlcara (hisab) telah diselesaikan) adalah setelah ahli surga

memasuki surga dan ahli neraka memasuki neraka, sebagaimana yang

penjelasan gamblangnya akan dipaparkan di dalam surah Maryam.

+Xt-r'es{r'afr fiL(SesungguhrryaAllahtetahmenjanjikan
kepadamu janji yang benar) maksudnya adalah, janji Allah SWT
tentang pembangkitan kembali dan hisab, serta diganjarnya yang

berbuat baik dengan kebaikannya dan yang berbuat buruk dengan

keburukannya.

Hffi -Krg; (dan aht pun telah Tnenjanjikan kepadamu

tetapi aht merryalahinya) maksudnya adalatr, sementara aku

menjanjikan kepadamu janji yang bathil, yaitu bahwa tidak akan ada

pembangkitan kembali, tidak ada hisab, tidak ada surga dan tidak pula
neraka. Tapi lalu aku mengingkari apa yang telah aku janjikan

kepadamu itu.

Al Farra' mengatakan, *Lafazh # t; $anji yang benar)
adalah bentuk idhafah sesuatu kepada dirinya sendiri, yaitu seperti
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ungkapan: goi,t ldi (masjid jami,; karena &,+f' juga bermakna
masjid, tapi lafazh it{; 6i-ia71afah-kan kepada tyrol').,, para ulama
Bashrah mengatakan bahwa maksudya adalah, 'ilt iit 'tbi €'tbi
(menjanjikan kepad,amu janji hari yang benar)

# n W a 'bhi gekari-rrati trdak rrehtasaan bagiht
terhadapmu) maksudnya adalah, kekuasaan terhadapmu dengan
menampakkan hujjah atas apa yang aku janjikan kepadamu dan aku
bayangkan indah kepadamu.

,) ffi Fa 61t (melainkan [sekedarJ aku rnenyeru rramu
lalu kamu mematuhi seruanht) maksudnya adalah, kecuali sekadar
aku menyeru kamu kepada penyimpangan dan kesesatan tanpa hujjatr
maupun dalil. Seruan syetan kepada mereka bukanlah bentuk
kekuasaan sehingga layak dikecualikan, jadi pengecualian ini terputus,
maksudnya adalah d '#6 €*t,# trr.* tetapi aku menyeru
kamu lalu kamu mematuhi seruanku) maksudnya adalatr, lalu kamu
segera mematuhi seruanku. Pendapat lain menyebutkan, bahwa yang
dimaksud dengan n:Lil ai sini adalah paksaan, maksudnya adalah
sekali-kali tidak ada paksaanku terhadapmu y ang memaksamu untuk
mematuhiku.

Ada juga yang berpendapat bahwa pengecualian di sini
termasuk kategori: ucapan salam di antara mereka adalah pukulan
rnenyakitkan. Ini sebagai bentuk ungkapan mendalam mengenai
dinafikarurya kekuasaan dari dirinya. Jadi seakan-akan ia mengatakan,
"sesungguhnya aku mempunyai kekuasaan terhadapmo rr*yu rrkadar
ketika menyeru, jika memang senran itu dianggap sebagai kekuasaan.,,
Jadi sama sekali tidak ada kekuasaan darinya.

ij,* fi lotelt sebab itu janganlah komu mencerca aht)
karena apa yang menimpa kamu yang disebabkan oleh janjiku yang
bathil kepadamu dan penyelisihanku terhadap janjiku itu.
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4 fj$ gtran tetapi cercalah dirimu sendiri) karena

kamu telah mematuhiku hanya karena seruan itu yang tidak ada

kekuasaan padanya dan tidak pula hujjah. I(arena orang yang

menerima janji-janji yang bathil dan pernyataan-pernyataan yang

menyimpang dari kebenaran maka akan menanggung kerugiannya.

Apalagi seruanku yang bathil dan ajakanlu yang rusak ini benar-benar

bertentangan dengan janji Allah kepadamu, yang mana Dia

menjanjikan kebenarari kepadamu dan menyerumu ke negeri

keselamatan yang didukung oleh hujjatr.yang sangat jelas bagi yang

berakal dan tidak samar kecuali bagi yang lalai.

Mirip dengan ini adalah orang yang mengikuti pendapat-

pendapat orang-orang yang menyelisihi apa-apayang tedapat di dalarn

Kitabullah SWT 'dan Sunnatr Rasulullah SAW dengan

mendahulukannya daripada keduanya. Karena dengan demikian

berarti ia telah menerima kebathilan yang tidak dilandasi oleh hujjah

dan tidak pula dalil, serta meninggalkan hujjah dan dalil di

belakangnya, yaitu sebagaimana yang dilalcukan ole[ kebanyakan para

penekor orang-orang menyimpang dari jalan kebenaran dengan

buruknya pilihan'mereka. Ya Allah, ampunilah.

€;;L, A -vt'P#rtAU 
@n" setrali-knli tidak dapat

menolongmu dan kamu pun sekali-tuli tidak dapat menolonght).

Dikatakan 6?:r: 6rk - tX- Lti ik ,puaila si tulan berteriak

meminta. tolong. iP\ bermakna t* "@" 
inta tolon d, ilalilt

artinya c*ijt (penolong), dan ilat.JJt artinya c+61-l'Jt (yang

meminta tolong). Dikatakan 'e?$ et$\ (ia meminta tolong

kepadaku, lalu aku menolongnyD.AAt.adalah suara yang meminta

tolong.. 'e l juga berarti Ll*ii, yAiri i-"$jr (yang menolong) dan

g+f-.tJt Oang meminta tolong). Ini termasuk kata yang mempunyai

arti kebalikan sebagaimana yang disebutkan di dalam Ash-Shihhah.

Ibnu Al A'rabi mengatakan, "ll#lt adalah l-"$jr (ydng menolong)."

Maksud ayat ini adalah, Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dari
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adzab yang kamu alami, dan kamu juga tidak dapat menolongku dari
adzab yang aku alami. Ini menunjukkan bahwa saat itu syetan juga
diadzab dengan adzab yang ditimpakan kepada mereka, ia juga
memerlukan penolong yang dapat menolongnya dan

menyelamatkannya dari apa yang sedang dialaminya. Maka
bagaimana bisa mereka mengharapkan pertolongan terhadap syetan
yang ia sendiri sedang memerlukan penolong yang dapat
menolongnya? Di antara ungkapan yang senada dengan ini dari
perkataan orang Arab adalatr ungkapan Umayyah bin Abu Ash-Shalt,

it,triq ey A;, ,i;'*"9 jtti;>u
*Malra janganlah kalian gelisah, sesungguhnya aht tidak dapat

menolong lcalian,

dan alru tidak punya kekayaan dan tidak pula kelompok untuk kalian."

Jumhw membacanya <i$1 dengan fathah pada ya'.
sementara Al A'masy dan Hamzatr membacanya dengan kasrah pada
ya' karcna asalnya'adalatr bertemunya dua huruf ber-s ulan.

Al Farra' mengatakan, "Qira'ah Hamzatr - adalatr asumsi
darinya, memang sedikit orang yang terbebas dari kesalahan.,,

Az-Zajjaj mengatakan, '-'Ifii qira'ahyang buruk, dan tidak ada
alasan untuk itu kecuali alasan yang lemah." yakni alasan yang kami
sebutkan, bahwa kasrah-nya itu dari asalnya karena bertemunya dua
huruf ber-suh,m. Quthrub mengatakan, "Ini logatnya Bani yarbu,.

Mereka biasa menambahkan yA' tambahan pada ya'.,, Al Farra'
menyenandungkan ungkapan seorang penyair terkait dengan qiya'ah
ini,

*rluruf 6Li utt
*Alat lratalan lrepadanya,'Waftai Taa', adakah engkau padaku?,

'rf $',Yie 
'; 

A *
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Ia berkata kepadanya,'Engkau tidak dapat diterima."'

J:' u ,#UA -4 ij'- 4l (Sesungguhnya aht tidak

membenarkan perbuatanmu mempersehttukan aku (dengan Allah)

sejak dahular). Setelah syetan membukakan topengnya kepadi mereka,

bahwa ia tidak dapat menolong mereka dari adzab Allah dan tidak

dapat menyelamatkan mereka dengan cara penyelamatan apa pun,

syetan pun menyatakan kepada mereka, bahwa sesungguhnya ia

sendiri tidak membenarkan mereka dalam mempersekutukan dirinya

dengan Allah dalam hal ketuhanan. i# A @eiak dahulu) maksudnya

adalah, sejak sebelum syetan mengatakan perkataan ini kepada

mereka. Yaitu ketika mereka menjadikannya sebagai sekutu bagi.

Allah di dunia.

Sungguh, pada hari itu syetan telah memposisikan diri pada

posisi yang memecalrkan pUngggng mereka dan mematatrkan hati

mereka, dimana mula-mula ia menjelaskan bahwa janji-janji yang

diumbarnya kepada mereka sewaktu di dunia adalah bathil lagi

bertentangan dengan janji yang benar dari Allah SWT, dan bahwa ia

menyelisihi aW yang dijanjikannya kepada mereka dan tidak

memenuhi sedikit pun dari itu.

Kemudian yang kedua, ia menjelaskan kepada mereka, bahwa

mereka telah menerima perkataannya yang tidak harus diterima, dan

sebenarnya itu tidak layak diterima oleh akalnya orang yang berakal

karena tidak ada hujjah yang dapat diterima oleh orang yang berakal.

Kemudian yang ketiga, syetan menjelaskan bahwa tidak ada

yang dilakukannya kecuali menyerukan seruan yang tidak dilandasi

dalil apa pun yang bisa dijadikan pedoman oleh orang-orang yang

berakal.

Kemudian yang keempat, ia menyesalkan apa yang mereka

alami dan menolak celaan mereka serta menyuruh mereka untuk

mencela diri mereka sendiri, karena merekalah yang telah menerima
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kebathilan murni yang tidak samaf, sekalipun bagi yang berakal sangat

rendah.

Kemudian yang kelim4 syetan meqielaskan kepada mereka,

bahwa tidak ada bantuan maupun pertolongari baginya, dan ia pun

tidak dapat memberikan manfaat bagi mereka dan tidak pula

mencegah madharat dari mereka, bahkan ia sendiri mengalami siksaan

seperti yang mereka akalami dan tidak mampu keluar dan

menyelamatkan diri dari itri.

Kemudian yang keenam, ia menyatakan kepada mereka,

bahwa ia mengingkari apa yang mereka yakini mengenainya dan apa

yang mereka tetapkan padanya [yatari mempersekutukannya dengan

Allah]. Maka berlipat gandalah kerugian mereka, dan bertubi-tubilah
musibatr menimpa mereka.

Jika kalim * 4 ,5::6 'fl <A)iIl'i,y (Sesunssuhnya orang-

orang yang zhalim itu mendapat siksaan yang pedih) termasuk

kelar{utan perkataannya.sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian

mufassir, maka ini merupakan jenis ketujuh dari perkataannya saat

berbicara kepada mereka, yaitu menetapkan kezhaliman pada mereka.

Selanjutnya ia -menyebutkan adzab pedih yang menjadi balasan

mereka.

Pengertian ini berbeda dengan orang yang mengatakan bahwa

kalimat ini berfungsi sebagai permulaan perkataan dari Allah SWT.
Mayoritas mufassir berpendapat bahwa t7 pada kalimat g"HAq
(perbuatanrnurnempersehttukanaht)adalahmashdar.

Ada juga yang berpendapat bahwa ti ini bisa juga sebagai

rnaushul, dengan pengertian: sesungguhnya aku mengingkari apa yang

kamu persekutukan aku dengannyq yaitu Allah 'Azza wa Jalla. Jadi
ini merupakan cerita kekufurannya terhadap Allah ketika Allah
memerintahkannya untuk bersujud kepada Adam.
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Firman-Nya: W n 
"J- * c)r+*rt l$t Wt:. 4Jl|b*3

3{'ii (Dan dimasuktmnlah oiorg-ororg yang beriman dan beramal

shalih lre dalam surga yang mengolir di bavvahnya sungai-sungai).

Setelah Allah SiWT mengabarkan tentang perihal ahli neraka, Allah
mengabarkan perihal ahli surga. Jumhur membacanyu biS, *uly
bentuk bina' lil maf'ul, sementara Al Hasan membacanya'$'s(1,

dalam bentuk mustaqbal dan bina' lil fa'il, malsudnya adalah dan

Aku memasukkan orang-orang yang beriman.

Kemudian Allah SWT menyebutkan keabadian mereka di

dalam surga dan tidak putusnya kenikmatan mereka. Selanjutnya

Allah menyebutkan, bahwa itu dengan seizin Tuhan mereka,

maksudnya adalah dengan bimbingan, kelembutan dan petunjuk-Nya.

Demikian pengertiannya berdasarkan qira'ah Jumhur. Adapun

berdasarkan qira'ah Al Hasan, maka 4 Ei,b,(dengan seizin Tuhan

merelra) terkait dengan: i&W'# (Ucapan penghormatan mereka

dalam surga itu ialah: 'salaam.') maksudnya adalah, ucapan salam

para malaikat di strga adalatr salam dengan seizin Tuhan mereka.

Penafsiran tentang ini telah dipaparkan di dalam surah Yurmus.

Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

Qatadalr mengenai firman-Ny a, ** ,* +Y: (dan mengganti(mu)

dengan malchluk yang baru), dia berkata, "Maksudnya, dengan

maklrluk yang lain.'? '

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij

mengenai firman-Nya, $il$iX(i ltatu berkatalah orang-orang yang

lemah), dia berkata, "Maksudnya, orang-orang yang it*t YilK;l'uj).
(kepada orang-orang yang sombong) maksudnya adalah, paru

pemimpin."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan mengenai

firman-Ny a, (j7,{t;F-W{tj7 (Sama saja bagi kita, apakah kita
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mengeluh ataukah bersabar), bahwa ZaLd bin Aslam berkata,

"Mengeluh selama seratus tahun dan bersabar selama seratus tahun."

' Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabrani dan Ibnu Mardawaih
meriwayatkan dari Ka'b bin Malik yang me-marfu'-kanrtya hingga
Nabi SAW mengenai firman-Nya, (r-t!o l$7 (Sama saja bagi kita),
beliau bersabda, ry\$t5 qb lty;..J# o;H 'F;a r3lii 

'16r 
'Jhl Jrti

'&*r-t u; ryI,4,f yry rfi ,t#ij,ir yia'nitax",t ui
tr u 66 tfk ?t wft uit iip t j,6 gui neratm berkata, ,Mari

kita bersabar.' Lalu merelca pun bersabar selama lima ratus tahun.

Lalu lretilra mereka melihat itu tidak berguna bagi merelca, mereka

berlrata, 'Mari kita mengeluh.' Malm mereka pun menangis selama

lima ratus tahun. Lalu ketika mereka melihat bahwa itu tidak berguna
bagt m erelra, mereka pun berlwta, 'Sama saja bagi kita, apalcah Hta
mengeluh ataukah bersabar. Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat
untuk melarilcan diri. ).6

Yang tampak, bahwa dialog ini adalah setelah mereka masuk

neraka, yaitu sebagaimana firman Allah Ta'ala, $i O6AW-313
GU,; g aj.;1,i.{i,}# u3 {1 K#YjtW,6..$.p6t5tWtdr G'& ir-i{ AlW. KSyti.,At 6.i!tJr; @ ,61 

,,Dan

(ingatlah) ketika mereka berbantah-bantah dalam neraka, maka

orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang
me nyomb onan diri,'Se sungguhnya kami adalah p engilafi -pengihttmu,
rnaka dapatkah kamu menghindarkan dari kami sebagian adzab api
neralra?' Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab,
'Sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka karena

6 Oha'i| Disebutkan oleh Al Haitsami di dalam Al Majma' (7143), dan ia
mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani. Di dalam sanadnya terdapat Anas
bin Abi Al Qasim. Demikian yang terdapat di dalam iwayat Ath-Thabrani.,'
Menurut saya: Disebutkan juga oleh Ibnu Hajar di dalam Al-Lisan, dan ia
mengatakan, "Ia tidak dikenal." Kemudian ia menyebutkan haditsnyir dan
menyandarkannya kepada Ibnu Mardawaih di dalamlt-Tafsir dari Ath-Thabrani.
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sesungguhnya Allah telah menetapkan lceputusan antara hamba-

hamba-(Nya) 1" (Qs. Glhaafir $01: a7-48).

Ibnu Al Mubarak di dalam Az-Zuhd, Ibnu Jarir, Ibnu Abi

Hatim, Ath-Thabrani, Ibnu Mardawaih dan Ibnu Asakir meriwayatkan

dari Uqbah bin Amir secara morfu',lalu disebutkan hadits syafa'at,

kemudian beliau mengatakan, o'Saat itu orang laJir berkata, 'Orang-

orang beriman telah mendapatlcan yang metnberi syafa'at bagi

mereka, lalu siapa yang akan rnemberi kita syafa'at? Tidak lain
lrccuali iblis, dialah yang telah menyesatlcan kita.' Maka mereka pun

mendatangi iblis, lalu berkata, 'Orang-orang beriman telah

mendapatkan yang metnberi ryafa'at bagi merelm. Kini, berdirilah
englrau dan mintakanlah syalb'at bagi kami, lcarena sesungguhnya

engkau telah menyesatkan kami.' Maka iblis pun berdiri, lalu

merebaklah dari tempat dudutmya bau yang sangat busuk yang tidak

pernah dicium oleh seorang pun. Kemudian ia mengingatkan rnereka

alran Jahannam, dan saat itu ia berlwta, K!-;; ,gt't;S'?16':ti5t
HLt (sesungguhnya Allah telah menjanjikan lzpadamu janji
yang benar, dan aht pun telah menjanjikan tcepodamu tetapi aht
menyalahinya)."7 As-suyuthi menilai dha'if sanadnya.

Kemungkinannya karena di dalam sanadnya disebutkan: Risydin bin
Sa'd dari Abdunahman bin Ziyad bin An'um dari Dajjin Al Hajazi

dari Uqbah.

.Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari Al Hasan, dia berkata, 'oPada haxi kiamat, iblis berdiri

menyampaikan pidato di atas mimbar yang terbuat dari api, dia

berkata, '?)6 ';fr 5t (Sesungguhnya Allah telah menjanjitrnn

kepadamu) hingga: Gr/-,4-6 (dan kamu pun sekali-kali tidak

dapat menolonght) maksudnya adalah, €totA. (tidak dapat

7 Dha'y. Ibnu Jarir (13/134). Di dalam sanadnya terdapat Risydin bin Sa'd, ia
dha'if,

TAFSIR FATHUL QADIR 57



menolongku). M q gr A-q!rl'<- $y(Sesungguhnya aku tidak
membenarkan perbuatanmu memperselattukan' aht [dengan AlrahJ
seiak dahulu) maksudnya adalah, ketaatan kamu kepadaku sewakatu
di dunia."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Asy-Sya,bi
mengenai ayat ini, dia berkata, "Dua pembicara berpidato pada hari
kiamat, yaitu iblis dan Isa. Iblis berdiri di hadapan golongannya lalu
mengatakan perkataan ini -yakni ayat tersebut-, sementara Isa
mengatakan , i!,(!tg ;*8i iK;; S;:lt1r46+g;AVJ;{, i)iy
4 ;3 ,f g ex;z&q;i 6 g ,#i (fr,-G.'Aht tidak pernah
mengatalran kepada merzka kccuali apa yang Engkau perintahkan
lrepadalru (mengatakannya) yaitu, 'sembahlah Allah, Tuhanht dan
Tuhanmu.' Dan adalah aht menjadi saksi terhadap mereka. Matra
setelah Engkau wafatkan (anglw) aht, Engkau-lah yang mengawasi
merelra. Dan Engkau adalah Mala Meyaksikan atas segala sesuatu.,
(Qs.Al Maa'idatr [5]: 117)."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai
firman-Nya, G;L,A-ft 'W,\AU Qek" sekati-trati tidak
dapat menolongmu dan kamu pun setcali-trati tidak dapat
menolonght), dia berkata, "Maksudnya, adalah aku tidak berguna bagi
kalian dan kalian pun tidak berguna bagiku. a gfi-*'jfr-q.i.'- AL
J5 (Sesungguhnya alat tidak membenarkan perbuatanmu
mempersekutukan aht (dengan Allah) sejak dahulu).
Mempersekutukannya adalah menyembalurya.,,

Abdtxrazzaq dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

Qatadah, " -Pfu4tATl qnu sekali-kali tidak dapat menolongmu)
maksudnya adalah, '€.4L ui 6 (Aku sekali-kali tidak dbpat menolong
kalian)."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan daxi Ibnu Juraij
mengenai firman-Nya, &W.\i-i lUropan penghormatan mereka
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dalam surga itu ialah: 'salaam.'), dia berkata, "Paxa malaikat

memberi salam kepada mereka di surga."

Li, r13A # iKS'r1'{g iff'fi G 6'} {
-Lr$W; o,ig, * k rilUdj @ {Ai eW)

#Y{J's ,|$i6'ii{ii

ry- @ # uQ1 t|,r:'il,tj t :. frT'l,? #s
i*$t j,qir( r#a*pi )fi6i(<r.$i'fi

"Tidakhah kamu hamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat

petumpamtaan kalimat y ang b aik sep erti p ohon yang baik, akatnya

teguh dan cabangnya (meniulang) ke langit Pohon ttu membetikan

buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah

memi,buat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya

mereka selalu ingaL Dan perumpamaan kalimatyang buruk sepetti

pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari

permukaan bumi; tidak dapat tetap (tegak) sedikit pun- Allah

meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan

yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhitat; dan Allah

menyesatkan ordng-orang yang zhatim dan memperbuat apayang

Dia kehendahi;' (Qs. Ibraahiim [14]: 24'27)

Setelah Allah SWT menyebutkan perumpamaan amalan

perbuatan orang-orang kafir, bahwa itu seperti abu yang diterbangkan

it^v{ifiJ;Jls
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angin pada hari berhembusnya angin kencang, selanjutnya Alrah
menyebutkan kenikmatan orang-orang yang beriman dan apa yang
Allah berikan kepada merek4 yaitu dimasukkannya mereka ke dalam
surga dengan kekal abadi di dalamnya, serta ubapan salam dari para
malaikat kepada mereka. Kemudian di sini Allah menyebutkan
perumpamaan tentang kalimat yang baik, yaitu kalimat Islam,
maksudnya adalah laa ilaaha ilrallaah (tidak ada Tuhan selain Allah),
atau kalimat-kalimat baik yang lebih umum dari itu. Kemudian Allah
jug4 menyebutkan perumpamaan tentang kalimat yang buruk, yaitu
kalimat syirik atau yang lebih umum dari itu, maka Allah pun
berfirman ditujukan kepada Rasurullarr sAw atau kepada setiap yang
layak dengan kltithab ini, ig':tt.i;> $-j $ {riao**on kamu lcamu
perhatilran bagaimana Altah terah membuat perumpamaan). Allah
memilih perumpamaan dan menempatkannya pada tempatnya yang
layak. Manshub-nya jii Qterumpamaan) katena sebagai maf'ul dari
4i>(memrbuat),aan'ilSltrattmaf)sebagaibadal(pengganti)darinya.

Bisa juga manshub-nya 'zl{ (rrarimat) karena sebagai ,athf

bayan untuk jg 
Qterumpamaan). Bisa juga manshub_nya ,r1g

,$1lti*"t1karcni1i't yang diperkirakan, maksudnya adarah W G
el& (menjadikan kalimat yang baik), 5?SiHK (seperti pohon yang
baik). Allah menetapkan bahwa karimat yang baik itu seperti pohon
yang baik.

Posisi iK{s (seperti pohon) adarah nashab karena sebagai
sifat dari 't$ ltatimat), atan pada posisi ro/b' dengan perkiraan
sebagai mubtada', maksudnya adalah ih*s € (ia seperti pohon).
Bisa juga lafazh '27f; ltcatimat) sebagu ma|'it pertama dari kedua
maf'ul ,3.i> (membuat) dan diberakangkan dari maf'ur kedua yaitu
l(i lperumpamaan) agar tidak jauh dari sifatnya. pemaknaan yang

pertama lebih mengena. 'i:$ ltratimat) dan yang setelahnya adalah
penafsiran da;j jii Qterumpamaan).
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Kemudian Allah menyebutkan sifat pohon tersebut dengan

firman-Nya, L,S r1U (akarnya teguh) maksudnya adalah, kokoh,

aman dari tercabut karena mencztmcap kuat di dalam tanah dengan

akamya. [A1 ,t G'{ (dan cabangnya (meniulang) ke langit)

maksudnya adalah, bagian atasnya tinggi menjulang di udara ke arah

langit.

Kemudian Allah SWT menyebutkan sifat lainnya, bahwa

pohon it, 1;9 
'g 64 oj golron itu memberikan buahnya pada

setiap musim) maksudnya adalah, setiap waktu. 6,-, ei,u, (dengan

seizin Tuhannya) maksudnya adalah, dengan kehendak dan keinginan-

Nya.

Suatu pendapat menyebutkan batrwa itu adalatr pohon kurma.

Pendapat lain menyebutkan batrwa itu adalah pohon lainnya.

Ada juga pendapat yang menyebutkan, batrwa yang dimaksud

W'gqi4aj lronon itu memberikan buahnya pada setiap musim)

adalah setiap waktu, baik malam maupun siang, dan tanpa

membedakan musim panas dan musim dingin.

Ada yang mengatakan batrwa maksudnya adalah pada walf,u-

waktu yang berlainan, yakni siklusnya tidak tetap. Ada juga yang

mengatakan batrwa maksudnya adalah setiap pagr dan petang.

Ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah setiap

lqulan, dan ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah setiap

enam bulan.

An-Nahhas berkata, "Pendapat-pendapat ini saling berdekatan

dan tidak bertentangan, karena fo7jt menurut semua ahli bahasa -
selain yang berpandangan janggal- adalah bermakna Cir 1*aao),
dan ini berlaku untuk waktu yang sedikit maupun yang banyak." Al
Ashma' i menyenandungkan perkataan An-Nabighah,
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qtj+3+.l!t
"Kant lepaskan suatuwaktu dan di wahu lain knu

mengembalilcannya."

An-Nahhas berkata, "Ini menjelaskan kepada anda, bahwa

&-jr aaa*, Cjr 1*uttr)." Di dalam A1 Qur'an disebutkan juga

latazh&*jt d"rg* maksud lebih banyak, seperti firman-Ny4 ,i {J ji
fli|A*\i (Bukantrah telah datang atas manusia satu walou dari
masa. (Qs. Al Insaan [76]: l).

Pendapat para ulama tentang &1, t.tut dipaparkan di dalam

suratr Al Baqaratr, yaitu saat membatras firman-Nyu, SIUW ilit A
g (dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan

hidup sampai waldu yang ditentukan. (Qs. Al Baqarah l2l: 36). Az-
Zajjaj mengatakan, *fo)r adalah aijr 1*uttu), baik paqiang maupun

pendek."

6ig*t ;{1rl q6, i6i( 'frl *.F_, (Auah membuat

perumpamaan-perutnpamaan itu untuk manusia. supoya mer?lm selalu
ingat), memikirkan perihal penciptaan dan pembangkitan kembali,

serta detailnya ciptaan Allah SWT yang menunjukkan keberadaan-

Nya dan keesaan-Nya. Di dalam perumpamaan-perumpamaan itu
terdapat tambahan untuk mengingatkan dan memahamkan mereka

serta menggambarkan makna-makna.

Firman-Nya: ,i+* #JrS (Dan perumpamaan kalimat yang
buruk), pernafsirannya telah dikemukakan. Suatu pendapat

menyebutkan, bahwa maksudnya adalah orang kafir, sedangkan 'rtt:
'iQ ltrntimat yang baik) adalahorang beriman.

. # r# (seperti pohon yang buruk) makSudnya adalah,

ry ,# W (seperti pohon yang buruk). Suatu pendapat

menyebutkan bahwa itu adalah pohon bawang putih. Pendapat lain
menyebutkan bahwa itu adalah cendawan. Pendapat lain menyebutkan
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bahwa itu adalah lumut. Pendapat lain menyebutkan bahwa itu adalah
kaktus, yaitu pohon yang tidak berdaun dan tidak berakar di tanah.
Seorang penyair mengatakan,

; \)'J>f )tL*s e,
"Dia adalah kakius, tak berakar dan tidakpula berbuah.,,

Kalimat ini dibaca: '29 jt, dengan nashab karena di-,athf-
kan kepada ry'r$

,*:,il 0j u. l\i 6,o"9 telah dicabut dengan akar-atcarnya
dari permukoan bumi), tercabut dan terlepas dari pangkalnya.
Contohnya ungkapan seorang penyair,

'|Lf '-^x- e$'ry;t t
* Itulah kej elas an yang merabut pangkal kalian.,,

Al Muarrikh mengatakan, "r4il bliaf a16ya aku mengambil
tubuhnya. i#r {aah tubuh manusia. Dikatakan * minju iai
(mencabutry O,'&tartinya iddy lmerr"abutrya).,; Makna ,'.jg 0j u.
(dari permukaan bumi) adalah bahwa ia tidak mempunyai akar yang
menancap dan cabang yang mengokohkannya di dalam tanah.

lfi 62Q1t1 giaak dqpat tetap (tegak) sedikit pun) maksudnya
adalah, tidak dapat menetap di atas tanah. pendapat lain menyebutkan,
bahwa maksudya adalah, tidak dapat bertahan di atas tanah. yaitu
sebagaimana halnya orang kafir dan kalimatnya, tidak ada hujjah
baginya dan tidak ada keteguhan padanya, serta sama sekali tidak ada
kebaikan yang datang darinya, dan tidak ada perkataan baik ataupun
perbuatan baik yang naik darinya.

Firman-Ny a:,at3,l Si|rir( a-ii'"il i#- (A I I ah m e ne guhtran
(iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu)
maksudnya adalah, dengan hujjah yang jelas, yaitu kalimat yarig baik
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yang telah disebutkan tadi. Telah disebutkan di dalam Ash-shafuifu,
bahwa itu adalah kalimat syahadat: bahwa tidak ada Tuhan selain
Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. yaitu ketika
seorang mukmin di tempatkan di dalam kuburnya. Nabi sAw
bersabda, ,>,t$r ,)irilu;t$ti cr$t fu' '.6 ,jus l'rl W.i5 qtohfirman
Allah Ta'ala: Allah meneguhlcan (iman) orang-orang yang beriman
dengan ucapan yang teguh itu).8

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa makna Allah
meneguhkan iman mbreka adalah mendawamkan mereka di atas
perkataan yang teguh. contohnya ucapan Abdullah bin Rawahah,

t s'H,ilJu- t:i ),; ; * # 
"y,ltlt 

c ?tr i*
* Al lah mene guhkan t eb ailwn ying duang kepradamu,

s eb agaimana dite guhtranuqru Mus a, dan sebagai p erto longan
s ebagaimana merelca yang menolong.,,

Makna f;li e# 4 (datam kehidupan di dunia), bahwa
mereka senantiasa di atas perkataan yang teguh selama kehidupan di
dunia. sejumlah ahli ilmu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan

Vlli,g;(kehidupan di dunia) pada ayatini adalah kuburan, karena
orang-orang yang mati beruda di dunia hingga kelak mereka
dibangkitkan. Dan makna ,j+9t-5 @an di akhirat) adalah sewaktu
hir.ub. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan

aldi 
';! 

(kehidupan di dunia) adalah wakru perranyaan di dalam
kubur, sedangkan yang dimaksud dengan s?.$i j: (dan di akhirat)
adalah waktu pertanyaan pada hari kiamat. Maksudnya, bahwa mereka
dilanyai tentang keyakinan agafinmereka, dan mereka menjawab itu
dengan perkataan yang teguh tanpa kebimbangan, keraguan maupun
kejahilan, tidak sebagaimana orang yang tidak mendapat petunjuk

' Shahih,talfirijnya akan dikemukakan nanti.
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mengatakan, "Ak:u titlak tahu" Lalu dikatakan kepadanya, "Engkau

tidak tahu dan tidak membaca."

<a"yht:lf U; (dan Allah menyesatl{an orang-orang yang

zhalim) maksudnya adalah, menyesatkan mereka dari hujjah mereka,

yaitu perkataan yang teguh, sehingga mereka tidak dapat

mengatakannya ketika mereka di datam kubur, dan tidak dapat pula

mengatakannya ketika dihisab. Yaitu sebagaimana Allah menyesatkan

mereka dari mengikuti kebenaran sewaktu di dunia.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan

aryht (orang-orangyang zhalim) di sini adalah orang-orang kafir.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya setiap orang

yang menzhalimi dirinya sendiri walaupun hanya berupa berpaling

dari keterangan-keterangan yang jelas, karena orang yang demikian

tidak akan teguh pada posisi-posisi cobaan, dan tidak akan mendapat

pettrnjuk kepada kebenaran.

Kemudian Allatr SWT menyebutkan, li$- Y 1ifi 'S1Iri gon

memperbuat apa yang Dia kchendah) maVsudnya adalah, bahwa Dia

melalqrkan apa yang Dikehendaki-Nyq yaitu meneguhkan dan

menyesatkan, tidak ada yang dapat menolak kehendak-Nya, dan Dia

tidak pertanyakan mengenai apa yang diperbuat-Nya.

Al Farra' mengatakan, "Maksudnya, tidak ada kekusaan yang

mengingkari-Nya, dan Dia tidak ditanyai mengenai apa yang

diperbuatan-Nya."

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

meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, 3.;b,/{'} d\
'4'^19 $,:.Xt (Tidakkah kamu kamu perhatikai bagaimana Allah

telah mombuat perumpamaan kalimat yang baik), dia berkata, "Yaitu
syalradat laa ilaaha illallaoh (persaksian bahwa tidak ada Tuhan

selain Allah). {+ 1HSS @eperti pohon yang baik) maksudnya
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a

adalah, orang yang berim*. q|qu (akarriya teguh) maksudnya
adalah, laa ilaaha iltattaah teguh di dalam hati orang yang beriman.
[Ai O G':d (dan cabangnya (menjulang) i 

't*gO, 
ytrLg

dengannya naiklah amalan orang beriman ke langit. -# # JtS
(Dan perumpamaan kolimat yang buruk) maksudnya adalah, syirik.'# r;iK g_eperti pohon yang burut) maksudnya adalah, orang
tatu. 1fi uq lt *.:\i 0j u iLi ty""s tetah dicabut dengan akar-
aknrnya dari permukaan bumi); syirik tidak ada dasamya yang bisa
dijadikan patokan oleh orang karir, dan tidak ada tuntunarurya. Dan
Allah tidak menerima perbuatan yang disertai syirik.,, Telah
diriwayatkan juga yang minyerupai ini dari sejumiah tabi,in dan
generasi setelah mereka

' Diriwayatkan oleh At-TirmidZi, An-Nasa.i, Al Bazzar, Abu
Ya'la, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Hibban, Al Hakim dan ia
menilainya shahih, serta Ibnu Mardawaih, dari Anas, dia berkata,
*Rasulullatl sAw datang dengan membawa setangkai kurma muda,
lalu bersab da, l1 ij{i{ t$'^:f sg (perumpamaan rrarimat yang
baik seperti pohon yang baik) hngga: ri" b.rb W k q:A -*
(Pohon itu memberilcan buahnya pada setiap *^i* dengan seizin
Tuhannya), lalu beliau mengatakan,'eiLilt b (yuito kurma). #J.:'S:{; (Dan perumpamaan kalimat yang iuruk) hingga: ,,V UQ C

[iiO:l 
dapat tetap (tegak) sedikit pun), ttu beliau mengatakan, e

allaii.Jt (startu hanzhalah (paria; pare).ue Diriwayatkan juga seculra
mauquf pada Anas. At-Tirmidzi mengatakan, "Riwayat yangmauquf
lebih shahih;'

Ahmad dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dengan sanad yang
dinirai jayyid oleli As-suyuthi, dari Umar, dari Nabi sAw mengenai
firman-Nya, i4 ii6 @eperti pohon yang baik), ia mengatakari,

e Dha'ymartu', At-Tirmidzi (s2l5);Ibnu Hibban (a7! dan AI Hakim e/3sz).
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.,Yaitu yang daunnya tidak berkurang. Beliau bersabda, 'iitsJt e (yaitu

pohon kurma).'lo

Al Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari hadits Ibnu

Umat, dia berkata, o'Pada suatu hari Rasulullah SAW mengatakan

kepada para sahabatnya, (Sesungguhnya ada suatu pohon yang

daunnya tidak rontok seperti halnya orang yang beriman), maka

orang-orang pun menebak bahwa itu adalah pohon Bawaadi,

sementara di dalam hatiku terbersih bahwa itu adalah pohon kurma,

narnun aku malu (untuk mengatakannya), hingga Rasulullah SAW

bersabda, '{S,it 
\f, $taitu pohon h,rma)."rr

Dalam lafaz}r, lainnya yang diriwayatkan oleh A1 Bukhari

disebutkan' Jt 'ijif "fl 
\t ui;t'ov;i, #J' ,Y'ju ,# cf d.ttlf

g (Beritahulah aht tentang sebuah pohon yang seperti seorang

huslim, yang daunnya tidak rontotc dan buahnya tidak dipetik setiap

musim).. . lalu dikemukakan menyerupai yang tadi.l2

Dalam lafail lainnya yang diriwayuti* oleh Ibnu Jarir dan

Ibnu Mardawaih dari hadits Ibnu Umar disebutkan: Dia'berkata,

"Rasulullah SA\M bersabda, rfuii;^lIlt ti ot33d'p lfotr*ot kalian

apalwh itu pohon yang baik?), kemudian beliau bersabda, ';ib'Jit g
(yaitu pohon htrma).ur3 Telatr diriwayatkan juga dari sejumlah

sahabat dan tabi'in yang menyerupai ini.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya, Qj etb,*kQ:Eia:j (Pohon itu memberikan buahnya

pada setiap rnusini dengan seizin Tuhannya), dia berkata, "Setiap saat,

baik siang maupun malam, baik musim panas maupun musim dingin.

Itulah penrmpzlmarm orang beriman yang menaati Tuhan-Nya baik

r0 Sanadnya shahih, Ahmad Q,l3l,6l,l15) dan dishahihkan oleh Ahmad Syakir.
tt Mutta|aq 'alaih, AlBulfiari (61) dan Muslim (4D164).
t2 Shahih,Al Bukhari (4698) dari hadits Ibnu Umar.
13 Shahihkarena riwayat yang sebelumnya, Ibnu Jarir (l3ll37).
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siang maupun malam, dan baik di musim panas maupun di musim
panas."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya mengenai ayat ini, dia
berkata, "Menjadi hijau kemudian menguning."

Ia juga meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya, ;y k
(pada setiap musim), dia berkata, 'oMaksudnya, musim panen kurma.,,

Al Firyabi, Ibng Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim
juga meriwayatkan darinya mengenai firman-Ny a, i* k qi* *
(Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim), dia berkata,
"Memberikan buahnya setiap enam bulan."

Abd bin Humaid, Ibnu Syaibatr, Ibnu Jarir dan Ibnu Al
Mundzir juga meriwayatkan darinya, dia berkata , "1#t di sini adalah

tahun."

Al Baihaqi juga. meriwayatkan darinya, dia berkata; '.317i' g1o

bisa pagi dan bisa juga sore.' Telatr diriwayatkan juga banyak
pendapat dari sejumlah salaf mengenai ini.

Al Bukhari, muslim, para penyusun kitab-titab Sunan dan
yang lainnya meriwayatkan dari Al Bara' bin Azib, bahwa Rasulullah
sAw bersabda, i;t t:*d,',tlitlt if aif r 'o('-W- 

;n, e ,g ,l;t:^ij'
{i\i dr 6fur gq;ir d p*til' S;iiu.rsi'rilr, h' '4i,utLlrl cuit,il'
(Bila seorang.muslim diianyai di doto* buburnya, ia bersaksi btahia
tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan
Allah. Itulah Jirman Allah SW, 'Allah meneguhkan (iman) ordng-
orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan
di dunia dan di akhirat.).ra

Ibnu Abi Syaibah dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Al Bara'
bin Azib mengenai firman-Nya, W( O-li ,i,l q (Ailah
meneguhkan (iman) orang-arang yang beriman), dia berkata,

ta Muaa|aq 'alaih, AlBukhari (1369) dan Muslim (4D2Ol).
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"Peneguhan dalam kehidupan di dr:nia adalah ketika datangnya dua

malaikat kepadanya di dalam ku-bur, lalu keduanya berkata, 'Siapa

Tuhanmu?' Ia menjawab, 'Allah Tuhanku.' Lalu malaikat berkata

Iagi, 'Apa agamamu?' Ia menjawab, 'Islam agamaku.' Malaikat

bertanya lagi, 'Siapa Nabimu?' Ta menjawab, 'Muhammad SAW

Nabiku.' Itulah keteguhannya dalam kehidupan di dunia." Al Baihaqi

juga meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Abbas.

Ath-Thabrani di dalam Al Ausath dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Abu Sa'id mengenai ayat ini, dia berkata, "Di

akhirat adalah di alam kubur." \

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, "Nabi

SAV/ bersabda mengenai firman Allah Ta'ala, t;t( O.-!i'6! ry-
(Allah meneguhknn (iman) orang'ordngyang berimavt), f' e, $h Qni

di alam h,rbur)."rs Al Baihaqi juga meriwayatkan dari haditsnya yang

menyerupai itu.

Al Baz-za meriwayatkan darinya" ia mengatakan, "Aku

berkata, twahai Rasulullatr. Umat ini akan diuji di dalam kubunrya,

bagaimana denganku, sementara aku adalatr wanita yang lemah?'

Beliau bersabda (mengutip firmari Allah), W( O-ii fi q- (Allah

mene guhlran (iman) orang-orang yang beriman)."r6

Banyak sekali hadits yang menyebutkan tentang pertanyaan

malaikat kephda mayat di dalam kuburnya dan jawabannya, serta

tentang adzab dan fitrah kubur. Namun bukan di sini tempat untuk

memaparkannya, dan itu cukup masyhur.

tt Dha'y. disebutkan oleh Al Haitsami di dalam Maima' Az-Zawa'id (7/44), dan
ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam Al Ausath. Di dalam

sanadnya terdapat Athiyyah Al Aufi, ia dha'if,"
16 Shahih, disebutkan oleh Al Haitsami di dalam Al Maima' (3153), dan ia

mengatakan, "Diriwayatkan oleh Al Baz,z.ar, dan para perawinya tsiqah."
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@ r6ii 3r; p{tiiAj ff ;it ta-t}i t"$i 4;i,1 s
;"'t:Li)-t1"r1r1 6w) @ ;;:ii G;Uj;.(6
i r:'lt d >6j @ 2i:t\ J;;Uro Lg, IF:, S, :u*

'S-(- J $5 c|*Xt fu W t W'riL:b)i't;"i- Wr.

$& efrrS +Siai aL oittx @ ff, {, *.1&i?;
'{tg;'F [3iA
iY,,6 @ ;+'vr F frs ""rA # c cfr GW

6LG'rlS g :r+b33 og"tgiYc ;L n
:ituiJJl"{--ij

( Tidakkah kamu perh atikan orang-orang y ang menukar nikmat
Allah dengan kekaftran dan menjatahkan kaumnya he lembah

kebinasaan?, yaitu neraka fahannam; mereka masuk'ke dalamnya;
dan itulah's e b ur ubb uruknya temp at kediaman. Orang-orang kaJir

itu telah menjadikan sekutu-sekutu bagiAttah supaya mereka
meny es atkan (man us ia) dari j alan-Nya Katakanlah,, B ers enang-
senanglah kamu karena sesungguhnya tempat kembali.mu ialah

neraka.' Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman,

'Hendaklah mereka mendirikan shalat, don niena/kahkan sebagian
rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun
terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu
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tidak jaal beli dan persahabatan. Allah-lah yang telah menciptakan

langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian

Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan

menjadi rezeki untukmq dan Dia telah menundukkan bahtera

bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengai kehendak-

Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungal 
.

Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan

yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah

menundukkan bagimu malam dan siang. Dan Dia telah

memberikan kepadamu (keperluanmu) dari segala dpa yang kamu

mohonkan kepada-Nya. Dan jika kamu menghitung nikmatAllah,
tidaklah kamu dap at men hinggakaniy a S es ungg uhny a manusia

itu, sangat zhalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).'"

(Qs. Ibraahiim [14] : 28-34)

Firman-Nya, j $ lfiaa**an kamu perhatikan). Khithab ini
untuk Rasulullah SAW, atau setiap yang layak baginya. Ini ungkapan

tentang keta$uban terhadap perihal orang-orang kafir, yang mana

mereka menukar nikmat Allah kepada mereka dengan kekufuran,

maksudnya adalah menukar kesyukurannya dengan mengingkarinya,

yaitu pendustaan mereka terhadap Muhammad SAW ketika Allah

mengutusnya dari kalangan mereka, dan ketika Allah menganugerahi

mereka nikmat dengan diutusnya beliau kepada mereka dari kalangan

mereka sendiri.

Mayoritas mufassir berpendapat, bahwa mereka adalah orang-

orang kafir Makkah, dan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan

mereka.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa ayat ini diturunkan

berkenaan dengan orang-orang kafu yang memerangi Rasulullah

SAW di medan Badar.
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Pendapat lain menyebutkan, bahwa ayat ini dihrunkan
berkenaan dengan dua marga dari antara marga-maxga Quraisy, yaitu
Bani Makhzum dan Bani Umayyah.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa ayat ini diturunkan
mengenai kemenangan bangsa Arab, yaitu Jabalah biq Al Aiham dan

kawan-kawannya. Namun pendapat ini perlu diberi catatat, mengingat

Jabalah dan kawan-kawannya belum memeluk Islam kecuali pada

masa khilafah Umar bin Khaththab RA. Pendapat lain menyebutkan,

bahwa ayat ini bersifat umum terkait dengan semua orang musyrik.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan

menukar nikmat Allah adalah pengingkaran, yaitu ketika mereka
mengingkarinya, Allah mengambilnya, maka mereka menjadi
menukarnya dengan pengingkaran.

)(Al 3ti fi1,i lfii <ar" menjatuhtwn kaumnya trp lembah
lrebinasaan) maksudnya adalatr, '&'j gi/ lmenjatuhkan kaumnya)
yang disebabkan oleh kekufiran yang mereka anggap baik, ke lembatr
kebinaan, yaitu Jahannam .'tr$adalah Sbqir 6eUinasaan).

Suatu pendapat menyebutkan, batrwa 'mereka adalatr para
pemimpin Quraisy, mereka menjatuhkan kaumnya ke lembah
kebinasaan pada saat perang Badar, yaitu kematian yang menimpa
mereka. Contohnya ungkapan seorang penyair,

q;itd,f'&'rfC
uMalra aht belum pernah melihat para pahlm,van perang'seperti

merelca,

yang rnenyongsong perang dilcala ditahttkannya kematian.,,

. Pemaknaan yang perthma lebih tepat berdasarkan kalimat:
'& $taitu neraka Jahannam), karena ini merupakan 'athf bayan
untuk )(AVl:' (l emb ah ke b ina s aan).
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Kalimat \iil5- (mereka masuk kc datamnya) berada pada

posisi nashab sebagai lual $eterurrgan kondisi), atau sebagai kalimat
permulaan untuk menerangkan bagaimana mereka terjatuh ke

dalamnya.

3t$l jAj (dan itulah seburulc-burulmya tempat kcdiarwn)
maksudnya adalatr, seburuk-buruk tempat kediaman yang mereka

tempati. Atau sebtruk-buxuk kediaman adalah Jahannam. Jadi yang

dikhususkan dengan celaan inr maMzuf(dibuang).

Firman-Nya, r'rr1fi ;,1$q, (Orang-orang kalir itu telah

me nj adilran s e httu-s e httu b agi Att ah), ini di-' athf-kan kepada: ilAj
(dan menjatuhlcan) maksudnya adalah menjadikan sekutu-sekutu bagi

Allah dalam hal ketuhanan, atau hal-hal penamaan, yaihr pada

berhala-berhala. Ibnu Katsir dan Abu Amr membacanya t.l*1., yakni

supaya mereka menyesatkan diri mereka sendiri dari jalan Allah. Jadi

latn di sini berfungsi menuqiukkan akibat, yakni supaya perbuatan

mereka mer{adikan sekutu-sekutu bagi Allah menyebabkan kesesatan

merekq karena seorang yang be.rakal tidak menginginl@n kesesatan

dirinya.

Baiknya penggunaan lam yang berfungsi menunjtrkkan akibat

di sini karena keserupaan maksud dan tujuan dari segi pencapaiannya

di akhir urutaru sedangkan keserupaan merupakan salatr safu unsur

yang membenarkan kiasan.

Yang lainnya membacanya dengan dhammah padaya', nntuk

supaya menjatutrkan katrmnya ke dalam kesesatan dari jalan Allah.

Inilah tujuan dari mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Atlatr

Kemudian Allah SWT mengancam merekq Allah pun

berfirman kepada Nabi-Nya SAW, W 3 (Katakanlah, 'Bersenang-

senanglah kamu) dengan syahwat yang sedang kamu laktrkan,'dan
pengingkaran riikmat serta kesesatan yang dipandang baik olehmu. 3ti

t$t Jt Htr. (karena sesungguhnya tempat kembalimu ialah
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neraka) maksudnya adalah, tempat kembalinya kamu adalah

kepadanya, bukan kepada selainnya. Dan karena sangatjauhnya dan

menyimpangnya mereka, maka mereka tidak dapat melepaskan diri
darinya.

Mereka juga tidak mau menerima nasihatnya orang-orang

yang memberi nasihat, maka melakukan itu berarti melakukan yang

dilarang yang memperjelas akibatnya, dan bahwa tidak ada jalan bagi

mereka kecuali ke neraka, sehingga mereki dipastikan mela}rrkan

sebab-sebab yang menyebabkan itu.

Jadi kalimat ,(nlJSiU,til$ ltarena sesungguhnya tempat

lrcmbalimu ialah neralca) sebagai alasan untuk perintatr bersenang-

senang. Dan ini mengandung ancaman yang tidak sangat luar biasa.

Bisa juga kalimat ini berfungsi sebagai penimpal dari kalimat yang

dibuang yang dihrnjukkan oleh kandungan redaksinya, seakan-akan

dikatakan: Jika kamu tetap demikian, maka sesungguhnya tempat

kembalimu ialah neraka. Pemaknaan pertama lebih tepat, dan susunan

redaksi A1 Qur'an lebih menunjukkan demikian. Hal ini sebagaimana

dikatakan bagi orang yang berusaha menyelisihi penguasa,

"Berbuatlah penyelisihan sesukamu, karena sesungguhnya tempat

kembalimu adalah pedang."

Firman-Ny at fu iitr$ t, l;a$-3'rfert|H. Wr eit 46 S
'ei$;j (Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman,

'Hendaklah mereka mendirilwn shalat, dan menaflcahkan sebagian

rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun

terang-terangan). Setelah Allah memerintahkan beliau trntuk

mengatakan apa yang beliau katakan kepada orang-orang yang

menukar nikmat Allah dengan kekufuran dengan menjadikan sekutu-

sekutu bagi Allah, selanjutnya Allah SWT memerintahkan beliau

untuk mengatakan perkataan ini kepada golongan.yang sebaliknya,
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yaitu golongan orang-orang yang beriman. Isi perkataannya dibuang
karena telah ditunjukkan oleh redaksi tersebut.

Maksudnya adalah, katakanlah kepada hamba-hamba-Ku:
Hendaklah mereka mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian

rezeki. Majzum-nya !i.ji karena sebagai penimpal perintah yang

dibuang, demikian juga t:i$i. Demikian makna yang dikemukakan
oleh Al Farra'. Sementara Az-Zajjaj mengatakan, o'sesungguhnya

ii-i- pada posisi jazm dengan makna lam (agar supaya; hendaklah)
maksudnya adalah, t:A. @endaklah mereka mendirikan),lalu lam-
nya dibuang." Selaqiufirya ia menyebutkarr pandangan lainvrfiikjazm
tersebut seperti yang disebutkan oleh At Farra'. Maruhub-nya C.
4i6 (secara sembunyi ataupun terangierangan) bisa karena sebagai

haal $eterangan kondisi) maksudnya adalah, 'V\Ift 'UU (dalam
keadaan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan), atau sebagai

mashdar, maksudnya adalatr {{O OAy, .* OWt (nafka}r sembunyi-
sembunyi ataupun nafkatr terang-terangan), atau sebagai zharf
(keterangan waktu) maksudnya adalah, *)G 'q, '-,/ 'cJ.3 (waktu
sembunyi-sembunyi atau waktu terang-terangan).

Jumhur ulama mengatakan bahwa, !r aaAan lib 6 (yang
tersembunyi), sedangkan ei,>{rJt adalatr W 6 (yang tampak). Suatu
pendapat menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan tlst

(sembunyi-sembunyi) adalah yang sunnah, sedangk* foXi' (terang-

terangan) adalah yang wajib. Penjelasan ini telah dipaparkan pada

penjelasan firman-Nyq d C4j c;i$i lr:r4 o! "Jika knmu

menampakkan sedelmh(mu), maka itu adalah baik sekali." (Qs,. Al
Baqarah 12):271)

31, {; *U $ f;'oS- i X g (sebetum datang hari (kiamat)
yang pada hari itu tidak jual beli dan persahabatan). Abl Ubaidah

mengatakan, "i?r (iual beti) di sini adalah tebusan, aan iy+Jr adalah
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iitait (persahabatan), yaitu kata mashdar." Al wahidi mengatakan,
"Ini pendapat semua ahli bahasa."

Abu Ali Al Farisi mengatakan, "Bisa juga sebagai makan dari
lii, sebasaimana halnya h;. i*iry, jugaijr;* U;r." Maknanya
adalah Bahwa pada hari kiamat nanti tidak ada penebusan dimana
orang yang kurang amalnya bisa menebus dirinya dari adzab Allah
dengan menyeratrkan penggantinya, dan tidak pula persatrabatan
dimana seorang sahabat bisa membela sahabatnya dan
menyelamatkannya dari adzab. Karenanya Allah swr memerintahkan
mereka untuk menginfakkan sebagian dari apa yang Allah
anugerahkan mereka untuk hal-hal yang baik selama mereka hidup di
dunia, dan selama mereka mampu untuk menafkalrkan sebagian harta
mereka sebelum datangnya hari kiamat

Di samping itu pada hari kiamat mereka tidak akan mampu
lagi metakukan itu, bahkan saat itu mereka tidak lagi berharta. Maka
kalimat 31+ t *r"ci.Ji;-A;t sl ii gebetum datang hari (hiamat)
yang pada hari itu tidak jual beli dan persahabatan) untuk
menegaskan kandungan perintah untuk berinfak dari sebagian yang
dianugeratrkan Allah kepada mereka. Bisa juga mengandung
penegasan kandungan perintah untuk mendirikan shalat, karena
meninggalkan shalat banyak disebabkan oleh kesibukan berjual beli
dan menjaga hak-hak sahabat. penafsiran tentang [$jr dan i)qir t.ut
dipaparkan di dalam surah Al Baqarah.

Firman-Nya: ,i*t3 eSiT{i';tLc$fi llttah-tah yang tetah
menciptakan langrt dan bumi) maksudnya adalah, rnembuat dan
mencipakan keduanya tanpa ada contoh sebelumnya, serta
menciptakan pada keduanya benda-benda tinggi dan rendah. Lafazh
iirf adalah mubtada' dan khabar-nya adalah yang setelahnya.

it lai)i A tyV (dan menurunkan air hujan dori langit),
yang dimaksud dengan [3i di sini adalah dari arah yang tinggi,
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karena mencakup juga semua tata surya menurut pendapat yang

menyatakan bahwa hujan berasal darinya. Termasuk juga awan

menurut pendapat yang menyatakan bahwa berasal darinya. Termasuk
juga sebab-s'ebab yang membentuk awan, seperti angin. Nakirah-nya

lafazh ;I1 ai sini untuk menunjukkan jenis, yakni salah satu jenis air,
yaitu air hujan.

F 6:rc..frt'n-4:6$ (kemudian Dia mengeluarkan dengar'

air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untulvnu)

maksudnya adalah, dengan air itu Allah mengeluarkan berbagai jenis

buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian, manusia, yang dengannya

kalian hidup. Lafazh ;r2'pada kalirnat gAl 'a (berbagai buah-

buahan) sebagai penjelasan, seperti halnya ungkapan: ,or13Jr 
'C &t

(aku berinfhk beberapa dirham).

Ada juga yang mengatakan batrwa fungsinya untuk
menunjukkan sebagian, karena sebagian buah-buahan merupakan

rezekibagi manusia, dan sebagian lainnya bukan reze?iuntuk mereka,

yaitu yang tidak dapat dimakan oleh manusia dan tidak dapat

dimanfaatkan oleh mereka.

4W '{l :Z; (Dan Dia telah menundukkan bahtera
bagimu), sehingga bahtera pun dapat dikendalikan sesuai dengan

kehendak kalian, dan kalian menggunakannya untuk kemaslahatan

kalian. Karena itulah Allah berfriman, fi,-l G;l+@upaya bahtera
itu berlayar di lautan) sebagaimanayang kalian kehendaki dan sesuai

dengan yang kalian inginkan. "rA (dengan kehendak-Nya)

maksudnya adalah, dengan perintatr Allah dan kehendak-Nya.

Penafsiran ayat ini telah dikemukakan di dalam surah Al Baqarah.

:6'lt?K j";, (dan Dia telah menunduklcan (puta) bagimu

sungai-sungai) maksudnya adalah, menunjukkannya pula untuk kalian

dengan mengarunginya ke manapun yang kalian kehendaki.
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Firman-Nya: 'g$ ,#)i iS3 Jk6 (Dan Dia telah
menundukkan [pulal bagimu matahari dan bulan) unhrk kalian
manfaatkan cahayanya. Manshub-nya {t" (yang terus menerus

beredar [dalam orbitnyaJ) karena sebagai haal (keterangan kondisi).

Q:'Si.lJt adalah berjalannya sesuatu dalam perbuatan yang biasa

dilaluinya. Maksudnya adalah keduanya beredar demi kemaslahatan

tumbuh-tumbuhan dan lainnya.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya xtinya:
keduanya beredar dalam orbitnya dalam rangka mematuhi perintah
Allah. Maksudnya adalah keduanya terus beredar hingga hari kiamat,
dan keduanya tidak pernah berhenti dalam peredarannya.

3q'15 Jl\ F kt (dan tetah menundukkan bagimu malam
dan siang), keduanya silih berganti. Siang untuk kalian berusaha

mendapatkan penghidupan' kalian dan keduniaan yang kalian
butuhkan, dan malam untuk kalian beristirahat padanya, sebagaimana
yang difirmankan Allah swr, *:f<4lqjt jllK jf4.1{!, u;
.^li"*!i1;"Dan karena rahmat-Nya, Dia jaditran untulonu malam

" 
dan siang, supcrya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya
lramu mencari sebagian dari karunia-Nya (pada siang hari).,, (es. Al
Qashash l28l:73)

Firman-Nya: GiY U SL o #,:: (Dan Dia telah
memberilran kepadamu (keperluanmu) dari segala apa yang kamu
mohonlcan kepada-Nya). Al Akhfasy mengatakah, ..Maksudny u, '$tSrZl

u;,, toSt; )t# y n (Dia telah memberikalian segala sesuatu yang
kalian mohonkan kepada-Nya), lalu lafazh& dibuang.,'

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudya adalah,Dan Dia
telah memberikan kepada kalian dari segala apa yang kalian
mohonkan kepada-Nya dan apa yangtidak kalian mohonkan kepada-
Nya. Tapi kalimat yang terakhirnya dibuang. Demikian yang
dikatakan oleh Ibnu Al Anbari.
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Pendapat lain menyebutkan, bahwa 6a di sini berfirngsi sebagai

tambahan, maksudnya adalah t;AA 6 ,F €6 (Dia telah memberikan

kepada kalian segala yang kalian mohonkan kepada-Nya).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa 6" di sini menunjukkan

sebagian, maksudnya adalah l#A 6 F ',.fr. 
nSW @ia telah

memberikan kepada kalian sebagian dari apa yang kalian mohonkan

kepada-Nya).

Ibnu Abbas, Adh-Dhahhak, Al Hasan dan Qatadah
membacany, $ g4, dengan tanwin pada lafazh p. neraasarkan
qira'ah iru,lafazh ti bisa sebagai penafi, maksudnya adalah b i5,rT'i'*.a t'Sf J6 U) g*.r (Dia memberikan kepada kalian semua

itu ketika kalian tidak memohon kepada-Nya). Bisa juga sebagai

maushul, maksudnya adalah tfiA ,ilJt ir;. y n fW piu trtut
memberi kalian segala sesuatu yang kalip mohonkan kepada-Nya).

TTtLt{ $ {;Ab3-X 
"13 

(Dan jika tramu menghitung nilonat
Allah, tidaHah kamu dapat menhinggakannya) maksudnya adalah,

Dan jika kalian berusaha untuk menghitung nilcnat Allah yang Allah
anugerahkan kepada'kalian, baik secara global maupun terperinci,
niscaya kalian tidak mampu menghitungnya dengan cara apa pun, dan

kalian tidak mampu menghimpumya dengan kondisi apa pun.

Asal maknui:oi'1i tyakni dari lafazh Gfill,bahwa orang
yang menghitung bila telah sampai kepada bilangan tertentu dalam

penghitungannya ia meletakkan 6Gi (kerikil) untuk mengingatnya.

Sebagaimana diketahui,bahwa bila seorang hamba ingin menghitung

nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan kepadanya pada penciptaan

anggota tubuhnya, atau inderahnya, tentu ia tidak akan mampu

melakukarrnya dan tidak memungkinkannya, apalagi nikmat-nikmat

lairurya pada semuayarLg Allah ciptakan pada tubuhnya.

Terlebih lagi nikmat-nikmat lain yang sampai kepadanya di

setiap saat dengan berbagai macam jenisnya. Ya A1lah, sesungguhnya
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kami mensyukuri atas setiap nikmat yang Engkau anugerahkan kepada

kami, yang tidak ada yang yang rdengetahuinya kecuali Engkau.
Sedangkan apa yarLg kami ketahui dan kami syukuri tidaklah
membatasinya, bahkan semua kesyukuran para hamba yang bersyukur
dengan semua lisan di seluruh masa.

?jg,',*:r..iJ 5y (S e s ung guhlty a manus i a rtu, s an gat zhal i m)
terhadap dirinya karena kelalaiannya mensyukuri nikmat Allah
terhadapnya. Konteksnya mencakup semua manusia. Az-Zajjaj
mengatakan bahwa 5$ii ai sini adalatr sebutan jenis dengan
memaksudkan khusus orang kafir, sebagaimana firman-Nya, 'fi"{ "bL

* 4 'tsesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam
kerugian." (Qs. Al 'Ashr [103]: 2). Yakni sangat mengingkari nikmat-
nikmat Allah kepadanya dan tidak bersyukur kepada-Nya atas nikmat-
nikmat itu sebagaimana yang semestinya.

Abdwraz.zaq, Sa'id bin Manshur, Al Bukhari, An-Nasa'i, Ibnu
Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi meriwayatkan
dari Ibnu Abbas mengenai finnan-Nya" K dt gJt$i'r5l Jt j {
(Tidafilrah lramu perhatikan orang-orong yang menukar nilqnat Allah
dengan lceka/iran), dia berkatq "Mereka adalah orang-orang kafir
Makkah."

Al Bqkhari di datam Tarikh-nya, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir
dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Umar bin Khaththab
mengenai firman-Ny", ff;nl Z1$:i, tjt JL; p\ {riaornn kamu
perhatilran orang-orang yang menukar nibnat Altah dengan
kekafiran), dia berkata, "Mereka adalah dua golongan larim euraisy,
yaitu Bani Al Mughirah dan Bani u,mayyatr. Bani Mughirah telah
kalian melindungi mereka saat perang Badar, sedangkan Bani
Umayyah hanya mendapat kesenangan hingga sekarang.,,

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan serupa itu dari Ibnu
Abbas dan umar. Diriwayatkan juga menyerupai itu dari beberapa
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jalur dari Ali mengerai ayat ini oleh Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu
Abi Hatim; Ath-Thabrani di dalam Al Ausath, Al Hakim dan ia
menilainya shahih, serta Ibnu Mardawaih

Diriwayatkan oleh Abdwrazzaq, Al Firyabi, An-Nasa'i, Ibnu
Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Al Anbari, Al Hakim dan ia menilainya
shahih,Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi dari Abu Ath-Thufail: Bahwa
Ibnu Al Kawa' bertanya kepada Ali menge"^ 6 ;fi L3-lli t-rt
(orang-orang yang menukar nikrnat Attah dengan ketrafiran). Ali
berkata, "Mereka adalah golongan jahat Quraisy, kalian merindungi
mereka dalam perang Badar." Ibnu Al Kawa' berkata lagi, "Lalu siapa

6:df ',yrg Oi?;:"\ri uji 'Orong-orang yang telah sia-sia perbuatannya
dalam kehidupan dunia rni.'(Qs. Al Kahfi [18]: l0a). Ali menjawab,
"Di antaranya adalah kaum Harura'." Diriwayatkan juga serupa ini
mengenai penafsiran ini dari jalw-jalur lainnya daxi Ali.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai ayat
ini, dia berkata, "Mereka adalah Jabalah bin Al Aiham dan orang-
orang Arab yang mengikutinya, lalu berhadapan dengan Romawi."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwaya&an dari Ibnu Abbas
mengenai ayat ini, )(A 3t3,,i$$av (dan menjatuhkan rraumnya ke
lembah kpbinasaan), dia berkata, "(Yakni) 5>t1ir 6etinasaaan)."

. Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

Qatadah mengenai firman-Nya, (tlilj.Llkr (Orang-orang kaJir itu
telah.menjadikan sehttu-selqttu bagi Allah), dia berkata, "(yakni)
i1u, r ti; 7t (Mempersekutukan Allah).,,

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan
dari Mujahid mengenai firman-Nyu, fi.ii,€3 jk;_, (dan Dta telah
menundulrlran (pula) bagimu sungai-sungai), dia berkat4 ,,Dengan

segala manfaatnya."

L
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Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-
Nva, o(i1i';r5 "#)i#1ii$, (Dan Dia terah menundukrcan (pura)
bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam
orbitnyaJ), dia berkata, "Peredaran keduanya adalah dalam rangka
menaati Allah."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ikrimatr mengenai firman-
Nva, ifJ'ti 6 JL u fti5 (Dan Dia terah memberikan kepadamu
(lreperluanmu) dari segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya),
dia berkata, "Maksudnya, dari segala sesuatu yang kalian sukai.', Ibnu
Jarir dan Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan serupa itu dari Mujahid.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al Hasan, dia berkata, "(yakni)
6fiA ,gJt ,y i, (dari segala sesuatu.yang kamu mohonkan kepada-
Nya)."

Ibnu Abi Ad-Dunya dan Al Baihaqi di dalam Asy_Syu,ab
meriwayatkan dari sulaiman At-Taimi, dia berkata, ..sesungguhnya

Allah menganugeratrkan nikmat kepada para hamba sesuai dengan
kadarnya dan membebani mereka untuk mensyukwi kadar bagi
mereka."

Keduanya juga meriwayatkan dari BaJ.' bin Abdullah Al
Muzni, dia berkata, "wahai anak Adam, jika engkau ingin mengetahui
kadar yang dianugerahkan Allah kepadamu, maka pejamkanlah
rnatamu."

Al Baihaqi meriwayatkan dari Abu Dardq dia berkata,
"Barangsiapa tidak mengetahui nikmat Allah kepadanya kecuali pada
makanan dan minumannya, berarti amalnya sedikit dan adzabnya
telah datang."

Ibnu Abi Ad-Dunya dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Abu
Aypb Al Qarasyi maula Bani Hasyim'berkata, "Daud AS berkata,
'wahai Tuhanku, apa nikmat-Mu kepadaku yang paling rendah?, Lalu
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Atlah mewahyukan kepadanya, 'Wahai Daud, bernafaslah engkau.'

Maka ia pun bemafas. Allah berfirman, 'Itulah nikmat-Ku yang paling

rendah kepadamu."'

Ibnu Abi Hatim meriwaytakan dari Umar bin Khaththab,

bahwa ia mengucapkan, €f t ,* ,).lit n*i (Ya Allah, ampunilah

kezhaliman dan pengingkaranku). Lalu seseorang berkata, 'Wahai

Amirul Mukminin, apa maksud pengingkaran itu?" Umar berkata

(mengutip firman Allah), u!(z'z- ?jS 'u^tl 6y 6esungguhnya
manusia itu, sangat zhalim dan sangat mengingkari (nihnat Allah)."

'E 6't;; #V (41','it4\ | i5 i4 J; bgYJG 
s;3

"a, XS,# ;:, Agl U ${'fi*'t#V; @

'uefi; t:rt95 4 6 fi: @ LC'

/ ^/? 'u;(*'rlt

,6,,*i',r L{.A ef$@'#; 3# lig eG i':
',''6 jg|"#fi,\*)-W ;;$l q..^+ vj'c;x

'bjdi;_frA +Al'iri!r-,V df"rl o$t G
{5 q}ii 4fiJ 4 4rt & svS t;9t13,#Y xx'eff:

';*lr;tr :F,l ($,sfi ;$35 @ IA e
v5 vi$W,,.*4+i@ fAi U *'oY"'6r;Y

i 4aa. t./6/ e-i "4++c,J L+-l q)t

+wii"_ii
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"Dan (ingatlah), ketika rbrahim berkatar'ya Tuhanku, jadikanrah
negeri ini (Makkah), negeriyang aman, dan jauhkanlah aku

beserta anak cucuku daripada menyembah berhola-berhala. ya
Tuhanku, s es ungguhnya berhala-b erhara itu telah menyes atkan

kebanyakan daripada manusia, maka barangsiapa yang
mengikutiku, maka sesungguhnya ordng itu termasuk golonganku,

dan barangsiapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya
Engkau Maha Pengampun lagiMaha penyayang. ya Tuhan kami,
sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di
lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah

Engkau @aitullah) yang dihormatl ya Tuhan kami (yang demikian
itu) agar mereka mendirikan shalat, makajadikanlah hati sebagian
manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari

buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. ya Tuhan kami,
sesangguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan

dan apa yang kami lahirkan; dan tidak ada sesuatu pun yang
tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di

langit. segalapuji bagiAilah yang terah menganugerahkan
kepadaku di hari tua(ku) Isma'il dan Ishaq. Sesungguhnya

Tuhanku, benar-benar Maha Mendengar (memperkenankan) do ra.

Ya Tuhanku,jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang
tetap mendirikan shalat Ya Tuhan kami, perkenankan do'aku. ya

Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan
sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari

kiamot).,D (es. Ibraahiim [14]: 35-41)

Firman-Nya, l,vllL 36 's;3 (Dan (ingatlah), ketika lbrahim
berkata), ini terkait dengan kalimat yang dibuang, maksudnya adalah

l:i it fl,i lingatlah waktu Ibrahim berkata), kemungkinan yang
dimaksud ini dengan apa yang dikatakan oleh Ibrahim AS di sini
adalah sebagai keterangan tentang kufurnya kaum euraisy terhadap
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nikmat-nikmat yang khusus bagi mereka, yaitu ditempatkannya
mereka di Makkah di samping kekufuran mereka terhadap nikmat-
nikmat yang umum. Pendapat lain menyebutkan, bahwa
disebutkannya kisah Ibrahim di sini berfungsi sebagai perumpErmaan

mengenai "kalimat yang bailC'.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah seruan
kepada tauhid dan pengingkarannya terhadap berhala.

6('iLi!\ tii kl .i go Tuhanlat, jadikanlah negeri ini
(Makkah), negeri yang aman), yang dimaksud dengan l[ji ai sini
adalah Makkah. Ibrahim berdoa kepada Tuhannya agar
menjadikannya sebagai negeri yang aman. Beliau rnemohorr
keamanan dari semua hal yang disebutkan setelahnya, karena bila
tidak ada keamanan itu maka manusia tidak akan terfokus kepada
urusan-urusan agama dan dunia.

Penafsiran yang serupa dengan ayat ini telah dipaparkan di
dalam sruah Al Baqarah, yaitu pada firman-Nyq tt(ipJlt:Ji,J5!il #
(Ya Tuhanht, jadikanlah negeri ini [Mal*ahJ, negeri yang aman).
Perbedaan antara ayat yang di sini dengan yang di dalam surah Al
Baqarah, batrwa yang dimohonkan di sini adalah keamanan untuk
negeri, sedangkan yang di sana mengenai kekerasan dan keamanan.

it#it '# J l,S ,#S (dan jauhkanlah aku beserta anak
cucuht daripada menyembah berhala-berhala). Dikatakan $? '&
aan'ii:hl5s6a i.& artinyq $ ',* if.rr( (aku menjauhkannya dari anu).
Maksudnya adalah grirli il} ,f ,4 t:f,: ,/ei.(auhkanlah aku
beserta anak cucuku daripada *.ny.*buh berhala-berhala).

Suatu pendapat menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah
anak cucunyadari keturunannya yang berjumlah delapan orang.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah sernua
anak cucunya yang ada ketika beliau berdoa ini. Ada juga yang
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mengatakan bahwa maksudnya adalah semua anak cucu dan
keturunannya. Ini dikuatkan oleh pendap at yutgmenyebutkan, bahwa
tidak ada seorang dari anak keturunan Ibrahim yang menyembah
berhala. 'frt a6u1u1t patung (berhala) yang dibuat oleh.orang-orang
jahiliyah dari batu dan sebagainya, lalu mereka menyembahnya. Al
Jahdari dan Isa bin Umar membacanya \r*lt dengan hamzah qathi'
karena dianggap asalnya adalah'r-*t.

Firman-Nya: ,461 4 ${ .;$A '",#L ,-,, (ya Tuhanht,
sesungguhrrya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan
daripada manusia). Disandarkannya penyesatan kepada berhala-
berhala kendatipun itu hanyalah benda-benda yang tidat< berakal,
karena menjadi sebab kesesatan mereka, jadi seakan-akan berhala-
berhala itu menyesatkan mereka. Kalimat ini merupakan alasan untuk
doanya kepada Tuhannya.

Kemudian beliau mengatakan, ,#, a3 (naka barangsiapa
yang mengihttilru) maksudnya adalah, siapa yang mengiluti dari
kalangan manusia sehingga ia menjadi muslim yang muwahhid

- (mengesakan Allah). ,r.ft$ (maka sesungguhnya orang itu termasuk
golonganht) maksudnya adalah, pemeluk agamaku. Beliau
menjadikan pemeluk agamanya seperti dirinya sebagai bentuk
ungkapan mubalaghah

-t // oaa , ,o)r7 ;jj (dan barangsiapa yang mendurhakai ala) sehingga
tidak mengikuti dan tidak masuk ke dalam agamaku, U 3f, gtg
(malra sesungguhnya Engtrau Maha pengarnpun lagi Maha
Penyqtang), maha Kuasa untuk mengampuninya. Ibrahim
mengatakan ini sebelum mengetahui bahwa Allah tidak mengampuni
dosa syirik, sebagaimana yang dilakukannya ketika memohonkan
ampunan untuk ayahnya yang musyrik. Demikian yang dikatakan oleh
Ibnu Al Anbari.
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Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah

permohonan ampunan terhadap kemaksiatanny a y artg selain syirik.

Ada juga yang mengatakan batrwa ampunan ini terikat dengan

taubat dari syirik

Kemudian beliau mengatakan , ,*,$,t LKAT1LV3 (Ya Tuhan

lrami, sesungguhnya aht telah menempatkan sebagian lceturunanht)"

Al Farra' mengatakan,'o i.udi sini berfungsi menunjukkan sebagian,

maksudnya adatah riti',.g.(sebagian keturunanku)."

Sementara Ibnu Al Anbari mengatakan bahwa i,, di sini
bertungsi sebagai tambhhan, maksudnya adalatr di)i tisrf 1am tehh
menempatkan sebagian ." Pendapat pertama lebih tepat,

karena beliau menempatkan Islma'il di sanq dan Isma'il adalatr

sebagian dari anak-anaknya

A oi * {+ (di tembah yang tidak mempunyai tanam-

tanaman) malsudnya adalah, tidak ada tanam-tanaman padanya, yaitu

lembatr Makkah. 8r5l 6W. 
^+ 

(di dekat rumah Engtcau (Baitullah)
yang dihormati) maksudnya adalah, yang diharamkan padanya apa

yang dihalalkan pada selainnya. Pendapat lain menyebutkan, bahwa

negeri itu diharamkan bagi para pelalu kejahatan.

Ada juga yang mengatakan bahwa diharamkan merusak

kesuciannya, atavmeremehkannya. Ini telah dijelaskan di dalam surah

Al Maa'idah sehingga tidak perlu diulang di sini.

Kemudian beliau mengatakan, ',!L$it$-fi: (Ya Tuhan kami

(yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat). Lam di sini
terkain dengan i;il @ht telah menempatkan) maksudnya adalah,

aku telah menempatkan mereka di sana agar mereka mendirikan shalat

di sana dengan menghadap ke arahnya dan mengharapkan

keberkahannya.
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Dikhususkannya tempat itu tanpa tempat-tempat ibadah

lainnya adalah karena kelebihan keutamaannya. Kemungkinan
pengulangan kata seruan [yakni 63 go Tuhan kami)j adalah untuk
menampakkan perhatian yang sempurna pada ibadah ini.

dt"oii *9t a &t sl:a (rya*a iadikanlah hati sebasian

manusia-cenderung kepada merekn).;qili adalah jarnak dari 3r3i,

yaitu (-liir @ati), tata ini mewakili seluruh tubuh karena merupakan

anggota tubuh paling mulia di dalamnya.

Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalatr jarnak dari lii
(utusan). Asalnya i:riif tatu faa'-nya didahulukan dan wawurrya

dirubah menjadi ya'. Seakan-akan beliau mengatakan, 'U $ji $*'6
#t q:{ u"6r lmaka jadikanla}r hati para utusan manusia cenderung

kepada mereka). Lafazh ;z2padakalimat i,;fi:, G(sebagian manusia)
berfungsi menunj ukkan sebagian.

Ada juga yang mengatakan batrwa lataz/nini berfungsi sebagai

tambahan, dan ini tidak berarti mencakup berhajinya kaum yahudi dan
nashrani kendati termasuk keumuman lafazh,r..6f lmanusia), karena
yang dimohonkan adalatr kecenderungan hati manusia kepada mereka
untuk tinggal bersama mereka dan mendatangi mereka, dan bukannya
untuk mengerjakan haji. seandainya ini yang dimaksud tentu beliau
mengatakan, #t q :{ (cenderung kepadanya)

Ada juga yang mengatakan bahwa 6a di sini berfungsi sebagai

kata permulaan seperti kalimat W ,i'.jiir, yang maksudnya .,4l!
(hati, maksudnya adalah hatiku sedang sakit). Makna dy"# adalah

dl Lf (cenderung kepada mereka). dikatakan t:r'- ,t:^ apabila
oorrdong kepadanya . U--t6'r4 - r:-i - ,it€ - iifir oTapabila unta itu
melompat dengan lompatan yang kencang, seakan-akan ia condong ke
sumur. Kemungkinan juga maknanya: datang kepada mereka, atau
bersegera kepada mereka. Pemaknaan ini saling mendekati
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o.iAl'iri|;tl3 (dan beri rehekilah mereka dari buah-buahan)

maksudnya adalah, berilah rczeki kepada anak cucuku yang telah aku

tempatkan di sana. Atau: mereka dan orang-orang yang tinggal

bersama mereka. Maksudnya adalah berilah mereka rczeki berupa

berbagai macam buah-buahan yang tumbuh di sana, atau yang

dibawakan ke sana.

'bIfi j{Jal @udah-mudahan mereka bersyukur) kepada-Mu

atas nikmat-nikmat yang Engkau anugerahkan kepada mereka.

Firman-Nya: !$ V j? 6 f; ',,lyTi5 qa Tuhan kami,

sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan

apayang kami tahirtran) maksudnyaadalah,t$ Oi i,l"*S U'(apa yang

kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan), karena yang

tampak maupun yang tersembunyi adalatr sama-sama jelas bagi Allatr
SWT.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa yang maksudnya di sini

adalalr apayarLgkami semtrnyikan yang merupakan kebalikan dari apa

yang kami tampakkan. Jadi maknanya adalah, apa yang tampakkan

d4n apa yang tidak kami tampakkdn. Didahulukannya 4fU (apa yang

lmmi sembunyitcan) daripada !$'U, (apa yang trami lahirtran) untuk

menunjukkan bahwa keduanya adalah dalam ilmu Allah SWT. Zhahir

redaksi Al Qur'an bersifat ini umum sehingga mencakup apa yang

tidak tampak dan apayarLg tampak tanpa dibatasi dengan kriteria apa

pun.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa yang dimaksud adalah apa

yang disembunyikan oleh Ibrahim, karena kesedihannya karena

menempatkan Isma'il dan ibunya di tempat yang tidak ada tanam-

tanaman padanya, dan apa yang ditampakkannya dari itu.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah

kesedihan yang disembunyikan ibrahim, sedangkan yang

ditampakkannya adalah tangisan dan doa. Penggunaan dhamirjamak
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mengindikasikan bahwa Ibrahim' tidak memaksudkan dirinya saja,
bahkan maksudnya adarahsemua hamba, jadi maknanya: bahwa AlrahswT mengetahui segala yang ditampakkan oleh para hamba dan
segala yang mereka sembunyikan.

Sedangkan firman_Nya, JI7)l 9$J *-5rii C# u irt {F &6j(dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyt bagt Arah, baik yang
ada di bumi maupun yang ada di langit), mayoritas mufassir
mengatakan bahwa ini dari perkataan Allah swr sebagai pembanaran
terhadap apa yang dikatakan oleh Ibrahim, yaitu bahwa A,ah srwr
mengetahui apa yang disembunyikan oreh para hamba dan apa yang
mereka tampakkan, maka Allah pun mengatakan, ,,dan tidak ada
sesuatu pun yang ada yang tersembunyi bagi Allah, bagaimana pun
keadaannya." Disebutkannya langit dan bumi, karena keduanya
tampak jelas bagi para hamba, kendati pun tidak, maka ilmu Allah
swT meliputi segala sesuatu yangadadi aram sernesta ini, dan segara
yang keluar darinya tidak ada yang terseumbunln darinya.

Pendapat lain menyebutkan, barrwa kem,ngkinannya ini dari
perkataan Ibrahim sebagai pembenaran perkataannya yang pertamq
dan ini merupakan bentuk ungkapan umum setelah ungkapan yang
khusus.

Kemudian beriau memuji AIIah swT atas sebagian nikmat-
y.Yi-Ira-yar:e:yr-ryai kepadagla, beliau pun mengat ian, jy3:SJI
1t' .tz I*L: S
'#,;t1 'l*l jgl e ,t,J6,s,51&rsoto puji bagi Atbh ;;;T)r

d.ll

menganugerahrran kepadatru di hari tua(tru) Isma,il dan Ishaq)
rnaksudnya adalah, menganugerhakan kepadaku di saat usiaku dan
usia isteriku telah tua.

Ada yang mengatakan batrwa ketika Isramil lahir beriau
berusia sembilan puruh sembilan tahun, dan ketika Ishaq lahir beliau
telah berusia seratus dua beras tahun. suatu pendapat menyebutkan

t)
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balrwa & di sini bermakna g, maksudnya adalah bersamaan dengan

tuanya usiaku dan telah dipandang tidak mungkin dapat anak.

YAi U drly(sesungguhnya Tuhanhu, b'enar-benar Maha_

Menrdengar (ilemperkenankan) do'a) maksudnya adalah, irb!$ |*.{
(benar-benar Maha memperkenankan do'a), seperti .rngkup*' ir*
hrk (ia mendengarkan perkataannya) apabila ia menyahutnya,

memperhatikannya dan melaksanakannya. Ini bentuk peng-idhafah-arr

sifat kepada mafut sebagai bentuk mubalaghah (menunjukkan

sangat). Maksudnya adalah sesungguhnya Engkau Matra banyak
mengabulkan doa bagi yang berdoa kepada-Mu.

Kemudian beliau memohon kepada Allah SWT agar

menjadikannya sebagai orang yang mendirikan shalat dan senantiasa

memeliharanya tanpa menyepelekannya sedikit pun. Kemduian beliau
mengatakan, ,*3.t 6 @o anak cucutr,l) maksudnya adalah, dari
sebagian ketunrnanku, maksudnya adalah jadikanlah aku dan
jadikanlah sebagian keturunanku orang-orang yang mendifikan shalat.

Dikhususkannya sebagian kettrnurannyq karena beliau tahu

batrwa di antara mereka ada yang tidak melaksanakannya

sebagaimana mestinya.

Az-Zanaj mengatakan, o'Maksudny4 adalatr dan jadikanlah

kalan di antara ketunrranku orang-oran g yarrymendirikan shalat."

Kemudian beliau memohon kepada Allah SWT agar
memperkanankan doanya iecara umum, dan terutama doanya ini. Ada
juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan doa di sini
adalah ibadah, sehingga maknanya: dan terimalatr ibadaku yang

dengan itu aku beribadah kepada-Mu

Kemudian beliau memohon kepada Allah SWT agat
mengampuninya segala apa yang dilakukannya yang berhak diampuni
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Allah, kendati bukan dosa besar, karena sebagaimana diketahui bahwa
para nabi terpelihara dari dosa-dosa besar.

Kemudian beliau memohon kepada Allah SWT agar

mengampuni kedua orang tuanya. Telah dikatakan, bahwa beliau
memintakan ampunan untuk kedua orang tuanya sebelum beliau
mengetahui batrwa keduanya adalah musuh Allah, sebagaimana pada

firman Allah SwT, l3.ff:;;r tL;.; ; I *;9 rgtl- 3W 6( V,
frW ;L3i ,afjl A '# W "Dan permintaan ampun dari lbrahim
(lrepada Allah) untuk bapalmya, tidak lain hanyalah karena suatu
janji yang telah diilvarkannya kcpada bapalmya itu. Malw tatkala
jelas bagi lbrahim bahwa bapalvtya itu adalah rnusuh Allah, malw
Ibrahim berlepas diri daripadanya." (Qs. At-Taubah [9]: 1la)

Ada juga yang mengatakan batrwa ibunya adalah seorang

muslimah.

Ada juga yang mengatakan batrwa yang dimaksud dengan ibu-
bapaknya adalah Adam dan Hawa.

Sa'id bin Jubair membacanya ,€$j3(dan orang tuaku) dengan

bentuk tunggal, yang maksudnya adalah ayahnya saja. Sementara

Ibralrim An-Nakha'i membac"n1u gl$ (dan anatdru) maksudnya

adalalr, Isma'il dan Ishaq. Demikian }uga qira'ahnya Yahya bin
Ya'mur.

Kemudian beliau memohonkan ampunan untuk orang-orang

yang beriman. Zhatrirnya mencakup setiap orang beriman selain dari

kalangan kettrrunannya, atau yang selain mereka. Ada juga yang

mengatakan bahwa yang dimaksud denga orang-orang yang beriman

di sini adalah keturunannya saja.

4t4l ifr ii- @ada hari teriadinya hisab ftari kiamatJ)

malrsudrrya adalah, saat dilakukannya hisab di padang mahsyar

terhadap semua mukallaf (makhluk yang dibebani tugas syari'at). Di
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sini menggunakan pinjaman kata iii yang hakikatnya pada

berdirinya orang trntuk menunjukkan sangat.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudya adalah, saat

berdirinya manusia unfirk dihisab. Pemaknaan pertama lebih tepat.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya,

btLJ63S3 (Dan (ingatlah), ketitra lbrahim berlcata), dia berkata,

"Lalu Allah memperkenankan doa Ibrahim pada anaknya, sehingga

tidak seorang pun dari anaknyayatgmenyembah berhala setelah doa

beliau itu.

Allah juga memperkenankan doanya dengan menjadikan

negeri ini berfungsi sebagai negeri yang aman, menganugerahi

penduduknya berupa buah-buatran, menjadikan beliau sebagai imam,

dan menjadikan keturunannya sebagai orang-orang yang mendirikan

shalat. Allah juga menerima doanya sehingga menampakkan

kepadanya cara-cara dan tempat-tempat ibadah serta menerima

taubatnya."

Abu Nu'aim di dalam Ad-Dalail meriwayatkan dari Uqail bin

Abi Thalib: "Bahwa ketika Nabi SAW kedatangan enam orang

Anshar yang kemudian duduk di hadapannya di sisi Jumrah'Aqabah,

beliau mengajak mereka kepada Allah dan rlrtuk menyembatr-Nya

serta menolong agama-Nya. Lalu mereka meminta beliau agar

mengernukakan kepada mereka apa yang diwahyukan kepadanya,

maka beliau pun membacakan suratr Ibrahim: l:JL,f$ 6 p9.tJ6'stS

i$il'#, i $ Cg tt('iL1rt (Dan (ingatlah),.kctitra lbrahim

berkata,'Ya Tuhanht, jadikanlah negeri ini (Maklah), negeri yang

aman, dan jauhkanlah aht beserta anak cucuht daripada menyembah

berhala-berhala) hingga akhir suratr. Maka orang-orang itu pun

tersentuh hatinya dan khusyu' tatkala mendengar itu dari beliau, dan

mereka pun menerima seruan beliau."
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Al waqidi dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari jalur Amir bin
sa'd dari ayahnya, dia berkata, "sarah diperisteri oleh Ibrahim, namun
sekian'lama belum juga mempunyai anak darinya. Karena begitu
Sarah memberikan kepada Ibrahim budak perempuannya dari bangsa

Qibhti, yakni Hajar, lalu Hajar melahirkan Isma'il. Kemudian sarah
merasa cemburu karena hal itu dan merasa tertekan dirinya serta
mencela Hajar, latu ia pun bersumpah untuk memotong tiga potongan
dari Hajar.

Kemudian Ibrahim berkata kepada Sarah, ,Apakah kau bisa
membebaskan dirimu dari surnpatrmu ifu?, Sarah berkata, .Apa yang
harus aku lakukan?' Ibrahim berkata, .Lobangilah (ujung) kedua
telinganya dan khitanlatr dia.' sarah pun melakukan itu terhadap
Hajar. Lalu Hajar memasangkan anting-anting pada telinganya
sehingga menambatr kecantikannyq maka saratr berkata" ,Rasanya

aku hanya menarnbatrkan kecantikan padanya.' Maka ia prur tidak
mau tinggal bersamanyq dan hal itu terasa berat oteh lbratrim, lalu
Ibratrim pun memindahkan Hajar ke Makkah. Ibrahim selalu
mengtn{unginya setiap hari dari syam dengan menunggang Buraq
(kuda bersayap) karena keointaannya kepada Hajar dan ketidak
sabarannya terhadapnya. "

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-
Nya, 4$ n i;6 el @esungguhnya alat telah menempatlcan
sebagian keturunanlat), dia berkata, "Maksudnya, menempatkan
Isma'il dan ibunya di Makkah."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya, dia berkata,
"sesungguhnya Ibrahim mengatakan, ilL-,s2a olll <j il*l Jc$
(maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka),
seandainya ia mengatakan: /llqJ$t ,-,"8t lirrrif grati sebagian manusia
cenderung kepada mereka), tentu akan berhimpunrah kepadanya
bangsa Persia dan Romawi."
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Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari Al Hakam, dia berkata, "Aku tanyakan

kepada Ikrimah, Thawus dan Atha' bin Abi Rabah mengenai ayat ini:

,.!t-:7 o91 <t{*i) i3+$ (maka iaditranlah hati sebagian manusia

cenderung kepada mereka), mereka mengatakan, 'Baitullah itu
membuat hati mereka mendatanginya."'Dalam lafaz}. lain disebutkan,

"Yaitu kecenderungan mereka untuk berhaji di Makkah."

Abdwrazzaq, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan

dari Qatadah mengenai firman-Nyu, i$L-cfi (cenderung kepada

merelca),dia berkata, "Maksudny u,'$yLf @"rgikepada mereka)."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muhammad

bin Muslim Ath-Thaifr: "Bahwa ketika Ibrahim mendoakan tanah

suci: +(:rt'gfF55 (dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan),

Allah memindahkan Thaif dari Palestina."

Ibnu Abi Hatim dari Az-Zuhri, dia berkata,

"Sestrngguhnya Allatr memindahkan salatr satu desa Syarn lalu
menempatkannya di Thaif karena doa Ibrahim."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Al Baihaqi di dalam Syu'ab Al
Iman meiwayatkhn dengan sanad yang dinilai hasan oleh As-Suyuthi,
dari Ibnu Abbas, dia berkatq "seandainya Ibrahim AS mengucapkan:

#1, q{ ,,'rA tl$f,J,iti lmaka jadikanla}r hati manusia cenderung

kepada mereka), niscaya kaum yahudi, nashrani dan semua manusia

berhaji. Akan tetapi beliau mengucapkan: i'7$i G {t6 (hati
sebagian manusia), maka dikhususkan orang-orang yang beriman."lT

Ibnu Abi Hatim rneriwayatkan darinya mengenai firman-Nya,

# Y; ;! Y (apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami
lahirlran), dia berkata, "Maksudnya, ym1berupa kesedihan."

t7 Sanadnyaiayyr4 Ibnu Jarir (13/155).
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Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha,i
mengenai fi rman-Ny 

",,4U 
V ti,'&fg: (ya Tuh an kami, s e s ungguhny a

Engkau mengetahui apa yang kami sembunyirran), dia berkata,
"Maksudnya, kecintaan terhadap Isma,il dan ibunya. [$yj (dan apa
yang kami lahirkan) maksudnya adalah, yang kami tampakkan kepada
Sarah, yaitu menjauhi keduanya (Isma,il dan ibunya).,,

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan
dari Ibnu Abbas mengenai firman-Ny a" ;{>X iy O ,l; "fi &fiJ\'e*;b ',1*l (segata puji bagi Attah yang telah menganugerohkan
lrepadalat di hmi tua(lat) Isma'il dan Ishaq), dia berkata, 'olni
beberapa masa setelah itu." Ibnu Jarir meriwayatkan dari sa,id bin
Jubair, dia berkata, "Ibrahirn mendapat beriga gembira itu setelah
seratus tujuh belas tattun.',

"fi{' fiLzrr#I 3g tg Srf ,:,fi <i;i { J

AyIi* Aa; eit 3,,#@,#{i 9# ;t
,Jt 3ji At t;\ i$.ii ;Ar,_93 @ rV #,* *,1
{5 

"93i 
@31 6r?, 4 v;,F $is$ c.3 w

i!*3@)V:iHt1 kdr#rlH
63J{,rufi;;nsw;Jiu+zc

fi,i4;tp:wfr3 J6.itFlLi;bS,+,
3t#i:r|ri,#fu1 5("fiqK
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"Dan janganlah sekali-kati kam.u (Muhammad) mengira., bahwa
Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zhalim.
sesungguhnyaAllah memberi tanggah kepada mereka sampai hari

yang pada waktu itu mato (mereka) terbelalak. Mereka datang
bergegas-geggs dengan mengangkat kepalanya, sedang mata
mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong, Dan

berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari (yang pada
waktu itu) datang adzab kepada mereka, maka berkatalah orang_

orang yang zhalim, ,ya Tuhan kamt, beri tangguhlah kami
(kembglikan kami ke dunia) waraupun dalam waktu yang sedikit,
niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti
rasul-rasul'. (Kepada mereka dikatakan), ,Bukankah kamu telah
bersumpah dahulu (di dunia) bahwa sekali-kali kamu tidak akan

binasa? Dan kamu telah berdiam di tempabtempat kediaman orang-
orang yang menganiaya diri mereku sendiri, dan telah nyata bagimu

bagaimana Kami telah berbuat terhadap mereka dan telah Kami
b erikan k ep ad am u b e b erap a p er ump amaan,. D an s es un g g uh ny a

mereka telah membuat makar yang besar padahat di sisi Ailahlah
(balasan) makar mereka itu. Dan sesungguhnya makar mereka itu
(amat besar) sehingga gunung-gunung dapat renyap karenanya .,,

(Qs. Ibraahiim [t4l: 42-46)

<jAi $ (Dan janganlah setcali-kali tcamu [MuhammadJ
mengira). Khithab ini untuk Nabi sAw, sebagai sindiran bagi
umatnya. seakan-akan Allah berfirman, (Dan janganlah sekali-kali
umatmu mengira, hai Muhammad). Bisa juga khithab ini untuk setiap
orang yang layak dari kalangan mukattaf (makhluk yang dibebani
dengan tugas syariat).

Jika khithab ini untuk Nabi SAW dan bukan sebagai sindiran
bagi umatnya, maka maknanya sebagai peneguhan untuk tidak
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mengira, seperti firman-Ny4 i{-j:l\| .", gksi loan janganlah
lrnmu termasuk orang-orong yang musyrD. (es. Al An'aam t6]: 1a])

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksudnya yaitu, dan
janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira bahwa Allah
memperlakukan mereka seperti perlakuan orang yang lengah terhadap
perbuatan mereka, akan tetapi dengan perlakukan Dzat yang
senantiasa mengawasi mereka. Ada juga yang mengatakan bahwa
yang dimaksud dengan larangan mengira dalam firman Allah, ,,Dan

janganlah sekati-kali kamu (Muhammad) mengira,, ini adalah
pemberitahuan bahwa Dia Matra Mengetahui itu, dan tidak ada
sesuatu pun yang luput dari-Nya

Di sini terkandung nilai penghibur bagi Rasulullah sAW dan .
pemberitahuan bagi orang-orang musyrik, bahwa ditangguhkannya
adzab dari mereka bukan sebagai keridhaan terhadap perbuatan-
perbuatan mereka, melainkan sudah menjadi sunnatullatr untuk
memberi tangguh kepada orang-oran g y *tgtelah bermaksiat.

yi{r sa gni' ;A-Wj(3ygesunssahnya Ailah memberi
tangguh kepada rnereka sampai hari yang pada wafuu itu mata
[merelral terbelalak) maksudnya adara]r, memberi tangguh kepada
mereka dan tidak segera menghukum mereka karena kezhaliman
mereka.

Kalimat tersebut berfungsi sebagai alasan larangan tadi.

Al Hasan dan As-surami membaca $p! dengan huruf nuun.
cara baca ini merupakan riwayat dari Abu Amr, sedangkan ahli
qira'at lainnya membaca dengan hurufya'. cara baca ini dipilih oleh
Abu Ubaid dan Abu Hatim pada firman-Nya, fi <;Ai $ (dan
j anganl ah s e kal i- kali kamu [MuhammadJ mengira, b ahw a Allah).

y,S 22 fii' S|- $ampai hari yang pada waku itu mata
[merelcal terbetatak) maksudnya adalah, ketika terbelalaknya mata
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para makhluk di padang mahsyar karena huru-.hara yang dilihatnya

pada hari itu. Demikian yang dikatakan oleh Al Farra.

Dikatakan t.Ai ,hrjt 'Lg;*S (orang itu mengangkat

penglihatannya) dan ,si 6 Jt^ b :gt il l;fi ';"$ '19;*S

(penglihatan itu mengangkat jiwanya ke langit karena kedahsyatan

yang dilihatnya). Maksudnya, matanya tetap terbuka dan tidak

bergerakkarena sangat bingung dankaget. '

34# (Mereka datang bergegas-gegas) maksudnya adalah,
'Wr.* (bergegas-gegas), dari 6ti.i1 - e - '*fl yang artinya 7)i
(bergegas). Dikatakan bahwa $i:l.ir adalah yang memandang dengan

tunduk dan khusyu. Contoh penggunaum kata ini adalah perkataan

penyair berikut ini:

,'r,jlt J|wb# -*L, e\l'ttrt'&r, rl1
"Tempat tinggal mereka di sungai Tigris, sungguh aht melihat mereka

di sungai Tigris tengah memandang lce arah langit dengan Hrugru."

Ada juga yang mengatakan bahwa U+lir adalah yang terus-

menerus memandang.

Abu Ubaidah berkata, @isa diartikan dengan makna itu, yalari

bergegas sambil terus-menerus memandang).

Ada juga yang mengatakan batrwa 'C+lir adalah yang tidak
mengangkat kepalanya.

Tsa'lab berkata, @$jr adalatr yang memandang dengan

tunduk dan patuh).

Adajuga yang mengatakan bahwa U.+Jr adalah yang diam.

An-Nahhas berkata, (Hal yang dikenal dalam batrasa yaitu,

dikatakan S,if apabil u L?t (bergegas)."
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b;i ,# (Dengan menganglcat kepalanya) maksudnya
adalah 'g:3:: 

*g0t1 (dengan mengangkat kepalany a1. u"Y1r Ldl *tinyu
mengangkat kepala. ,f* gt artinya mening[ikan-.u**yu.
Maksudnya, pada hari itu mereka mengangkat kepala ke langit,
memandangnya dengan pandangan kaget dan tunduk, sehingga
mereka tidak saling memandang antar sesama mereka.

. Ada yang mengatakan bahwa oY1 it'Jrl artinyamenundukkan
kepala.

Ada .iuga yang mengatakan bahwa dikatakan €t apaUita
mengangkat kepalanya, dan juga dikatakan 8l apabitamengangguk_
anggukkan kepala sebagai benttrk ketundukan dan kekhusyuan. Ayat
ini bisa dimaknai dengan keduanya.

Al Mubarrad berkata, "pendapat pertama lebih dikenal dalam
batrasa."

Seorang penyair mengatakan:

wl tZr'k:.f 6{ alrnlr qr -rb1:l

"Dia menganglcat trcpalarrya ke arahht d* *rnrrgodoh

seakan-akan dia melihat sesuatu dengan serius.,,

fr$ ;4yi5-* $ydarys mata meretra tidak berkedip-kedip)
maksudnya adalah, pr3f,f,.t d)tqT | (mata mereka tidak berkedip).

Asal makna Uylt adalah menggerakkan bulu mata, dan mata
disebut uri tarena ada bulu padanya. Diantara ungkapan yang
menggunakan kata U}ilt dengan makna mata adalah ungkapan
Antarah berikut ini:

60U ,ite s/;,h d); d,-'i.oI,€t ii;
"Dan htpejamkan matalru bila tampak tetangga perempuanlat olehlat,

hingga tetanggaht itu tertutup oleh tempat tinggalnya.,,
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f6;';i"r\i (Dan hati mereka kosong), secara bahasa irjijr
adalah lubang kosong yang berisi benda. Maksudnya adalah, hati

merska hampa dari akal dan pemahaman saat menyaksikan

kedahsyatan dan merasakan kebingungan serta kekagetan.

Ditetapkannya hati sebagai kekosongan itu senditi adalah bentuk

ungkapan mubalagha-h (hiperbola), seperti uqgkapan untuk orang

dungu dan pengecut,it-ro'& (hatinya hampa), yaitu tidak ada pikiran

dan kekuatan.

Pendapat lain menyebutkan batrwa makna ayat ini adalah, hati

mereka keluar dari tempatrya sehingga berada di kerongkongan.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah, hati orang-

orang kafir menjadi kosong dari kebaikan

Ada juga yang mengatakan batrwa maknanya adalah, hati

mereka hanyalah kehampaan

Di antara yang mendekati malcna ayat ini adalah firman Allah
Ta'ala, €;) :;j i l6'Crb (Dan meniadi kosongtah hati ibu
Musa). (Qs. Al Qashash [28]: l0l) Maksudnya adalah, kosong dari

segala sesuatu, kecuali perihal Musa.

,i3ll 2x$ (Dan berikanlah peringatan tcepada manusia)

kembali padakhithaD kepada Rasulullah SAW.

Allah SWT memerintahkan beliau untuk memberi peringatan

kepada manusia, dan maksud ,il3ll (manusia) adalatr umumnya

manusia.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudhya adalah orang-

orang kafir Makkah.

Ada juga yang mengatakan batrwa maksudnya adalah orang-

orang kafir secara umum.

Pemaknaan yang pertarna lebih tepat, karena peringatan itu
selain berlaku untuk orang kafir, juga berlaku untuk orang muslim,
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seperri firman A[ah Ta'ata, k)li E ; ilifiL (sesungguhnya
lramu hanya memberi peringatan trepada orang-orang yang mau
mengikuti peringatan). (Qs. Yaasiin [36]: 1l)

Makna ir(;TA\i;- (Terhadap hari [yang pada wahu ituJ
datang adzab kepdda mereka) adalah Hari Kiamat, takutilah mereka
dengan hari itu, yaitu hari didatangkannya adzab. Hanya
disebutkannya sebagai hari datangnya adzab kendati saat itu juga
merupakan saat datangnya ganjaran, karena ini dalam hal ancaman.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah hari
kematian mereka, karena itu merupakan waktu pertama datangnya
adzab.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah hari
kebinasaan kalian dengan adzlrb yang disegerakan.

Manshub-nyalafa^ iikarca sebagai maf'ul kedua dari ];uf
(b e r i lranl ah p e r in gat an)

y; ,Fl {ttAv;wo-51|;f,i (Maka bertratatah orans-
orang yang zhalim, uYa Tuhan kani, beri tangguhlah kami

7cembatitcan lrami ke dunial walaupun dolam waku yang sedikit.").
Maksud W'"-51 (orang-orang yang zlnlim) di sini adatah ,itlll
(manusia) pada kalimat sebelumnya yakni mereka berkata.

Beralihnya bentuk jelas [yakni menggunakan ldtLO.$\ paaa
posisi samar tyakni bisa cukup dengan \ii@ut rberkatalah mereka),
yaitu jt3l (manusia)l untuk menur{ukkan ba}rwa kez}raliman adalah
laknat yang menimpa mereka.

Demikian pengertiannya bila maksud ,it3\l (manzsia) tersebut
adalah orang-orang kafir. Namun berdasarkan perkiraan bahwa yang
dimaksud dengan mereka adalah kaum muslim, maka maknanya
adalah, berkatalah orang-orang yang zhalim di antara mereka -.-yakni
orang-orang kafir- T;A G3, yakni ,if.erf (yu Tuhan kami, beri
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tangguhlah karm) y; ,F\i)yfualaupury. dalam wahu yang sedikit).

Maksudny a adalah waktu tertentu yang tidak lama.

. ///), I6it"" 4 Q,{iscaya kami akan mematuhi seruan Engkau)

maksudnya adalah; seruan-Mu kepada hamba-hamba-Mu melalui

lisan paxa nabi-Mu untuk mengesakan-Mu. 'J:,'1i t5 (Dan akan

mengilafii rasul-rasu| yang diutus dari-Mu kepada kami, lalu kami

akan melaksanakan syariat-syariat-Mu yang mereka sampaikan

kepada kami, dan kami akan menebus kelalaian kami.

Penggunaan bentuk jamak pada lafazh 'Jlli lrasul-rasul"
dikarenakan 'seruan mereka kepada tauhid adalatr sama, maka

mengikuti'salah seorang dari mereka berarti mengikuti mereka semua.

Ini permohonan mereka unfuk kembali ke dunia setelah tampak

kebenaran di akhirat.

fAWgV$Wtr| (Sekiranya mereka ditrcmbalitran ke dunia,

tentulah mereka lcembali kepada apa yong mereka telah dilarang

mengerjakannya). (Qs. Al An'aam [6]: 28).

Allah SWT lalu mengemukakan jawaban untuk mereka setelah

mereka mengatakan perkataan it:u, lL7l1 ti ut iAl fLU pt
)6 u (Bukanlcah kamu telah bersumpah dahulu [di dunial bahwa

selrali-kali kamu tidak alcan binasa?) Maksudnya adalah, lalu

dikatakan kepada mereka perkataan ini, yang berfungsi sebagai celaan

dan dampratan. Bukankatr kalian telatr bersumpatr sebelum hari ini

batrwa sekalikali kalian tidak akan binasa dari bumi?

Sebuah pendapat menyebutkan bahwa ini bukan sumpah

sebenarnya dari mereka, melainkan sekadar perkataan lisan ketika

'mereka mengalami itu karena mereka tenggelam di. dalam syahwat

dan rasa keabadian dalam kehidupan dunia.

Ada juga yang mengatakan bahwa sumpatr mereka itu adalah

yang diceritakan Allah dalary firman-Nya, {'&nfr"6 6L,\FV
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L;, ;, {if &- (Mereka bersumpah dengan nama Altah dengan
sumpahnya yang sungguh-sungguh, uAllah tidak akan membangkitkan
orqng yang mati."). (Qs. An-Nahl [16]: 38) dan jawab sumpahnya
adalah )f:$*All lbahwa setmli-kati kamu tidak akan binasa).

Penggunaan khithab pada kalimat )f_, ,r: H C lbahwa
selrali-kali lcamu tidak akan binasa) bertujuan menyesuaikan lafazh

eA Qramu telah bersumpah). Jika tidak demikian maka pasti
dikatakan: lttib ui r;@atrwa sekali-kali kami tidak akan binasa).

AAfrWirji q4,; O-iJg) (Dan tamu tetah berdiam
di tempat-tempat kediaman orang-orang yang menganiaya diri
mereka sendiri) maksudnya adalah, ftpl(kamu telah mendiami).

Dikatakan 1U'r$:' dan .ltlJr ,t',f-, yang artinya sama, yaitu
menempati rumah. Maksudnya adalah negeri Tsamud. Juga golongan
kafir lainnya yang menztralimi diri mereka sendiri dengan kelcufiran
dan kedurhakaan kepada Allah.

,+, $3 .fS iLl <i:j @an tetah nyata bagimu
bagaimana Kami telah berbuat terhadap mereka).

Abdurrahman As-sulami membacanyu iiils, dengan huruf
nuun, dan bentuknya Ji'l mudhari'.

Ulama lainnya membacanya dengan huruf taa' danbentuknya
/i'l madhi. Maksudnya adalah, telah jelas bagi kalian dengan
menyaksikan bekas-bekas itu bagaimana Kami telah berbuat terhadap
mereka, berupa penimpaan hukuman dan adzab yang berat karena
dosa-dosa mereka.

Fa'il'io:j adalah apayarg.ditunjukkan oleh kalimat setelahnya, .

maksudnva adalah #, 4t tl4 'e fi 6eun nyata bagi kalian
perbuatan Kami yang menakjubkan terhadap mereka).

Jt#if F qfS (Dan tetah Kami beritcan trepadamu
beberapa perumpamaan) dalam Kitab-Kitab Allah dan melalui lisan
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para rasul-Nya sebagai penjelasan bagi kalian, penetapan dan

penyempurnaan hujjah atas kalian.

iiH W 33 (Dan sesungguhnya merelm telah membuat

malrar yang besar) yang berada pada posisi nashab sebagu haal

(keterangan kondisi) maksudnya adalah, Kami lakukan terhadap

mereka apa yang telah Kami lakukan karena mereka telah membuat

makar yang besar untuk menolak kebenaran dan menetapkan

kebatilan. Mereka bersungguh-sungguh dalam hal itu.

iK ;"\ 4 (Padahal 
.di .1isi. 

Attahtah [balasanJ makar

merelra 'irz) maksudnya adalah,'ef irV lS.+i.(pad"hal di sisi

Allahlah b'alasan makar mereka itui. Rtt,' rt 'ef5 UFJ lt *j
*-:W (padahal di sisi Allah telah tertulis makar mereka, lalu Dia

membatas mereka). Atau: 9.'ef:4 rt$'ifk lt +i @adatral di sisi

Allah makar mereka yang Allatr membuat makar terhadap mereka),

dengananggapanlafazhmafu (makar)di-idhafah'kaakepadamaf ul.

Sebuah pendapat menyebutkan batrwa yang dimaksud dengan

mereka ini adalah kaum Muhammad SAW, mereka membuat makar

terhadap Nabi SAW, yaihr ketika mereka hendak membunuh beliau

atau mengusir beliau.

Ada juga yang mengatakan batrwa maksudnya adalah

perbuatan Namrudz, dia berusatra naik ke langit dengan membuat peti

dan mengikatkan keempat sisinya pada burung elang.

3W U |i;l ;lp: <,( c,lj @o, sesungguhnya matar

merela itu [amat besarJ sehingga gunung-gunung dapat lenyap

kargnanya). Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, dan Ubay membacanya i'&'ofl
'i'k,dengan ht;ntrf daalyang menggantikan htxaf nuun.

Sementara ulama lainnya membacanya <r( .r;j, dengan

htxuf nuun.
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Ibnu Muhaishin, Ibnu Juraij, dan Al Kisa'i membacany^jrf,
dengan fathah pada huruf lam, karcna dianggap sebagai lam ibtida'
(permulaan)

Sementara ifu, jumhur membacanya dengan kasrah, karena
dianggap sebagai lam juhud.

Ibnu Jarir mengatakan bahwa (sebaiknya memilih qira'at iru

-yakni 
qira'at jumhtx-) karena bila gunung-gunung itu bisa lenyap,

maka tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang tetap).

Jadi, berdasarkan qira'ahAl Kisa'i dan yang bersamanyu, C,! di
sini adalah bentuk mukhaffafah dari tsaqilah [yakni aari L11, dan huruf
I am-ty a adalah pemisatr.

Lenyapnya gunung-gunung adalah perumpamaat tenkng
besar dan kerasnya makar mereka. Makar mereka itu dirancang untuk
itu.

Az-Zajjaj berkata "Kendati makar mereka mencapai tingkat
reka-perdaya yang dapat melenyapkan gunung-gllnung, namun A[ah
pasti membela agama-Nya."

Berdasarkan qira'ah jttlthtx. kemungkinan ada dua;

Pertama: Ll ai rini adalah bentuk mukhaffafah dari tsaqilah

[yakni aari Lt], dan maknanya sebagaimana tadi disebutkan.

Kedua: Lt ai rini adalah na/i (yang meniadakan), dan huruf
lam-nyaberkasiah sebagai penegas nafi, seperti firman-Nya, irfuS
'&y'&.'rt1 lOan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu). (es.
Al Baqarah l2l: A3). Maksudnya adalah, mustahil gunung-gunung

lenyap karena makar mereka, sebab gunung-gunung itu merupakan
salah satu representasi dari tanda-tanda kekuasaan Allah dan syiar-
syiar-Nya yang kokoh sepanjang masa.

Jad, berdasarkan pemaknaan tersebut, kalimat ini merupakan
haal (keterangan kondisi) dari dhamir pada ffi, dan bukannya dari:
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ilfui{ 4 O"a"nal di sisi Atlahlah [balasanJ makar mereka itu).

Maksudnya adalah kondisi yang ada" bahwa makar mereka tidak akan

dapat melenyapkan gunung-gunung.

Ibnu Jarit, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Al
Khara'ithi dalam Masawi Al Aklilaq meriwayatkan dari Maimun bin

Mahran, mengenai firman-Ny a, li,t,Al Jr3ref i14f.'if (;;:'S't
(Dan janganlah sekali-kali kamu [MuhammadJ mengira, bahwa Allah
lalai dari apa yang diperbuot oleh orang-orang yang zhalim), dia

berkata, "Ini sebagai ungkapan bela srurgkawa bagi yang dizhalimi

dan sebagai ancaman bagi pelaku kezhaliman)

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwaya&an dari Qatadah,, mengenai firman-Ny u, ;*fil )a,# ;).
(Sampai hari yang pada wahu itu mata [merekal terbelalak),'dia
berkata, "Demi Allah, saat itu mata mereka terbelalak dan tidak

berkedip).

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnq Abbas,

mengenai firman-Nya, -14r#, dia berkata, "Maksudnya adalatr;

melihat tanpa berkedip. bii,a$ (Dengan mengangkat kepalanya)

maksudnya adatatr 'g::i:: Ui (-*g*gkat kepala mereka). Firman-

Nyu, .$J dtTi { lsedang mato.mereka tidak berkedip-kedip)

maksudnya uaAuh, terbelalak. $i'#:tilj (dan hati mereka kosong)

maksudnya adalah, tidak ada kebaikan di dalamnya; bagaikan sesuatu

yang berlubang."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujatrid,

mengenai firman-Nya, G, dia berkata, "Maksudnya adalatr,

terus-menerus memandang. "

l+bdwtazzaq, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan

dari Qatadah, mengenai firman-Nya, -ffi, dia berkata,

"Maksudnya adalatr'rf t-- (bergegas)."
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Mereka meriwayatkan dari Qatadatr, mengenai firman-Nya,

$f ii'"r1J (dan hati mereka kosong),dia berkata" 'Tidak ada apa-apa

di dalamnya. Keluar dari dada mereka lalu tersangkut di

kerongkongan mereka."

Ibnu Abi Syaibalq Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari Munatr, mengenai firman-Nyq $f ii'"rli
(dan hati mereka kosong), dia berkata, "Berlalu cepat dan tidak

memahami apa-apa."
' 

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

Hatim meriwayatkan dari Qatadalr, mengenai firman-Nyu ,it1l2-513
il:J1l1te!.i;- (&n berikanlah peringatan lccpada manusia terhadap

hari [yang pada waldu ituJ datang adzab kepada mereka), dia berkata,

"Ma}sudnya adalatr, peringatkanlah mereka sewaktu di dunia sebelum

datangnya adzab kepada merka."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata: Ayat, if-
it:tSlid-U.(terhadap hwi [yang padawaldu ituJ datang adzab kcpada

mereka) maksudnya adalatl Hari Kiamat.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya, )f: i H t7 lbat*va sekali-trali kamu tidak akan

bittasa), dia berkata, "Malsudnya adalah, tidak akan lepas dari apa

yang kalian alami sekarang kepada apaydogkalian katal€n itu."

. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, mengenai

finnan-Nya, )fi n ;4 6 ltatu,a selali-tcati lwtnu tidak akan

binasa), dia berkata, "Dibangkitkan kembali setelatr mati."

Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Al
Hasan, mengenai firman-Nyq ;i:l,frWi$i A?:A, A'iJg)
(dan lcamu telah berdiam di tempat-tempat lcediaman orang-orang

yang menganiaya diri mereka sendiri), dia berkata, "Perbuatan kalian

sama seperti perbuatan mereka"
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Ibnu Jarir fneriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nva, $]L1 6( 
"E 

(dan sesungguhnya m,akar merela itu [amat
besarj,dia berkatq "^dpa pun makar merek4 3# U'J-frt(t"tWso

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mtrndzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firrran-Nya,. 5( oL|

if?1 (dan sesungguhnya makar merekn itu [amat besarJ, dia

berkata, "Maksudnya adalah kesyirikan mereka. Seperti firman-Nya,

\L 3q i; .{;!, 3i-,iJ'E 69\ c.rjr\ !'.4t (hampir-hampir

langit pecah lrarena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung

runtuh). (Qs. Maryam [9]:901

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi

Hatim, dan Ibnu Al Anbari meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib,

balrwa dia membacakan ayat 3(/|t U J;ir. ;lp; 6( o$ <aan

sesungguhnya makar mereka itu [amat besarJ sehingga gununS-

gunung dapat lenyap karenanya\, kemudian menafsirkannya dengan

berkata, "sesungguhnya ada seorang penguasa lalim yang berkata,

'Alu tidak akan berhenti hingga aku melihat apa yang ada di langit'.

Dia memerintahkan untuk membesarkan burung-burung nasar yang

diberi makan daging. hingga tumbuh besar dan kuat. Lalu

memerintahkan dibuatkan sebuatr peti yang cukup untuk dua orang,

yang di bagian tengahnya dipasang papan. Kemudian mengikat kaki

burung-btrrung itu dengan tali, kemudian membiarkan bunurg-burung

itu kelaparan, lalu di ujung papan ihr ditempatkan daging. Kemudian

dia dan kawannya masuk ke dalam peti itu. Sementara tali yang

mengikat kaki burung-burung itu diikatkan pada pasak-pasak peti.

Kemudian membiarkan bunrng-burung itu mengejar dagrng tersebut.

Burung-burung itu pun terbang sejauh yang dikehendaki Allah.

Kemudian dia berkata kepada kawannyq 'Bukalah dan lihaflah apa

yang kau tihat'.Kawannya itu lalu membuka peti dan berkata, 'Alu
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melihat gunung-gunung yang tampak bagaikan lalat,.'Dia berkata lagi,
'Tutuplah'. Kawannya itu pun menutup peti itu.

Burung-burung itu terus terbang sesuai dengan yang
dikehendaki Allah. Kemudian dia berkata lagi kepada kawarurya,

'Bukalah'. Kawannya pun membukanya. Dia lalu berkata" .Apa yang
kau lihat?' Kawannya menjawab, 'Aku melihat langit, dan ak,
melihatrya semakin jauh'. Dia berkata, 'Aratrkan papannya'.

Kawannya lalu mengaralrkannya (menukik turun), maka burung-
burung menyerbunya karena mengincar dagrng, suaranya meliputi
gunung-gunung dan burung-burung itu hamph menutupi keberadaan
gunung-gunung itu."

Telatr diriwayatkan pula kisah menyerupai itu mengenai kisatr
Buthtanashar dan Narnrudz dari beberapa jalur yang disebutkan
dalam Ad-Durr Al Mantsw.

@ +6 iT,i'fi iyirw .D6 a, rt i;fr <x

@ :tl*r )161 SW,sLsr*s o$ &,\j*i 3,t i;

iyix{s,,"{Kx Gd.@ ;ri ii.p6 #j eW
fi\W;4;iqj*g{:s ,L+rtaart

@ ,;$fi$if $:uttt;:;
'\Katena itu jangantah sekali-koli kamu mengiraAllah akan

menyalahi janji-Nya kepada rosul-rasul-Nya; sesungguhnya Allah
Maha Perkasa, lagi mempunyaipembalasan (yaitu) pada hori

4 &fr @F r\-#ir o,*fr #; iry7,tr 6i5
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(ketika) bumi diganti dengan bumiyang lain dan (demikianpula)

langit, dan mereka semaanya (di padang mahsyor) berkumpul

menghadap ke hadiratAllah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa

Dan kamu akan melihat orang-otrang yang berdosa pada hari itu
diikat bersama-sama dengan belenggu Pakaian mereka adalah dari

pelangkin (ter) dan muka mereka ditatup oleh api neraka, agar

Allah memberipembalasan kepada tiap-tiap orang terhadap apa

yang dia usahakan, SesungguhnyaAllah Maha cepat hisab-Nya. (Al

Qur'an) ini adalah penjelasanyang sempurna bagi manusia, dan

supdya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka

mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa, dan agar

orang-orang yang berakal mengambil pelaiaran . tl

(Qs. Ibraahiim [14]: 47-52)

I<ata ,1| (menyalahr) pada posisi nashabsebagai mafut dai-
'{t#.

Manshub-nya kata ,';133 adalah karena sebagai maf'ul dali

-olor.

Ada yang mengatakan batrwa ittr sebagai perluasan, dan

maknanya 6:-€t *:r'ry (menyalatri janji-Nya kepada rasul-rasul-

Nva).

Al Qutaibi berkata, 'Ini bentuk kalimat yang didahulukan serta

dijelaskan oleh yang belakangan, dan kalimat yang diaktrirkan serta

dijelaskan oleh yang terdahulu. Artinya sama, baik iil,] 9*i'Lilh)
maupun t:f4 {-3 l-ilixi.u

Contoh ungkapan seperti ayat ini adalah ucapan seorang

penyair:
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'CLl 
"*tt Jy2r; ilp:r 

^;lr'SW S;i W ,?t ,s;
"Kau lihat sapi di sana memasukkan kepatanya pada noungan,
sementara semua nbuhnya tampakjelas (terkena) matahari.,,

Az-Zamakhsyari berkata, "Didahulukannya Gjr 6aqli; agar
diketahui bahwa Dia tidak menyalahi janji, sebagaimana firman-Nya,
3.lJg{'fti'i'slsesungguhnyaAllahtidakmenyalahi janji).(es.Ar-
Ra'd [3]: 3l)."

Allah latu berfirman '{l-!s (kepada rasul-rasul-Nya) sebagai
pernyataan bahwa Dia tidak menyalahi janji-Nya kepada seorang pun,
dan Allah memang tidak akan menyalahi janji, maka bagaimana
mungkin Allah menyalahi janji-Nya kepada rasul-rasul-Nya, yang
merupakan manusia-manusia terbaik dan pilihan-Nya?!

Maksud Gltr 6anji) di sini adalah sesuatu yang telah Allatr
Swr janjikan kepada mereka dengan firman-Nya, W H t3y
(sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami). (es. Ghaafir [40]:
511) dan tfi,3i6 6rf,1)it .3'- (Ailah telah menetapkan, ,,Aht dan
rasul-rasul-Ku pasti menang.l (Qs. Al Mujaaditah [5g]: 2l)

kata $) dan nas hab pada V,ata'o:& 2.

Az-Zama?,hsyari berkata, ,Ini qira'ah yang lemah,
sebagaimana membaca, €.€?'$St'tl S$..

\i':,fr 'lry 
{s r s rrssrrhny a At t ah Maha P e r kas a). tidak seorang

pun yang dapat mengalahkannya.

,#i Qagi mernpunyai pembalasan).Dia membalas musuh-
musuh-Nya untuk para wali-Nya. Kalimat ini berfirngsi sebagai alasan
unflrk membolehkan sebuah larangan. penafsirannya telah
dikemukakan terdatrulu pada awal suratr Aali .Imraan.
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,gifi * 3!it3:ii5. {lroinl pado hari [tretitral bumi diganti

dengan bumi yang lain).

Az-Zajjaj berkata, "Manshub-nya kata ;5- adalah karena

sebagai badal (pengganti) M UY.il- (t *i [yans pada watdu ,W
datang adzab kepada mereka). Atau sebagu zharf (keterangan waktu)

untuk at34t lpembalasan).

Bisa juga manshub-tya itu karena adanya lafazh yang

diperkirakan, yffiE ditunjukton oleh konteksnya. Maksudnya adalah

fi,ri lAan ingatlah) serta ir4lr1 (dan tunggulah). Penggantian itu

terkadang pada dzat seperti lafazh igtillt (dirham) yang diganti

dengan lafazh !tJ'r (dinar). Terkadang juga pada sifat, seperti kata

iilAt lmata r*rtur; tanda pada unta), ymg diganti dengan l<ata tbti
(cincin).

Ayat ini mengandung dua kemungkinan [yakni penggantian itu
pada dzat atau pada sifat].

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalatr penggantian

sifat-sifatrya, d4o ini dinyatakan oleh mayoritas mufassir.

Ada juga yang mengatakan bahwa itu penggantian dzatnya.

Makna Lf313 @an [demiflan pulal tangit) adalatr, demikian

juga langit, diganti dengan langit yang lain, sama seperti bumi [yakni
penggantian itu pada dzat ataupada sifatl.

)(6t )-.;\ b W; (Dan mereka semuarrya [di padang

malrsyarJ berhtmpul menghadap kc hadirat Allah yang Maha Esa

lagi Maha Perkasa) maksudnya adalah, para halnba atau orang-orang

zhalim keluar dari kuburan mereka untuk menghadap Allah, atau

menampakkan amal mereka yang dahulu mereka

sembunyikan

Penggunaan lafazh madhi (lanrpau) unhrk mengemukakan

yang mustaqbal (yang akan datang) mentnjukkan kepastian

TAFSIR FATHUL QADIR 113



terjadinya, sebagaimana firmanNya, :AiOet (Kemudian diti.up lagi

sangkakala).(Qs.Al Kahfi [18]: 99)

l6t ;rifr aA*att Yang Maha Esa dengan ketutranan, lagi

Perkasa dengan paksaan terhadap yang menentang-Nya.

,,S,$Jt A'u,!fr #i.'$#i,;jj (Dan kamu akan melihat

orang-orang yang berdosa pado hori itu diikot bersama-sama dengan

belenggu) dr-'athaf-l<an pada t1!x at:lo 31^3. p"negunaan kalimat

mudhari' (yang sekarang) adalah untgk menghadirkan gambarannya.

Maksud iryr;li (orang'orang yang berdosa) adalah orang-

orang musynk.

Maksud ;ai@ada hari itu) adalatr Hari Kiamat.

Makna '4:ri3 (diitrnt bersama'sama) adalaha ot22:r::ri (diikat

kuat-kuat), baik sebagiannya digabungkan dengan sebagian lain

maupun digabungkan dengan para syetan, sebagaimana firman-Nya,

?r:; :X tfi (e ,1 ;4 (Kami adalan baginya syetan [vans
menyesatkanJ mafta syetan itulah yang meniadi teman yang selalu

menyertainya). (Qs. Az-Zraldrruf [a3]: 361) Atau, tangan mereka diikat

bersamakaki mereka.

Lafazh )tsi'iladalah btili @eldnggu) dan'riiir (rantai atau

ikatan). Jaar dan majrur-nya [yakni: )\7*iic{ terkait dengan ',*:tiJ,

atau sebagu haat (keterangan kondisi) daxjl dhamir-nya. Dikatakan

fb - '^l,tti:e artyrya U:*5 (rt 
" mengikatnya), bentuk isim-nya'.r71at.

Bila memaksudkan banyak, maka dikatakan: ffrib.

Amr bin Kultsum berkata:

6"# grilu, C.lt 6)i;\) o6u. tfr
"Merelra pun kcmbali membawa barang rampas(m perang dan para

tawanarr, dan kami pun kembali dengan membau,a para raia dalam

kcadaan terilcat."
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Hassan bin Tsabit berkata:

L#rc +ft ;'t t;Y";2 iiur'u- tlY g;'u
" Belenggu l@H-kaki elang dikencangkan saat melayang-layang,..

meniumpai halYang ttdak sikat."

Dikatakan juga 'flii:e dan 'afribf, y*g artinya Cf;f tut",

memberinya). contohnya adalah ungkapan An-Nabigffi berikut ini:

;&x ,;ttt *.1 e?l'{t
,,Dan atat tidak berpaling untuk menolak httukan dengan pemberian."

,r# g .11.y (Pgkaian merekn adalah dari pelangkin

tterl).',k,pi aaian '"a,fi @amis), bentuk tunggalnya Jri-;-

Contohnya adalah ungkapan Ka'b bin Malik beriktrt ini:

,Y)?u".alr G'ritt y"'u '# 4t J?+LiYk
,,Kalian mendapati di sekitar Nabi serban mereka dari te.nunan Dqud

yang digunalwn pakaian dalam peperangan."
t .a

Latazh t:fyl adalah ter unta untuk dibuat pakaian. Mioyq
pakaian mereka terbuat dari ter yang dicat (diberi pewama) pada lulit
mereka, sehingga cat itu seperti pakaian.

Dillususkannya penyebutan itryit GelanekiUter) dikarenakan

sangat cepat disambar api, selain baunya yang busuk.

Sejumlah mufassir mengatakan bahwa itu adalah tembaga

kuningan. Maksudnya, pakaian mereka terbuat dari tembaga

Isa bin Umar membacanya |t:*l'U, denganfathahpada hwuf

qaaf dan suhtn pada hgnrf tlw'. Dibaca juga dengan kasrah pada

fuJrntt qaaf dai sulan pada hunrf tla'. Dibacajuga dengan fatlah pada

huruf qaaf dan ta'. Qira'ah ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ,{bu
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Hurairah, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, dan Ya'qub. Kalimat ini berada
pada posisi nashab sebagai haal $eterangan kondisi).

3Lat;ii;i;$$ loan muka mereka dintup oleh api neraka)
maksudnya ada6h, api neraka menutupi waj& mereka dan
menghantamnya

Di}fiususkannya penyebutan wajah adalah karena wajah
merupakan bagian termulia pada hrbuh, dan di situ terdapat indera-
indera terpenting, dari pendengaran, penglihatan, perzrsa, dan
penciuman

Kalimat tersebut berada pada posisi nashab, yang juga sebagai

ha al (mener angkan kondisi).

'if G4, (agar Allah memberi pembalasan) terkait dengan

kalimat yang dibuang. Maksudnya" Allah melalnrkan itu terhadap
mereka untnk memberi pembalasan . ;;-KU'*',96tpoa" tiap-tiap
orang terhadap apa yang dia usahakan), yAltu kemaksiatan-
kemaksiatan. Maksudnya, sebagai pembalasan yang sesuai dengan
yang telatr mereka perbuat, yang baik dan yang bur*.

,rt+Jf ba -;jf i.,L(Sesunggptuua Altah Maha cepat hisab-
Nya). Penafsirannya telah dikemukakan terdahulu.

'{ ,lti ([At Qur'anJ ini adatah penjelasan) maksudnya
adalah, yang diturunkan kepadamu ini adalatr penjelasan,
penyampaian yang mencuktrpi untuk pemberian nasihat dan
peringatan.

Suatu pendapat menyebutkan batrwa yang Allah SWT
isyaratkan di sini dengan firman-Nya S+fi .:l €iGi {j (Dan
janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, barwa Artah
lala). (Qs. Ibraahiim [1a]: 42D adalah untuk mengisyaratkan ?*gl4 (Maha cepat hisab-Nya). Maksudnya, ini spdatr cukup .-t*
itu tanpa semua kandungan surah ini:
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Ada juga yang mengatakan bahwa ini mengisyaratkan seluruh

isi surah ini.

Bahkan, ada yang mengatakan bahwa ini mengisyaratkan

seluruh Al Qur'an.

Makna n9 (to7t manusia) di sini adalah bagi orang-orang

kafir, atau bagi semua manusia. Pendapat-pendapat mengenai

pemaknan ini sama dengan pendapat mengenai finnan-Nya, )$3
,itAf (Oan berikanlah peringatan kcpada manusia). (Qs. Ibraatriim

flal: a$.

4rWq (dan supaya merelca diberi peringatan dengannya)

di-'athaf-kan kepada kalimat yang dibuang (mahdzufl, yakni supaya

rnereka dinasihati dan diberi peringatan dengannya. Dan maknanya,

supaya mereka takut akan hal itu. Kata ini juga dibac a1 r1)$s, dengan

fathah pada huruf ya' dan dzal. Dikatakan'tJJl - :dt bl.U apabila

aku mengetahuinya dan mempersiapakn diri unttrk menghadapinya.

i-.i'tt'iCtlW; (Dan suprya merekn mengetahui bahwa

Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa) maksudnya adalah, supaya

mereka mengetatrui datil-dalil penciptaan yang disebutkan

sebelumnya, serta tentang keesaan Allah SWT, bahwa tidak ada

sekutubagi-Nya.

#'!i $f :5"i$ (Dan agar orang-orang wng, berakal

mengombil pelajaran)maksudnya adalah, arn J.;n'lr j;*t'y;;;^: @*,
agar orang-orang berakal mengambil pelajaran). Semua htxuf lam

pada redaksi ini terkait dengan.kalimat yang dibuang, asumsinya:

Vfll Uyi (dan demikianlah Kami menunmkan). Atau terkait dengan

''$ @enielasan) tadi, yakni, cukuplah bagi mereka untuk mendapat

nasihat, peringatan, dan pelajaran mengenai huiiah-hujjah daq bukti-

bukti yang dikemukakan Allah, serta mengenai keesaan Allatl SWT,

batrwa tidak ada se*uttr bagi-Nya supaya orang-orang berakal

mengambil pelajaran dengan memikirkan dan mengetahui itu.
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[bnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari

Qatadalr, mengenai firrran-Nyq 4jg:i i A'ifr 't't (sesungguhnya

Allah Maha Perknsa, lagi mempwryai pembalasan), dia berkata,

"Maha Perkasa dalaur segala perintah-Ny4 dan reka-perdayanya

amatlah lanat. Kemudian bila membalas maka Allah membalas dengan

kekuatan."

Muslim dan lainnya meriwayatkan dari hadits Tsauban, dia

berkata, "Seorang lelaki Yahudi datang kepada Rasulullah SAW, lalu

berkat4, 'Di mana manusia ketika bumi.diganti {t"g* bumi yang

lain?' Rasulullatr SAW menjarrab, ;'aJl ttsi llllJl ,J (Di dalarn

lregelapan, di bawah titian jembatan)."t8

Muslim dan yang lain juga meriwayatkan dari hadits Aisyatr,

dia berkata, 'Akulah orang pertama yang bertanya f,epada Rasulullah

SAW tentang ayat: ,f:$'i,b,,j{1313i5. rfuaitul pada hari [kctitraL
bumi diganti dengan bumi yang lain). Akt, berkata, 'Di mana manusia

saat itu?' Beliau bersabda, yfbr & (Di atas titian jembatan))'1e

Al Bazzar, Ibnu Al Mundzir, Ath-Thabrani dalam Al Arusath,

Ibnu MardawaitU Al Baihaqi dalam Al Ba'ts, dan Ibnu Asakir

meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Mengenai firman-Nya,

i;Ji i?,bllt3::;3;i (YainJ pada hari [tretitral bumi diganti dengan

bumi yang lain), beliau bersabda,

A Q)fr lt ,?t?i.'W.'dr-J-p '^Ltqfr{ ,),*;.Url

(Bumi berwarna putih, seakan-akan dia adalah peralc tidak
pernah ditumpahkan darah haram padarrya, dan tidak pernah

dil ohtlcan ke s al ahan p adany a) ."2 
o

rE shahih.
HR. Muslim Qf252) dari hadits Tsauban.
te shahih.
HR Muslim (4D15) dari hadits Aisyah RA.
20 Dha'ymtyu'.

.118 TAFSIR FATHUT QADIR



Diriwayatkan juga.hadits yang menyerupai ini darinya secara

mauquf padanya oleh Abdurrazzaq, Ibnu Abi Syaibah, Abd bin
Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabrani,

Abu Asy-syaikh dalam Al 'Azhamah, Al Hakim, dan dia menilainya

Al Baihaqi berkata, "Yang mauquflebthshahih." '

Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Zaid bin
Tsabit, dia berkata, "Orang-orang Yahudi datang kepada Nabi SAW,

lalu beliau bersabda,

* >,\i i:^;t ti,;iu.','l'p e?Lt dlU Gle
{rit{;vh; Jil ,iG .ft\t

(Mereka datang kepadaht untuk bertarrya kepadaht, dan aht
alran memberitahu mereka seb,elum mereka bertanya lcepadaht,

'[YaituJ pada hari flrctilcal bumi diganti dengan bumi yang lain'.

Malaudnya, bumi berwarna putih bagaikan perak).

Beliau lalu bertanya kepada mereka, dan mereka berkata,

' Bumi berwarna putih bagaikan sumsum'."2 1

Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Katan Q/544) dan Al Haitsalni Ql45).
Al Haitsami berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Ausath dan Al

Kabir, dan di dalam sanadnya terdapat Jarir bin Ayyub Al Bajali, perawi yang
matruk (riwayatrya ditinggalkan). Sementara dalan Al Kabir diiwayatkan secara

mauquf pada Abdullatr, dan sanadnya j ayyid!'
Saya katakan: Dikeluarkan oleh Abdunaz,zaq dalan At-Tafsir (1424) secara

mauquf.
Ibnu.Hajar berkata dalam Al Fath (lll383), "Para perawinya adalah para perawi

Ash-Shahih;'
Ini riwayat mauquf, dan disandarkan kepada Al Baihaqi dalam Asy-Syu'ab,

namun tidak ditemukan di dalam Al Ba'ts, dan kemungkinannya salah tulis,
Dikeluarkan juga oleh Al Baihaqi melalui jalur lain secara marfu', sedangkan yang
mauquflebth shahih;'

2t Dha'i1
Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir (13/164). Dalam sanadnya terdapat Jabir Al Ju'fi,

perawi dha'if.
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Diriwayatkan pula oleh Ibnu Mardawaih secara marfu' dari

Ali, menyerupai riwayat dari Ibnu Mas'ud.

Diriwayatkan juga menyerupai itu dari sejumlatr sahabat.

Diriwayatkan juga secara valid dalam Ash'shahihain da.i-

hadits Sahl bin Sa'd, dia berkata: Alan mendengar Rasulullah SAW

bersabda,

U *;t it* 
^:br. 

Al,* r.t ii a$t'P.
(Pada Hari Kiamat nanti, manusia dihtmpulkan di bumi

bertanah putih yang seperti roti yang bersih).zz

Dalam Ash-Shahihain juga disebutkan hadits Abu Sa'id, dia

berkata: Rasulullah SAW bersabdq

ex )$ir 6iki+"i;t-*qt i;t3\t'ofr
a

(Pada Hari Kiamot nanti, bumi menjadi sebuah roti yang

dibolak-batik oteh Dzat Yang Maha Perkasa di tangan-Nya).23

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya, 2t7,{il A'.,i# @iikat bersama-sarna dengan belenggu),

dia berkata, "Maksudnya adalah lt-t3' (belenggu)."

Abdurrazr,aq 4an Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadatr,

mengenai firman-Nya, 2t7$ii ,.t- (dengan belenggu), dia berkata,

"Maksudnya adalah ikatan dan belenggu."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dia

berkata "Maksudnya adalah dengan rantai."

22 Mutt$aq'alaih.
IIR. Al Bulfiari (6521) dan Muslim (4Dl5O) dari hadib Sahl.
B Matt$aq'alaih.
HR. Al Butfiari (6520) dari Muslim @mSD dari hadits Abu Sa'id.
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Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, ;S.f'li 4
(dengan belenggu), dia berkata, "Malsudnya adalah y$ ,f (dengan

tali; rantai; belenggu). "

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, mengerrai

firman-Nya" ;A-fr Qtakaian merepal, dia berkata, "Maksudnya

adalatr, '#tpfo* mereka; gamis mereka)-"

Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Zaid.

Abdvnezzaq, Ibnu Jarir, Ibnu At Mun&ir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Al Hasan, mengenai finnan-Ny4 9l$ 4 g"rt
pelangkin [terJ, dia berkata, uMaksudnya adalah ter unta."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ilaimatr.mengenai ayat ini,

dia berkata "Ter ini untuk mengecat hingga bisa

dinyalakan api padanya."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Maksudnya adalah

tembaga (hmingan) yang dileletrkan."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, bahwa dia

membacakan: $$ 4 (dari pelangWn (ter), lalu dia berkata, "rl;it
adalah lbr gcuningan ffenis tembaga]), dan sekarang adatatr yang

panas."

Abu Ubaid, Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al
Mundzir juga meriwayatkan serupa itu dari Ilcimah.

Muslim dan tainnya meriwayatkan dari Abu Malik Al Asy'ari,

dia berkata: Rasulullah SAW bersaMa,

,gt:E;iS€.* ti*i rqt ?:;iut tb:; ,F ',3 t tiYi^s;1r

aa c t a .qr u u)s
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(Wanita yang meratapi mcyat, bila dia tidak bertobat sebelum

lrzmatiannya, maka pada Hmi Kiamat dia akan diberdirikan dengan

mengenakan pakaianyang terbuat dari ter dan baju yang terbuat dari
htdis).2a

: Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Zaid,

mengenai firman-Nya, ,#lt'$fS {Al fur'anJ ini adalah penjelasan

yang sempurna bagi manusia), dia berkata" 'Maksudnya adalah AI

Qur'an. Ayat, a tilr:y (dan supaya nereka diberi peringatan

dengannya) maksudnya adalah Al Qur'an."

* shahih.
HR. Muslim Q1644) dari hadits Abu Malik Al Asy'ari.

L22 TAFSIR FATHUL QADIR



SI]RAH AL EIJR

Surah ini terdiri dari 99 aya! dan suratr ini disepakati sebagai

surah Makkiyyatr, sebagaimana pernyataan Al Qurthubi.

An-Nuhhas dalam Nasiffir-nya dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkat4 "Surah Al Hijr diturunkan

di Makkah." Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan seperti itu dari

Abdullah bin Az-Zubair.

' . gffirifirU
j$i4t5t"i-t13 @ # *6-',-i3#fi &)'-Aulr

'b$:t s;'[:{,?+tj w;'$Lu iit @'qrt * t}g
's a # v, @ ?J*. $K.t13 $y ;; tr(KLfrUj @D

tfr! :$Fli **'sj,slt $itl{' @ i'*g*-Yi$
$y*:45 lii:c @ Au-+*"ri'u6'L'K#fr;,fu! 6 -{ @

@ 5,b1 :i,$ 5$ff1 p$l @6$ $y $Ar: {\
-* tj'( JD-tr, i r*6 @ atff * a-& ortt:"1 St5

t,!*'tiit{ GD 'rt#5,1,3r,iKiI'iUf @ 6i#-
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'*;,_*;;:rti, $1f d,66 r*U:i,tr:
'oA;"*,"##S.V.IsSt3yYj(n

$Alif laam rao. (Surah) ini adatah (sebagian dari) ayat-ayatAl
Kita:b (yang sempurna), yaitu (ayat-aya\ Al Qur'an yang memberi

penjelasan. Orang-orang yang hafir itu seringkali (nanfi di akhirat)
menginginkan, kiranya mereka dahulu (di dunia) menjadiorang-

orang muslim. Biarkanlnh mereka (di dunia ini) makan dan

bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan (kosong), maka

kelak mereka okan mengetahui (akibatperbuatan mereka). Dan
Kami tiada membinasahan sesuatu negertpun, mclainkan ada

baginya ketentuan mosa yang ditetaphan. Tidak ada suatu umat pun
yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak (pula) dapat

meng undurkan(nya). Mereka berkata,' Hai orang ydng ditur unkan
Al Qur'an kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang

gila Mengapa kamu tidak mendatongkan molaikat kepada kami,
jika hama termosuk orang-orang yang benar?' Kami tidah

menurunkan malaikat melainkan' dengan benar (untak membawa
adzab) dan tiadalah mereka ketika itu diberi tangguh.

Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al Qur'an, dan
sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. Dan

seswtgguhnya Kami telah menguttu (beberapa rasul) sebelum kamu
kepada umat-umat terdahulu Dan tidak datang seorang rasul pun

kepada tnereka, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya.

Demikianlah, Kami memasukkan (rosa ingkar dan memperolok-
olokkan itu) ke dalam hati orang-orang yang berdosa (orang-orang

kalir). Mereka tidah beriman kepadanya (Al Qur'an) dan
ses angguhnya telah berlalu Sunnatullah terhadap orang-orang

dahulu Dan jika seandainya Kami membukakan kepada mereka
salah satu pintu dari (pintu-pintu) langil, lalu mereka terus-

L24 TAFSIR FATHUL QADIR



menerus naik ke atasnya, tentulah mereka berkatar'Sesungguhnya

pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang'

orang yang kena sihir'." (Qs. Af Hijr [15]: 1-15)

Firman-Nya, ;it 1.lty Laam Raa), pembahasan tentang ini

pernah dipaparkan sebeltrmnya secaxa gamblang. Kata penunjuk d!
(iri) menur{ukkan ayat-ayatyang terkandung dalam sura}r ini. Bentuk

ta'rif pada +:$\unhrk menunjukkan jenis, dan maksudnya adalah

jenis-jenis kitab" terdahulu. Ada juga yang mengatakan batrwa

maksudnya adalah Al Qur'an, dan penyebutan Al Qgr'an setelah

penyebutan +1+J\ tidak menjadi rancu, sebab telatr dikatakan

bahwa ihr menggabungkan kedua sebutan tersebut. Ada juga yang

mengatakan balrwa maksud 4:4\ adalah surah ittr. Nakirah-nya

lafazh 9U u"trf. menunjukkan keagungan, yakni Al Qur'an yang

sempuma.

it $ lj'( i VLL itji Ii-(!jt (orang-orans yans trnfir itu

seringlrali [nanti di al:hiratJ menginginknn, kirarrya rnereka dahulu

[di dunia], menjadi orang-orang muslim.

Nafi dan Ashim membacanya dengan tal&fif (tanpa tasyidid)

pada hunrf baa' pada latazh q) .

Ahli qira'at lainnya membacanya dengan tasydid.

Keduanya adalah dua macam logat atau aksen yang berbeda.

Abu Hatim berkata, "Orang-orangHiiaz membacanya dengan

taldfif (tanpa tasysdiQ. Contohnya adalah ungkapan penyair berikut

ini:

;\t-i *) rsH.,;.,P *rb* U:t
'::

'seringlcali terjadi lwntamanpedang taiam antar.a Bushra dan

tikamanNajla'.
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Sementara itu,.Tamim dan Rabi'ah dengan tatsqil (dengan

tasydid). Terkadang ditantbattkan hunrf ,aa'. Asalnya biasa digunakan

untuk hal yang jarang, namun terkadang digtrnakan untuk hal yang

sering."

Para ulama Kufah berkate "Maksudnya, orang-orang kafir
seringkali menginginkan sekiranya mereka adalah. orang-orang

muslim. Contohnya yaitu ungkapan penyair berikut ini:

)Vf *'u rs,rf:i ,l' U; &; *r"q)
'Banyak gelas yang aht tumpahlcan pada hari itu, dbi tumpahtah

semua perkataan'."

Pendapat lain menyebutkan bahwa itu digunakan unhrk yang

sedikit, karena mereka menginginkan itu hanya pada sebagian waktu,

tidak pada setiap waktu lantaran kesibtrkan mereka dengan siksaan.

. Pendapat lain menyebutkan batrwa masuknya 6 pada'i"] di
sini adalalr untuk menyiapkannya masuk kepada/i'L.

Pendapat' lain . menyebutkan bahwa 6 merupakan lafazah
nakirah yang bermafcna lp (sesuatu), dan masuknya i+] ai sini
menunjukkan mustaqbal (yang akan datang), padahal semestinya tidak
masnk kecuali kepada kata rnadhf (yang telah lalu), karena berita-
berita Allah SWT yang belum terjadi adalah seperti yang telah terjadi,
maka seakan-akan dikatakan: 'dF ,-ig 'j t:F U;tS,t i.t 6:, (orang-

orang yang kafir itu seringkali menginginkan kiranya mereka datrulu

adatah orang-orang muslim), yakni tunduk dan patuh kepada

hukumnya, serta termasuk pemeluknya. Keinginan mereka tersebut

terjadi saat.kematian mereka atau pada Hari Kiamat. Maksudnya,
ketika tersingkapnya perkara yang sesunggutrnya bagi mereka, dan
jelasnya kebatilan mereka, yaitu kekufuran, dan agama yang diterima
di sisi Allah adalah lslam, bukan agamalainnya, muncullah keinginan

itu dari mereka, namun itu tidak lagi berguna bagi mereka. Bahkan itu
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hanya berupa penyesalan dan pencelaan terhadap diri sendiri karena

telah lalai terhadap Allah.

Pendapat lain menyebutkan bahwa keinginan mereka ini ketika

menyaksikan perihal mereka dan perihal orang-orang muslim,

Pendapatlain menyebutkan bahwa keinginan itu terlatrir ketika

keluamya orang-orang yang bermaksiat dari kalangan orang-orang

yang bertauhid dari neraka.

Pendapat yang benar adalatr, keinginan ini terlatrir dari mereka

pada setiap wakttr dan berkesinambungan setelatr tersingkapnya

perkara itu bagi mereka.

t ::S7'$LU- ifis @aartanlah metreka [di dunia iniJ makan

dan bersenang-senang) merupakan ancarnan bagi merek4 yalari

biarkanlatr mereka dari perintah dan larangan yang engkau hadapi,

sebab mereka tidak akan mempedulikan itu selamanya, mereka tidak

akan keluar dari kebatilan dan tidak akan masuk ke dalam kebenaran.

Bahkan, suruhlatr mereka untuk tetap sibuk dengan apa yang mereka

lalarkan, yaitu makan dan bersenang-senang dengan kemewahan

dunia, karena sesungguhnya mereka itu bagaikan binatang yang hanya

mempedulikarr hal-hal itu dan tidak peduli dengan yang lain.

Maknanya yaitu, Tinggalkanlah mereka pada kesibukan yang mereka

lakukan, yaitu makan dan tainJainnya yang berupa kesenangan dunia,

serta dilalaikan oleh angan-angan kopong. Tidak perlu mengharapkan

mereka mengikutimu, karena kelak mereka akan mengetatrui akibat

perihal mereka dan buruknya perbuatan mereka.

Di sini terkandung ancaman dan celaan. yang tidak terkira.

Dikatakan tJS iq)l afiinya iife laisiUukknn oleh anu). Juga ,f e
&- gUr artinya melalaikan sesuatu: Maksudnya, mereka

disibukkan oleh angFn-angan kosong, sehingga tidak mengikuti

kebenaran. Mereka senantiasa dalam angan-angan kosong dan

harapan-harapan batit hingga terangnya pagi bagi yang bermata,
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tersingkapnya perkara dengan sangat jelas, dan rnereka melihat adzab

pada Hari Kiamat. Saat itulah mereka merasakan buruknya perbuatan

mereka. Ketiga fi'l di sini majzum karena sebagai penimpal dari

kalimat perintah. Hukum ayat ini dihapus oleh ayat pedang.

it!, 4g \L3 {1 'r3-3 u E(III ui (Dan Kami tiada

mernbinasakan sesuatu negeri pun, melainkan ada baginya ketentuan

mdsa yang ditetapkan) maksudnya adalah, dan tidaklah Kami

membinasakan suatu negeri dengan adzab apa pun $ $y(melainkan

ada b;aginya), yakni bagi negeri iar, ?.(6(ketentuan masa), yakni
waktu tertentu yang tidak dapat dimajukan dan tidak pula

ditangguhkan darinya, i#, @ang ditetapkan), yakni tidak maihul.

Majhul artinya tidak diketahui; kebalikan dari ma'lum, dan tidak

dilupakan, sehingga tidak mungkin meleset darinya dalam kondisi apa

pun.

$9.(L5 (baginya ketentuan masa) berada pada posisi nashab

sebagai haal (keterangan kondisi) dari '*3-j (negeri), walaupun

lafazlnya nakirah (indefinitif), karena dengan keumumannya

sehingga masuk dalam kategori maushuf (yang disifati). Huruf waz di
sini nntuk memisatrkan status kalimat ini, sebagai haal atat sifat?

karena dia menetapkannya sebagai haal, seperti ungkapan: ,hi jg
W #,rii 1r"or*g lelaki menyandang pedang pada batrunya).

Pendapat lain menyebutkan batrwa kalimat ini sebagai sifat

untuk i!-1@egeri), dan htruf wau-nya untuk menegaskan keterkaitan

antara sifat dengan yang disifatinya

,14 -rA b # V lrraa* ada suatu umat pun yang dapat

mendahului ajalnya) maksudnya adalah, tidak satu umat pun yang

dapat mendahului ajal ,yang telah ditetapkan di Lauh Matrfuzh.

Maknanya yaitu, tidak akan datang kematiannya sebelum ajalnya tiba.

6ir#- Vj lOan tidak [pulal . dapat mengundurtran[nyaJ)

maksudnya adalah, dan tidak pula mereka dapat mengundurkan waktu

L28 TAFSIR FATHUT QADIR



dari itu, maka datangnya ajal mereka adalah setelatr berlalunya waktu

yang ditentukan.

Penggunaan fi'l dalam bentukjazak mudzakJrar adalatr untuk

dibawakan kepada makna dominan dan menjaga pemisah, sehingga

jar dan majrur-nya dibuang. Kalimat ini mengikuti pola kalimat

sebelumnya. Jadi, seakan-akan dikatakan, "Pengunduran ini tidak

layak mengecoh orang-orangyang berakal, karena bagi setiap umdt

ada waktu tertentu untuk dihrrunkannya adzab, yang tidak dapat

dimajnkan dan tidak pula diundur."

Penafsiran tentang J+ti telatr dipaparkan pada permulaan

suratr Al An'aam.

Setelah Allah selesai mengancani orang-orang kafir, mulailah

Allah menjelaskan sebagian kekeras-kepalaan mereka dalam

kekufuran dan pembangkangan mereka dalam kesesatan. Ini
menganduqg penjelasan tentang kufurnya mereka terhadap orang yang

diturunkan AI Kitab kepadanya setelatr dijelaskannya kekufrran
mereka terhadap Al Kitab. Allah berfirman, *iC $ ,r5l q:4 U6
f$i lUerekn berkata, "Hai orang yang ditururnkan Al Qur'an
kepadanya."). Maksudnyu, orang-orang kafir Makkah mencela beliau

lantaran Allah Al Qurian kepada beliau. Mereka sangat

mengingkarinya. Atau, maksud mereka yaitu, hai orang yang

mengaku telah diturunkan A1 Qur'ankepadanya.

tfr1 ilslsrtursst hnya kamu benar-benar orang yang gita)

maksudnya adalah, engkau benar-benar orang yang gila dengan sebab

pemyataanmu ini, bahwa engkau adalah utrsan Allah yang

diperintalrkan untuk menyampaikan hukum-hukum-Nya. Menurut
mereka, tidak ada orang berakal yang mengklaim dengan klaim besar

seperti ini. Jadi, perkataan mereka ini unhrk Muhammad SAW adalatr

seperti perkataan Fir' aun, ij;X KI|y1, ofi Kj:, ly (S e s ungguhny a
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Rasulmu yang diut* kcpada lmmu selwlian betur-,benar orang gita).
(Qs. Asy-S5ru' araa' [26]: 27)

'K$1""C*y6 j (Mengopa kamu tidak mendatangkan malailcat
trepada kani). Lafa^ ti I adalah partikel yang
merupakan gabungan [kata majemuk] dai j yang menur{trkkan
harapan, dan 6 sebagai tambahan, maka gabungannya menunjukkan

/i't yamg dimasukinya. Maknanya yaitu, Ab ttiri';{J'. Sq\iU W.V )L
cl)V (mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami
untuk memberi kesaksian akan kebenaranmu) , 't{.+Afr ir,* 5y11itra

' 
kamu termasuk orang-orang yang benar)

Al Fara berkata, "Huruf miim pada 6 I adalah badat
(pengganti) dari httruf laam paaa l'j.'

Sementara itu, Al Kisa'i mengatakan batrwa I j aan t !
adalah sama baik dalam khabar dan pertanyaan.

An-Natrhas berkatq 't j a*I 1t serta i; u.tinyu s1ma.,,

. Ada juga yang menyebutkan batrwa maknanya yaitu, mengapa
engkau tidak mendatangkan malaikat kepada karni, sehihgga mereka
menghukum kami lantaran kami telah mendustakiltmu.

,*U Sy "KatS if$ Y (Kami tidak menuruntran mataitmt
melainlran dengan benar [untuk membawa adzabl dibaca: 'J$ Y ,
dengan htlr:'tf nuun dalam bentuk bina' lil fa'il, yaitu subjeknya adalatr
Allah SWT, Dialah. yang melakukan penunrnan ini. Maknanya
menurut qira'ah ini yaitu, Allah SWT berfirman menjawab orang-
orang kafu yang minta didatangkan malaikat kepada mereka, "Kami
tidaklah menurunkan malaikat secara berturut-turut melainkan
membawa kebenaran." Maksudnya, penunman yang haq di sisi-Nya
untuk diturunkan kepada mereka telah sesuai dengan hikmah Ilahiyah
dan kehendak Rabbaniyyatr, sedangkan apa yang mereka minta itu
(menuru:kan malaikat) tidak haq di sisi-Nya
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Dibaca irrga:'Jil, dengan takhlif(tanpa tasydid), auti irl}i.
Maksudnya, tidaklah Kami menurunkan malaikat kecuali dengai

membawa kebenaran.

Dibaca juga: ilit 6 ,JlF ti, dengan hunrf raa', bentuk

mudhari'dengan tasydid yang mabni lit fa'i|, yaitu.dari &-l3t dengan

membuang salatr satu huruf raa'- oy u, y uWri'Jlfi .

Dibaca juga dengan huruf taa' dalarrr bentuk mudhari' yang

mabni lil maf'ul.

Suatu pendapat menyebutkan batrwa ',fr $l "melainkan

dengan benar" yakni melairrkan dengan membawa Al Qur'an.

Pendapat lain menyebutkan batrwa maksudnya adalah,

melainkan dengan membawa risalatr.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah,

melainkan dengan membawa adz b.

'ulf $y $( ti3 (Dan tiadatah mereka ketika itu diberi

tanggah) pada redaksi ini ada kaliryt yang dibuang. Asumsinya yaitu,

jika Kami turunkan malaikat, tentu mereka segera diadzab, dan

tidaklah mereka diberi tangguh. Jadi, kalimat ini sebagai penimpal

kalimat syarat yang dibuang.

Allah lalu mengingkari olokan mereka terhadap Rasulullatl

sAw, tfrl 6t5.ll ** 3$ ,sit(*l-@oi orans yans diturunkon At

Qur'an lrepadanya, sesungguhnya lwmu benar-benar orang yang

stla). Allah berfirman, 5'llgj LLCL (Sesungguhnya Kamilah yong

menurunlran Al Qr'an). Maksudnya, Kamilah yang mentrwrkan Al

Qur'an yang mereka ingkari itu, yang mereka menuduhmu

gila.

-bW 5' fty (Dan sesunggulmya lfumi benor-benw

memeliharanya) dari segala yang tidak layak baginya yang berupa

perubahan, penggantian, penambahan, pengurangan, dan sebagainya.
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Di sini terkandung ancaman keras bagi orang-orang yang
mendustakannya dan mengolok-olok Rasulullatr SAW.

suatu pendapat menyebutkan batrwa dhamir pada {l adala}r
untuk 4asulultah sAw (yalani, benar-benar memelihara beliau).

Pemaknaan yang pertama lebih sesuai dengan konteksnya.

Allah swr lalu menyebutkan batrwa kebiasaan orang-orang
kafir terhadap para nabi mereka adalah seperti itu. Ini sebagai hiburan
bagi Rasulullah sAw: 6sf;, * ctiS i7" loan sesungguhnya Kami

lelah mengutus (beberapa rasul) sebelum kamu) yakni: '4 u ul;:rt
yti] (fami telah mengutus [beberapa rasul] sebelum kamu), tapi
lafa,/o ici aiu,r*g karena sudah i.rri*i i"rr uitii (Kami terah
mengutus).

A3$l * g(Kepada urnat-umat terdahulu)maksudnya adalah,
kepada umat-umat dan pengikut-pengikut mereka, serta semua
golongan dan kelompok mereka

Al Farra berkata: ltlr aaalatr umat yang saling mengikuti pada
apa yang mereka sepakati. .

Asalnya dari'abtl yang artinya aJ (mengikutinya).

Menurut gebagian atrli nahwu, peag-idhafah-an lafazh ini
. kepada latazh'dj$l 

"aaunbentuk 
idhafahsifat kepad a maushuf(yang

disifati).

Men,rut Fng lain, ini merupakan bent'k pembuangan
maushuf.

3ii{5_.* t3( St li: A o*.q (Dan tidak danng seorans
rasul pun kcpqda mereko, melainkan mereka selalu memperolok-
ololmya) maksudnya adatab tidak datang seorang rasul pun kepada
urnatnya kecuali mereka mengolok-oloknya, sebagaimana dilakukan
oleh orang-orang kafir itu terhadap Muharnmad SAW.
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6i#- :*, ti( $t (metainkan mereka selalu memperolok'

otototya)berada pada posisi nashob sebagai haal (keterungan kondisi).

Atau lerada pada pcisisi rafa' sebagai sifat untuk $J Qasul). Atau

berada pada posisijarr sebagai sifatnya berdasarkan lafazhnya, bukan

berdasarkan statusnya.

'4;S vfi 4 X<JS ,aL{{ (DemiHanlah, Kami memasukkan
,rasa ingknr dan memperolok-olokknt W ke dalam hati orang-oraig

yang berdosa [orang-orang lwlir]) maksudnya adalah, seperti itulah

yang Kalni talarkan pada hati orang-orang yang mengolok-olong para

rasul mereka

bKlI; (Kami memasukkan)adalatr peringatan, 'a-\i;51 y;t C

(lce dotam hati orang-orang yang berdosa). Jadi, kata penunjuk ini

mengnjukkan apa yang ditrurjg*kan oleh konteks redaksi sebelumnya,

yaitu penunuran watryu yang disambut dengan olokan.

tfii.lr artinya memasukkan sesuatu kepada sesuatu, seperti

memasukkan benang ke lubang jarum. Demikian perkataan Az-Zaiiai.

Lebih jauh dia berkata, "Maknanya yaitu, sebagaimana yang Dia

latrukan terhadap orang-orang berdosa yang mengolok-olok, Dia

memasukkan kesesatan ke dalam hati orang-orang yang berdosa itu."

+,'oF|. { (Merelca tidak beriman kepadanya [Al Qur'anJ)

berada pada posisi nashab sebagai haal dan dhamir i<JS (Kami

memasukkan), yakni, mereka tidak beriman kepada Al Qur'an yang

Kami tunmkan. Bisa juga ini kalimat permulaan untuk menerangkan

yang sebetumnya, sehingga tidak ada posisinya.

Ada juga yang mengatakan bahwa dharlir pada ){-7:i (yakni

r-) kembali olokan, dan dhamir pada kalimat 4, 1,jo9. $ ftidak

beriman kcpadanya) kembati kepada Al Qrn'an. Pendapat ini jauh

dari mengenq dan yang lebih tepat adalah, kedua dhamir ini kembali

kepada Al Qur'an.
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'$g *, {L tt @o, sesungguhnya telah berlalu Sunatullah
terhadap orang;orang dahulu) maksudnya adalah, telah berlelu cara

mereka yang telah Allah tetapkan datam pembinasaan mereka, yang
mereka dustakan dan perolok-olokkan.

Az-Zajjaj berkata, "Maksudnya adalah, dan sesungguhnya
telah berlalu Sunnatulatr terhadap orang-orang terdahulu, yaitu
dimasukkannya kekufirran dan kesesatan ke dalam hati mereka.,,

Allah SWT menceritakan keteguhan mereka pada kekufuran
dan kesinambungan mereka pada pendustaan dan perolokan, Altah
ptur berfirmarr, ,.!igi$ (Danjitra seandainya Kami membukakan
lrepada mereka), yakni kepada orang-orang yang memusuhi
Muhammad SAW lagi mendustakannya dan mengolok-oloknya. i6V
"SAl 6Aan satu pintu dari [pintu-pintuJ langit), Vrf."i di antara
pintu-pintunya yarLg telah disediakan sebagai tempat naiknya mereka
kepada-Ny'a. 5).'ljLi (lalu merelw terus-menerzs) yakni dari pintu itu.
ij;'i_ (naik lce atasnya), yakni naik dengan alat atau pun tanpa alat,
hingga mereka menyaksikan tea3aiuan-keajaiban kerajaan di langit
yang tidak dapat disangkal dan dibantatr oleh siapa pun yang
menyaksikannya.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa dhamir pada 'rltt
dinisbatkan kepada malaikat, yakni, malaikat lalu terus-menerus naik
dari pintu itu, dan orang-orang ka.fir menyaksikan mereka, serta

melihat naiknya mereka dari pintu itu.
.-, 4

ljJltl (tentulah merelca berkata) maksudnya adalah orang-orang
kafir, lantaran sangat kuatrya pernbangkangan mereka dan semakin
bertambahnya kesombongan mereka.

(fr 55) (3[ @esungguhnya pandangan kamilah yang
dilaburkan). Ibnu Katsir membacanya dengan tafi;h/if, sedangkan yang

lain membacarnya dengan tasydid, yaitu dari 'et$t;ii lminuman itu
memabukkan), atau dari flJr (mabuk), yakni menutupnya dari indra.
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Dikatakan ,i3r 1,, apabila sungai itu dibendtrng dan ditahan,

sehingga tidak mengalirkan airnya.

Cara baca yang kedua dikuatkan dengan takhfif.

Abu Amr Al Ala berkata, "'€t'3. artinya 'r#i qli tafcu

ditntupi)."

Contohnya adalah ungkapan penyair berilut ini:

'5:; )t:ill fr 'c-t; t i:J rAL W'c.Jtb:)
"Mentari pu, trrtit kepadanya dengan cemerlang dan meniadikan

mata unta itu silau."

Demikian juga perkataan Abu Ubai dan Abu Ubaidah.

Diriwayatkan juga dari Abu Amr, bahwa itu dari Qt/J,t #
(minuman itu memabukkan), arti ayat itu, yaitu menutupi penglihatan

mereka sebagaimana mabuk menutupi akalnya.

Ada juga yang mengatakan bahwa makna 5X) adalatr

menutupi, sebagaimana tadi diulas. Contohnya yaitu Lngkapan Aus

bin Hijr berikut ini:

e;u. l) dk',4' i:rr| {$ e i,:rtt
*Aht lalui suatu malam tanpa tidur, namun bebas dan tidak pula

menutupi."

An-Nahhas berkata, "Pendapat-pendapat tersebut saling

berdekatan."

6ii;;itr'* $. gat,t an twmi adalah orang-orang yang kcna

sihi). Mereka menambatri perkataan mereka: W"4 55i.
Qtandangan kamilah yang dikaburkon), kemudian menyatakan bahwa

mereka disihir oleh Muhammad SAW. Ini mengandung penjelasan

tentang pembangkangan besar mereka, karena ketika mereka melihat
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tanda yang semestinya membuat mereka beriman kepada,g.lralq para
malaikat-Nya" kitab-kitab-Nya, dan rasul-rasul-Nya, justru mereka
mengaku bahwa pandangan mereka dikaburkan sehingga tidak dapat
melihat dengan sesungguhnya, seperti kondisi mabuk, atau akal
mereka telah disihir sehingga pandangan mereka tidak benar. orang
yang pembangkangannya mencapai titik ini tidak akan berguna
nasihat apa pun baginya, dan tidak dapat menerima pembuktian apa
pun.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firman-Nya,

*41 et); utt, ([surahJ ini adalah [sebagian dariJ ayat-ayat At
Kitab [yang sempurnaJ), dia berkata, "Maksudnya adalatr Taurat dan
lnjil."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Ar M,ndzir, dan Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan tentang firman-Nya, yid! Lg:, alr-,,([SurahJ
ini adalah [sebagian dariJ ayat-ayat Ar Kitab fyang sempurnaJ), dia
berkata, "Maksudnya adalatr Kitab-Kitab sebelum Al eur.an. ;{"t,
# @* [ayat-ayatJ Al eur'an yang memberi penjelasan), yakni
meqielaskan, dan Allah yang menunjuki serta membimbing.,,

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas,ud,
dan satrabat Nabi SAW lainnyq mengenai firman-Nya, .o-51 ,r; tS
i#i lj'( j'ViL(orang-orang yang lca/ir itu seringkali [nanti di

akhirqtJ menginginkan, hiranya mereka dahulu [di dunial menjadi
orang'orang muslim), mereka berkata, "Dalam perang Badar, ketika
leher orang-orang musyrik ditebas lalu ditampakkan nereka kepada
mereka, mereka berharap diri mereka adalah orang-orang yang
beriman kepada Muhammad SAW.',

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, mengenai ayat ini,
dia berkata, "Ini mengenu jahanammiwn [orang-orang yang pernatr
dimasukkan ke dalam nerakal, yaitu ketika melihat diri rnereka keluar
dari neraka."
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Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, Hannad bin As-Sariy

dalam Az-Zuhd, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Al Hakim, dan dia

menilainya shahih, serta Al Baihaqi dalam Al Ba'ts wa An-Nuryur,

dari Ibnu Abbas, ,dia berkata" "Allah terus memberi syafa'at dan

memasukkan [ke surga], serta memberi syafa'at dan mera]rmati,

hingga berfirman, 'Barangsiapa muslim, maka dia masuk surga'.

Itulah firman-Nya, -6iti llg i ViA 'r-$ '"i (1, lorang-orang
yang lrnfir itu seringlali [nanti di akhiratJ menginginkan, kiranya

merelra dahulu [di dunial menjadi orang-orang nuslim).

Ibnu Al Mubarak dalam Az-Zuhd,Ibnu Abi Syaibah, Ibnu

Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Al Baihaqi dalam Al Ba'rs meriwayatkan

dari Ibnu Abbas dan Anas, batrwa keduanya membicarakan tentang

ayat: t$i lj'( i ViA iii 4'i- (12 lorang-orans yans kalir rtu
seringlrali [nanti di al;hiratJ menginginkan, kiranya merelca dahulu

[di dunial menjadi orang-orang muslim),lalu keduanya berkata, 'llni
karena Allah menghimpun orang-orang yang bersalatr dari kalangan

muslim dan musyrik di dalam neraka. Orang-orang musyrik berkat4

'Tidaklah berguna bagi kalian ftalangan muslim).apa yang dulu kalian
sembatr'. Allah pun marah untuk orang-orang muslim, maka

mengeluarkan mereka dengan fadhilah datrahmat-Nya'."

Ath-Thabarani dalam Al Ausath dan Ibnu Mardawaih
meriwayatkan dengan sanad yang dinilai shahih oleh As'Supthi, dari
Jabir bin Abdullah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

tf }i,r 
"G, 

11 ,,8t e o;K ry/", oirA il o Le Lt

'u *'& 6 61 tt ,:oit$ l,rtt "Fl 
'lX'; ,t;k

)6t'u?nr6.e'l\t*; Gal:lo '€t &p
(Sesungguhnya ada sejumlah orang dari umatht yang diadzab

lrarena dosa-dosa merela, maka mereka berada di dalam neraka
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selama yang dikehendaki Allah untuk berada di sana. Kemudian
merelw dicela oleh ormtg-orang musyrik dengan berkata, 'Kami tidak
melihat apa yang dulu lcalian percayai itu berguna bagi tralian.u oleh
lrarena itu, tidak seorang mtmahhid pun kecuali Altah
4e nge luar kanny a dar i ner e ka).

Rasulullah SAW lalu membaca: lj,g i ViL i2$i 
4,;3,

ti{i (Orang-orang yang ka/ir itu seringkati [nanti di affitiratJ
menginginkan, kiranya mereka dahulu [di dunial menjadi orang-
orang muslim).

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Ashim dalam As-Sunnah,
Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani, Al Hakim, dan dia
menilainya shahih,Ibnu Mardawaih, serta Al Baihaqi, dari Abu Musa
Al Asy'ari, menyerupai ifu.

Ishaq bin Ratrwaih, Ibnu Hibban, Ath-Thabarani, dan Ibnu
Mardawaih juga meriwayatkan serupa itu dari Abu Sa'id Al Khudri,
secara marfu'.

Hannad bin As-Sariy, Ath-Thabarani dalam Al Ausath, dan
Abu Nu'aim, juga meriwayatkan serupa itu dari Anas secara marfu,.

Mengenai ini, masih banyak hadits-hadtis lain yang
menyebutkan tentang sebab turunnya ayat ini.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Zaid, menge1ni
firman-Nyq ti,'::-s IJLU iSii (Biarkanlah meretca [di dunia iniJ
malran dan bersenang-senang), dia berkata, "Maksudnya adalah
orang-orang kafir."

Dia juga meriwayatkan dari Abu Malik, mengenai firman-
Nya, iiji (biartranlah merelui),dia berkata, '.Maksudnya udutuh |p
gi& {Ui*t urrtah mereka)."

Ibnu Jarir meriwayatkan darr Az-Ztthi, mengenai firman-Nya,
lriri5-1136A -i/, a #V Qidak ada suatu ,** pu, yang dapat
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mendahului ajalnya, dan tidak [putal dapat mengundurkanftryafi, dra

berkata, 'oMenurut kami, bila ajalnya telah tiba" tidak dapat

ditangguhkan dan tidak pula dimajukan. Adapun bila ajalnya belum

tiba, Allah dapat menangguhkan atau memajukan sesuai kehendak-

Nya."

Saya (Asy-Syaukani) katakan: Perkataan Az'Z.;fnri tersebut

tidak ada arahnya dan tidak ada landasannya.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, mengenai firman-

Nya: f$ * 3$ ,s$l $k (hai orang yang diturunkan Al Qur'an
tcepadanya), dia berkata, *Y$l disini adalah i,iriir 1ar Qur'an)."

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

Hatim meriwayatkan dari Mujatrid, mengenai firman-Nya, ifii Y

l{U" Sy-i{affl (Kami tidak menurunkan malaikat rnelainkan dengan

benar [untuk memb,a'na adzab), dia berkata" "Dengan membawa

risalatr daradzab.)'

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, mengenai

firman-Nya, $rSl tlyl}( \1j (dan ttadalah mereka t{cttka ttu dtbert

tangguh), dia berkata, "Bila malaikat telah turun, mereka tidak

ditangguhkan lagi untuk diadzab."

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

Hatim meriwayatkan dari Muj atrid, mengenai fi rman-Ny a,'olaL :i (y
(dan sesungguhrrya Kami benar-benar memelihararrya), dia berkata,

"Maksudnya adalah, di sisi Kami.'

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya" Aflfi & i,
(lrepada umat:umat terdahulu), dia berkata, "Maksudnya adalatr fil
;hljt i (umat-umat terdatrulu). "

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Anas, mengenai firman-

Nya, '4i6i$ v$ A I{35 AfK (demikianlah, Kami memasukkan
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[rasa inglrar dan memperolok-olokkan itu]) Iw dalam hati orang-
orang yang berdosa), dia berkata, ..Maksudnya adalatr, Kami
memasukkan kesyirikan ke datam hati orang-orang musyrik.,,

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al ,Mundzir dan Ibnu Abi
Hatim juga meriwayatkan seperti itu dari eatadatr.

[Sfl11y1az.zaq, Ihnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir juga
meriwayatkan seperti itu dari Al Hasan.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-Nyu, ':r2,, ifr $
ii;<li go" sesungguhrrya telah berlalu sunnatullah terhadap orang-
orang dahulu), dia berkatq "Maksudnya adalah bencana-bencana
Allah terhadap umat-umat terdatrulu.,,

- Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundir meriwayatkan dari Ibnu J.rrij,
mengenai firman-Nyq i)HX- +il:rti,(lalu mereka terus-menerus naik
kc atasnya), dia berkata: Ibnu Abbas berkata, "para malaikat pun
terus-menerus naik, lalu orang-orang yang tidak beriman itu melihat
para malaikat itu, maka orang-orang itu berkatu, M SSt Gy
(sesungguhnya pandangan kamilah yang dilcaburrran), yakni orang-
orang Quraisy mengatakan itu.

Abdtxrazz,aq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai ayat, dia berkata,
"Maksudnya adalah, seandainya Karni membtrkakan suatu pintu di
antara pintu-pintu langit, maka malaikat terus-menerus naik ke sana,
pergi dan pulang saling bergantian, lalu orang-orang musyrik berkata,
'sesungguhnya pandangan kami dikaburkan dan disamarkan terhadap
kami, bahkan sesungguhnya karni telatr disihir'.,,

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, .dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari Mujatrid, bahwa M s9 Qtandangan lwmitah
yang di trabur tran) maksudnya adalatr ditutupi.
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Ibnu Jarir juga.meriwayatkan serupa itu dari Qatadatr, dia

berkata, ..Barangsiapa membacanya: 's';3, dengan talrlrlif (tanpa

tasydi\,berarti memaksudkan Uri (disihir)."

Wu*4 ;Al ,tw;.- i;r3

,.4#&n
,6; & n W.6fi 'qfi W.t6V q$r f;JV @

l./zr_.J

't*fril
';t#W'iit'{*r-91:3,liAt"'15

6*3\tis56fr

'cj

@

Wawx;fr'g|i;tv$y

€;'ffif,tr31'*\ifi,

igrtlj",*#uV€}6jrS
z) /.|az /, . ,t

-ll+r+,
@p&n;w-

"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan gugusan bintang-

bintang di tangit dan Kami telah menghiasi langit itu bagi orang-

orang yang memandang(nya), dan Kami meniaganya dari tiap-tiap

syetan yang terkutuk, kecuali syetan yang mencuri-curi (berita)

yang dapat didengar (dari malaikat) lalu dia dikeiat semburan api

yang terang. Dan Kamitetah menghampatkan bwni dan

menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami twnbuhkan

padanya segala sesuatu tmenurut ukuran Dan Kami telah
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menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan
(Kami menciptakan p ula) makhluk-makh tuk y ang kamu s e kali-kali

bukan pemberi rezeki kepadanya Dan tidak ada sesaatu pun
melainkan pada sisi Kamilah khazanahnya; dan Kami tidak

menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu Dan Kami
te lah meniup kan angin untuk mengawinkan (t umb uh-tumb uh an)

dan Kami turunkan hujan dari langit, ralu Kami beri minum kamu
dengan air ita, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya
Dan sesungguhnya benar-benar Kamilah yang menghiduphan dan
mematikan dan Kami (pulalah) yang mewarisi. Dan sesungguhnya
Kami telah mengetahui orang-orang yang terdahulu daripadamu

dan sesungguhnya Kami mengetahui puta otang-orang yang
ter kemudian (darip adama). ses ungguhnya Tuh anmu, Dialah yang
akan menghimpunkan mereka sesungguhnyaDia adalah Maha

Bijalrsana lagi Maha Mengetahui;, (e.. AI Hijr [15]: 16-25)

setelah Allah menyebutkan perihal kekufuran orang-orang
kafir beserta ketidakberdayaan mereka dan berhala-berhala mereka,
Allah'lalu menyebutkan kekuasaan-Nya yang luar biasa dan ciptaan-
Nya -yang indatr untuk dijadikan bukti akan keesaan-Nya. Allah
berfirman, (.dj ,iAl 6. W; fi3 (Dan sesungguhnya Karni telah
menciptalcan gugusan bintang-bintang di tangit). rita jr;rir Jaari
lafa,fr rliill bermakna itrdr @enciptaan), maka lafazh ;gt t"rya,
dengannyq dan bila bermakna Mt (menjadikan), maka lafazh JAt
sebagai lchabar-nya. Menurut batrasa, L;1, adalatr istana, namun di
sini maksudnya adalatr tempat beredanrya matahari, bulan, bintang,
dan planet-planet, dan itu ada dua belas, sebagaimana telatr dibtrktikan
oleh penelitian. Bangsa Arab menggunakan pengetahuan tentang
bintang-bintang dan tempat-tempat peredarannya untuk menenfukan
aratr jalan, perhiturgan waktq masa subur dan masa paceklik.
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I

Mereka juga mengatakan bahwa jumlah,goryt* bintang-

bintang ada dua belas, dan nama-namanya adalatr: #,rJl (aries/domba

jantan), Tj:t (taurus/banteng), it:;'i#r (gemini/si kembar), 'oy1'
(cancer/kepiting), li.li tf.oltingu), ii;l;r (virgo/gadis), i'r#r
(ibra/timCangan), '?"A (scorpio/kalajengking), ',-rtn'

(sagitaxius/pemanatr), ,-t.l+il (capricorn/karnbing jantan), llt
(aquarius/pembawa air), b,ji, @isces/ikan). Setiap tiga darinya

berada pada salah satu unsur daxi keempat trnstg tabiat yang

mempengartrhi ilmu ini.

Mereka menyebulkan, 'S:;,lt (aries/domba jantan), '6!i
(leo/singa), dan Li,lt (saeitarius/pemanah) sebagai unsur api; ]ii!r
(taurus/banteng),'eiilJr (virgo/gadis), dan,.r*oir (capricornlkambing

jantan) sebagai unsur tanah; it1;St (gemini/si kembar), itr;4ir

(libra/timbmgm), aan lSlr (aquarius/pembawa air) sebagai unsur

udara; aan l6jll (cancer/kepiting), qyuir, (scorpio/kalajengking) dah

'o i, (pisces/ikan) sebagai unstr air.

Asal pengertian gtl, adalah ,liiirl, (muncul; tarnpak),

contohnya: W; sri)4.afj)t tl @u t" itu muncul 
-menampakkan

diri- dengan menampakkan perhiasannya).

Al Hasan dan Qatadah berkata" "Uit adalatr i,iJr (bintang-

bintang), lantaran penampakan ilan ketinggiannya."

Ada.juga yang mengatakan bahwa itu termasuk tujutr'planet

yang mengelilingi matahari, demikian yang dikatakan oleh Abu

Shalih.

Ada juga yang mengatakan batrwa maksudnya adalah istana-

istana dan rumah-rumatr di langit yang dijaga.

Dhamir pada r'f1;'i kembali kepada langit, yakni, dan Kami

telatr menghiasi langit itu dengan matahari, bulan, planet-planet, dan

gugusan bintang-bintang bagi orumg-orang yang memandangnya, atau
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bagi orang-orang yang memikirkannya dan mengambil petajaran

darinya untuk mendapatkan bukti-bukti. Demikian pengertiannya bila

.rii3r di sini bermakna penyimpulan.

Wet4 (dan Kami menjaganya) maksudnya adalatr langit itu,

# # $62@ari tiap-tiap syetan yang tertutuk).

Abu Ubaidah berkata, "'e.'.), maksudnya adalah lj;.Jiur',.hr"lt
(yang dilempari dengan bintang-bintang), sebagaimana firman-Nya,

,,Li\Y|) (Alat-alat pelempar syetan). (Qs. Al Mulk [67]: 5). Secara

bahasa, lo.'}, artinya ,tt rJu. U:jt (pelemparan dengan batu),

kemudian digr.rnakan untuk makna kutukan (laknat), pengusiran, dan
penjauhan, karena pelemparan dengan batu mengindikasikan makna-
makna ini."

'g e;;l ,i \ (Kecuali syetan yang mencuri-curi [beritaJ
yang dapat didengar fdari malailatJ) adala]r pengecualian

bersambung, yakni: '#t '0,fut'ry, ll (<ecuai dari syetan yang
mencuri-curi [berita] yang dapat didengar). Bisa juga pengecualian ini
terputus, yat<.ni: '$:"'lt'*9Ot ,y "$l 

(akan tetapi syetan yang mencuri-
curi [berita] yang dapat didengar).

",# 4V4 f,fr (Latu dia ditreiar semburan api yang terang)
maknanya adalah, Kami menjaga langit dari para syetan yang hendak
mendengar sebagian wahyu dan lainnya, kecuali dari syetan yang

mencuri-curi berita, maka sesunggtrhnya syetan itu dikejar oleh
semburan api sehingga membr.muhnya atau menggagalkannya.

Makna l$e uaa"ndiikuti dan dikejar.

'./6Jl adalatr kobaran atau nyala api yang membara,

sebagaimana firman-Nyu, 6 yb(Sutuh api). (es. An-Naml [27!:7)

Dzu Ar-Rumatr berkata:
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'' :' 't f;'rkea-# :t €. +
"seolah-olah itu adalah bora api padaiejak lfrit,"

-{{i, (yang juga berati bintang; planeQ disebut l(r lantaran

kilauannya yang menyerupai api. l

dr-djr artinya yang tampak jelas basl orang-orang yang

melihatrya.

Al Qurttrubi berkata: Ada perbedaan pendapat, apakah

semturan api itu mematikan? Ibnu Abbas mengatakan bahwa bola api

itu hanya melukai, membakar, dan melumpuhkan, tidak sampai

membunuh. At Hasan dan sejumlah lainnya mengatakan batrwa bola

api itu mematikan. Berdasarkan pendapat ini, maka ada dua pendapat

mengenai matinya mereka dengan bola api itu sebelum

menyampaikan berita yang dicuinya kepada jin:

Pertama, mereka mati sebelum menyampaikan berita yang

mereka curi dengar kepada selain mereka, maka berita-berita langit

tidak pemah sampai kecuali kepada para nabi, maka terputuslah

perdukunan

Kedua, mereka terbunuh setelah menyampaikan berita yang

mereka iuri kepada gotongan jin. Ini perkataan Al Mawardi.

Selanjutnya Al Hasan mengatakan bahwa pendapat pertama

lebih benar

Lebih jauh ia mengatakan terjadi juga perbedaan pendapat,

apakatr lemparan boia api itu terjadi juga sebetum diutusnya Nabi

SAW? Mayoritas mengatakan '7d', sedangkan sebagran kecil

mengatakan "tidak' kecuali setelah diutusnya Nabi SAW.

Az-7-anaj berkata, "Pelemparan bola api terurasuk tanda-tanda

yang terjadi setelah kelatriran Nabi SAW, karena para penyair dahulu

tidak pernatr menyebutkannya dalam syair-syair mereka."
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Mayoritas ulama berkatq t'Kami melihat jatuhnya bintang-

bintang, maka boleh jadi itu sama seperti yang kami lihat, kemudian

menjadi api yang mengejar syetan. Bisa juga dikatakan bahwa mereka

dilempari dengan semburan api di angkasa, lalu terlihat oleh kita
bahwa itu adalatr bintang yang bergerak."

(63'i Jl5,1t (Dan l{ami telah menghamparkan bumi)

maksudnya adalah 6W$ 6Ut{ 6ami telatr bentangkan dan

hamparkan), sebagaimana firman-Nya, -ti{' 6y' G ffi (Dan bumi

sesudah itu dihamparkan-Nya). (Qs. An-Naazi'aat [79]: 30) Oj{lj
$3rgiji'",1,,{ Wj (Dan burni itu Kami hamparkan; maka sebaikiaik

y'ang menghamparkan [adalah Kami). (Qs. Adz-Dzaariyaat [51]: a8).

Ini mengandung sanggatran pendapat yang menyatakan bahwa bumi
itu seperti bola.

'q, W. UrfrS (Dan menjadikan padanya gunung-gunung)

maksudnya adalah gunung-gunung yang kokoh, agar tidak
menggerakkan paru penghuninya. Penjelasan tentang ini telah

dipaparkan dalam surah.Ar-Ra' d.

4ii ,* &*W.6{V (Dan Kami tumbuhlwn padanya segala

sesuatu menurut uhtran) maksudnya adalah, Kami tumbuhkan di
butni segala sesuafu dengan ukuran tertentu. Ini diungkapnkan dengan

kata wazn, karena merupakair ukuran/kadar yang dengannya bisa

mengenali segala sesuatu. Contohnya adalah ungkapan penyair berikut
ini:

"Sebelum bertemu kalian, sungguh aht memiliki kchtatanyang ada
pada diriht, setiap lawan ada kadmnya."

Ada yang mengatakan bahwa rralara giii adalah ?tr
(terbilang).

Xt:H fGJ,',F.n* i| ri'J14ru.J:r*i
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Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya 311ii (erhitung).

Maksudnya, segala penetapan, penciptaan, dan pengadaan.

Ada yang mengatakan bahwa dhamir'nya (yakni pada W.

lpadanyal) kembali kepada gunung-gunung, yakni, Kami tumbuhkan

pada gunung-gunung ittr segala sesuattr menurut ukuran, berupa eil1as,

perak, tembaga, timah, dan serupanya.

Ada juga yang mengatakan bahwa y(:tr malsarrya menurut

timbangan hikmah dan menurut kadar keburuhan.

Ada juga yang mengatakan bahwa 'ttii'tSt adalah

ditetapkan menurut ukuran baiknya, sebagaimana dikatakan:

i :37 y *eartinya perkataan yang baik.

,Ei q K (li{: (Dan Kami telah meniadikan untulanu di

bumi lreperluan-fteperluan hidup), yang dengan itu kamu bisa hidup,

yaitu berupa makanan, minuman, dan semua penghidupan.

Ada yang mengatakan batrwa itu adalah pakaian.

Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah keluasaan untuk

mencari sebab-sebab rezeki sepanjang hidup.

Al Mawardi mengatakan batrwa pendapat yang teraktrir itulah

yang benar. Tapi menurut saya, pendapat pertamalah yang lebih benar,

contohnya ucapan Jarir berilut ini:

yang

?rrr

qi;Jtt flurd.i:r JJi
t

)I*.; #
"Penghidupan kcluuga Zaid dan orangyang bersamaht telah

memb ebaniht dengan roti dan daging."

'o-W"'i 'F ;ij (Dan [Kami menciptakan putal makhluk-

malrhluk yang fuirnu sekali-kali bulcan pemberi rezeki lcepadanya) di-

' athf-lr,ankepada,NJ (kepeiuan-keperluan hidup), yatari: pJ'<i tr.;lt+'athf-lr,ankepada ,NJ (kepeiuan-keperluan hidup), yakni: '€ wai
AIr.'i '# ii hl (a* Kami menciptakan pula unhrtcrnu maklrluk-

makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya),
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yaitu malaikaL jin, dan anak-analq yang sesun;gubnya Allahlah yang

memberi rezeki kepada merekq walaupun sebagian harnba mengira

bahwa dialah yang memberi rezeki kepada mereka karena alasan

mendapatkan penghidupan sendiri.

Bisajuga di-'athf-kankepada posisi fi pmnmz), yakni: di*
?fi t+t d!t.'i '€i d. Wi ,.iiti' W F5 to* Kami telatr

menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup dan telatl

Kami jadikan pula bagi makfiltrk-makhluk yang kamu sekali-kali

bukan pemberi' rezekinya di sana), yatari mereka yang telatr

disebutkan itu, dan ini mencakup binatang dengan berbagai jenisnya.

Tapi dhamir ini tidak boleh di-'athlty* kepada majrur pada K,
karena menurut mayoritas ahli, itu tidak boleh kecuali dengan

mengulang jar. Adajuga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah

binatang buas.

$tfuu{l,;j, d.bb (Dan tidak ada sesuatu pun melainkan
pada sisi Kamilah Htazanafurya), partikel i:r1 sebagai nafi @arttkel
yang meniadakan), dan U, sebagai tambahan untuk penegasan.

Redaksi ini bersifat umum karena adanya latazh naHrah (indefrnitif)
pada lingkup penafian dengan tarrbahan $yarg disertai lafazh .fr,
yang bisa mencakup segala sesuatu yang bisa berlaku pada setiap

individunya.

Jadi, ini menur{ukkan ba}rwa segala sesuatu itu khazanatrrya'
di sisi Allah, tidak ada sesuatu pun yang keluar darinya. ',lr,t:fl, adalah

bentuk jamak dari 'Utl t&r;f, yuito tempat menyimpan segala sesuatu

yang berharga. Disebutkannya ',1.r:fl, sebagai perumpamaan tentang

kekuasaan-Nya terhadap segala yang ditetapkan. Maknanya yaitu,

segala kemungkinan dan kepemilikan dikeluarkan-Nya dari ketiadaan

kepada keberadaan dengan ukuran yang dikehendaki-Nya.

Mayoritas mufassir mengatakan batrwa makzud ayat ini adalatr

hujan, sebab hujan merupakan alasan rezeki dan penghidupan.
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Ada juga yang mengatakan bahwa ',9:fJ'adalah 'gAl,.Ji. ftrurci-
hmci), yakni tidak ada sesuatu pun kecuali kunci-kuncinya ada pada

Kami di langit. Pemaknaan yang lebih tepat adalah yang kami

sebutkan, yaitu umum untuk segala yang ada, bahkan sesuatu itu bi-sa

juga untuk sebutan yang tidak ada dengan perbedaan pandangan yang

telah dikenil mengenai ini.

,,fr * Jy 'iS: ft (Dan Kami tiiak menurunkannya

melainlcan dengan uhtran tertentu) maksudnya adalah, Kami tidak

menurunkannya dari langit ke bumi. 'Atau, Kami tidak

mengadakannya untuk para hamba, melainkan dengan trkuran tertenfu.

i'.riir aa*an ]''.+l' ftadar/ukuran). Maknanya yaihr, Allah SWT

tidak mengadakan sesuatu pun dari hal-hal tersebut bagi para hamba-

Nya kecuali pengadaan itu dengan ukuran tertentu, sebagaimana

dengan kehendak,Nya, sesuai kadar kebutuhan para harnba terhadap

hal-hal tersebut, sebagaimana difirmankan Allah SWT, )if J5.53
*$. g 

,-r,, !i* {$ ,61 O W -:tQ. 'a$l loa iitratau Attah

melapanglran rezeH kepada hamba-lwmba-Nya tentulah mereka okan

melampaui batas di mula bumi, tetapi Allah merutrunkan nPa yang

dttcehendaki-Nya dengan uhran). (Qs. Asy-syuuraa V2!: 27)

Penurunan tersebut ditafsirkan dengan pemberian, penciptaan,

dan pengadaan, yang maknanya saling berdekatan.

$$ft (dan Kami tidak menurunkannya) di-'athf-Y.ankepada

kalimat yang diperkirakan, yakni, dan tidak ada sesuatu pun kecuali di

sisi Kamilah kfuuanah-kfiazanahnya, diantaranya ada yang Kami

turunkan dan ada yang tidak Kami turunkan. Atarq kalimat tersebut

berada pada posisi naslwb sebagai haal $etenngan kondisi).

An 'C$ eft (Dan Komi telah meniupkan angtn intuk

mengawrYnlran [tumbuh-tumbuhon) dt-'athf-kan kepada q'$ (W
,# (dan Kami telah menjodikan untuhnu di bumi keperluan-

kcperluan hidup).
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Hamzah membacanya: cjt, dengan bent'k tunggal,
sedangkan yang lain membacanya, '€)\dengan bentuk jamak.

Berdasarkan qira'ah Hamzatr, maka huruf laam pada {}t
menunjnlftan jenis.

Al Azhari berkata, 'Allah menjadikan angin unttrk
mengawinkan, karena angin itu membawa awan, yalari
memindatrkarurya dan mengarahkannyq kemudian membawanya dan
menurunkarulya. A[ah swr berfirman, {6t(a jjfrr+t* (hingga
apabila angin itu telah membowa awan nendung). (es. Al A'raaf [7]:
57), yakni 'db (membawa). Disebut gf iirl (unta bunting) artinya
bila dia mengandung janin di dalam perutnya.,,

Demikian juga perkataan Al Farra dan Ibnu eutaibah.

Ada juga yang mengatakan bahwa Af bermakna W
(menyerbuki/membuatri).

Ibnu Al Anbari berkata, "Orang Arab biasa mengatakan J$l
Jtq'At:$r ttanaman itu tumbuh, dan itu disebut t,mbutran [sayur]),
yalcni: M (yang murcul), dan maloranya adalah, angin itu
mengawinkan pepohonan, yakni dengan kekuatannya.',

Ada juga yang mengqtakan bahwa makna ($ adatah g c,'t1i
(memiliki penyerbukan).

Az-Zajjaj berkata, "Maknanya, yat irrli lmemiliki peratran),
karena angin itu mengurnpulkan awan dan mencurahkannya,
sebagaimana mencurahkan penyerbukan. Dikatakan batrwa "gt,
artinya ft :i (memiliki tombak/lembing), ii arrinya cr.l :s(bersusu;
memililii susu), durgartinya "fr i(pemilik buatr lnrina).,,

Abu Ubaidah berkata, "'d i|>ri 6rciantan; yang
menyerbuki)."

Dia menganggapnya sebagai bentuk jamak dai. l^it, (yang
menyerbuki)
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Ayat tersebut menyerupakan angin yang membawa air dengan

orang yang hamil, serta menyerupakan penyerbukan pohon dengan

pembuatran kehamilan.

Ai [3] lrt tiS g* Kami turunkan huian dari tangit)

maksuilnya adalah dari awan. Semua yang-ada di atas kalian'dan

menaungi kalian adalah l; ltangiq cakrawala)

Ada juga yang mengatakan bahwa malananya adalah * b
,ti.LJt ldari aratr langit). Maksud air di sini adalah air hujan.

lK(#r (Lalu Kami beri minum kamu dengan air itu)

maksudnya adalah, Kami menjadikan hujan itu untuk memberi kamu

sekalian minum dan untuk ternak-ternak, serta tanah ladang kalian.

Abu Ali berkata, "Dikatakan ;(Jri'n#l.apabila aku memberinya

air yang mengenyangkannya, Aan r? 'r*)l arfinya aku menjadikan

sungai itu sebagai minumannya. Berdasarkan pengertian ini, maka

pengertian t gt:*l,Ulebih mendalam darip ada q,krg; }'

Ada juga yang mengatakan bahwa aa a^jlf artinya suma

(yakni memberi minum).

'4y4 :i .5 V3 @an setrali-kati butrantah kamu yang

menyimpannya) maksudnya adalah, tempat penyimpanannya bukan

pada kalian, akan tetapi tempat penyimpanannya ada di sisi Kami, dan

Kamilah yang menyimpannya.

Allah SWT pun menafikan dari mereka yang ditetapkannya

unhrk Diri-Nya, fi;V fir+ {t {} i"b @*, tidak ada sesuatu pun

mel ainlran pada s i s i Kamilah lchazanahnya) .

. Suatu pendapat menyebutkan bahwa maknanya adalah, kalian

bukanlah yang menyimpannya setelah Kami menurunkarulya kepada

kalian. Kalian tidak mampu menyimpannya di sumur-sumur, sungai-

sungai, dan sumber-sumber mata air, akan tetapi Kamilatr yang
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menyimpannya di semua ihr untuk meqiadi simpanan bagi kalian saat

membuhrhkannya.

L;; .,i i# EV (Don sesungguhrva benar-benar Kanitah'
yang menghi&rykan dan mematikan) makzudnya adalah, Kamilah

yang mengadakan kehidupan kepada para rnakfiluk, dan Katni
mengambilnya saat Kami menghendaki, sebagai pembuktian

kesempurnaan kekuasaan Allah, dan Dia memang Maha Kuasa trntuk

menghidupkan dan membangkitkan kembali, serta memberi balasan

kepada para hamba-Nya seguai hak mereka dan sesuai kehendak-Nya.

Oleh karena itu, Allah berfirman, 63rfi ipi @* Kami

[pulalahJ yang mewwisi), yakni mewarisi buni dan semua

penghuninya, karena Allah SWT tetap abadi, sedangkan para

makhluk-Nya fana. Allah Maha Hidup dan tidak pematr mati, yang

senantiasa kekal dan tidak pernah berhenti keberadaan-Nya. 35";$
,$fV q#i (Padakal Altahtah yang mempusakai [memptnyaiJ
langit danbumi). (Qs. Al Hadiid [57]: 10)

, a )a ^..-a -aa-#" i#*il W fi (o* sesungguhnya Kami telah

mengetahui orang-orang yang terdahulu daripadama). Hunrf laam'di
sini adalatr partikel kata sumpalt, sebagaimana htrruf laam pada W
'aif$ fi$ gan sesungguhnya Kami mengetahui pula orang-orang

yang terlrcmudian [dari padamr,r//, maksudnya adalatr yang lebih dulu
lahir dan matinyq serta yang lebih belakangan latrir dan matinya.

Ada yang mengatakan batrwa maksudnya adalatr yang lebih
dulu ketaatannya dan lebih belakangan ketaatannya.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah, yang lebih
dulu dalam mengikuti peperangan dan yang lebih belakangan.

Ada juga yang mengatakan bahwa makzud 'qrnilS\ (orang-

orang yang terdahulu) adatah orang-orang yang mati, sedangkan
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matrsud iri;fi (orang-orang yang terkcmudian) adalatl orang-orang

yang hidup.

Ada yang mengatakan bahwa 'W191 (orang'orang yang

terdahutu) adalah umat-umat yang lebih dulu ada daripada Umat

Muhammad SAW, sedangkan malsud iU{*ft (orang-orang yang

terkemudian) adalah umat Muhammad SAW.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud i$1#l (orang-

orangyang terdahulu) adatah orang-orang yang gugur di medan jihad,

sedangkan malcsud 'AilA (orang-orang yang terkcmudian) adalatr

yang tidak mati.

W'i "$ L$ {srtunssrrhnya Tuhanmu, Dialah yang akan

menghimpunftan merelca) maksudnya yaitu, Dialah yang menguasai

itu dan Yang Maha Kuasa atasnya, tidak ada selain-Nya" sebagaimana

ditunjukkan oleh dhamir fasht 6rakni -l). l"i menunjukkan bahwa

Allah SWT akan mengganjff orang yang berbuat baik dengan

kebaikannya, dan orang yang berbuat buruk dengan kebgrukannya,

karena itulah maksud dari penghimptrnan.

& iES $esungguhnya Dia adalah Maha Biiaksana)

maksudhya adalah yang memberlalorkan segala urusan sesuai hikmah-

Nya yang sempurna. '

'$ (laSi Maha Mengetahui) maksudnya adalah, yang ilmu-

Nya meliputi segala sesuafir. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari-

Nya. Tentunya Dz,at yang demikian itu memiliki kekuasaan yang

sempurna terhadap segala sesuatu yang dicaktrp oleh ilmu-Nya, dan

pada itu semua berlaktrlah hulom Allah SWT, yang tidak ada

sesembahan yang haq selain Dia-

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firman-Nyq {At AW|;i$
(i) @o" sesungguhnya Kami telah menciptakan gugusan biniang'
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bintang di latgit), dia berkata, lMaksudnya adalah vrt:f (bintang-
bintang)."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan seperti itu
dari Qatadah.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu shalih, dia berkata
"Maksudnya adalah iV), *rfir @intang-bintang besar).,,

-Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dari Athiryatr, dia berkata,
'Maksudnya adatah istana-istana di langit yang ada penjaganya."

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari Qatadah, dia berkata, ,,'rr'rjt adalah LifJit (yang
terlaknat; terkutnk). "

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,"
mengenai fimran-Nyq '&1 oirl y$y"Kectalt syetanyang mencuri-
curi (berita) yang dapat didengar (dari mataikat)," dia berkata,
*Malcsudnya adalatr hendak mencuri-curi dengar, seperti firman-Nya,'lfrll J* i|{y gfan tutapi barangsiapa [di antara merelcal yang
mencuri-curi [pembicaraanJ).,' (es. Ash-Shaaffaat [37]: l0)

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Adh-
Dhahhak, dia berkata: Ibnu Abbas mengatakan bahwa bola api itu
tidak membunuh, tapi membakar, melumpuhkan, dan melukai.,,

Ibnu Jarir dan Ibnu AI M,ndzir meriwayatkan darinya,
mengenai firman-Nya, iifi ,& & * Q-(Jlb @"" Kami tumbuhtran
padanya f"glo sesuatu menurut uhtran), dia berkat4 *Maksudnya

addah lJii (yane diketatrui).,'

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan darinyq # ,$ & -
(segala sesuotu menuntt uhtran),yul-i /i (dengan ula,an).

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi l{atim meriwayatkan dari Ibnu z*rid.,

dia berkata, 'Maksrrdnya adalah segala sesuatu yang ditimbang.',
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Abd bin Humaid, Ibnu Al Mturdzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ikrimah, dia berkata, "Gunung-gunung tidaklatt

tumbuh seperti halnya batu."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firman-Nya,',igi, 5'F'"i3
(dan [Kami menciptakan pulal malchluk-malchluk yanb lcamu sekali-

lrali hutan pemberi rezeW kepadanya), dia berkata, o'Maksudnya

adalah hewan dan binatang ternak."

Mereka meriwayatkan dari Manshur, dia berkata, "Maksudnya

adalah binatang buas."

Al B,az-zar, Ibnu Mardawaih, dan Abu Asy-Syaikh dalan Al

Azhamah meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah

SAW bersabda,

"Khazanah Allah adalah kalam'Nya. Apabila Allah

menghendaki sesuatu, maka Dia berkata kcpada-Nya, 'Jadilah', maka

diapun jadi."25

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, mengenai firman-

Nya, ii{? $*- $ylmelainkan pada sisi Kamilah Htazanahnya)', dia

berkata, "Maksudnya adalah l<husus hujan."

Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan serupa ihr dari Mujahid.

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, dia berkata, "Hujan tidak pernatr berkurang semenjak Allah

menurunkannya. Hanya saja kadang hujan turun lebih banyak pada

E Dha'iq
Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (21549), dan dia berkata, "Hmya

diriwayatkan oleh Aghhb, namun dia tidak kuat.'
Disebutkanjuga oleh Al Albani dalamDha'ifAl Jarni'Q824), dan di menilainya

dha'tf.
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sisi belahan bumi yang satu daripada belahan bumi lainnya. Allah
berfirrnan: rfr i+ Jy A$ tS (dan Kami tidak menurunkannya

melainlran dengan uhtran tertentu)."

' Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata" *Tidaklah suatu tahun

lebih banyak hujannya dari tahun lainnya. Akan tetapi Allah
mengarahkannya ke aratr yang dikehendaki-Nya. Allah berfirman, alj

tfr * $,iiit13 ffg$te{L.,6 i(dan tidak ada sesuatu pun

melainlran pada sisi Kamilah khazanahnya; dan Kami tidak

menurunlrannya melainkan dengan ulatran tertentu) ."

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan darinya secara marfu' .

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Ath-
Thabarani meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, mengenai firman-Nya,
'eJ'C$l&ft (dan Kami telah meniupkan angin untuk mengautinkan

[tumbuh+umbuhanJ, dia berkata, "Allah mengirim angin, sehingga

membawa air, lalu dihimpr:n merfadi awan, kemudian mencurah

seperti cwahan air susu, kemudian turunlah hujan."

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-syaikh dalam Al 'Azhamah juga

meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Abbas.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Abu Asy-
Syaikh meriwayatkan dari Ubaid bin Umair, dia berkata, "Allah
mengirim penyapu, maka bumi menjadi kering. Kemudian mengirim
pembangkit, lalu menyebarlal.r awan dan menjadikannya naungan.

Kemudian mengirim penghimpun, sehingga menghimpunkannya dan

menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Kemudian mengirim curahan,

sehingga turun menj adi hujan."

Ibnu Abi Ad-Dunya, Ibnu Jarir, Abu Asy-Syail& datam Al
Azlnmah, Ibnu Mardawaih, dan Ad-Dailami meriwayatkan dengan
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sanad dha'if dari Abu Hurairah, dia berkata: Alu mendengar

Rasulutlah SAW bersabda,

e.q ,;i'r ;s C e,rutA:)ter,"{^:t u 7Ht e:, 9. r 9, V'J \---

idngi, selatan dari surga, yaitu angin yang mengautin*an

tumbuh-tumbuhan yang disebutkan Atlah dalam Kitab-Nya).26

" Diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi, Sa'id bin Manshur, Ahmad,

At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mgndzir,

Ibnu Abi Hatim, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ath-Thabarani, Al

Hakim, dan dia menilainya shahih, dari Ibnu Abbas, dia berkata,
..seorang wanita turut shalat oi uelat<ang Rasulullah sAw (yakni

bermakmum kepada beliau), dan dia terrrasuk wanita yang sangat

cantik. Orang-orang pun mengambil shaf (baris) pertama agar tidak

melihat wanita itu, sedangkan sebagian lain membelakangkan diri

hingga berada di shaf terakhir. Ketika ruku, dia melongok dari sela

ketiaknya, maka Allah menurunkan ayat: ($'ff:&WrAg$'tift
irigfi (Dan sesungguhnya Kami telah mengetahui orang-orang

yang terdahulu daripadamu dan sesungguhnya Kami mengetahui pula

orang-orang yang terkcmudian [daripadamu).z1 Hadits ini

merupakan riwayat Abu Al Javzadari Ibnu Abbas.

Hadits ini diriwayatkan pula oleh l+bdwraz-z-aq dan Ibnu Al

Mnndzir dari perkataan Abu Al Javza.

At-Tirmidzi berkata, "Ini tarnpak lebrh shahih.-

x Dha'i1
Dikeluarkan oleh Ad-Dailami dalam Musnacl At Firdaw (3081); Ibnu Katsir

Qls4g'),dan dia menilainya dha'if, serta Al Albani dalamDha'if Al Jami' (3144).
27 shahih.
HR Ahmad (1/305); At-Tirmidzi Ql22); Ibnu lvlajah (10aO; An-Nasa'i (1183);

Al Hakim Q1353);Ibnu Hibban (402); Abu Daud Ath-Thayahsi Q7l2)-
Dinilai shahih oleh Al Albani.
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Ibnu Katsir berkata, "Hadits ini mengandung kemungkaran

yang fatal."

Al Hakim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu
Abbas, mengenai ayat ini, dia berkatq "'W$gl adalah shaf-shaf
(barisan-barisan) , depan, sedangkan 'UifA adalatr shaf-shaf

belakang."

Telatr diriwayatkan banyak hadits yang menyebutkan bahwa

sebaik-baik shaf kaum lelaki adalah yang paling depan dan seburuk-

buruknya adalah yang paling belakang. Sementara itu, sebaik-baik

shaf kaum wanita adalatr yang paling belakang, dan seburuk-buruknya

adalatr yang paling depan.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Atha dan Muqatil bin
Hibban, bahwa ayat,ini membahas tentang barisan dalam pasukan

perang.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al Hasan,

dia berkata" "'u#l3ladalah yang meaaati Allah, sedangkan irii$
adalah yang bermaksiat kepada Allah.'

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu
Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Maksud
irr&Al adalah yang telah mati, sedangkan maksud ti{A adala}r

masih hidup, belum mati."

Mereka juga meriwayatkan darinya, dia berkata, "'W)ifil
adalah Adam dan anak keturunannya yang telah lalu, sedangkan
'Ui,Zdadalah yang berada di tulang punggung kaum lelaki."

Ab&xrazzaqdan Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan serupa

itu dari Qatadah.
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k ni$L'{6i3 @ pF F 6{x n i$Ji 6L 
^r)'

W ig6V ay q;aif" ttif @ ;5 )E v

.lW qi n sffiis'Lffi$f @ 9F b €"

6if ;^[LJt @'';A'&LL 
t^<4x1 

"# @ 6-W

a,#1 {3K$\ 6 Y 4.V-J6 @ 6-#fi '{"'K.

@r# Fti+:riiaili(; A.UtSiiJG @
qli rt Syl,Alt -A{r"6f @ H 6EV W &E 3G

'"#'uiJgJG 1'j4.+5.Jv";*;;JG

,ri{,,t {'";Jfr r;r'1iq6J6 @E al;ii *5 ri. JY

tlii, 36i @ <u;t$r ih fi',tQ.f IG)'"-'# ;**rl:
i $tiLY, # i|, fi 

"s 
tQ-iL,@ U+'& L*

i1:.6 €D't'# iL;5'#31, @ {r+6'o, dfi|

"Dan sesungguhnya Ko,mitelah menciptakan nanusb (Adam) dari

tanah tiof kering (yang berosal) ilari lumpug hitanyang diberi

bentuh Dan Kamitetah nunciptakaniin sebelum (Adutt) dari iipi

yang sangatpanut. Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berJirman

kepada para firalaikot, 'sesungguhnya Aku akan ruenciptakan

j'fri",p.e*#.r6
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seorang manusia dafi tanah liat kering (yang berasaQ dari lumpur
hitam yang diberi bentuh Maka ipabita Aku telah

,nenyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan ke daiamnya

roh (ciptaan)Ku, makatunduklah hamu kepadanya dengan

bersujud'. Maka bersujudhh para malaikat itu semuanya bersama-

sflma, kecualiiblis. Dia enggan ikut bercama-sama (malaikat) yarrg

sujud itu Allah berJirman,'Hai iblis, apa sebabnya kamu tidah
(ikut sujud) bersama-sama merehayang sujud itu?' Be*ata iblis,

'Aku sekali-kali tidak ahan sujud kepada manwia yang Engkau

telah menciptakannya dari tanah tiat kering (yang berasat) dari
lumpur hitamyang diberi bentuh'. Allah berJirman, 'Keluarlah dari

surga, karena sesungguhnya kamu terhutuk, dan sesungguhnya

hutukan itu tetap menimpamu sampai Hari Kiamat'. Berkata iblis,

'Ya Tuhanku, (kalau begttu) maka befitangguhlah kepadaku

sampai. hari (manwia) dibangkitkan'. Allah berfirmanr' (Kalau

begitu) maka sesungguhnya hamu termasuk orung yang diberi
tangguh, sampai hari (suatu) waktu yang telah ditentukan'. Iblis

berkata, 'Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memgtuskan

bahwa ahu sesat, pasti ahu akan menjadikan mereka memandang

baik (perbuatan maksiat) di muka bumi, dan pasti aku akan

meny es atkan me reka s emuany a, kec uali h amb a-h amb a E n g ka u
yang mukhlis di antara mereka'. Allah berJirman, 'Ini adalah jalan

yang lurus; kewajiban Akuloh (menjoganya). Sesungguhnya

hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaon bagimu terhadap mereka,

kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang
sesatt. Dan sesungguhnya fahanam itu benarbenar tempatyang

telah diancamkan kepada mereka (pengikut-pengikut syetan)

semuanya. Jahanam itu mempunyai tujuh pintu Tiap-tiap pintu
(telah ditetapkan) intuk golongan yang tertentu dari mereka."

(Qs. Al Hijr [15]: 26-44)
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Maksud .t*'if pa.da firman-Nya, ,tiS 6L ';i5 (dan

sesungguhnya Kami telah, menciptalun manusia) adalah Adam,

karena dialah asal jenis makhluk ini.

Tentang 'Jv"ibt, Abu Ubaidatr berkata, "Maksudnya adatatl

tanah yang bercampur p6fo, yang berisik bila bergerak, dan bila

dipanaskan di api maka menjadi tembikar."

Itu merupakan pendapat mayoritas mtrfassir.

Al Kisa'i berkata "Maksudnya adalah ifri, &Llt (tanah yang

busuk), diambil dari perkataan orang Arab: 'r,Jlt ,y aan i;"ilt Slt
yang artinya daging itu busuk, baik matang maupun mentah."

. Al Hathiatr berkata:

Jfui iu ,-utJ*.i 2;jtsig;t'ar
u 

P elayan itu mengerahkan s egalo kemampuannya,

dimana daging di tanganrrya tidak rusak karena proses pembusukan."

k ir ,AU*, tanah hitam yang dapat berubah, atau tanah hitam

-tanpa 
sifat "yang berubatr"-.

Ibnu As-Sakit berkata, "Dengan pengertian itu Anda

mengatakan r'W - i{ l2lir,dengan suhtn-pada hr;r;tf miim lafaztr

mashdar- yang a*inya aku mengeruk lumptr sumur. - {t'or"-
L;, drr,g* harakat 

-pada 
hurul miim Lafazh mashdar- artinya

sumnr itu banyak lumpumya. iUj1 ;St t*r( afiinya aku

membuang lumpur ke dalam sumur."

Abu Ubaidatr berkata, "ilijt --dengan suhm pada huruf

miim- sama dengu",1l;;St {engan harakat pada huruf miim-,
yang bentukjamaknya !|i, seperti'r;l a^p. Seaangkan tli*ir uaAun

mashdar,seperti kata {iir dan iflt,kemudian menjadi ismJ'
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Mengenai bpi;lt,Al Farra berkata "Maksudnya adalatr yang

berubalr, asalnya ,dari ;A ,& 'y.ilt'Lif.' yang artinya aku

menggosokikan bahr pada batu, lalu apa yang terlahir dari kedua batu

itu disebut ilClr atau &iJt (batu asahan). Contohnya yaitu ungkapan

Abdunahman bin Hassan berikut ini:
' .. t' . .c.. i rc . (o.-.St 

*frt aqk? i9Ys rr d F tr*c 
.

'Xrirudioo aht mengepungnya ke kubah merah,

dia berjalan di jejalanan batu asahan'.

Maksudnya adalah batu yang diasah (digosok).

Dikatakan lri,ir '5;l Ala air itu berubatr rasa bau, dan

warnanya. Contoh: '^%3. d (Aa"^ bgi berubah). (Qs. Al Baqarah

l2l:259) y( # [1Qqi, yang tiada berubah rasa dan baunya). (Qs.
Mnhammad $71: t5). Kedua kata tunrnan (yalari derivasi d*i ',rt)
menunjukkan perubahan, karena yang terlahir dari kedua batu itu
adalah i;ilir lyang busuk)."

Abu Ubaidah berkata, "islL;it adalatr yang dituang, ymg
berasal dari perkataan orang Arab: Aku menuangkan ,S; iW 'U:;
*j, v*reartinya aku menyiramkan air pada wajatr. i3iaaaafr t jalr

(penuangan)."

Sibawaih berkata, "btiaadalah T;dit (yang dibentuk), yang

diambil aart gi|1j]. iii, yaitu bentuk wajah."

Contohnya adalah ungkapan Dzu Af-Rumah berikut ini:

i+:i rrit,i q '*1;* '{,,r ., *4 )!L Arj
uDan ditinggalkan bentukwajahyang tidakburulc, *uius tanpa noda

maupun cacat."
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Al Ak*rfasy mengatakan,"blLil, adatatr yang panjang berdiri,

yaitu dari r:ngkapan orang Arab: n*;i|iy*eartinya wajatr panjang

(oval)."

Kesimpulan dari pendapat-pendapat ini, batrwa ketika lt.13t
(debu) dalam keadaan basah maka menjadi crh tt "ut), 

dan ketika

membusuk menjadi i:tZ; ti; lt nnp* hitam), setelah kering menjadi
'Jrbjb(tanah liat), itulatr !f*Jji, k jt, 1*"* itu disifati dengannya.

,nl $ , k u',iititflt (Oan Kami telah menciptakan' jin
sebelum [A**l dari api yang sangat panas), menurut rhayoritas

mufassir, 06Jl adalah bapaknya jin.

Atha, Al Hasan, Qatadatr, dan Muqatil mengatakan batrwa itu
adalatr iblis.

,
Di disebut 0l* karena tersembunyi dari pandangan mata.

Dikatakan rdt hbila menutupi sesuatu.
5o

Jadi, i'6Jlmenutupi dirinya dari penglihatan manusia.

Makna t; a adalahsebelum penciptaan Adam.

,rl3.S adalah angin tajarn yang menembus pori-pori kulit, yang

terkadang berhembus pada siang hari dan terkadang pada malam hari.

Demikian perkataan Abu Ubaidah. Disebutkannya fenciptaan
manusia dan jin di sini untuk menunjukkan kesempurnaan kekuasaan

Tuhan dan untuk menerangkan bahwa Dzat yang kuasa pada

penciptaan pertama, maka kuasa pula pada pencipfaan lairurya.

,<{it& X ili (Dan [ingattahJ, ketit@ Tuhanmu berlirman
lrepada para malaikat) dharf-nya manshub karena fi'l yang

diperkirakan, yaitu: fit (ingatlatr). Setelatr menyebutkan penciptaan

manusia, Allah menceritakan apa yang terjadi saat, Allatl
menciptakannya. Penafsiran tentang ini telah dikemukakan dalarn

surah Al Baqarah
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Kata it$t diambil dari kata 'o;1t, yaihr kulit luar. Penafsiran

tentang ir:"itlr dan 'o;J, L;ir bam saja dipaparkan secara

gamblang.

,W $ (Matra apabila Aku telah menyempurnakan

lcejadiannya) maksudnya adalalL Aku telah menyelesaikan

penciptaannya dan menyempurnakan bentuk manusianya, serta

menyempurnakan bagian-bagiannya.

,r:, o, *t Xi (dan tetah meniupkan ke dalamnya roh

[ciptaanJ-Ku). gisr artinya menjalankan udara di dalam rongga-

rongga jasad lain. Jadi, orang yang mengatakan bahwa roh adalatr

jasad halus seperti udara, maknanya telah cukup jelas. Adapun bagi

orang yang mengatakan bahwa roh adalah esensi mumi yang tidak

berbentuk dan tidak berperihal, maka makna !i3r'menurutnya adalah

penyiapan tubuh karena keterkaitan jiwa yang mengekspresikannya.

An-Naisaburi berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat batrwa

di-idhafah-kannya roh kepada Allah (yalari: ntb uAAah bentuk

pemuliaan dan pengagrrngan, yaitu seperti .bt iItJ (unta Allah) dan ti
&r 1rumah Allah)."

Al Qurthubi berkata, "ttlr(roh) adalatrjisim halus yang Allah
berlakukan kebiasaan unttrk menciptakan kehidupan di dalam suatu

tubuh bersamaan dengan jisim hatus tersebut. Hakikatrya adalah

peng-idhafah-an makhluk kepada Pencipta, maka roh adalah salatr

satu maklrluk-Nya ).ang dt-idhafah-lei (disandarkan) kepada Diri-
Nya sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan.o'

Lebih jauh dia berkata" "Itu seperti U b3 (Dan [dengan
tiupanJ roh dari-Nya). (Qs. An-Nisaa' [a]: 171). Peqielasannya telatr

dipaparkan 4alarn penafsiran suratr An-Nisaa'. "

ir-*i" fr, \fi, (malco tmduHah lcamu kepadanya deigan
bersujud), huruf/aa'ini menunjul&an batrwa sujudnya mereka adalatl
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wajib atas mereka setelah sempurna penciptaan dan peniupan roh,

tanpa ditunda lagi.

Kata itu adalatr kata perintatr untuk tunduk, yaitu d*i L.ii ' e:r.
Ini menunjul*an batrwa yang diperintatr itu adalatr sujud, bukan

sekadar memburgkuk, sebagaimana menwut sebagian pendapat.

Sujud ini adatah sujud penghormatan dan pemuliaan, bukan sujud

ibadah, dan Allatr berhak melakukan apa pun yang dikehendaki-Nya

terhadap para makhluk-Nya.

Ada juga yang mengatakan batrwa zujud itu adalatr sujud untuk

Allah Ta'ala, dan Adam berada di arah kiblat mereka.

l'fr'AL'$fr't{i (Uata bersujudlah para malaikat itu
semudnya bersama-sama). Allah SWT mengabarkan bahwa semua

malaikat bersujud saat Allah memerintahkan itu kepada merek4 tanpa

ditunda lagi.

Al Mubarrad berkata, "Kalimat '#* menepiskan

kemungkinan adanya sebagian malaikat yang tidak bersujud. Kata
';t{}7^"*pakankatapenegassetelatrpenegas."

Az-2a11 aj membenarkan pendapat ini.

An-Naisaburi berkata, "Demikian itu, karena Alif merupakan

kata ma'rifah, sehingga tidak berposisi sebagai haal. Seaadainya bisa

sebagai haal Q<eterungan kondisi), tenttr berada pada posisi nashab."

Allah kemudian mengecualikan iblis dari malaikat. Allah pun

berfirman, <4*,AI'{'tK. 6 itl ;$lit (Kecuali ibtis. Dia enggan

ihtt bersama-sama [malaikatJ yang Sujud itu).

Suatu pendapat menyebutkan bahwa pengecualian ini
bersambung, karena iblis termasuk jenis"malaikat, akan tetapi dia

menolak pedntatr itu karena sombong dan membanggakan dirinya,

serta dengki terhadap Adam, maka berlakulatr atasnya kalimat Allah.
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Pendapat lain menyebutkan bahwa dia bukan dari golongan

malaikat, akan tetapi dia bersama mereka, maka sebutan malaikat

lebih mendonlinasi, dan dia juga termasuk yang diperintahkan

melakukan perintah itu'(sujud kepada Adam). Berdasarkan pengertian

ini, maka pengecualian itu bersambung.

Pendapat lain menyebutkan batrwa pengecualian ini terpisah

karena iblis tidak termasuk merekq dan tidak mendominasinya para

malaikat terhadapnya. Yalsf, akan tetapi iblis enggan berada bersama

mereka yang bersujud. Pembahasan mengenai ini telah dipaparkan

dalam surah Al Baqaratr.

4)3rX1 e 'tK- J it! @io enggan ihtt bersama-sama

[malailcatJ yang sujud itu) sebagai kalimat permulaan yang

menerangkan pengecualian tidak adanya sujud, karena tidak adanya

sujud bisa terjadi lantaran keraguan. Oleh karena itu, Allah
menerangkan bahwa itu karena keengganan.

'u.#1 '{'tk$\aY .4gJ6 (Allah berJirman, "Hai iblis, apa

sebabrrya lramu tidak [ifut sujudJ bersama-sama mereka yang t"j".d
itu? ") adalah redaksi kalimat permulaan sebagai jawaban atas

pertanyaan yang diperkirakan. Seolah-otatr dikatakan, "Lalu apa yarrg

dikatakan oleh Allatr SWT kepada iblis setelah dia enggan bersujud?'

Khithab ini ditujukan kepadanya bukan sebagai penghormatan dan
pemuliaan, melainkan sebagai celaan dan dampratan. Maknanya yaitu,

apa tujuanmu dalam penolakan ini? Apa sebabnya kamu tidak
tennasuk para malaikat yang bersujud kepada Adarn, padahal mereka

berada dalam kemuliaan, ketinggian derajat dan kedekatan

kedudtrkan di sisi Allah?

,F t; n W 4,.iii. #L3*IJ- oii p JG (Berkata ibtis,

"Aht selcali-lali tidak akan sujud lcepada manusia yang Engkau telah

menciptalrannya dari tanah liat kcring [yang berasalJ dari lumpur
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hitam yang diberi bentuk) adalatr redaksi kalimat permulaan seperti

sebelumnya.

Allah menetapkan laknat ftepada syetan) karena

meninggalkan sujud kepada Adam sebagai makhluk yang diciptakan

daxi tanatl liat yang berasal dari lumpur hitam. Iblis menyatakan

bahwa dirinya adalatr maktrluk yang diciptakan dari unsur yang lebih

mulia daripada unsur Adam.

Itu merupakan isyarat global yang menyatakan bahwa dia lebih

baik daripada Ad4m. Bahkan pada ayat lain iblis menyatakannya

secara terus-teran g, * &ig6 lG u ,#U"16 6rya lebih baik

daripadanya: Engftau ciptaftan saya dari api sedang dia Engftau

ciptalran dari tanah). (Qs. Al A'raaf U1: 12) (+ AL fi't*-''*U
Q4palrah aht alcan sujud kcpada orang yang Engkau ciptakan dari

tanah). (Qs. Al Israa' [17]: 61). Huruf laam pada 't#J. sebagai

penegasi penafian, yakni tidaklah benar itu aku lakukan.

Allah lalu menjawabnya, H "EE W &E 3(t (Altoh

ber/irman, "Keluarlah dari surga, kareno sesungguhnya lamu

terhttuk")

Sebuah pendapat menyebutkan bahwa dhamir pada W
kembali pada surga [yakni: Dari surga].

Pendapat lain menyebutkan batrwa dhamir itu kembali kepada

langit [yakni: Dari langtt]

Pendapat lain menyebutkan bahwa dhamiT itu kembali kepada

para malaikat, yakni, keluarlatr kamu dari himpgnan para malaikat,

karena sesungguhnya kamu rajiim, yakni dilempari dengan bola-bola

api.

Ada juga yang mengatakan bahwa makna 4 adalatl

terkuhrk, yakni terusir, karena yang terusir dilempari dengan

bebatuan.
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g-qi ;. t1y'tAtlStgLLt @o" sesungguhnya httukan itu tetap

menimpamu sampai Hari Kiamaf) maksudnya adalah, pengusiran dan

penjauhan dari rahmat Allah SWT tetap menimpamu hingga Hari

Pembalasan Qlari Kiamat). Dijadikannya Hari Kiamat sebagai batasan

kuhrkan itu tidak berarti lartukan terputus hingga waktu tersebut,

karena maksudnya adalah keabadiannya tanpa terputtts.

Disebutkannya Hari Kiamat ini hanya sebagai ungkapan mubalaghah

(menunfukkan sangat lama), sebagaimana firman Allah, LtiSi!f'V
,rifV (Selama ada langit dan bumi). (Qs. Huud [11]: 107). Atau

maksudnya adalatr pada Hari Kiamat dan setelah itu ia diadzab dengan

berbagai adzrrb yang lebih berat daripada kutukan itu. Jadi, seakan-

akan ia tidak menemui apa yang ditemuinya sebelum iladzab dengan

adzabyang sebenarnya.

C.#E +3 JG (Bertcata iblis, "Ya Tuhanht, [kalau begitu| maka

beri tangguhlah trepadaht) maksudnya yaitu, tangguhkanlah dan

tundatah aku, serta janganlah Engkau matikan aku hingga hari mereka

dibangkitkan, yakni Adam dan keturunannya. Iblis meminta agar tetap

hidup hiogga hari tersebut sete.lah mengetahui bahwa Allatl
menangguhkan adzabnya hingga negeri akhirat, seakan-akan dia

meminta untuk tidak pernatr mati'selamanya, katena jika kematiannya

ditangguhan hingga hari tersebut maka itu adalatr hari yang tidak ada

lagi kematian setelahnya

Ada juga yang mengatakan batrwa dia tidak meminta untuk

tidak mati, tapi minta untuk ditangguhkan adzabnya hingga Hari

Kiamat dan tidak dtadab di druria.

'u;rill lE 6t9 36 (Atlah berfirma4 "I{alau begituo, malca

sesungguhnya kamu termasuk orang yong diberi tangguh). .Ini

jawaban Allah setelatr iblis meminta penangguhan, Allah SWT

mengabulkan permohonannya dan mengabarkan kepadanya bahwa dia
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termasuk kalangan yang ditangguhkan ajalnya. Atau, termasuk

kalangan yang ditangguhkan adzabrrya. 
I

Allah SWT lalu menjelaskan batasan penangguhan tersebut,

Dia berfirmaru tM ,i;jf ,; $L Go*poi hari [suatuJ waldu yang

telah ditentukan) maksudnya adalah Hari Kiamat, karena Hari Kiamat

adalatr Hari Pembangkitan, sedangkan semua ,M gifll (wabtu yang

telah ditentukan)merupakan ungkapan tentang Hari Kiamat.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud ,ffi gljf adalah

waktu yang mendekati pembangkitan, maka saat itulah dia dimatikan.

,r.!lt c # "iifr ettll\6 Jt' (Iblis berkata, "Ya Tuhanlat,

oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aht sesat, pasti aht akan

menjadilran merelca memandang baik [perbuatan maksiatJ di muka

bumi). Huruf baa' di sini sebagai partikel sumpatr dan 6 sebagai

mashdar. Penimpal sumpah adalah # "$fr (pasti aht akan

menjadilcan mereka memandang baik [perbuatan malaiatJ).

Maksudnya, aku bersumpah karena Engkau telatr menetapkan bahwa

aku sesat, bahwa aku pasti akan menjadikan mereka memandang baik

perbuatan maksiat di bumi, yakni selama mereka di bumi.

Upaya iblis me4iadikan mereka memandang baik perbuatan

maksiat adalah dengan menggambarkan kepada mereka baiknya

kemaksiatan dan membujuk mereka untuk melaktrkannya, atan

menyibukkan mereka dengan kemewahan dunia, sehingga lalai

terhadap pelaksanaan perintatr Allah kepada mereka, dan mereka pun

tidak menoleh kepada yang lain. Sumpahnya ini yang menyebabkan

vonis Allah terhadapnya, batrwa dia sesat, tidak menafikan sumpahnya

di tempat lain yang menyatakan dengan kemuliaan Allatr yang

merupakan kekuasaan-Nya, karena bujukannya termasuk hal yang

terkait dengan keluasaan untuk melakukannya.
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',4# #;t$ (dan pasti aku alan menyesatkan mereka

semuanya) maksudnya adalah, aku pasti akan menyesatkan mereka

dari jalan petunjuk dan menjerumuskan mereka ke jalan kesesatan.

<4;I#l 'iL 3:'t4. $yQrecuati hamba-hamba Engtrau yang

muWtlis di antara mereka). Orang-orang Madinatr dan Kufhh

membacanya: 53/$ill, dengarfathah pada huruf laam, yakni para

hamba yang Engkau pilih.

Ulama lain membacanya: ',j*{tJfi, dengan kasrah, yakni

orang-orang yang ik*rlas beribadah kepadamu dan tidak memaksudkan

selain-Mu dalam beribadah.

ti*, '& L* $t, J6 (Allah berfirman, "Ini adalah ialan
yang lurus; kewajiban Afulah [meniaganyaJ.') maksudnya yaitu,

kewajiban-Ku untuk,menj agarLya, supaya tidak ada fektrasaan bagimu

terhadap para hamba-Ku.

Al Kisa'i berkata, "Ini merupakan ancaman, seperti ungkapan

kepada orang yang dianc u^, j\'Iryfit',;rt'"\* (alanmu kepadaku,

dan arahmu kepadaku) dan firman Allah Ta'ala, ,6):V {ii, 'lty

(sesungguhnya Tuhanmu benor-benar mengqwasil. (Qs. Al Fajr [89]:
l4). Jadi, seakan-akan makna redaksi ini adalah, jalan ini kembalinya

kepada-Ku, Aku mengganjar masing-masing dengan amalnya.

Ada yang mengatakan bahwa p 1ut "-frr; 
yatari kewajiban-

Ku) bermakna fl {kepada-Ku).

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah, jalan yar-rg

Itrrus itu dengan penjelasan dan hujiah

Ada juga yang mengatakan bahwa itu dengan bimbingan dan

peturfuk.

Ibnu Sirin, Qatadah, Al Hasan, Qais bin Ibad, Abu Raja,

Humaid, dan Ya'qub membacanya, 
tp \tV rfi lini adalah jalan
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lurus yang tinggr), dengan anggapan sebagai sifat penyerupaan yang

artinya luhur.

in"i:' d; ii i$ ,szQ'iry lsesunggahnya hamba-hamba-Ku

tidok ada kehtasaan bagimu terhodap mereka). Harrba-hamba di sini

adalatr <4;r:lJ1g1ara ha6ba yang terpilih), dan maksudnya yaitu, dia

tidak mempgnyai kelarasaan rmtuk mer{erumuskan mereka ke dalam

dosa unhrk menghancurkan merekq sehingga mereka tidak bertobat

darinya. Ini tidak menafikan apa yang dialami oleh Adam dan Hawa

serta serupanya, karena adanya tobat dari itu.

{re6 'u ,t$l i fit(kccuati orang-orang yang mengikuti

lramu, yaitu orang-orang yang sesat)." Allah SWT mengecualikan

mereka dari antara para haurba-Nya, yaitu orang-orang yang

mengikuti. iblis, mereka sesat dari jalan kebenaran dan terjerumus ke

dalam kesesatan. Ini sesuai dengan perkataan iblis terlaknat , #;'{J
641;51 ?. 3;t+. {f @ 'q# (dan pasti aht akan menyesatkan

merelra semuanya, kBcuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di

antara merelw).

Bisa juga dil€takan bahwa ada perbedaan antara kedua

perkataan itu, karena perkataan Allah SWT menafikan kekuatan iblis

terhadap semua hamba-Nya, kecuali yang mengikutinya dari kalangan

sesat, sehingga terrrasuk orang-orang yang ikhlas dan yang lainnya,

yang tidak mengikuti iblis. Sementara perkataan iblis terlaknat

mengandung penyesatan semua orang yang ik*rlas, sehingga terinasuk

juga yang tiail< itlrtas dan tidak mengiluti iblis.

Kesimpulannya: Antara orang-orang ilfilas dengan orang-

orang sesat yang mengikuti iblis, ada golongan yang tidak ikhlas

narnun tidak pula mengi*uti iblis. Ada juga yang mengatakan bahwa

orang-orang sesat yang mengihrti iblis adalah orang-qa1g musyrik,

sebagaimana firman Allab 4, i iSft frfifr. <rSi ($ i{ti| t3y

Clr, (Sesunggulvrya kcfuosaanrya [syaafJ tanyalah atas orang-
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orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang
metnperselattulcanrrya dengan Allah). (Qs. An-Nabl [6]: 100)

Allah SWT lalu mengancam para pengikut ibtis, 'ii; iV
'r-StilS (Dan sesungguhnya Jalwnam itu benar-benar tempat yang
telah diancamkan kepado mereka [pengifut-pengihtt syetanJ

semuanya). Maksudnya adalah ancaman bagi orang-orag yang

mengikuti iblis dan sesat.

z z-4'4;A (semuanya) adalah penegas dhamir (yakni i3), atau

sebagai haal Q<eterurryan kondisi).

y5'^15$ (Jahanam itu mempunyai tuiuh pintu),yang para

ahli neraka masuk melaluinya. Jumlah tujuh itu karena banyaknya

para penghuninya. fii 
"V 

,gftiap-tiap pintu [tetah ditetaptranJ dari
merelra), yakni dari katangan pengikut iblis yang sesat. jfri ".ji
(untuk golongan yang tertentu), yakfi kadar tertentu yang berbeda

dari yang lain.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa maksud y6 {ftnt -Oint )
adalah tingkatan-tingkatan, ymg setiap tingkat berada di atas tingkat
lainnya" yaitu Jahanam, kemudian l-azhzhas kemudian Huthamah,

kemudian Sa'ir, kemudian Saqar, kemudian Jatrim, kemudian
Hawiyatr. Tingkat tertinggi untuk golongan muwahhidin yang

maksiat, tingkat kedua untuk kaum Yahudi, tingkat ketiga untuk kaum
Nasrani,.tingkat keempat untuk golongan shabi'ah, tingkat kelima
untuk golongan Majusi, tingkat keenam untuk orang-orang musyrik,
dan tingkat ketujuh urtuk untuk orang-orang munafik. Jadi, Jahanam

merupakan tingkat tertinggi, adapun yang selainnya berada di
bawatrnyq demikian seterusnya.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Abu Asy-syaikh datam Al
Azhamah meriwayatkan dari Ibnu.Abbas, dia berkata "Manusia
diciptakan dari tiga unsur, yaitu: L.:f ,* (tanah lekat), irbib (tanah

liat kering) , danl;; L; 6r-p* fiit"* yang diberi bentuk). L. lf coh
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adalah tanah yang lekat dan bagus. Jrbib adalatr tanah halus yang

bisa menghasilkan debu, sedangkan 'ott; L; uaaun tanatr yang

berlumpur."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi
Hatim, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya, dia berkata,

"lJtoilott adalah air yang mengenai taoah yang baik, kemudian

mengendapkan sarinya, lalu terpisah hitggu menjadi seperti tembikar

(porselin) tipis."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim juga

meriwayatkan darinya, dia berkat4 "i';ul.ft aAalah tanahkering yqlrg

dibasahi setelatr keringnya. "
Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan darinya, dia berkata,

"'Jr,.i:olt adalah tanah yang bercampur pasir."

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan darinya, dia berkata,

"ljrioiilr adatatr tanah yang apabila engkau menepuknya maka dia

bening suaranya."

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan darinya, dia berkata,

"llt:oiiolt adalah tanah yang engkau perarl dengan tanganmu hingga air

keluar dari sela-sela jarimu."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim juga

meriwayatkan darinya, mengenai fimran-Nya, gi:i y:' (dari lumpur

hitam yang diberi bentuk), dia berkata, "Tanah basah (lembab).'

Mereka juga meriwayatkan darinya, dia berkata, * gj.A F t,
(dari lumpur hitam yang diberi bentuk) maksudnya adalah daxi tanatl

lengket." 
. .

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya, dia berkata, "oqll
adatah perulahan wujud dari jirt seperti kera dan babi, perubatran

wujud dari manusia."
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' Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,.dan Ibnu Abi

Hatim meriwayatkan dari.Qatadah, dia berkata, *0qjl adalah iblis

yang diciptakan sebelum Adam."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya, a;igt $ q',li u)tiLt$ @an Kami telah menciptakan

jin sebelum [AdamJ dari api yang sangat panas), dia berkata,

"Maksudnya adalah, dari api yang terbaik."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan darinya, dia berkata, * L3fr ,€ aaaan api yang sangat

pana& yang rnematikan."'

Diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi, Al Firyabi, Ibnu Abi Hatim,

Ath-Thabarani, Al Hakim, dan dia menilainya shahih, serta Al
Baihaqi dalam Asy-Syu'ab, dari Ibnu Masud, dia berkata, "Api yang

Allah menciptakan jin darinya adalah satu bagian dari tujuh puluh

bagian api Jatranam. Allah berfirman, A $ qb u)6si1$ @ari
api yang sangat panas)." Ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Mardawaih

darinya secara marfu'.

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Nya, 't'j$- +5- 6VO*\ +5 JE (berkata iblis,
uYa Tuhanh.t, [kalau begttuJ mako beri tangguhlah kcpadahl sampai

hari [manusial dibangkitkan."), dia berkata, *Iblis ingin agar tidak

merasakan kematian, maka dikatakan kepadanyq .rt@ 'u$ilfGii|
,M *$l ;. (flralau begitu| maka sesungguhrrya lwmu termasuk

orang yang diberi tangguh, sampai hari [suatuJ waWu yang telah

ditentukan Pada tiupan sangkakala pertarna, iblis mati, sementara

antara tiupan pertama dengan tiupan yang kedua adalah empat pulutt

tatrm."

Abu Ubaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu A[ Mundzir meriwayatkan

dari Ibnu Sirin: 1*!i {S L* $i, JE *Allah ber/irman, 'Ini adalah

jatan yang lurus; kewajiban Ahtlah (menjaganya) '. " yakni jalan yang
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luhur." Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan serupa itu
dari Qatadatr.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya, 

",j 
'& (l TJahanam itu mempurryai tujuh pintu), dia

berkata,'Maksudnya adalatr sejumlah tingkatan Jahanam."

Ibnu Al Mubarak, Ibnu Abi Syaibatr, Ahmad dalam Az-Zuhd,

Hannad, Abd bin Humaid, Ibnu Abi Ad-Dunya dalam Sifat An-Nar,

serta Ibnu Abi Hatim dan Al Beuqi dalam Al Ba'ts, meriwayatkan

dari beberapa jalur, dari Ali, dia berkat4 "Tingkatan Jatranam ada

tujuh, sebagiannya di atas sebagian lain. Diisilah yang pertam4

kemudian yang keduq kemudian yang ketig4 hingga semuanya

terisi."

Al Bulfiari dalam Tariffit-nya, At-Tirmidzi, dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Ib:ru Umar, dia berkata: Rasulullatr

SAW bersabdq

if &'; -,*lt J-'p.W',+S *al;iy.f'*- ';*;,

(Ada njuh pintu pada Jahanam. Salati satunya adalah pintu
bagi yang menghunuslcan pedang terhadap umatku).z8

Masih banyak sekali hadits dan atsar yang menyebutkan

tentang sifat neraka

Ibnu Mardawaih dan At Khathib dalam Tarikh-nya

meriwayatkan dari Anas, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda

mengenai firman Allah Ta'ala, |#".9 i# 
"( 

,gQiap+iap pintu

[telah ditetapkanJ untuk golongan tertentu dari mereka).

't Dha'i1
. HR At-Timfdzi (3123), dan dia b€rkata, 'TIadiB ghoib, lcami tidd(
me,ngetahuinya kecuali dari hadits Malikbin Maghlul. Dia perawi yang dha'i$"

Dha'ifAl Jami'(46il).
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y, ,f rrt;"ii:,1' ; rr<t, i;i,furtk;tl;:;

(;;j@.o'; &6f-:J

(Satu golongan yang metnperselafiukan Allah. Satu golongan

yang meragukan Allah, dan satu golongan yang lalai terhadap

Altah).2e

g*t*o.'uiifiSt
frr,_r 'r$J': ?p & Vl,y. U 92:3) arl

3;,iSCt6 c>V".4+ 'b-;;L,Writ13 6\W-
ery@1;;')r( i,ti3ft i,g':Gfir@ i*5

@6A'& GyJG t56 \J\6 r$ Wr3 !t@pty*

'tt -# I
cJrSi$1"*;11i; 4ti,i.ii JG@ <o*n

(iyrj6; @ 6J:"$ $ -F.bu3 Jr; @D

2e Sangat dha'if.
Disebutkan oleh Al Qurthubi dalam At-Tadzkirah (446) dart hadits Salam Ath-

Thawil, dari Abu Su&aq dari Anas, lalu dikemukakan haditsnya. Di dalam
sanadnya terdapat tambahan, dan dia ragrr dengan kevalidannya.

Saya katakan: Al Hafiz.h berkata dalam At-TaqriD mengenai Salam Ath-Thawil,
"Dia matruk (riwayatrrya ditinggalkan)."

&jtr,$ffiru6
i+fr

$rwil
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:,6131 {t @ <}rA ;r;#5 gy$ Jt {yW <,*
glltlt tj Jr-'Si ttr @ 5#rJf '; qy'u::li

r3fu4-!x4.f !, 6 @ s'Pt ?5 {sy\s

eafir* <;$J$tjffi,Jte*1;

'o#i, t;Wfrr Kz Lfll| WL'EV,fir'e,dW r$b t;|3J,I"ita!" AyJ;#;,

"sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga

(taman-taman) dan (di dekat) mata air-mata air Oang mengalir).

Dikatakan kepada mereka,'Masuklah ke dalamnya dengan

sejahtera lagi aman'. Dan Kami lenyapkan segala rosa dendam

yang berada dalam hati mereka, sedang mereha merasa bersaudara

duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Mereka tidak merasa

lelah di dalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan .

daripadanyu Kabarkan kepada hamba-hamba-Ku, bahwa

sesungguhnyaAkulah Yang Maha Pengampun lagi Maha

Penyayang, dan bahwa sesungguhnya adzab-Ku adalah adzab yang

sangat pedih. Dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu

Ibrahim. Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka

, mengucap kanr'S alaamt. B erkata Ibrahimr'S es ungguhny a karni

metaca takut kepadamu'. Mereka berkata,'langanlah kamu rrretasa

takut, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu

dengan (kelahiran seorang) anak laki-laki (yang akan menjadi)

orang yang alim'. Berhata lbrahim, 'Apakah kamu memberi habar

gembira kepadaku padahal usiahu telah lanjut, maka dengan caru

bagaimanakah (terlaksananya) berita gembira yang kamu kabarhan

4-.t

./ )/'".J)2.J!
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ini?' Mereka menjawab, ,Kami menyampaikan berita gembira
kepadamu dengan benar, maka jonganlah kamu termasuk orang-

orang ydng berputus asat. Ibrahim berkata, ,Tidak ada orang yang
berputus asa dari rahmat Tuhannyo, kecuali orang-orang yang

sesatt. Berkata (pula) Ibrahim, ,Apakoh urusanmuyang penting
(selain itu) hai para utusan?, Mereka menjawab, ,Kami

sesungguhnya diutus kepada kaum yang berdosa, kecuali Luth
beserta pengikut-pengikatnya Sesungguhnya Kami akan

menyelamatkan meroka semuanya, kecuali istrinya, Kami telah
menentukan, bahwa sesangguhnya dia termasuk orang-otang yang

(bersama-sama dengan otang kafir lainnya)r. Moka
tatkala para utrnan itu datang hepada kaum Luth, besertapengikut-

pengikutnya Dia berkata, ,sesungguhnya kamu adalah orang-
orang yang tidak dikenal,. Para utusan menjawab, ,sebenarnya

kami ini datang kepadamu dengan membawa adzab yang selalu
mereka dwtakan. Dan kami dotang kepadamu mcmbawa kebenaran

dan sesungguhnya kami betul-betul orang4rrang benan Maka
pergilah kamu di akhir malam dengan membawa keluargamu, dan
ikutilah mereka dari belakang dan janganlah seorang pun di antara
iamu menoleh ke belakang dan teruskanlah perjatanan ke tempat

yang diperintahhan kepadamut. Dan telah Kamiwahyukan
kepadanya (Luth) perkara itu, yaitu bahwo mereka akan ditumpos

habis di waktu Subuh,, (es. AI llijr [l5l: 45-66)

gH * O '44.IJ1 Sl (Sesungguftnya orang-orang yang
bertalcwa itu berada dalam surga [taman-tamanJ dan [di dekatJ mata
air-mata air [yang mengalirl maksudnya adalah orang-orang yang
menjauhi syrik terhadap Allah, sebagaimana dikatakan oleh
mayoritas sahabat dan tabi,in. '
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Ada juga yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang

yang menghindari semua kemaksiatan.

*gadalatr ir,qt (taman-tamarr), oii' adalatr ]$ti (sungai-

sungai), dibaca dengan dhammah pada huruf aln sesuai asalny4 dan

dibaca juga dengan kasrahuntuk menjaga hrxaf yaa'. Susunan redaksi

ini menur{ukkan ba}rwa taman-taman dan mata ailmata air itu untuk

semua orang yang bertalova. Atau, bagi masing-masing mereka

taman-taman dan mata air-mataut. Atau, bagi masing-masing mereka

satu taman dan satu mata air.

\i#:l (MasuHoh kc dalamnya). Jumhw membacanya dengan

lafahperintah, dengan perkiraan perkataan, yakni, dikatakan kepada

mereka, "Masuklatr ke dalamnYa."

Al Hasan dan Abu Al Aliyatr membaca, sebagaimana

diriwayatkan dari Ya'qub, dengan dhammah pada huruf hamzah

qahth'i dan fathah pada huruf khaa', karena dianggap sebagu fi'l
mabni lil maf ul, yakni, Allah memastrkkan mereka ke dalamnya.

Suatu pendapat mengatakan batrwa bila mereka telatr berada di

dalam taman-taman dan mata air-mata 21r, bagaimana mungkin

dikatakan kepada mereka, 6FX (m,asuWah ke dalamnya)

berdasarkan qira'ahjumhur-? karena memerintahkan mereka untuk

masuk mengesankan bahwa mereka belum berada di dalamnya.

Jawabnya: Maknanya adalah, mereka telatr berada di dalam

taman-taman surga, dan ketika mereka beralih dari salah satunya

keirada yang lainnyq dikatakan, 6F:i (masuflah ke dalamnya).

Malma 'w$ #"(dengan seiahtera lagr aman) adalah dengan

selamat dari petaka, atau selamat dari hal yang menakutkan, atau

dalam keadaaq sating mengucapkan salam, atau dalam keadaan

mendapat ucapan salanr dari para malailcat atau dqri Allah.

179TAFSIR FATHUL QADIR



,Y ;i €y't A (. G"t (Dan Kamllgwankan ysala rysg
dendam yang berada dalam hati mereka). ,1{t adalah aj.tntj t4Jt
ftedengkian dan permusuhan), penafsirannya telah dipaparkan dalam

suralr Al A'raaf. Manshub-nya €gL (sedang mereka merasa

bersaudara) karena sebagai haal (keterungan kondisi), yakni saudara

seag,rma. '4;* lia {, (duduk berhadap-hadapan di atas dipan-

dipan) maksudnya adalah kondisi mereka yang berada di atas dipan-

dipan dan saling melihat.

illr aaaurr bentuk jarnak du,'J-t (singgasana). Ada juga

yang mengatakan batrwa itu adalah t"*put duduk yang tinggi, yang

disediakan untuk kesenangan.

+1, ti+- #- i (Meretra tidak merasa lelah di dalamnya)

maksudnya adalah kepenatan dan kelelatran karena tidak adanya

kewajiban yang menyebabkan itu di surg4 sebab surga merupakan

kenihnatan murni dan kesenangan khusus yang diperoleh dengan

mudatr, dipenuhinya segala keperluan mereka tanpa h*f bekerja dan

berupaya, bahkan hanya tebersit di benak, terjadilah hal itu dengan

serta-merta

a .?, rloiW, W ,3 Yj (Dan mereka sekali-kali tidak akan

dilreluarlran daripadanya).selamaJamanya. Dalam keabadian yang

kekal ini, pengetatruan mereka tentang itu (batrwa mereka akan

selamanya berada dalam keadaan seperti itu) merupakan kenikmatan

yang sempurna, karena seandainya mereka mengetahui batrwa

kenilonatan dan kesenangan ifir akan terpufus dan terhenti, tentu akan

menodai kenitcmatan dan kesenangannya.

Selelatr Allah SWT menceritakan kepada kita tentang ganjaran

besar dan pahala agung yang akan diperoleh oleh orang-orang yang

bertalw4 Allah berfirman, f.*$ 3;,gt 6 ,,iJ c>(+ $ (Kabartran

lrepada hamba-hamba-Ku, baltwa sesttngguhrrya Afu-lah Yang Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang). Maksudnya, beritahulah mereka,
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hai Mtrharnmad, bahwa Akulah Yang banyak memberi ampunan

unhrk dosa-dosa mereka, lagi banyak memberikan ratrmat kepada

merek4 sebagaimana telah A}u tetapkan atas diri-Ku, bahwa rabmat-

Ku mendahului kemurkaan-Ku.3o Ya Altah, jadikanlah kami termasuk

hamba-Mu yang Engkau anugeratri ampunan dan Engkau masukLcan

ke dalam keluasan rahmat-Mu.

Setelah Allah SWT memerintatrkan Rasul-Nya untuk

mengabarkan kepada para hamba-Nya tentang berita gembira besar

ini, Allah lalu memerintahkan beliau untuk mengingatkan mereka

tentang s'esuatu yang menakuti dan memperingatkan, sehingga

berpadulatr harapan dan kecemasan, serta berimbanglah berita

gembira dan peringatan, agar mereka berharap dan cemas. Allah

berfirman, l,-S a:flt i ,{&3?, @an balwa sesungguhnya adzab-

Ku adatah adzab yang sangat pedih) Maksudnya'adatah banyak
'memberi 

adzab.

Ketika Allatr memadukan berita gembira dan peringatan bagi

para hamba-Nia, mereka berada dalam kondisi tengab" antara harapan

dan keputusasaan. Namun, sebaik-baik perkara adalah

pertengatrannya, yaitu berdiri di atas kaki harapan dan kekhawatiran.

'fSL4;3 e ii43 (don kobarkanlah kepada mereko tentang

tamu-tamu lbrahim) di-'atl{:1rs1, kepada c>Q- $ (kabarkan kepada

hamba-hamba-Ku), yakni kabarkanlatr kepada mereka tentang

kejadian yang dialami oleh Ibratrim, yaitu trarapan dan kekhawatiran,

berita gembira yang dicampuri dengan rasa takut agar mereka bisa

mengambil pelajaran dan menyadari bahwa itu adalah Sunnatullah

terhadap para harnba-Nya Juga karena kisah tersebut mencakup kisatr'

penyelamatan orang-orang beriman dan pembinasaah orang-orang

zhalim. Jadi, dalarn hal ini terkandrurg pernyataan bahwa AUah Maha

30 Mutt$aq'daih.
Al Bukfiari (7554) dan Muslim (412108) dari hadits Abu Hurairah.
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Pengampun lagi Matra Penyayang, dan adzab.Nya adalah adzab yang
sangat pedih. Penafsiran kisah ini telah dipaparkan dalam surah Huud.

Marahub-nya ,i, W3 iyltetita merCka rnasuk ke tempatrrya)
karcnafi'l tersembunyi yang di-'athf-kankepada rs>(* t4 Gabmtan
kepada hamba-hamba-Ku) yakni, dan ceritakantah mereka tentang
masuknya para malaikat ke tempat Ibrahim. Atan, kalimat ini berada
pada posis i nas hab karena sebagai haal (keterungatkondisi).

"ilzJi' 
asalnya sebagai mashdar, karena itu disebutkan dalam

bentuk tunggal, kendati mereka banyak.

(Jlf,i(i (Lalu mereka mengucapkan, "salaam.") maksudnya
adalatr 6a grlaftami mengucapkan: salaam).

'"U&EyJG (Bertrata lbrahim, "sesungguhrrya kami merasa ,

tahtt lccpadamz. ) rnaksudnya ast ttg;e olo;j goir"iut lagi tala$.
Ibratrim mengatakan ini setelatr daging anak sapi, lalu
melihat mereka tidak memakannya, sebagaimana dikemukakan dalam
suralr Huud, '^3,+;i:r;,4* #Hr Ay3.5{ #i-Vr6 (Matra
tatlrala dilihatrrya tangan mereka tidok menjamahnya, Ibrahim
memandong aneh perbuatan mereka, dan ,nerasa tahtt trepada

mereka). (Qs. Huud [11]: 70)

Pendapat lain menyebutkan batrwa dia mengingkari salam dari
mereka karena hal itu tidak ada di negeri mereka.

Ada juga yang mengatakan bahwa dia menolak masuknya
mereka tanpa meminta izin terlebih dahulu.

, trlf !J6 (Mereka berkata, ,Janganlah kamu merasa tahtt.,,)
maksudnya adalah, para malaikat ittr berkata, *Janganlah engkau
m€rasa takut.' Dibaca: J+t, i an Kl{, a*i '*\l y*eartinya iittl
(membuatrya talu|.

* &,i# Gt@esungguhnya kmni memberi kabr gembira
kcpadanu dengan [kelahiran seorangJ anak laki-laH [yang akan
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menjadiJ orang yang alin) adalah redaksi kalimat perrrulaan sebagai

alasan larangan merasa takut.

erit adalah yang sangat berilmu. Ada juga yang mengatakan

bahwa adalah yang sangat lembu! sebagaimgrra

disebutkan dalam ayat lain. Anak yang dimaksud ini adalah lsfupq,

sebagaimana dipaparkan dalam strah Huud. Tidak disebutkannya

ruLma Ishaq di sini dan tidak juga penyebutan berita gembira tentang

Ya'qub karena dianggap cukup dengan yang telah latu.

j.#;i'| J'6 @ertata lbrahim, "Apakah kamu membert kafor
gembira kcpadahfl'). Jumhur membacanya dengan hunrf a/y'lsti/ham

[yakni hamzah partikel tanya]. Sementara Al A'masy membacanya:

i.nf*., tanpa Lnxt:f alif,

i41 '# S d$ leaaanat usiaht tetah lanjut) berada pada

posisi nashab sebagai haal, yakni bersamaan dengan kondisi lanjut
usia.

6r# ,$ (Matra dengan cara bagaimanakah [terlaksananya|
berita gembira yang kamu kabarkan ini?) adalatr kalimat tanya
tentang yang bemada herarU seakan-akan dia heran dengan terjadinya
anak, padahal dia sudah tua, yang biasanya orang yang telatr setua itu
tidak dapat lagi mempunyai anak. Malmanya yaitu, maka dengan cara

apa kalian menyampaikan berita gembira itq karena berita gembira itu
mengenai hal yang biasanya tidak terjadi?

Nafi membacanya: 9;*$, dengan kashrah pada hrrrrtf nuun
dN takhlif, Tetapnya kasrah untuk menunjukkan huruf yaa' yarLg

dibuang.

Ibnu Katsir dan Ibnu Muhaishin membacanya dengan kasrah
pada huruf nuun disertai tasydid, dengan meng-idghom-l<an
(memasukkan) huruf nwn pertaxna pada nuun kedua, yang asafuya

dt:H.
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Ulama lairurya membacanya dengn fathah pada hrxuf nuun.

gJl,, iSfi lrf (Mereka menjawab, "Kami menyampaikan

berita gembira kcpadamu dengan benar.") maksudnya adalah, dengan
yakiq tidak ada penyelisihan padanya, karena itu adalah janji Allatr,
dan Dia tidak menyelisihi janji. Tidak ada sesuatu pun yang mustatril
bagi-Nya, karena Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

<*{nl 'n K f, (Uatw janganlah kamu termasuk orang-
orang yang berputus asa). Demikian jumhw membacanya, dengan

menetapkan hwaf alif.

Sementara itu, AI A'masy dan Yahya bin Watsab membacanya
'*tijil'g9,tarryahwaf aliJi Ini diriwayatkan juga dari Abu Amr, yakni,
termasuk orang yang berputus asa dari berita gembira yang kami
sampaikan kepadamu.

aJt:;f SL.r{j l7/: n \g.X-;; JE ebrahim berkata, ,,ridak

ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-
orang yang sesat.") Lata^ L.:iAA*a dengan fathah pada huruf
nuun dandengan kashraht,keduanya adalah dua macam logat.

Diceritakan juga dengan dhammahpada huruf nuun. AJtAi
(orang-orang yang sesat) maksudnya adalah orang-orang yang
mendustakan, atau orang-orang yang menyimpang dari jalan yang
benar. Ibrahim menganggap kecil peluang mendapat anak karena
usianya yang sudatr lanjut, bukannya berputus asa dari rahmat Allah.

Ibrahim lalu bertanya kepada mereka mengenai misi mereka
diutus oleh Allatr SWT, 6$91 $ F.b t3 JE (bertrata [putaJ
Ibrahim, 'Apalrah urusantnu yang penting [selain ituJ hai para
utusan?") fi.rJr adalah urusan penting dan perkara besar, yakni, spa
urusan . dan perkara kalian? Apa yang kalian bawa selain
menyampaikan berita gembira kepadaku? Tampaknya Ibratrim telah
mematrami bahwa kedatangan mereka bukan sekadar menyampaikan
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berita gembira tersebu! tapi mempunyai unsan lain yang karena

itulah meneka diutus. 
t

6** ,; ll U"3 Q SE (Mereta meniawab, "Kami

senmgguhnya diuttu lccpada kaum yang berdosa.') yakni kepada

kaum yang melakukan perbuatan dosa. Jadi, terrrasuk juga perbua{an

syirit< dan yang dibawah syirik. I(aum yang dimaksud adalah kaum

Luth.

i(emudian dikecualian dari orang-orang yang berdosa itu, {t
*3 J( Qrecuqlt Luth beserta pengthttpengikutnya). Ini bentuk

iengecualian bersambung, karena dhamir'nya dati 6.*. Jika

dhamir-nya aarir 55, tentu ini bentuk pengecualian terputus, karena

mereka telah disifati dengan 6.* Oang berdosa); sedangkan JL

yj (t uth beserta pengihtt-pengifutnya) bukanlah yang berdosa,

Allah lalu menyebutkan kemuliaan yang akan dikhususkan

bagi Luth dan para pengilutnya, karena mereka tidak termasuk kaum

yang berdosa Altatr berifrmaru <r# $H5$y$esunssuhnya Kami

alran menyelamatkan mereka semuanya), yakni Luth dan paxa

pengikutrya. Redaksi ini sebagai redaksi permulaan, dengan perkiraan

batrwa pengecualian ini terputus, maka ini sebagai khabar, yalani, akan

tetapi Luth dan para pengilutnya selamat darl anzab Kami.

Hamzah dan Al Kisa'i membacanya: $j6, dengan taffilif,

dari rif.

Ulama lainnya membacanya dengan tasydid,dari ,riJ.

Qira'ah yang teral<hir ini dipilih oleh Abu Ubaidah dan Abu

Hatim, i"iL b*gr iy.k"i dari ,rarl maupun lAryi t)ralmi d*i G"rfJ

artinya sama, yaitu penyelamatan orang lain dari hd yang sedang

dialaminya

,:;$l$y lXrruoti istrinya)adalah pengecuali dati dhamir pada

illt: yang berarti mengeluarkannya (mengecualikannya) dari
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penyelamatan ini, yakni, kecuali istriny4 maka dia tidak termasuk

orang yang Kami selamatkan, tapi termasuk orang yang kami

binasakan.

Pendapat lain menyebutkan bahwa ini adalah pengecuali dari

*J lt (Luth beserta pengihtt-pengifutnya) berdanrkan penetapan

penyelamatan bagr mereka. Maknanya adalalt mereka berkata"

"Sesungguhnya kami diutus kepada kauur yang berdosa untuk

membinasakan mereka, kecuali Luth beserta para pengikutnya, Kami
akan menyelarnatkan mereka semuanya kecuali istinya, karena dia

termasuk orang yang binasa."

Makna 6*$l i# fftt3:S ff"*, telah menentulcon bahwq
sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang tertinggal [bersama-
sarna dengan orctng kafir lainnyaJ) adalalU Kami tetapkan dan Kami
putuskan bahwa dia termasuk orang yang tersisa di dalam adzrib,

bersarna orang-orang kafir. irlir artinya ;(tr OanS tersisa; yang

tertinggal).

Seorang penyair mongatakan:

e$t y ,4:'i,t t1t 6*\isrt 'CsJt

"Janganlah kau sapu unta takbersusu dengan debunya,

karena trau tidak tahu siapa yang menghasilkan."3r

Az-Tajjaj berkata, *Makna 131, uaAunr{fi (mengattr), yalani

mendekati makna €hi (memutskan). Asal makna i#i adalatr

meqiadikan sesuafir pada kadar yang cukup."

3r Bait syair ini karya Al Harits bin Hiliz;ath. Permulaanriya: laa taksa', dan
bukan: laataksah.

Asy-Slaul adalah bentuk jamalc dari asy-syaailah, yaifi unta yang tidak berzusu
karena kehamilan, atau melahirkan setelah tujuh bulan, sehingga susunya kering.

Lisan Al 'Arab (lll374).
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Ashim dari riwayat Abu Bakar dan Al Mufadhdhal

membacanya: €1lf., dengan takhfif (tanpa tasydid), sedangkan yang

lain membacanya dengan tasydid.

Al Harawi berkata, "Makna keduanya sama, hanya 'saja

asumsinya disandarkan kepada malaikat Dral<rd seolah-olah

malaikatlatr.yang menentlrkan ihr], padahal sesgngguhnya itu dari

perbuatan Allah'SWT, karena kedekatan mereka di sisi Allah.'

*j Jt; & lfr (Maka tatkala pma trtusan itu datang kepada

lraum Luth, beserta pengihtt-pengihttnya) adalah kalimat permulaan

sebagai penjelasan tentang pembinasaan orang-orang yang berhak

untuk dibinasakan, dan penyelarnatan orang-orang yang berhak untuk

diselamatkan.

'iUtii{StlS 
(Dia berlwta, "sesungguhnya kamu adalah

orang-orang yang ttdak ditrenal') maksudnya adalah, Luth berkata

kepada mereka, 'oi*,t ?j FL(sesungguhnya kamu adatah orang-

orang yang tidak dikeruQ, yakni, aku tidak mengenal kalian.

5i;1 * 13( t+ 3f+ 5 IrE (Para utusan meniau'ab,

"sebenarnya karni ini datang kepadamu dengan mehbmta adzab

yang selalu mereka dustakan) maksudnya adalah, dengan adzab yang

mereka sangsikan itu. Jadi, inti yang ditegaskan yaitu, kedatangan

mereka bukan membawa sesuatr yang tidak disukainya. Seakan-akan

mereka berkata, *Kami datang kepadamu tidak membawa sesuatu

yang dibenci seperti yang terlintas di benakmu, tapi kaui datang

kepadamu dengan membawa sesuatu yang menggembirakanmu, yaitu

mengadzab mereka yang telah engkau peringatkar5 ftlmun mereka

selalu mendustakanmu."

,yfi\lfi*li (Dan tcomi datang lcepadmu membawa kcbenaran)

maksudnya adalah membawa sesrntu yang diyakini yang tidak"ida

keraguan dan kesangsian padanyq yarfi adab yang pasti ditimpakan

kepada mereka.
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Shii 66 lOan s e swrg guhnya kami b e nt -betut orang-or ang

benar) datam memberitakan kabar yang kami sampaikan kepadamu.

Penafsiran fimran-Ny4 ,fit A d+" AFl, ;t' 1ma*a pergilah
lramu di afi:hir malam dengan membawa keluargama) telah dipaparkan

dalam surah Huud.

'ii-.* '$15 <O* itutilah mereka dari belakang) maksudnya

yaitu, jadilah engkau di belakang mereka untuk mengiringi mereka,

agar tidak ada seorang pun yang tertinggal sehingga tertimpa adzab

tersebut.

f '* ,tlfr-*3 (Dan janganlah seorang pun di antma kamu

menoleh ke belakang) maksudnya, janganlatr engkau dan seorang pun

dari mereka menoleh ke belakang sehingga melihat adzab yang

ditimpakan kepada orang-orang zhalim, karena itu akan

menyibukkannya (dengan penglihatan itu) yang dapat memperlambat
jalan dan upaya menjauh dari wilayah orang-orang zhalim itu.

Pendapat lain menyebutkan bahwa makna '4- l adalatr I
'rJW$angan sampai tertinggal)

6#3 iE WIY (Dan teruskanlah perjalanan kc tempat yang
diperintahkan kepadama) maksudnya adalah, ke arah yang Allatr
perintahkan kepada kalian rmtuk drttrju, yaitu aratr Syarn. Ada juga

yang mengatakan Mesir. Ada juga yang mengatakan salah satu negeri

Luth. Ada juga yang mengatakan negeri lbrahim.

AyVgA (Dan telah Kami wahytkan kcpadanya [LuthJ)
yalari yJ d qtif (telah Kami wahyukan kepadanya Luth). ,1$ 6Ir'

Qterkara lraf, yakni pembinasaan kauurnya.

Allah lalu menafsirkannya dengan firman-Nya, ;ri$ i)1, 3J

V (yaitu bahwa mereka akon ditumpas habis).

Az-7ayaj berkata, "Posisi 3J ,aA.U nashab sebagai bodal
(pengganti) aari j9(,nrji @erkora itu).
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'Xtllt artinya ';'lli (yang akhfu), yakni, saat terakhir

pembinasaan mereka adalah di waktu Subuh.

Manshub-nya 'qr* (di waltu Subuh) karena sebagai haal

(keterangan kondisi), yakni kondisi mereka sedang memasuki waktu

Subuh. Ini seperti firman-Ny a. W '"51 ;;i1 i)1 '& (Makn oriing'

orangyang zhalim itu dimusnahkan sampai kc akar-akarnya). (Qs. Al

An'aam [6]: a5)

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, mengenai

firman-Nya, U7 (lagi aman), dia berkata, "Aman dari kematian

sehingga mereka tidak mati, tidak bertambatr tua, tidak pernah sakit,

dan tidak lapar."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ali, mengenai firman-Nyq G:i:;

*, il €l)* 4 ( (Oan l{ami lenyapkan segala rasa dendam yang

berada dalam hati mereka), dia berkata" "Maksudnya adalah

permusuhan."

Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan daxi Al Hasan Al Bashri, dia berkata: Ali
bin Abi Thalib berkata, "Demi Allalq mengenai kamilah ayat tentang

ahli surga: '# # iF GgL *. i py:b a (, GiiS (dan Kami

lenyaplran segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka,

sedang mereka tnerosa bersaudma duduk berhodap'hadapan di atas

dipan-dipan)

Ibnu Asakir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya

mengenai ayat ini, dia berkatq "Itu ditunrnkan berkenaan tiga suku

Arab, yaitu bani Hasyim, bani Taim, dan bani Adi, yaitu berkenaan

denganku, Abu Bakar dan Umar.

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari KatsirAn-

Nawa, dia berkata: Aku katakan kepada Abrr Ja'far,, bah.yva

sesungguhny.a fulan menceritakan kepadaku dari Ali bin Al HtIsSi&
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bahwa ayat ini ditunrnkan berkenaan dengan Abu Bakar, Umar, dan

lJi: $ & p2t3) gCG;; (Dan Itumi lenyapkan segala rasa dendam
yang berada dalam hati mereka), dia berkatq "Demi Allah, ayat itu
diturunkan berkenaatr dengan mereka, dan berkaitan dengan siapa lagi
jika bukan dengan mereka." Dikatakan, 'Dendrm apa itu?' Dia
menjawab, 'Dendam masa jahiliyatr. Sesungguhnya Bani Taim, Bani
Adi dan Bani Hasyim pernatr ada dendam di antara mereka. Setelah

mereka memeluk Islam, mereka saling mencintai. Abu Bakar
memegang pinggan$ya, kemudian Ali menghangatkan tangannya

dan menghangatkan pinggang Abu Bakar, lalu turunlah ayat ini."

Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Al Hakim, dan Ibnu Mardawaih
meriwayatkan dari Ali, dari beberapa jalw, dia berkata kepada Ibmr
Thalhah, "sesungguhnya aku berharap batrwa aku dan ayatrmu
termasuk orang-orang yang Allatr nyatakan tentang mereka, Ali\fr:33
€p!* (Dan Kami lenyapkan yang berada dalam hati mereka)..

Seorang lelaki dari suku Hamdan berkata, 'Allah lebih adil unhrk
melakukan hal itu.' Maka Ali pun berteriak hingga menggema di
istana" 'Lalu berkenaan dengan siapa jika bukan kami yang dimaksud
dengan "mereka" disitu'?"

Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibatr, Ath-Thabarani, dan
Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ali, dia berkata, ..Sungguh, aku
berharap aku, Utsmah, Az-Zubair, dan Thalhah termasuk orang-orang
yang Allatr firmankan, * ii €rsll- Ali #:35 (dan Kami lenyapkan
segala rasa dendom yang berada dalam hati mereka).,,

Ibnu Mardawaih dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari jalur Al
Kalbi, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, mengenai ayat ini, dia
berkata, "Diturunlcan berkenaan dengan sepuluh oran& yaitu Abu
Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thallmh, Az-Zubab, Sa'd, Sa,id,
AMurrahman bin Auf, dan AMullah bin Mas'ud."
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Diriwayatkan juga oleh Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim

dari Abu Shalih, secara mauqufpadatya.

Ibnu Abi Syaibah, Hannad, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firman-Nya, Q** $A {F
(duduk berhadap-hadapan di atas dipaniipan), dia berkata, "Meteka

tidak saling melihat tenghrk yang lainnya."

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Al Mundzir dan lbnu Mardawaih

dari Mujatrid, dari Ibnu Abbas

Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani, Abu Al Qasim Al Baghawi,

Ibnu Mardawaih, dan Ibnu Asakir meriwayatkan d^ri T,a.id bin Abi

Aufa, dia berkata: Rasulullah SAW keluar kepada kami, kemudian

membacakan ayat ini: '4## iA lF €SS@edans mereka merasa

bersaudara duduk berhadap-hodapan di atas dipan-dipan), lalu

bersabda,

r i|# P*3 Glt,;oi:At
(Orang-orang yang saling mencintai koreno Allah, di surga kelak

alcan saling melitwt antar sesama mereka).32

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, mengenai

firmarr-Nya, U5 li+- #- .i (merelu tidak merasa telah.di

dalamnya), dia berkata, "Maksudnya adalah tidak merasakan

kesengsaraan dan penderitaan."

Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Atha

bin Abi Rabah, dari seorang lelaki sahabat Nabi SAW, dia berkata:

32 Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Ta$imya (@1553), dan dia
menyandarlonnya kepada Ibnu Abi Hatim dari jalur Yahya bin Ma'in, dari Ibrahim
Al Qaumisi, dari Sa'id bin Syarahbil, dari Zaid bin Abi Aufa... lalp*,dia
menyebutkannya-

16nu Hajar berkata dalam Al-Lisan,"Sa'id bin Slarahbil dariTaid,bin Abi'Aufa,
menurut Abu Hatim adalah tidak dikenal. Jadi, samd hadits iai dha'if,"
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Rasulullah SAW datang kepada kami dari'pintu tempat masuknya

bani Syaibah, lalu bersabda, oil*ri intl tl (Mengapa aht melihat

lcalian tertawa?) Beliau lalu mundur, hingga ketika sampai di Hijir,
beliau berbalik dan bersabda,

? ,irt ,tr, ? hr 3t iYJ \ :Jut ,jb ie t*7 $ ,it
Lr"';t $ g.t";'oli .b')t )_#r 6 ,Ff Lfi+i,i: te:V*

il,li
(Sesungguhnya kctika aht kcluar, Jibril datang dan berkata,

"Hai Muhammad, sesungguhnya Allah berfirman, 'Mengapa kau

membuat para hamba-Ku berputus asa? Kabarkan kcpada hamba-

hamba-Kt, balwa sesungguhnya Ahtlah Yang Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang, dan sesungguhrrya adzab-Ku adalah adzab yang

sangat pedih'.").33

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari

Mush'ab bin Tsabit, dia berkata: Nabi SAW melewati sejumlah orang

salrabatnya yang tertawa, maka beliau bersabda, 1til r5f\6 tiat t;f\i
Qngatlah kalian akan surga. dan ingatlah pula akan nerekn). Lalu
turunlah ayat: j-l) jriifi (t -ti ig'':Q $ Qubartran kcpada hamba-

hamba-Ku, bahwa sesungguhnya Afulah Yang Maha Pengampun lagi
Maha Penyryang).34

Ath-Thabarani, Al Be,.z.a4dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan

dari Abdultah bin Az-Zubur,dia berkata: Nabi SAW melewati.... Lalu
dikemukakan riwayat yang serupa.3s

et Mtrsal.
HR Ibnu luir (14D7).
Disebutkan oleh Ibmu Kdsir dalam Taftinrya (21553).

ll lnat yang sebelumnya.
35 Dha'i1
Disebu&an oleh Al Hai8ami dalam Mojma' Az-?.awa'ld Ql46\, dan dia berl€ta,
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Al Bukhari, Muslim, dan lainnya meriwayatkan dari Abu
Hurairalu bahwa Rasulullah SAW bersabda:

;i*i l"J;i+'.r;1i #., nV @ ?T- *!)t'd,}i'r lt
,srt F ;6llt&';i,i+,re;)fot *b A,prb:b,
ry e$ ;K1,bAt;-;it,-*:st'u;rl7 t *t o, !t'+

)61'u',;U'n ..,t.r;st n y,

(Sesungguhnya Allah menciptakai rahmat poda saat

penciptaawrya sebanyak seratus rahmat. Lalu Allah menahan di
sisinya sembilan puluh sembilan rahmat, dan mengirimkan kepada

seluruh makhluk-Nya satu rahmat. Seandainya orang kalir
mengetahui semua rahmat Allah yang ada di sisi-Nya; tentu tidak
alwn berputus asa dari ralanat-Nya. Seandainya orang beriman

mengetahui semua adzab yang ada di sisi Allah, tentu tidak akan

merasa aman dari neroka).36

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ikrimatr, tentang firman-
Nya, Jil { UG (mereka berkata, "Janganlah kamu merasa tahtt."),
balrwa adalah 'Liht l(angan taku|.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, mengenai

finrran-Nya" <A#fr 's; (termasuk orang-orang yang berputus asa)"

dia berkata, "Maksudnya adalah &.rli (orang-orang yang berputus

asa)."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadatr, dia berkata: #t
6#ll 'a3 lOat*va sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang

"Diriwayafl<an oleh Ath-Thabarani. Di dalam sanadnya terdapat Musa bin Ubaidah,
perawi yarydha'if,"

36 shahth-
HR Al Bulftari (A6D; Muslim @D108); At-Tirmidzi (35a1); Ibnu lvlajah

@293); dan Ad-Darimi Q7 85).
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tertinggal [bersama-sama dengan orang kafir lainnya) maksudnya
adalah yang tetap berada dalarn adabAllah.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Murdzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firman-Nya, 6iLt ?j !8L

(sesungguhrrya kama adalah orang-orang yang tidak dil@nal), dia
berkata, "Maksudnya adalah, tidak dikenal oleh kaum Luth. Mengenai
firman-Nyq 5ii3- * li( q(dengan membmta adzab yang selalu
mereka dustakan),maksudnya adalah membawa adzab kaum Luttr."

Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

Qatadah, mengenai firman-Nya, 6ii1 )il\( q(dengan memba,n a
adzab yang selalu mereka dustakan),dia berkata, "Maksudnya adalah
o j<U(mereka ragukan). "

Abdwranaq, Ibnu Jarfu, dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan
dari Qatadah, mengenai firman-Nya, i{t$ iils <a* ihttilah merekn
dari belakang), dia berkata, "Dia diperintahkan berada di belakang
keluarganya, yaitu sebagai yang terakhir mereka saat berjalan itu."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, mengenai
firman-Ny", itu# iE-\fr (dan teruskanlah,perjalanan ke tempat
yang diperintahkan kcpadamu), dia berkata, "Allah mengeluarkan
mereka ke Syam." '

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Zaid,
mengenai firrnan-Ny u, ?\t1 qs Afi;{s; (dan tetah Kami wahytkan
lrepadanya [LuthJ pertara itu), diaberkata, "Maksudnya adalah 6t1{!'tt

,Jl (Kanri watryukan itu kepadanya)."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkat4 " ilr 3J

W i{, , lyaitu bahv,a merela akan dinmpos habis) maksudnya
adalah dihancrukan hingga ke akar-akarnya.,,

L94 TAFSIR FATHUL QADIR



ei.#' fi dP 
-,1$'t'y36 @6tAg-'r4{:rt 3A *;

@ <,lrx6.-46 {6r}e@rj3 {j-ii'69@F

,#ff @I G:;51,?E,tf' Oq @,b A'u+
@alriii{a$c'ly@#

"Dan datanglah penduduk kota itu (ke rumah Luth) dengan
gembira (karena kedatangan tamu-tamu itu). Luth berkata,

'Sesungguhnya mereka adalah tamuku; maka janganlah kamu
memberi malu'(kepadaku), dan bertakwalah hepadaAlbh dan
janganlah kamu membuat oku terhina'. Mereha berkata, 'Dan
bukankah kami telah melarangmu dari fttulindungi) manusia?'
Luth berkata, 'Inilah putri-putri (negeri)ku (kawinlah dengan

mereka), jika hamu hendah berbaat (secarayang hata\'. (Atlnh
berJirman) r' Demi umatmu (Muhammtd), ses ungguhnya mcreka

terombang-ambing di dolam kemabukan (kesesatan)'. Maka mereka

dibinasakan oleh suaru keros yang mengguntur, ketika matahari
akan terbil Maka Kami jadikan bagian atas kota itu terbalik ke

bawah dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.

Sesungguhnya padayang demikiun itu benar-benar terdapat tanda-
tanda (kekuasaan Kam[ bagi orang-orung yang ruemperhatikan
tanda-tanda. Dan sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di

jalan yang masih tetap (dilalut manwia). Sesungguhnya padayang
demikian itu benar-benar terdapat tanda-nnda (kekuasaan Allah)

bagi orang4rtang yang beriman.,, (Qs. Al llijr [15]: 67-77)
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Allah SWT perbuatan kaum Luth ketika

datangnya para malaikat ke kota mereka, lti&i-14rrXi 3A f6 @o"
datanglah penduduk kota itu [ke rumah LutW dengan gembira

firarena lredatangan tamu-tamu ifz/,). Maksudnya adalatr kota kaum

Luth, yaitu Saloom, sebagaimana disebutkan.

ii&6- berada pada posisi nashab sebagai haal (keterangan

kondisi), yakni mereka, kedatangan mereka kepada tamu-tarnu Luth,
karena ingin melakukan perbuatan keji terhadap tamu-tamu tersebut.

36 1O er tat a1 Luth kepada mereka",* ;<$d'iry(s e s un g guhnl a

mereka adalah tamuht). Bentuk tnnggal 4j Qarnutu) adalah karena
sebagai mashdar, sebagaimana dijelaskan. Mereka disebut tamu
karena dia metnandang mereka sebagai tamu, sementara kaumnya
memandang mereka sebagai para pemuda yang berparas tarnpan. Oleh
karena itu, mereka menghendaki para tarnu ihr.

$,,ifi fii (maka janganlah kamu memberi malu firepadah$.
Dikatakan f,.J;r;yt -'rr*t - '4 - 'rt2i apabila menurjuldcan sikap
yang meojadikannya tercela. Maknanya yaitu, janganlah kalian
membuatku tercela di hadapan mereka dengan sikap kalian yang ingin
melakukan perbuatan keji terhadap merekq sehingga mereka tahu

batrwa aku tidak mampu melindungi orang yang berkuqiung
kepadaku. Atau, janganlah kalian membuatku tercela dengan

mempermalukanku tamuku, karena orang yang melakukln sesuafu

yang mempennalukan tamtt, berarti telah melakukan sesuatu yang

mempermalukan orrng yang mendapat tamu.

;ol\jfig (dan bertakwalah kepada Atlah)dalam perkara mereka.

giL $ (dan janganlah komu membuat aht terhina). Ini bisa berarti
darr tg:y,St yang artinya kehinaan dan kerendatran. Bisa juga dattii-t;,Jlt
yang artinya malu. Penafsiran tentang ini telah dipaparkan dalam

surah Huud.
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f36 (mereka berkata) maksudnya adahh kaum Luth

menfawabnya. QJfrl e 6iX {6 @an bukankah knmi telah

melarangmu dari [melindungiJ manusia?) Ini pertanyaan yang

bemada pengingkaran. Huruf wau dr sini merangkaikannya den"gan

kalimat yang diperkirakan, yang asumsinya adalah, bukankah kami
dahulu telah melarangmu untuk berbicara dengan kami perihal

seseorang bila kami hendak melakukan perbuatan keji terhadapnya?

Pendapat lain menyebutkan batrwa maksudnya adalah

melarangnya menerima tamu.

Bisa juga diartikan dengan yang lebih umum dari kedua

pendapat ini.

OS. ;'$" 36 ltutn berkata, "Inilah putqi-putri (negeri)hi,
maka kawinlah dengan mereka."). '"r# ff ;:L (iitra kamu hendak

berbuat [secara yang halal) tentang apa yang hendak kalian perbuat

terhadap para tamuku. Kawinlatr dengan putri-putiku secara halal dan
janganlah kalian melakukan perbuatan yang haram.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksudnya adalah putri-
putri kaumnya, karena seorang nabi kedudukannya adalah bapak bagi

kaumnya. Penafsiran tentang ini telatr dipaparkan dalam suratr Huud.

t';i3- *SZ ,i i#t nF (Demi umurmu [MuhammadJ,
sesungguhnya mereka terombang-ambing di dalam kemabukan

fircsesatanfi. llii' a* iiil --deng anfathah atat dhammah padahuruf
(qin- 

adalah sama, namun mereka mengkhususkan sumpatr dengan

lafazhyangberfothah unhrk dampak yang lebih ringan karena lebih

banyak digunakan. Demikian yang disebutkan oleh Az-7ayaj.
' Ai Qadhi lya.dh berkata, "Para ahli tafsir sependapat, batrwa ini

adalah sumpatr dari Allah dengan masahidup Mutrammad SAW.'

Demikian juga ijma para mufassir pada makna ini yang

dituturkan oleh Abu Bakax bin Al Arabi, dia berkata, "Semua mufassir
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mengatakan bahwa di sini Allah Ta'ala bersumpatr dengan kehidupan

Mutramnad SAW sebagai peqghorrratan baginya."

Abu Al Jauz.a berkata" "Allah SWT tidak pernah bersumpah

dengan kehidupan seseorang selain Muhammad SAW, karena beliau

adalah makhluk termulia di sisi-Nya."

Ibnu Al Arabi berkata" "Apa yang menghalangi Allah SWT

untuk besumpah dengan kehidupan Luth, padahal banyak kemuliaan

yang dianugeratrkan kepadanya sesuai dengan yang dikehendaki-Nya,

namun semua keutamaan yang Allah Ta'ala anugeratrkan kepada Luth
diberikan pula berkali lipat kepada Muhammad SAW, karena beliau

lebih mulia di , sisi Allah. Tidal&ah engkau lihat Allah SWT

mer{adikan Ibratrim sebagai kekasih dan Musa sebagai manusia yang

diajak bicara secara langsung? Allah memberikan semua itu kepada

Muhammad SAW? Jadi, bila Allah SWT bersumpah dengan

kehidupan Luth, maka kehidupan Mutrarnmad adalah lebih tinggi."

Al Quthubi berkata, *Apa yang dikatakannya itu bagtis, karena

anggapan sumpah Allah SWT dengan kehidupan Muhammad SAW
merupakan pandangan yang kontoversi dalam kisah Luth. Jika

dikatakan bahwa Allah SWT telatr bersumpah dengan pohon tin,
zaitun, bukit tursina, dan serupanya, rnaka tidak ada keutamaan pada

semua ifu."

Pandangan ini dijawab, bahwa tidaklah Altah bersumpah

dengan sesuatu kecuali itu menunjukkan keutamaan pada jenisnya.

Pengarang Al Kasysyaf dan para pengilutnya menyebutkan

bahwa hal ini dari para malaikat, dengan asumsi maksud perkataan,

yakni: Para malaikat itu mengatakan kepada Luth, '!y:l "Deml
urnurmu."

Pengarang At Kasysyaflalu berkata, "Ada yang mengatakan

balrwa l*ithab ini untuk Rasulullah SAW, dan Allah tidak pematr
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bersumpah dengan kehidupan seorang pun sebagai penghormatan

baginya."

Banyak ulami yang memaknrhkan sumpatr dengan selain

Allatt SWT.

Dinyatakan dalam sejulah hadits shahih tentang larangan

bersumpah dengan selain Allah.

Oleh karena itu, para hamba tidak boleh bersumpatr dengan

selain-Nya, sedangkan Allah SWT berhak bersumpah dengan siapa

pun dari antara makhluk-Nya yang dikehendaki-Nya, karena 6 {41
614 ;fi ei, (Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nva,

dan merelralah yang akan ditarryar). (Qs. Al Anbiyaa' l2ll:23)
Suatu pendapat menyebutkan batrwa Allah telah bersumpah

dengan pohon tin dan buah zaitun, bukit tursina, bintang, waktu

dhuha, matahari, malam, dan sebagainya. Itulah yang

dipersumpahkan, yakni demi Pencipta buah tin. Demikian juga yang

lain. Kemudian tentang firman-Nyu, '!F @emi umurmu), yakni demi

Pencipta umunnu.

Makna 1tri:;- ;fK ,i ihy@esuns*thnya merelca terombang-

ambing di dalam kcmabukan [kesesatanfl maksudnya adata]r benar-

benar bimbang dalarn kesesatan. Ditetapkannya kesesatan karena

menghilangkan akal pelakunya, sebagaimana khamer menyebabkan

kemabnkan. Dhamir disini kembali kepada orang-orang Quraisy

dengan anggapan sumpatr itu bagi Muharunad SAW, atau kembali

kepada kaum Luth dengin anggapan batrwa sumpah itu bagi Luth AS.

'r$rt';i:iti (Matra merelw dibinasalwn oleh suara kcras yang

mengguntur) yang besar, atau suara Jibnl '6; (kptika matahari akon

terbit) pada mereka, ketika mereka memastrki waktu terbitnya

matahari.
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Dikatakan |.:.1!r ?i*t artinya matatrari bersinar, sedangkan

i":3.tr UV artinya matatrari menyala. Ada juga yang mengatakan

bahwa keduanya adalah dua logat yang maknanyasama.

Dikatakan 'e?, 'O?t apabila kaum itu memasuki waktu
terbitrya matatrari. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya

adalah terbitnya fajar. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya

adalah permulaan adzab terjadi saat terbitnya fajar dan berlangsung

hingga terbitnya matahari. '';':#t1adalatr irfir @dzab).

WS W W @aka Kami jadikan bagian atas kota itu
terbalik lce bawah) maksudnya adalah bagian atas kota ittr menjadi
bagian bawahnya. W d,r;t; ;* t$V (dan Kami hujani meretra

dengan batu dari tanah yang lccras), yalari dari tanatr yang membatu.

Pembahasan tentang ini telatr dipaparkan secara gamblang datam
surah Huud.

,*t A'"oy lS"tungguhnya pada yang demikian itu) maksudnya
adalah pada kisah mereka yang disebutkan itu dan keterangan tentang
kejadian yang menimpa mereku. ?S (benar-benar terdapat tanda-
tanda firehtasaan Kami) yang dapat dijadikan petunjuk '6;;$(ba7t
orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda), yakni orang-orang
yang memikirkan dan memperhatikan perkara

Abu Ubaidah berkata, "Maksudnya adalah U**i$.(baei yang

mencermati)."

Ats-Tsa'lab berkata, "iorj, adalah yang memperhatikanmu
dari atas kepalamu hingga kakimu."

Maknanya yaitu saling mendekati. Asal makna &i, adalah
memeriksa dan memikirkan, diambil dari U,ata 'r}}t yang artinya
menandai dengan besi padakulit unta.

8 ,# $Lt (Dan sesungguhnya kota itu benar-benar
terletak di jalan yang tnasih tetap [dilalui manusia) maksudnya
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adalah, negeri-negeri atau kota-kota kaum Luth tersebut masih dan

tetap dilalui oleh mereka yang pergi dari Madinah ke Syam. Orang

yang menempuh rute tersebut akan melaui kota-kota itu.

qt A'iry (Sesunggrrhnya pada yang demikian irz,) maksudnya

adalatr kota-kota atau negeri-negeri tersebut.'4r3:fi. i-ui lbenar-benar
terdapat tanda-tanda firehtasaan AllahJ bagi orang-orang yang

beriman) yang mengambil pelajaran darinya, karena para hamba yang

beriman adalah hamba-hamba yang mengambil pelajaran dari jejak-

jejak yang mereka saksikan.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah,

mengenai firman-Nya, 6)#- 'r4.i;1 'JA i6 (dan datanglah

penduduk kota itu tl@ rumah LuthJ dengan gembira firnrena

kcdatangan tamu-tarnu ituJ), dra berkata, "Mereka gembira dengan

kedatangan para tamu Nabiyullatr Luth, karena ketika mereka singgah

ke rumahnya, mereka ingin melalnrkan perbuatan mungkar terhadap

para tamu itu."

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

Hatim meriwayatkan darinya, mengenai firman-Nya, e a# {6
66!;i (Dan bulanknh kami telah melarangmu dari [melindungiJ
manusia?) dia berkata, "Mereka berkata, 'Bukankatr kami telatr

melarangmu menerima tamu atau memberi tempat kepada seseorang?'

M * ot-a\. ;!Y J'6 (Luth berkata, 'Inilah putri-puti [negeriJht

fica'n'inlah dengan merekaJ, jilw kamu hendak berbuat [secara yang

halalJ.'). Luth menyuruh mereka menikahi kaum wanita karena ingin

agar parutamunya dibiarkan (tidak diganggu)."

Ibnu Abi Syaibah, Abu Ya'la, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,

Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih, dan Abu Nu'aim meriwayatkan

dari Ibnu Abbas, dia berkata" *Allah tidak membuat dan tidak pula

menciptakan suatu jiwa pun yang lebih mulia daripada Muharrmad

SAW. Aku tidak pemah mendengar Allah bersumpah dengan hidup
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seseorang selain beliau. Allah berfirman, i'ri:;-;ipA;AINI (Demi

umurmu [MuhammadJ, sesungguhrrya mereka terombang-ambing di
dalam lremabukan firesesatan). Allah mengatakan, 'Demi hidupmu,
hai Muhammad'. Maksud 'demi umurmu' adalah 'selama
keberadaanmu di dunia'."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya,
mengenai firman-Nya, '!f; (Demi umurmu), dia berkata,

"Maksudnya adalah |/BJii (demi hidupmu).'

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata,
*Allah tidak pematr bersumpatr dengan kehidupan seorang pun selain
dengan kehidupan Muharnmad. Allah berfirman, 'tfi (demi

umurmu)."

Ibnu Jarir meriwayatkan diri Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata,

"Orang-orang tidak suka bila ada seseorang berkata, ,t;rli (demi
umurku) karena mereka. menganggapnya sama dengan ungkapan

,lVi (demi hidupku)."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah, dia
berkata, "'irji3- ;iK ri i$y G e s unswhnya m er e ka t er omb ang- ambing
di dalam kemabulcan lcesesatan) malsudnya adalah bermain-main
dalam kesesatan mereka."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al A'masy,
mengenai ayat ini, dia berkata, *Maksudnya'adalah ragu-ragu dalam
kelengahan mereka."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dia berkata, "Lalu
mereka dibinasakan oleh suara mengguntur seperti petir. Setiap yang

membinasakan suatu kaum adatah petir dan suara mengguntur."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, dia berkata: ,4j ttnti*o
matahari alan terbit) maksudnya adalah ketika matahari terbit.
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Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Al Hakim
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, ,*S 6ljs A'iry
(sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda [kehtasaan Kami), dia berkata, "Maksudnya adalatr 6)ti
(tanda). Tidakkah engkau lihat seseorang mengirim cincinnya kepada

keluarganya sambil menitip pesan, 'Berikan demikian dan demikian'.
Tatkala keluarganya melihat cincinnya, mereka pun tahu bahrva pesan

itu benar adanya."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan darinya, mengenai firman-Nya, ialjliy (bagi orang-
orang yang memperhatilran tanda-tanda), dia berkata, "Maksudnya
adalatr'U"fil.(bagi orang-orang yang memperhatikan).'i

Abdwrazzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim,
dan Abu Asy-Syailh dalam Al 'Azhamahmeiwaya*an dari eatadatr,
dia berkata, "Maksudnya adalatr 'U"rg,A. @agi orang-orang yang
mengambil pelaj aran).'?

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Mujahid,
dia berkata, "Maksudnya adalah |W'H. (bagi orang-orang yang
mempunyai firasat)."

Al Bukhari dalam At-Tariffit,At-Tirmidzi,.Ibnu Jarir, Ibnu Abi
Hatim, Ibnu As-Sunni, Abu Nu'aim, Ibnu Mardawaih, dan Al
Khathib, meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata:
Rasulullah SAW bersabda,

ir ,i :yXfS ,u:tJt LtjtA
(Tafutlah terhadapfirasat orqng berimatt karena dia metihot

dengan cahaya Attah)

TAFSIR FATHUL QADIR 203



Allah berfirman, lri;5L *S 6:t:t 4'ii gesunggulrnya pada
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda firehtasaan
KarniJ bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda).37

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"# S*4 qLi @"" sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di
jalan yang masih tetap [dilalui manusia) malcsudnya adalatr benar-

benar dalam kondisi hancur."

Ibnu Abi Syaibafr, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari Mujatrid, dia berkata, "Maksudnya adalah

benar-benar berada pada jalanan yang masih utuh."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwalatkan dari Qatadah, dia
berkata, "Maksudnya adalah benar-benar berada pada jalanan yang
jelas."

'$*)'ei'ilai;li,hv
'$K W); iigr7, @'"-,t;5 # #1 7K *{;

ii'&@ 6; (81. t# r6j,$.6?, @ *; t*
6;6J @ L;.*_tj,(u # i$rs @'G ?4i

e:v t;{'zAfii 5fi'6fi,,J yW.q efi g*fi\

#*vucit;'&wii6@

@ n i fiii';,, 4,36! @ #'CAi
3'Dha'i7

IIR. At-Tirmida (3 127).
Disebutkan oleh Al Albani dxlamDha'dAl Jami'(127).
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"Dan sesungguhnya adalah penfuduhAikah itu benar-benar kaum

yang zhalim, maka Kami membinasakan mereka. Dan

sesungguhnya kedua kota itu benar-benar terletak di jalan umum

yang terang. Dan sesungguhnya penduduk hoto Al Hiir telah

mendustahan rasul-rosul, dan Kami telah mendatanghan kepada

mereka tanda-tanda (kekuosaon) Kanir'tetapi mcteka selalu

berpating daripadanya, dan meteka memahat rwnah-rumah dari

gunung-gunung batu (lang didiami) dengan aman. Maka mereka

dibinasakan oleh suara keras yang ruengguntur di wahtu pagi, maha

tak dapat menolong mereka, aPayang telah mereka usahakan. Dan

tidaklah Kami menciptahan langit dan burt dan apd yang ada di

antara ked.uanya, melainkan dengan benan Dan sesungguhnya saat

(kiamat) itu pasti ahan datang, maka maathanlah (mereka) dengan

caru yang baik- Sesungguhnya .Tuhanmu, Dialah Yang Maha

Pencipta lagi Maha Mengetahai." (Qs. Al $jr [15]: 78-S6)

#t i'( o;i (Dan sesungguhnya adalah pendu&4k

Ail(ah). it! di sini adalah mulchaffafah dari tsaqtlah [yakni d*i 9!-],

sedangkan ism-nyaadalatr dhamir sya'nyang dibuang, yakni: itl,lr 56

*\i q*f irti laan sesungguhnya adalah penduduk Aikah). iSii
adalah i:z;)t,yaitu himpunan pepohonan (hutan belukar), yang benttrk

jamalarya t$i.
Diriwayatkan batrwa pepohonan disebut daum.

Maknanya adalatr, sesungguhnya penduduk Aikah yang

berhimpun.

Ada juga yang mengatakan bahwa Aikah adalatt nama kota

atau negeri yang mereka tinggali.

Abu Ubaidah berkata, *6iffi dan Laikah adalah negeri

merekq seperti halnya sebutan Makkah dan Bakkah." '
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Penduduk Aikah adalah kaum Syu'aib. Kisah tentang mereka
telah dikemukakan. Di sini Allah swr hanya menyifati bahwa
mereka zhalim, dan tentang kezhaliman mereka juga telah diceritakan.

Dhamir pada pj r1gCib (dan sesungguhnya lcedua kota itu
benar-benar terletak di jalan umumyang terang) kembali kepada kota
kaum Luth dan tempat tinggal penduduk Ail€h, batrwa kedua tempat

itu berada di jalanan yang jelas.

i6)iadalah isz (sebutan) unttrk sesuatu yang diikuti, termasuk
diantaranya j alanan yang ditempuh.

At Farra berkata, "Jalan disebut imam karena diikuti dan

ditelusuri."

Ibnu Qutaibah berkata, "Itu karena musafir menelusurinya
hingga ke tempat yang dikehendakinya."

Pendapat lain menyebutkan bahwa dhamir pada kalimat ini
kembali kepada Aikah dan Madyan, karena Syu'aib dinisbatkan
kepada keduanya.

Allah SWT lalu menutupi kisatr-kisah ini dengan kisah
Tsamud, 'q[:;Ai # eL1;K11; (Dan sesungguhnya penduduk trota
Al Hijr telah mendustakan rasul-rasuD, Al Hijr adalah sebutan kota-
kota Tsamud, demikian yang dikatakan oleh Al A?hai, yaitu terletak
di antara Makkah dan Tabuk.

Ibnu Jarir berkata, "Yaitu sebuah negeri di antara Hijaz dan
Syam."

Di sini Allah mengatakan "rasul-rasul" 
-padahal 

hanya

mengutus Nabi Shalih kepada mereke karena orang yang
mendustakan seorang rasul berarti mendustakan pula rasul lainnya,
sebba para rasul sama-sama mengajak kepada Allah.

Ada jugayang mengatakan batrwa mereka mendustakan Shalih
dan para nabi sebelumnya.
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Ada juga yang mengatakan bahwa mereka mendustakan Shalih

dan orang-orang yang beriman bersamanya.

Wl 1:*'4f:t (dan Kami telah mendatangkan kepada merei:ka

tanda-tanda [kcfuasaanJ Kamil maksudnya adalatl tanda-tanda yang

diturunkan kepada Nabi merekg diantaranya unta betinq karena di

situ terdapat tanda-tanda yang besar, seperti keluarnya dari batu besar,

cepatnya membesar semenjak keluar dan banyak susunya. $'6K
'utb; (tetapi mereka selalu berpaling daripadarrya), yakni enggan

memperhatikan, sehingga mereka menyembelih unta betina itu dan

menyelisihi apa yang dlperintalrkan nabi mereka kepada mereka.

E[.,tEJ'uiHr-V,$ (dan mereka memahat rumah-rumah dari

gunung-gunung batu). Dalam perkataan orang Arab, Li.3t adalatl

perautan dan pengukiran. Polanya W - ry-- W.DalwrAl Qur'an
disebutkan: itj.at Y'ar35* (Apatrah kamu menyembah patung'patung

yang kamu pahat rrz). (Qs. Ash-Shaaffaat [37]: 95) yaknil yang kamu

ukir. Mereka menjadikan gunung-gunung sebagai rumah-rumatr

mereka, yakni menembuskannya ke gunung.

Manshub-nya <Ag('([yang didiamiJ dengan aman) adatah

karena sebagai haal Seterangan kondisi).

Al Farra berkata, "Maksudnya adalah aman dari menimpa

mereka."

Ada yang merigatakan batrwa maksudnya adalatr aman dari

kematian.

Ada juga yang mengatakan aman dari adzab, karena mereka

meyakini kekuatan dan kekokohannya.

'4 i$i tr'itr (Maka mereka dibinasakan oleh suara

lrcras yang mengguntur di wahu pogt) maksudnya adalah ketika

mereka memasuki wakttr Subuh.
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Pembahasan tentang 'r$Iitelatr dipaparkan dalam suratr Al
A'raaf dan Huud, dan tadi juga telah disinggung.

L#il|W # igV (maka tak dapat menolong mereka, apa

yang telah mereka usahakan) maksudnya adalatr, apa yang mereka

usahakan 
-berupa 

pengumpulan harta dan membuat benteng-bentang

di gunung-gunung- sama sekali tidak dapat mencegah adzab Allah.

6L, $W.65 g;!V ef$i 6L 6j (Dan tidoHah Kami

menciptaknn langit dan burni dan apa yang ada di antara keduanya,

melainkan dengan benar) maksudnya adalah disertai dengan

kebenaran, yaitu mengandung faidah-faidah dan kemaslahatan-

kemaslahatan.

Pendapat lain menyebutkan bahwa makstrd !;.ir ini adalah

kiasan tentang diganjarnya orang baik dengan kebaikannya, dan orang

jalrat dengan kejahatannya, sebagaimana firman Allah SWT, OV i"j
6:L|j:3'u.5t tfrw qWl ir.$t b#.qil| A 6 *fri loan hanya

lcepunyaan Allahlah apa yang ada di langit dan apayang ado di bumi

supoya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat

terhadap apa yqng telah meretw kcrjatran dan memberi balasan

lrepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih

baik [surgaJ). (Qs. An-Najm [53]: 31)

Pendapat lain menyebutkan batrwa maksud 
ti$ 

uaAun itli1t
(pelenyapan), karena itu adalah makhltrk, sedangkan setiap makhluk
pasti lenyap

*S AAi 6$ {Oan sesungguhnya saat [kiamatJ itu pasii

alran dalang), maka Allah membalas siapa-siapa yang berhak

mendapat adzr;b dan memberi ganjaran kepada siapa-siapa yang

berhak mendapat kebaikan. Ini mengandung ancailran bagi orang yang

berbuat maksiat.
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Allah SWT lalu menrerintatrkan Rasul-Nya SAW unttrk

memaalkan kaumnya, '#I '&l {yri (maka maa/kanlah [meretraJ

dengan cara yang baik) yal<m, maafkanlatr mereka dengan pemaafan

yang baik.

Ada juga yang mengatakan bahwa malcnanya yaitu,

berpalinglah dari mereka dengan cara berpaling yang baik dan jangan

tergesa-gesa terhadap mereka, serta perlaktrkanlah mereka secara

santun dan lembut.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa hukum ayat ini telah

dihapus oleh ayat pedang (ayat yang memerintahkan unhrk memerangi

mereka).

?I;t iWt '; 4j 'iry {suunsgt hnva Tuhanmu, Dialah Yang

Maha Pencipta tagi Maha Mengetahur,) maksudnya adalatr Maha

Pencipta seluruh makhltrk, lagi Matra Mengetatrui segala perihal

mereka, baik yang shalih maupun yang dtrhaka.

Ibnu Mardawaih dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibnu

Umar, dia berkata: Rasulullatr SAW bersabdq

q;a r,lilth' .; odrl )E;\t'+abbGu oL
aa

"sesungguhnya penduduk Madyan dan Aikah adalah dua umat

yang Allah utus Syu'aib kepada mereka."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, dia berkata, '?enduduk Aikah adalah kaum Syu'aib. &li
adalatr benteng-bentang yang ada pepohonannya, mereka hidup di

dalamnya."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkatat &li adalah 'z;rtii- (hutan

belukar; rimba).

t_
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Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya, dia berkata,

"Penduduk Aikah adalah penduduk Madyan. a(ili uaufun pepohonan

belukar."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya juga, dia berkata, "i(ili
adalah himpunan sesuatu. "

Ibnu Jarir, Ibnu Al Munzir, dan Ibnu Abi Hatim juga

meriwayatkan darinya, mengenai firman-Nya, # $E l?i$ @*
sesungguhnya lcedua kota itu benar-benar terletak di jalan urnum

yang terang), dia berkata, "Maksudnya adalah * A* (alari yang
jelas)."

Abdtrraz,zaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari Qatadah, mengenai # +gt dia berkata,

"Maksudnya adalah pendudnk lembatr-lembatr."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya, dia berkata , " ;;.fi {i\
adalah kaum Tsamud dan kaum Nabi Shalih."

Al Bukhari, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir, Ibnu Abi Hatim, dan

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata:
Rasulullah SAW bersabda mengenai ;fi glim,

LSt:. 6k 'j'ry ,:E6.tik Lf !f ?At ,\b ;e rrt,-"s I
rsl;f v,y"fi of '# Ur:ri )n

(Janganlah tralian masuk ke tempat kaum itu kecuali dalam
lreadaan menangis. Jitra kalian tidak dapat menangis maka janganlah
lralian masuk ke tempat merelca, lwrena diWtawatirlcan kalian akan
tertimpa seperti apayang menimpa mereka).38

3t Mutt$aq'alaih.
HR. Al Bukhari (433) dan Muslim (4D285) dari hadits Ibnu Umar RA; serta

Ahmad Q/9158).
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Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya, dia berkata, "Saat

Perang Tabuk, Rasulullah SAW berhenti di (bekas) kota Al Hijr pada

(bekas) rumah-rumah kaum Tsamud, lalu orang-orang mencari air

sumur yang pernatr diminum oleh kaum Tsamud, lalu mereka

membuat adonan dari itu dan memask dagng dengan periuk. Beliau

kemudian memerintahkan mereka untuk menumpatrkan periuk-periuk

itu dan memberikan adonan itu kepada unta. Kemudian beliau

berangkat bersama mereka semua menuju sumur yang biasa diminum

oleh wrta, dan beliau pun melarang mereka masuk ke tempat kaum-

kaum yang telatr diadzab. Beliau bersabdq

'# tb:i x';1ul 15$,y'€U'of pl ;1.

"sesungguhnya aht khawatir kalian tertimpa oleh apa yong

menimpa mereka, maka iangantah kalian masuk ke tempat-tempat

mereka."39

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Sabrah bin Ma'bad,

batrwa Nabi SAW berkata kepada para satrabatnya berkenaan dengan

(bekas kota) Al Hijr,

lifi vi ,u, ts'u ,t"' n
(Siapa yang telah membuat sesuatu dengan air ini maka

he ndakl ah dia metnbuangny a)"

Di antara mereka ada yang telah membuat adonan, dan ada

juga yang membuat bubur.ao

'e Lihat yang sebelumnyae saya katakan: syahid-nya (hadits pendukung) dikeluarkan oleh Al Buldari
dalam Siahih-nya (33i8) aarinadits lbnu Umar, dengan lafaz.h: Ketika Rasulullatl

SAW singgah di Al Hijr saat Perang Tabuk, beliau memerintahkan mereka agar

tidak minum dari sumumya dan tidalc mengambil air darinya. Mereka berkata,

"Kami telah membuat adonan dari sumur itu dan telah menganrbil air." Beliau lalu
memerintahkan mereka untuk membuang adonan itu dan menumpahkan air yang

telah mereka ambil.'
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Ibnu Mardawaih dan Ibnu An-Naiiar meriwayatkan dad Ali,
mengenai firman-Nya, i)A 'CAi {-'.1 @atra maaflanlah [merekaJ
dengan cara yang baik), dia berkata, "Maksudnya adalah merelakan

tanpa celaan."

Al Baihaqi datam Asy-Slu'ab juga meriwayatkan seperti itu
dari Ibnu Abbas.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mturdzir meriwayatkan dari Mujahid,

dia berkata, "Ayat ini setelatr terjadinya peperangan."

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan seperti itu dari lkrimah.

Jy,W L:frJ @E'# 6t;fi5 oss nc; it"it; t'
'ugA-6LV,i#3 ;* tF {; ;{;G6 "rL{ 6

,'42.j,;5 :t 6j-[r@ J$i )-;1i 6 4'i;@
'r;A ; i"*un 'ttt:"rfrJ(*ti(@

'qtfii,;"t"/. iiqeSl
6

lri 6t it e6fi4<r;ri @ <r-.pf J6$
6LFrq'SL U-,li*i'iij 45i,3;.1

Al Bulfiari juga meriwayatkan dari hadits Sabrah bin Ma'bad secara mu'allaq
(tanpa menyebutlcan awal sanadnya)

Al Hafiz,h dalan Al Fath (61438) berlota, "Hadits Sabrah bin Ma'bad
disambungkan sanadnya oleh Abmad dan Ath-Thabarani dengan lafadr:
Barangsiapa di antwa kalian telah membuat adonan dari air ini, atau telah
membuat bubw darinya, maka tumpahkadah

af$@q+,
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{;!,9-;i53}8 , s ^1 
t - )l- 4tt .- oo/1

ir-r+riJr.f d-r9#e
@ioCI

"Dan sesunggahnya Kamitelah berthan kepadamu tuiuh ayatyang

.dibaca berulang-ulang dan Al Qur'an yang agung. Janganlah

sekali-kali kamu menuniukhan pandanganmu kepada kenikmatan

hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara

mereka (orang-orung kalir itu), danianganlah kamu bersedih hati

terhadap mereka dan berendah dirilah kamu terhadap orang-otang

yang beriman. Dan katakanlah,'sesungguhnya aku adalah pemberi

peringatan yang menjelaskant. Sebagaimana (Kami telah memberi

peringatan), Kami telah menurunkan (adzab) kepada orang-otang

yang membagi-bagi (Kitab Allah), (yaitu) orungorang yang telah

menjadikan Al Qur'an ltu terbagi-bagl Maka demi Tuhanmu, Kami

pasti akan menanyai mereka semua, tentang apayang telah mereka

kerjakan dahuh* Maka sampaikanlah olehmu segala apa yang

diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orung yang

musyrild Ses ungguhnya Kami memelihara kamu dari (keiahatan)

orang-orufig yang memperolok-olokan (kamu) yaitu orang-orang

yang menganggap adanya tuhan yang lain disamping Allah; maka

mereka kelak akan mengetahui (ahibat-akibatnya). Dan Kami

sungguh-sungguh mengetahui, bahwa dadamu meniadi sempit

disebabkan apa yang mereka ucaphan, maka bertasbihlah dengan

memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara otang4rrang yang

bersujud (shalat), dan sembahlah Tuhanmu scmPai datang

kepadamuyang diyakini (aial).D (Qs. At llijr [15t: 87-99)

Para ulama berbeda pendapat mengenai ./.iiit i#tZ
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Mayoritas mufassir mengatakan bahwa itu adalah surah AI
Faatihatr.

Al Wahidi dan sejumlatr mufassir mengatakan batrwa itu

adalah Faatihatul Kitaab (permulaan surah dalam Al Qur'an). Ini juga

merupakan pendapat Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Al Hasan, Mujahid,

Qatadah, Ar-Rabi, dan Al Kalbi.

Al Qurthubi menarnbalrkan: Abu Hurairah dan Abu Aliyah.

An-Naisaburi menambalrkan: Adh-Dhahhak dan Sa'id bin

Jubair.

Telatr diriwayatkan juga dari perkataan Rasulullatr SAW,

sebagaimana nanti dikemukakan, dan itu yang harus dijadikan

pedoman.

Pendapat lain menyebutkan bahwa itu adalah tujuh surah yang

panjang, yaitu (l) Al Baqaratr, (2) Aali'fmraan, (3) An-Nisaa', (4) Al
Maa'idatr, (5) Al An'aam, (6) AI A'raaf, dan (7) Al Anfaal serta At-
Taubatr 

-seperti 
satu suratr karena tidak ada basmalatr di antara

keduanya-. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Pendapat lain menyebutkan batrwa .,r6i' llJr adalah Al
Ahz.aab, karena terdiri {ul tt jrt, lembar, sedangkan .l,t Jl merupakan

bentuk jarnak ititr aari i;S' (y*g berbilang dua), atau bentuk jarnak

dai"#(yang dilipat).

Az-Tajjaj berkata, 'oPengulangan apa yang dibaca setelahnya

bersamaan dengannya."

Berdasarkan pendapat pertama" alasan Al Faatihan di sebut

matsaanii adalah kareha diulang-ulang, yakni diulang-ulang dalam

setiap shalat. Sedangkan berdasarkan pendapat yang menyebutkan

batrwa itu adatah tujuh surah yang panjang, maka alasan penamaannya

adatah karena pelajaran, hukum-hukum, dan hudud diulang-ulang di

dalamnya. Adaprur berdasarkan pendapat yang menyebutkan batrwa
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itu adalah tujuh hizb alasannya adalatr karena pengulangan kisatr-kisah

dan sebagainya di dalam Al Qur'an.

Mereka yang berpendapat bahwa,l.iii' i;l^lr aaalatr selunrh Al

Qur'an, yaitu Adh-Dhahhak, Thawus, dan Abu Malik. Ini juga

merupakan salah satu riwayat Ibnu Abbas. Mereka b-prdalih dengan

firman Allah Ta'ala, OV W $Woirul Al Qurnan yang serupa

[mutu cyat-cyaryal lagi berulong-ulang). (Qs. Az-Zumar l39l:23).

Ada juga yang berpendapat batrwa ,,it6i' llJr aaAah bagian-

bagian A1 Qur'an, yaitu perintah, larangan, berita gembira, peringatan,

penrmpamaan, serta pengenalan nikmar-nikmat dan berita-berita

umat-umat terdahulu. Demikian pefkataan Ziyadlqin Abi Maryarn.

Cukup jelas bagi Anda, batrwa penamaan Al Faatihah dengan

matsani tidak berarti menafikan yang lainnya dengan sebutan ini.

Cukup jelas pula batrwa At Faatihah yang dimaksud oleh ayat ini tidak

berarti menepiskan benarnya penamaan al matsani bagi selain Al
Faatihatr.

'$ a;$fg (Dan Al Qur'an yang agng) di-'athf-y6kepada

alrf'itt,(tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang), yang merupakan

bentuk 'athf 'aam 'alal Htosh (merangkaikan yang umum kepada

yang khusus), karena Al Faatihah merupakan bagtan dari Al Qur'an.

Demikian juga bila ,Joii' i#Xr adatatr tujuh sruah yang

panjang, karena ketujuhnya merupakan bagian dad Al Qur'an.
Adapun bila maksudnya adalah tujuh hizb atauselunrh Al Qur'an atau

bagian-bagiannya" maka ini merupakan bentuk perangkaian salatr satu

dari dua sifat kepada yang lainnya, sebagaimana disebutkan dalam

ungkapan penyair berilut ini:

tt?' 'i.ti'rilt#Jt A.

"Kepafu raja saag pemimpin, dan ptra song pemimpin."
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Salah satu dalil yang menguatkan bahwa griil llJl adalah Al
Faatihnh yaitu status surah ini yang Makkiyyah (dituruokan di
Mal&atr), sedangkan kebanyakan dari ketujuh surah yang panjang

adalah Madaniyah (ditunmkan di Madinah). Demikian juga mayoritas

Al Qtr'an dan mayoritas bagian-bagiannya.

Zhahh firman-Nya, AgS Ut; ifii; {ij @an sesungguhnya

Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang)

yartu, penurullan ,l.iii' $LJr tebih dulu daripad a ayatini. Kata uPada
kalimat Agfi nberfungsi menunjukkan bagian bila memaksudkan Al
Faatihah atau tujutr suratr yang panjang, dan berfungsi sebagai

penj elas bila memakro$* penegasan.

Setelatr Allah menjelaskan kepada Rasul-Nya SAW tentang

nikmat dtrnia yang dianugeratrkan kepadanya, Allah memalingkannya

dari kenikmatan-kenikmatan instan yang cepat sirna. Allatr pun
a

berfirman, ;i| tL.tj aLii ( $ Ai;'"o:"fr * (ianganlah sekali-kati

lrnmu menunjukknn pandanganmu kcpada kenilonatan hidup yang

telah Kami berikan kepada beberapa golongan di aniara mereka

[orang-orang lcafir itul, yakni janganlah engkau sorotkan

pandanganmu kepada kemewahan duniawi dengan sorotan yang

disertai keinginan mendapatkan dan memperolehnya.

iriili adalah UE li(macam; ragam). Demikianlatr perkataan

Ibnu Qutaibatr.

At Jautrari berkata, "irl3liadalah lrliir 6enyerta; teman)."

Al Wahidi berkata, "Dikatakan ir$, 
jy# iV apabita terus-

menerur menujukan pandangannya kepada sesuatu itu. Terus-

menerusnya menujukan pandangan kepadanya menunjukkan batrwa

dia memandang sesuatu itu baik dqp diu mengharapkannya."

Sebagian orang mengatakan bahwa malma ayat ini adalah,

janganlah engkau mendengki seseorang karena keduniaan yang
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dimilikinya. Namun pendapat ini disanggah, karena dengki jelas

dilarang baginya. Allah berfirman dalam surah ini'l,::fr{ tanpa huruf

wau,lhrena tidak didahului oleh permintaan, beda dengan yang ada

dalam surah Thaahaa.

Setelah Allah melarangnya melirik kepada harta benda dan

kemewahan merekq Allah juga melarang beliau melirik kepada

mereka. $luL pun berfimran, ;# f# {; @* ianganlah kamu

bersedih hati terhadap mereka) karena mereka tidak beriman dan

tetap dalam kekufuran serta pembangkangan.

Pendapat lain menyebutkan batrwa maknanya adalatr,

janganlah engkau bersedih hati terhadap keduniaan yang mereka

nikmati, karena bagimu adalah akhirat.

Pemaknaan yang pertama lebih tepat.

Setelah Allah melarangnya menujtrkan pandangannya kepada

harta orang-orang kafir dan melarangnya bersedih hati terhadap

mereka 
-namur 

hal ini bukan berarti meremehkan mereka dan apa

yang ada mereka-, Allah memerintahkan beliau untuk berendah hati

terhadap orang-orang beriman. Allah berfirman, '4;A lLV .#S
(dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman).

ldr';ab 6erendahkan sayap) merupakan kiayn tentang rendah

irati dan kesantunan, seperti firman Allah SWT, |f\i 'LVl17 ,;rii3
(Dan rendahlcanlah dirimu terhadap mereka berdua). (Qs. Al Israa'

fl71:2$. Juga seperti perkataan Al Kumait berikut ini:

+;, stl;tir; * jt 16.. t/2 9 oli! c-'..$t, 6-t*+ ,fr fr rrei,

"Aht merendahkan diri terlwdap mereka karena menginginkan

perlindungan yong diberikan oleh kcluarga dan kelapangan."

Asalnya, bila burung mendekap analc-anaknya, maka dia

mengepakkan sayapnya (C6.), kerrudian merapatkan sayapnya pada

anak-anaknya. Hal ini dijadikan sifat tentang perendahan diri manusia

TAFSIR FATHUL QADIR 217



terhadap pengikutnya Dikatakan C6iilt'eltr'ori (fulan merendahkan

diri), yakni tenang dan tethormat. Maksud kedua sayap pada manusia

adalah kedua sisi tubuhnya. Contohnya adalah firman Allah SWT,

$rG Jt 5:i i^$t| (Dan kepitkanlah tanganmu kp tuttalonu). (Qs.

Thaatraa l20l:22)

J+;ii 3-9i6-;S',i$ (Dan katakanlah, "sesungguhnya aht
adalah pemberi peringatan yang menjelaskon") maksudnya adalah

pemberi peringatan yang.menjelaskan kepada kaumnya tentang adzab

dari Atlah yang bisa menimpa mereka.

';4r;IS :t 65 -K 
lseoagaimana [Kami telah memberi

peringatanJ, Kami telah menurunkan [adzabJ kepada orang-orang
yang tnetnbagi-bagi [Kitab Allah). Suatu pendapat menyebutkan

balrwa maful-nya dibuang, yakni maful dari 6j 6o*i tetah

menurunlcan) perkiraannya, (tlJb ';x'-iil * dlt 6i lsebagaimana
Kami telah menurunkan adza;b kepada orang-orang yang membagi-

bagi). Jadi, malananya yaitu, sesunggutrnya aku adalah pemberi

peringatan yang menjelaskan kepada kalian tentang ad,zab yang seperti

adz-ab yang telatr diturunkan kepada orang-orang yang membagi-bagi,

sebagainianapadafirman Allah Ta'ala, ;j\j $ 'e, jr'zrd. K-r:A
(Afu telah memperingatkan lcamu dengan petir, seperti petir yang

menimpa kaum Ad dan kaum Tsanud). (Qs. Fushshilat [4 I ] : I 3).

Pendapat lain menyebutkan bahwa huruf kaaf di sini sebagai

tambahan, perkiraannya: Sesungguhnya aku adalatr pemberi

peringatan yang menjelaskan. Aku memperingatkan kalian tentang

adzab yang diturunkan kepada orang-orang yang membagi-bagi.

Pendapat lain menyebutkan,batrwa itu terkait dengan kalimat

6it; fi (dan sesungguhnya Kami telah berikan trepadamu), yalari

Kami menurunkan kepadamu seperti yang kami turunkan kepada Ahli
Kitab, mereka itulah orang-orang yang membagi-bagi.
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Hal yang lebih tepat adalah terkait dengan kalimat: i-iifi6 A;
i4|ii (Sesungguhnya aht adalah peibert peringatan yang

menjelaslran),'Y'arcna berada pada kelaratan perintah untuk memberi

peringatan.

Ada perbedaan pendapat tentang siapa ';t#i(orang-orang
yang membagi-bagi)?

At Fara berkata, "Mereka berjumlah dua belas orang, yang

diutus oleh Al Watid bin Al Mughirah pada musim haji. Lalu mereka

berbagi tugas di jalanan-jalanan masuk ke Makkatr, lalu berkata

kepada orang-orang yang memasuki Malikah, 'Janganlah kalian

tertlpu oleh orang yang muncul di tengah kami itu, karena

sesungguhnya dia orang gila'. Atau mungkin juga mengatakan gila,

atau penyair, atau paranormal. Oleh karena itu, mereka disebut

|4*fr5 (orang-orang yang membagi'bagi), karena mereka berbagi

jalanan-jalanan ittr.

Pendapat lain menyebutkan batrwa mereka adalatr sejumlah

orang Quraisy yang membagt-bagi Kitabullah, yaitu menjadikan

sebagiannya sebagai syair, sebagian lainnya sebagai.sihir, sebagian

lainnya sebagai perdukunan, dan sebagian lainnya sebagai dongeng

orang-orang terdahulu. Demikian perkataan Qatadah.

Pendapat lain menyebutkan bahwa meieka adatah Ahli Kitab,

mereka disebut 'q;$1 (orang-orang yang membagi'bagi) karena

mereka membagi-bagl Al Qur'an sebagai olokan. Sebagian mereka

berkata, "suratr ini urtulku dan sgrah itu unhrknru." Demikian yang

diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Pendapat lain menyebutkan bahwa mereka membagi-bagi

Kitab mereka, memisah-misahtannya, menggantinya, dan

merubahnya
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Pendapat lain menyebutkan batrwa maksudnya adalah kaum

Nabi Shalih, mereka sarila-sama bersumpah trntuk membunuhny4

karena itulah mereka disebut 'ia;iijjf1orurg-orang yang bersumpatr),

sebagaimana difirmankan Allah, {JY{ry i\W6 @ersumpahlah
lramu dengan nama Allah, balwa kita sungguh-sunggth akan

menyerangnya dengan tiba-tiba beserta kclumganya di malam hari).
(Qs. An-Naml[z7):49)

Pendapat lain menyebutkan bahwa mereka menyatakan

sumpah-sumpatl (l-i.,Q, narmn mereka kemudian menyelisihinya.

Demikian perkataan Al Aktrfasy.

Pendapat lain menyebutkan bahwa mereka adalatr Al Ash bin
Wa'il, Utbah, Syaibatr, kedua pufia Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisyam,

At-Nadhr btn Al Harits, Umayyah bin Khalaf, dan Munabbih bin Al
Hajjaj. Demikian yang disebutkan oleh Al Mawardi.

tw i't:.j2fr W i-itt "lJyoituJ orang-orang yang telah

menj adilran Al Qur' an itu terb agi-b agi) adalah benttrk j amak dart ry
(bagian). Asalnya ilai ,"p"6i wazanii$, a*i i(lit ,p; yang artinya

membagi-bagi karnbing (memotong-motongnya menjadi beberapa

.bagian). Jadi, maknanya berdasarkan pengertian ini, yaitu orang-orang

yang menjadikan Al Qur'an beberapa bagian; sebagiannya syair,

sebagiannya sihir, sebagianriya perdukunan, dan sebagainya.

Pendapat lain menyebutkan bahwa ini diambil dari yala ifu1
tL. .yang artinya '4 (menuduhnya secara dusta), maka yang dibuang

adalalr hrtruf haa', bukan waz.

I<aa'a:e)t yang bentuk jamaknya demikian berdasarkan kedua

pemaknaan ini merupakan jarnak yang berakal, karena di situ ada

yang dibuang, sehingga mereka menjadikan itu sebagai pengganti dari

apayaigdibuang.
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Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya adalah, mereka

membagi-bagi keimanan mereka, yaitu beriman kepada sebagian

Kitab dan mengingkari sebagian lain.

Di antara yang menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa

makna 'tt-VVuflpemisahan, adalah perkataan Ru'yah: ,

'W)u l' !, '*y,

"Dan agama Allah tidaktah terpisah-pisah."

Pendapat lain menyebutkan bahwa 'zZ$ a* *rrit dalam

bahasa Quraisy artinya sihir, mereka menyebut tukang sihir laki-laki:

bb, dar tukang sihir perempuaxv 14!zb. Contohnya adalatr ungkapan

penyair berikut ini:

z;4241)#61 # e 5rddrr ',y ;;ilf
"Aht berlindung kepada Tuhanht dari hernbusan para wanita ltang
meniup pada buhut-buhul wanita tukang sihir dan penyihiran. "4r

Dalqn hadits disebutkan , 'ryu,it'#'tt *v\, Ab !, Jr3?tt
'tgi*32 

Gasulullah SAW melaknat wanita yang melalarkan sihir

dan yang meminta sihir). Makna ayat ini yaitu, mereka banyak

melakukan tudutran terhadap Al Qur'an dan menyebutnya sebagai

sihir, kebohongan, serta dongeng orang-oftutg terdahulu. YTg serupa

dengan !^!d i:+ aa*" hal pe,ngrrangan huruf adalatr 
-zib 

yarrg

asalnya z$3, dan 6 y *rg asalnya ri!i.

Al Kisa'i berkata, *i:a)t adalah kebohongan dan kedustaan,

yang bentuk jamalarya'o -P."

ar Disebutkan oleh Ibnu Al Atsir dalam Ghrib Al Hadits Qnsr, dapldia
menafsirkannya sebagaitukang sihirdanyang disihir. ':

Dia juga berkat4 "Sihir disebut t-zb karena itu adalah kebohongan dan

khaydan, tidak ada hakikatnya."
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At Farra berkata, *Itu diambil dari kata 6ir, yaitu pohon

yang bisa menyakiti dan melukai seperti duri."

Bisa juga yang dimaksud dengan 'o(,.3il@acaan) pada ayat ini '

adalatr Taurat dan Injil, karena keduanya termasuk yang dibaca, dan

yang dimaksud dengan {t;t$iadalah kaum Yatrudi dan Nasrani,.

yakni mereka menjadikan Taurat dan Iqiil menjadi beberapa bagian

yang terpisah-pisah. Ini termasuk salatr satu pendapat yang telah

disinggung di muka.

io;dt A3Gi{, 4l(1t (Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan

menanyai mereka semua) maksudnya adalah, Kami pasti menanyai

semua orang kafir itu pada Hari Kiamat mengepai perbuatan mereka

sewaktu di dunia, yang berdasarkan itulah mereka dihisab dan

dimintai pertanggrrngi awaban.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksudnya adalah

menanyai mereka tentang kalimat tauhid. Tapi keumuman pada

kalimat n$J'-V'Ki (tentang apayang telah meretra kerjakan dahulu)

menunjukkan bahwa maksudnya lebih luas dari itu.

Ada juga yang mengatakan bahwa orang-orang yang ditanyai

itu adalah orang-orang mukmin, orang-orang durhaka, dan orang-

orang kafir. Ini ditunjukkan oleh firman-firman-Ny a, $ #5-|liA'3
4i (Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang

lrenilonatan [yang kamu megah-tnegahkan di dunia itu). (Qs At-
Takatsur [02]: 8)

|jF it"r*; (Dan tahanlah mereka [di tempat perhentianJ

lrarena sesungguhnya mereka akan ditanya). (Qs. Ash-Shaaffaat [37]:
24)

#q 4 $f @ i#6t-4t'i,y $esunswhnya kcpada Kamitah

kembali merelca, kemudian sesungguhnya kcwajiban Kamilah

menghisab mereko). (Qs. Al Ghaasyiyah [88]: 25-26)
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Bisa juga dikatakan batrwa terbatasnya pertanyaan ini hanya

pada orang-orang yang telah disebutkan dalam redaksi tadi dan tidak

digunakannya konteks keumuman, tidaklah meniadakan adanya

pertanyaan itu dari selain mereka yang disebutkan dalam redaksi

tersebut.

Ti q S6 lUatca sampailcanlah olehmu segala apct yang

diperintahlran flrepadamufl. Az-Zaijaj berkata, "Maksudnya adalah,

Allah berfirman, 'Tampakkanlah apa yang diperintahkan kepadarnu'.

Diambil dari kata b#tyang artinya foillt lterang)."

Asal makna LJlilt adatah pemisahan dan perobekan,

dikatakan: L:U'6'te:J:e, artinya Aku memisatrkannya maka dia pun

terpisalr. ip, tbS artinya orang-orang itu terpisah-pisatr. Contohnya:
'b;J:5. $i- Oy1 hari rtu mereka terpisah-pisah). (Qs. Ar-Ruum

[30] : 43), yakni o j"r*-(terpisah-pisatr).

A1 Farra berkata, "Maksudnya adatah ilrr L&g, yakni

tampaklatr agamamu, karena 6 y*g disertai Ji'l pada kedudukan ini

sama dengan rnashdar."

Ibnu Al A'rabi berkata" *Makna i3 6, LSG fokuslatr

kepada apa yang diperintahkan kepadamu."

Ada juga yang mengatakan batrwa makna fi q ii56 yutn,
pecalrkanlah kesatuan dan kesepakatan merekq yaitu dengan

mengajak mereka kepada tauhid, karena dengan begitu akan terpecatr-

belah.

Pendapat yang lebih tepat yaitu , LJlrt adalah penampakkan,

sebagaimana perkataan Az-Z-ajjaj, AI Farra, dan lairurya.

Para ahli natrwu berkata: Maknanya: $Ft b g;'ji a,
(syariat-syariat yang diperintahkan kepadanru).

Bisa juga sebagai mashdar; yakni: W|3,. 3jL @erkara dan

perihalmu).

yaitu,
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Al Wahidi berkata, '?ara mufassir berkata, 'Maksudnya yaitu,

tampakkanlah perkaranya, yakni perkaramu setelah menampakkan

dalovah (seruan)'."

Nabi SAW memang masih sembunyi-sembtrnyi berdakwah

hingga turunnya ayat ini.

Setelah Atlah SWT memerintabkannya untuk menampakkan

perkaranyq Allah memerintahkannya untuk berpaling dan tidak
menoleh kepada orang-orang musyrik. Allah berfirman, ',$;irt;",';V
(dan berpalinglah dari orang-orang yang tnusyrlc). Maksudnya,
janganlah engkau pedulikan mereka dan menoleh kepada merek4
karena mereka akan' mencelamu setelah engkau menampakkan

dakwah.

Allah lalu menegaskan perintatr ini dan meneguhkan hati
Rasul-Nya dengan firman-Ny4 O-ig idK $ (sesungguhnya

Kami memelihara karnu dari flcejahatanJ orang-orang yong
memperolok-olokan ilramuD kendati mereka merupakan para pemuka

kaum kafir dan duri-duri penghalang di kalangan mereka, karena bila
Allah telah melindunginya dari orang-orang yang akan dibinasakan,

tentu Allah juga melindunginya dari perkara yang lebih ringan dari
perakra mereka. Orang-orang yang mengolok-olok itu terdiri dari lima
pemimpin pendudrd< Makkah, yaitu Al Walid bin Al Mughirah, Al
Ash bin Wail, Al Aswad biin Al Muthallib bin Al Harts binZarfah,
Al Aswad bin Abd Yaghuts, dan Al Harts bin Ath-Thalathalah.

Demikian perkataan Al Qurthubi dan telatr disepakati oleh mufassir
lainnya.

Allah memang membinasakan mereka semua dan

menghentikan langkah mereka pada saat Perang Badar.

Allah SWT lalu mencap orang-orang yang mengolok-olok itu
sebagai oang-omng musynk, jt:6t fil'{'rfr O-irt (yoit" orang-
orang yang menganggap adanya tuhan yang lain disamping Allah).
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JadL dosa mereka h*an hanya karena mengolok-ololq tapi juga

menyekutukan Allah Sliry.

Allah lalu mengancam mereka, r-i'V 3i,7 @aka mereka

lrelak alran mengetahui). Bagaimana Allah menghuktrm mereka di

aktirat, dan hukuman apa yang akan Allah SWT timpakan kepada

mereka?

Allah lalu menyebutkan penghiburan lainnya uhlrk Rasulultah

SAW setelah penghiburan tadi, yaitu dipeliharanya beliau dari

keburukan dan makar mereka, '"lirq$L UJllXi'ii,i (don Kami

sungguh-sungguh mengetahui, balwa dadamu meniadi sempit

disebablran apa yang merelca ucapkan), yaitu perkataan-perkataan

kufur yang mengandung tuduhan kepada Rasulullah SAW sebagai

strkang sihir, orang gila, paranormal, dan pendusta. Hat itu dirasa oleh

Rasulullah SAW hanya sebagai bentuk iri yang manusiawi dan

candaan.

Allatr SWT lalu memerintahkan beliau untuk beralih dari

kesempitan dada kepada bertasbih kepada Allah dan memuji-Nyq.

",b * {it (maka bertasbihlah dengan memuii Tuhanmu), yakni

disertai dengan memuji-Nya. Bertasbihlah yang disertai dengan

pujian. 'u$A G 3; (dan jadilah kamu di antara orang-orang yang

bersujud [shalat), karena bita engkau melaktrkan itu, maka Allatt

akan menghilangkan kedukaanmu dan melapangkan dadamu.

Allah lalu memerintahkan beliau untuk beribadah kepada

Tutrannya, yakni mendawamkannya hingga batas yang terdapat pada

finnanilya, -f/JI i{;S e (sampai datang kepadamu yang diyakini

[aj aU ), yatad kematian.

Al Wahidi berkata *Sejumlah mufassir mengatakan bahwa

maksu$nya adalah kematian, karena itu adalah sesuatu yang diyakini."
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Az-Zajjaj berkatq "Maknanya yaitu, sembatrlah Tuhanmu

selamanya. Itu karena bila hanya dikatakan, .'Sembatrlah Tuhanmu',

tanpa batasan waktu, maka orang yang menyembah sekali saja bisa

dikategorikan taat. Tapi bila dikatakan, 'sampai datangnya kernatian

kepadamu', berarti telatr memerintahkannya untuk melakukan ibadah

itu selama hidup."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Umar,

mengenai firman-Nya, A(ifr e6 &$; {r5 (dan sesungguhnya Kami

telah berilcan kepadarnu tujuh.ayat yang dibaca berulang-ulang), dia

berkata, "d,,iLi' Ull' (*j"f, ayat yang dibaca berulang-ulang) adalah

Faatifoatul Kitaab;'

Diriwayatkan juga seperti itu oleh Sa'id bin Manshur, Ibnu

Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ad-Daraquthni, Ibnu

Mardawaih, dan A[ Baihaqi, dari beberapa jalur, dari Ali.

Diriwayatkan juga seperti itu oleh Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,
dan Ibnu Mardawaih dari Ibnu Mas'ud, dengan tambahan: " (rtl.;!df,
'p6"{rl,t Qur'anyang agung) adalatr seturuh Al Qur'an."

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ath-
Thabarani, Al Hakim, dan dia menilainya shahih, Ibnu Mardawaih,

'serta Al Baihaqi dari Ibnu Abbas, mengenai ayat ini, dia berkata,
*Faatiftatul Kitaab dikecualikan Allah untuk umat Muhammad. Allah
mengangkatrya dalam Ummul Kitab dan menyimpannya untuk

mereka hingga mengeluarkannyq dan tidak seorang pun diberi itu
sebelumnya.l'

Lalu ditanyakan kepadanya, "Lalu mana ayat yangketujuh?'
Dia menj awab,,, effi $S_4;,

Diriwayatkan juga menyerupai itu darinya, dari jalur-jalur

lainnya.
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Ibnu Adh-Dharis, Abu Asy-Syaikh, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Abu Hurairatr, dia berkata,"g(5.it i1flJr (tujuh ayat

yang dibaca berulang-ulang) adalah Faatibatul Kitaab-"

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ubay bin Ka'b, dia berkata,

"r/&i' ilfl.Jr a6166 <4,A4;a-"afr(surah Al Faatihah)."

Diriwayatkan juga dari sejumlah tabi'in yang menyerupai

perkataan para sahabat itu.

Disebutkan secaxa valid dalam Shahih Al Bukhar, dali hadits

Abu Sa'id bin Al Mu'alla: Nabi SAW berkata kepadanya, 'r:Slilf Tt

t:t r:;ir 'U t?t"of ,Ss itt' S3lI lUautrah engkau aht aiari surah yang

paling utama, sebelum atht keluar dari masiid? Nabi SAW lalu

beranjak untuk keluar, maka dia mengingatkan (beliau), dan beliau

pun tersabda, ;5ir h?ti rl.ili' if;.lr ,n &*rri 'qt) i). 't;it
(Alhamdulillaahi ybbil 'aalamiin [yakni surah Al Faatihah] adalah

as-sab'ul matsaanii (tujuh syat yang dibaca berulang-ulang) dan Al

Qur'anyang agung).4

Al Bukhari juga meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, dia

berkata: Rasulullah SeW bersabdq i.,$ir ti;iirt n'U,Ull' e gil' if
'o(Jrnmul Qur'an [yahi surah Al FaatifuahJ adalah as'sab'ul

matsaanii (tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) dan Al Qur'an
yang agung."43

Berdasarkan riwayat-riwayat tersebut, maka selayaknya

berpendapat bahwa as-sab'ul matsaan, adalah Faatifoatul Kitaab

(sgrah Al Faatihah). Namun penamaannya dengan itu tidak menafikan

peffmaa:nnya dengan selain itu, sebagaimanakami paparkan tadi.

a2 shahth.
HR Al Bukhari (5006); Ahmad $Dll);dan lainnya.
a3 shahih.
HR Al Bul&ari (4704) dari hadits Abu Hurairah.
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Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Umar, dia berkata tentang

ayat ini, "Yaihr tujuh surah yang panjang."

Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Mas'ud.

Diriwayatkan oleh Al Firyabi, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu

Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani, A[ Hakim

dan dia menilainya shahih,Ibnu Mardawaih, serta Al Baihaqi dari

Ibnu Abbas, mengenai ayat ini, dia berkatq *Yaitu tujuh suratr yang

panjang."

Ad-Darimi dan Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan seperti itu
dari Ubay bin Ka'b.

Diriwayatkan juga menyerupai itu dari sejumlah tabi'in.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Jubair dari

Ibnu Abbas, dia berkata, "Itu adalah Faatibatut Kitaab (surah Al
Faatihah) dan tujuh surah yang panjang."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya mengenai ayat ini, dia

berkata, "Yaitu ayat-ayat Al Qur'an yang dibaca berulang-ulang.

Tidakkah engkau dengar finnan Allah, W 6 *--fi 5A 'lj {11

C!4 QqAan tuhh menurunkan perkataan yang paling baik [yaituJ Al
Qur'an yang serupa [mutu ayat-ayatnyal lagi berulang-ulang)." (Q*
Az-Zt;rrat [39):23)

Ibnu Jaxir 
'meriwayatkan 

dari Adh-Dhahhak, dia berlata,
.a

"$ilriJl (yang berulang-ulang) adalatr Al Qur'an. Allatl menyebutkan

satu kisatr berulang-ulang."

Sa'id bin Manshur- Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi
Hatim, dan'Al Baihaqi meriwayatkan dali, Ziyad bin Abi Maryam,

mengenai ayat ini, dia berkata, "Yakri, Aku berikan kepadamu tujuh

bagian, yaitu perintahkan, laranglalx, sampaikari berita gembir4

sarnpaikan peringataq berikan perumpamaan, hitunglah nikrnat-

nikmat, dan bacakanlah berita Al Qur'an."
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Ibnu,Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nya, tr+i i'i; S (iangantah setcati-pali kamu

menunjulrlran pandanganmu), dia berkata, "sesegrang dilarang

mengangan-angankan harta temannya."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Mujatlid,

mengenai firman-Nya, ;ii 6.9\ (beberapa golongan di antaro

merelca [orang-orang lcafir ituJ, dia berkd,a,'Maksudnya adala]r

orang-oran g kay a dan seruPanYa. "

Ibnu A1 Mundzir meriwayatkan dari suffan bin Uyainah, dia

berkat4 "Barangsiapa dianugeratri Al Qur'an lalu menunjukkan

pandangannya kepada yang mengecilkan Al Qur'an, berarti telatl

menyelisihi Al Qgr'an. Bukankah engkau telatr mendengar firman-

Nya, 3E? 'ir1i3 *j @an janganlah pamu tujulan pedua matarnu),

hingga: ;rty" A;35i (Dan lwrunia Tuhanmu adalah lebih baik dan

tebih kekal)." (Qs. Thaahaa [20]: 131)

Ibnu Uyainah juga telatr menafsiran hadits shahih: t',i q'rA
gTljt* 'fi-ltutranlah dari golongan kami orang yang tidak melagukan

Al eur'an)aa dia berkata, "sesungguhnya maknanya yaitu, berusaha

melagukan."

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

firman-Nyq 6LG ,ES (dan berendah dirilah parnu), dia berkata,

"Maksudnya yaihr, tuldukkanlah."

Al Firyabi, Sa'id bin Manshur, Al Bukhari, Ibnu Jarir, Ibnu Al

Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Al Hakfun, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari beberapa jalur, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nya, 6;fi1i( & gi tS (sebagaimana [Kami telah 'memberi

peringatanJ, Kami telah menurunlcan [adzabJ kepada orang-orang

u shahitt.
HR AlButfiari Qs27).
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yang membagi-bagi [Kitab AUahl," diaberk,ata, "Mereka adala]r atrli

kitab. Mereka membagi-baginya menrjadi beberapa bagran,

sebagiannya mereka imani dan sebagian lagi mereka ingkari."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah,

darinya, dia berkata, u'6*r*adalah ri; 6oUugi-bag).'

Ibnu Ishaq, Ibnu Abi Hatim, Abu Nu'aim, dan Al Baihaqi

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, batrwa ayat ini ditunmkan berkenaan

dengan sejumlah orang Quraisy yang menghalangi orang lain dari

Rasulullatr SAW, termasuk diantaranya Al Walid bin Al Mughirah.

At-Tirmidzi, Abu Ya'la,Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu.
Abi Hatim meriwayatkan dari Anas, dari Nabi SAW, mengenai

firman-Nyq i'F- ljt( (, @ &f1 AlAi q;, (matra demi

Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua, tentang apa

yang telah merelca kerjakan dahulu),beliau bersabdq lf ill I J'j' ,f
?u 6frru1 tuntang ucapan laa ilaaha illallaahu ttidai ido fuho,
selain Allahfi.as

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Ati Syaibah, At-Tirmidzi, Ibnu
Jarir, dan Ibnu Al Mundzir dari jalur lainnya, dari Anas secara

mauquf.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan seperti itu
dari Ibnu Umar.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas,

mengenai ayat, i$qe*E Qnaka sampaikanlah olehmu segala apa
yang diperintahkan [kcpadamuJ)," dia berkata, uMaksudnya yaitu,

laksanakanlatr."

" Dho'if.
HR- At-Tirmidzi (3126). Di dalam sana.t ya t€rdapat Al-Laits bin Abi Sulaim,

perawi yang dinilai dha'if olehAl Atbani.
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Mengenai Ali bin Abi Thalhalt ada komentar dari para ahli

hadits yang cu}up dikenal tentangnya.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Ubaidah, dari Abdullah bin

Mas'ud, dia berkatq 'T.Iabi SAW masih melalgkan dakwah s@ara

sembunyi-sembunyi hingga turunnya ayat: i3 q U6 (maka

sampailranlah olehmu segala cpa yang diperintahlcan [kepadamu).
Setelah itu beliau dan para satrabatrya keluar (menyampaikan secara

terang-terangan)."46

Ibnu Ishaq dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai ayat ini, dia berkata, "Ini perintah dari Allatr untuk Nabi-

Nya agar beliau menyampaikan risalatrnya kepada kaumnya dan

semua manusia yang beliau diuhrs kepada mereka."

Ibnu At Mundzir meriwayatkan darinya, mengenai firman-

Nyu, ?i q {fr "Maka sampaikanlah olehmu segala apa yang

diperintahlran (kcpadamu)," dio berkata, "Yakni: Nyatakan (secara

terang-terangan) apa yang diperintatrkan (kepadamu).

Abu Daud di dalam Nasikh-nya dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, i$j[fi $ *a$
"dan berpalinglah dari orang-orang yang mu"ryrik," dia berkata, "Ini
telatr dihapus oleh firman Allah Ta'ala, '4rjl{llitfrE*maka bunuhlah

orang-orang musyirikin " (Qs. At-Taubatr [9]: 5).

Ath-Thabarani di dalam Al Ausath, Ibnu Mardawaih, Abu

Nu'aim dan Adh-Dhiya' di dalam Al Mukhtarah meriwayatkan dari

Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, <r-if5 iiS1t (sesungguhnya

Kami memelihara kamu dori [kcialatauJ orang-orcmg yang

memperolok-olokan ficamufi," dia berkata, "Orang-orang yang

* Dho'tf.
HR. Ibnu Janr (L4147). Di dalam sanadnya tedapat Musa bin Ubaidah, perawi

dha'rf.
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memperolok-olok itu adalah Al Walid bin Al Mughiratr, Al Aswad bin

Abd Yaghuts, Al Aswad bin Al Muththalib, Al Harits bin Aithal As-

Sahmi, dan Al Ash bin Wail.'

Dia kemudian menyebutkan kisah tentang kebinasaan mereka.

Diriwayatkan juga dari sejumlah sahabat dengan penambahan

dan pengurangan jumlah mereka.

Sa'id bin Manshur, Ibnu Al Mundzir, Al Hakim dalam At-
Tarikh,Ibnu Mardawaih, dan Ad-Dailami, meriwayatkan dari Abu
Muslim Al Khaulani, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

"of "4'r,r'rl'6.-!t ,;rrvt$t'u'ftt irJr 6l ol'4 ,.r:l t
',gt,l;.Y- e',!f, &t: ca;*ilt'; ;',8.r m';,

(TidaHah diwalryukan kepadafu untuk mengfrmpullcan harta
dan menjadi termasuk orang-orang kaya. Akan tetapi diwahyuknn

lrcpadaht, "Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jaditah lcamu

di antara orang-orang yang bersujud [shalatJ, dan sembahlah

Tuhanmu sampai datang kepadamuyang diyakini [ajat)a1

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan seperti itu dari Ibnu

Mas'ud secara marfu'..

Ibnu Mardawaih dan Ad-Dailami juga meriwayatkan serupa

itu dari Abu Darda secara marfu'.

Al Ktrathib dalasr Al Muttafaq wa Al Mufiaraq meriwayatkan

dari jalur Ubaidullah bin Aban bin Utsman bin Hudzaifah bin Aus

;il:#^oleh rbnu Adi dalaur At Kamit (5D57)dan dia berkat4 *rni hadits
Karz bin Wabrah, diriwayatkan darinya oleh Abu Thayyibah. Hadits ini tidak
terpelihara."

Disebutkan juga oleh Al Ghazali dalam Al lbya' Q/63) Qn6r.
Al Iraqi berkaa, "Dikeluarkan oleh Ibnu Mardawaih dmIram At-Tafsr dari Ibnu

Adi, dia dha'if;'
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Ath-Thaifi, dia berkata, "Aban bin Utsman menceritakan kepadaku

dari ayahnyq dari kakeknya, secara marfu', ya11g seperti hadits

Muslim Al Khaulani."

Ibnu Abi syaibah meriwayatkan dafi salim bin Abdullah bin

Umar, tentang firrran-Nya , 3r.i)1 i$S & (sampai datang kcpadamu

yang diyakini [ajal), dia berkata" "Maksudnya adalah kematian."

Ibnu Al Mubarak juga meriwayatkan seperti itu dali Al Hasan.

Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Zaid'
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SURAH AN-NAgt

. Ayatnya berjumlah 128 ayat Semuanya Makkiyyatr menunrt

pendapat Al Hasan,Ikrimah, Atha, dan Jabir.

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dari

Ibnu Abbas &n dari Abu Az'Zubair.

Sementara itu, An-Nahhas meriwayatkan dari jalur Mujahid,

dari Ibnu Abbas, dia berkata" *Sgrah An+Ia,bl dittrnurkan di Mal&ah

kecuali ttga ayat teraktrirnya, YmE dittrnrrkan di antara Makkah dan

Madinatr, yaitu saat Rasulullah sAw kembali dari Perang [lhud."

Ada yang mengatakan batrwa ayat-'ayattersebut adalah firman'

firrran-Nya berikut ini: 4, frj U, ;4 W# fr'6 o$ (Daniika

lramu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yagg sama

dengan siksaanyang ditimpakai trepadanu), (Qs. An-Nahl [16]: 126)

;& $t 3*; t13 *L (Bersabarlah [hai MuhammadJ dan

tiadalah lresabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah). (Qs.

An-Nahl 116): 127). Ini mengenai -dirusaknya 
jerczah Hdmzah dan

para korban Perang Uhud lainnYa

\15 
"6.i9. 4S 6t'i (Dan sesungguhnvo Tuhanmu

[pelindungJ bagi orang-orong yang berhiirah). (Qs. Att-Nahl [16]:

I 10)

Ada juga yang mengatakan bahwa ayat ketiganya adalah: {i
i{i fi $ # \fi$ (oan ianganloh'kamu tukar perianiianmu

dengan Altah dengan harga yang sedikit [murah). (Qs. An-Na]rl

[16]: 95) Hirggq 6JG-l3tL U, t#, (Dengan pahala yang lebih
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baik dori apa yang telah mereka kerjakan). (Qs. An-Nahl [16]: 96)
Stratr ini disebut juga suratr An-Ni'am (nikmat-nikrna0 karena

banyaknya Allah menyebutkan nikmat-nikmat di dalamnya.

L5rifig'@ 6;1J{( 
"lrJ

3i @ < {rirs J$ r1#"l[?.fr f, ii 56\

'^11'{,i3 V}rt 6 =eVu xii i e "rj A &\*q5
t3 Ji; 6{r,4tit,+5L1(t'ifr@ *fi;6t5 ft
L'i U> i$b't3,fta,, ifi{I GL @ Af}

6lLE W {, ii 2 ti,;H W ",ffJV

Jj; @'o;;:, ".$'t"i G 3f; W;9,
w af,;:-ii A1 * \i,K j * gt'P36

W6HA'J#TVJWJ{$@Us;,}

<46'?ai;6
$Telah pasti datangnya ketctqonAllah na*ajanganlah kama

numinta-minta agor disegeroknt (datang)nya Moha SuciAllah dan
Maha Tinggi dari opayang mcrekapercekutukan Dia mcnurunkan

paro malaikol dengan (mcmbawa) wahyu dengan perintah-Nya

f')Fqrn,gl
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hepada siapayang Dia heh;endaki di antara homba-hamba-Nya,

yaitu, 'Pefingatkanlah olehmu sehalian, bahwa tidah add tuhan

(yang haq) metainhan Aku, maha hendaklah kamu bertalswa

kepada-Ku'. Dia mcnciptahan langit danbwd dengan haq' Maha

Tinggi Altah daripada apa yang meteka petsehutukan Dia telah

menciptakan manruia dari mani, tiba-tiba dia tneniadi pembantah

yang nyata. Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk

kamu; padanya ada Outu) yang menghangatkan dan betbagai

manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Dan kamu mempetoleh

pandangan yang indah.padanya, ketika kamu membawanya kembali

ke kundang dan ketika kamu meleposhannya ke tempat

penggembalaan. Dan dia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri

yang kamu tidah sanggqp sampai hepadanya, melainhan dengan

kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) dirl Sesungguhnya

Tuhanmu benar-benar Maha Pengosih lagi Maha Penyayang. Dan

(Dia telah menciptakan) kuda, bighal, dan keledai, agat kamu

menungganginya dan (meniadikannya) perhiasan Dan Allah

menciptakan apa yang kamu tidak ketahuinya Dan hah bagi AAah

(menerangkan) jatan yang lurus, dan di antaraialan-ialan ada yang

bengkolc Dan jikatau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin

kamu semuanya (hepada ialan yang benar),"

(Qs. An-Nabl [16]: 1-9)

Firman-Ny a, ;n|ft| (fetan pasti datangnya ketetapan Allah)

maksudnya adalah adzab-Nya bagi kaum musyrik.

mufassir mengatakan batrwa maksudnya adalalt

Az-Zanaj berkata, "Maksudnya adalah balasan yang

diancamkan Allatr kepada mereka karena kekufrran mereka.

Sejumlah

Kiamat.
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Pengunaan lafazh madhi (yang telah lalu) rurtuk mengungkapkan

tentang yang akan terjadi, telah melrunjukkan kepastian terjadinya."

Pendapat lain menyebutkan batrwa maksud if ,1 adalah
'ketetapan Allah tentang ittr, dan itu memang telah terjadi, sedangkan

yang ditetapkannya itu sendiri belum terjadi, karena Allah SWT telah

menetapkan terjadinya pada wakhr tertenhr, maka sebelum'waktu

tersebut, tidak keluar ke alarn unrjud.

Pendapat lain menyebutkan batrwa maksud "kedatangan itu"

adalatr kedatangan pendatruluan-pendahuluannya.

',#5 Si (Maka janganlah kamu meminta'minta agar

disegeralran [datang]rrya). Allah melarang mereka meminta

disegerakan itu. Maksudnya, janganlah kalian meminta terjadinya itu

sebelum waktunya (yakni sebelum wa{unya yang telatr ditetapkan).

Ini karena orang-orang musyrik meminta disegerakannyaadzab Allah,

sebagaimana dikatakan oleh An-Nadhr bin Al Harits, t:,6 Ofiry$i
3 *-. b'611'; (Ya Attah, j ika b etut (Al Qur' an) ini, di al ah yang b enar

dari sisi Englcau). (Qs. Al Anfaal [8]: 32). Maknanya" ketetapan Allah

telah dekat, maka janganlah kalian minta untuk disegerakan.

Permintaan mereka tersebut merupakan benttrk olokan, bukannya

benar-benar minta dispgerakan [karena mereka tidak memercayai itu],

dan larangan untuk meminta disegerakannya'adzab juga merupakan

benhrk ejekan terhadap mereka

<;rqf- g Jf': fl$" (Maha suci Atlah dan Maha TWsi
dari apa yang merela persehttulwn) maksudnya adalah, Matra Suci

dan Matra Tinggr Allah dari penyekutuan mereka, atau dari memiliki

selcutu. Penyekutuan mereka di sini adalah permintaan mereka untuk

disegerakannya adzab, atau terjadinya Kiarnat, sebagai benttrk olokan

dan pendustaan dari mereka, karena ini berarti menganggap Altah

SWT tidak kuasa melakukan itu dan tidak mampu akan hal itu,

sedangkan ketidakmampuan dan ketidakadanya kekuasaan adalah sifat
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paxa makhlulg bukan sifat Khaliq (Yang Maha Pencipta), maka hal itu

dianggap sebagai sylrik (penyekutuan).

.t 
^ 

b elt "ii$It t$. loit menurunlcan para malaikart

dengan [membau,al walrys dengan perintah-Nya). .Al Mufadhdhal,

dari Ashim *.*bu.*y u'i<rl'*jlr 'di{, y*s asalnya ip fto,n ), jadi

fi ' l-nya disandarkan kepada malaikat.

Al A'masy membacanya lJitt, aA*, bentuk bina' lit maful.

Al Ju'fi, dari Abu Bakar, dari Ashim membacany u'Jll,dengan

hrxuf nuun, danfa'il-nya adalah Allah SWT.

Ulama lainnya membacanya'i<45 t$., a"ng* huruf !ao',
kecuali Ibnu Katsir dan Abu Umar, mereka men-suhtn-kan hr:ruf

ntntn, datfo'il-nya adalah Allah SWT. Segi kaitan kalimat ini dengan

sebelumnya yaitu, karena ketika Nabi SAW mengabarkan kepada

mereka dali Allah bahwa ketetapan Allah telah dekat waktunya, dan

melarang mereka urtuk minta disegerakan, mereka meragukan cara

Rasulullah SAW mengeta}rui itu, maka beliau mengabarkan kepada

mereka bahwa beliau mengetahuinya dari wahyu melalui utusan Allatt

dari kalangan malaikat-Nya.

Maksud tl!' ai sini adalatr wfryu, seperti pada firman-Nya,

.e* a *g- $ e .rl b 'df A (Yang mengutus Jibril dengan

[membawal perintah-Nya lcepada siapa yang dikchendaW'Nya di

antara hamba-hamba-Nya). (Qs. Ghaafir [a0]: 15)

Wahyu di sebut irlr t *t* menghidupkan hati orang-orang

beriman, dan di antara bentuk wahyu adalah Al Qur'an,

kedudukannya dalam agama sama seperti roh dalam jasad.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksudnya adatah roh para

malfiluk.

Ada juga yang mengatakan bahwa mat<nUnya adalah rahmat.
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Ada juga yang mengatakan batrwa itu adalah hidayah yang

dengannya hati menjadi hidup, sebagaimana hidupnya tubuh dengan

roh.

Az-Zajjajberkata, *Ulrdi sini adalah Jibril."

Dengan pengertian Az-Zajjaj tersebut, maka huruf 6aa'di sini

bermakna iy tya*ir Dengan membawa sertal. Sementara bp"M q
.tj (dengan perintah-Nya) adalah keterangan, atau peimulaan

prrint t -Nya, atau sifat untuk Ult,atau terkait dengan 3i.
Makna "Dq,U {rii i$ Qrepada siapa yang Dia trehendaki di

antara hamba-harnba-Nya) adalah, kepada yang dikhususkannya

dengan itu, yaitu para nabi.

f2,il ;tl gattu, "Peringatlwnlah olehmu sekalian."). Az-Zajjaj
berkata: lijjf i1 Qnitu, "Peringatkanlah olehmu sekalian.") adalatr

badal (pengganti) dari 'Cijr, yakni menurunkan mereka dengan

membawa perintah: Peringatkanlatr oleh kamu sekalian. itr biru
sebagai penafsir, karena menunrnkan watryu mengandung makna

perkataan. Atau sebagai peringatan dari lafazh berat [yal<rri aari lg,
yang dhamir sya'n-nya muqaddar (diperkirakan), yalani: 4$l oW ifi.
,:it#t € (batrwa perintahnya adalah Aku katakan kepada kaliani
Peringatkanlah oleh kalian semua), yakni beritahukanlatr kepada

manusia.

ii Syi,try-'l iJil(bahwa tidak ada tuhon [yang haqJ melainkan

Aht) makwdnya yaitu, perintatrkanlah mereka untuk mengesakankan

Allah dan ajarkanlah itu kepada mereka disertai dengan menakut-

nakuti merekq karena peringatan itu mengandung hal yang menaknt-

naluti dan ancim an. Dhamir pada ,tladalah dhamir sya'n.

ffi @atw hendaHah kamu bertaltwa

ini ditujukan untuk orang-orang yang minta

lrepada-Kt). Khithob

disegerakan, sebagai
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benhrk pengalihan, yaitu memperingatkan mereka dari menyekutukan

Allah.

Kemudian setelatr Allah SWT membimbing mereka untuk

mengesakan-Nyu, Allah menyebutkan datildalil tauhid, Allah pun

berfirman, :;$, }frY *it::ll 'il- loia menciptakan langit. dan

bumi dengan haq),yakrimengadakan keduanya dengan sifat yang ada

pada keduanya secara huq, guna menunjukkan kekuasaan dan

keesaan-Nya.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksud #! Ai sini adalatr

kefanaan.

iyrii luana Tingg). Allah tL7 @aripaaa apa yang

merelra perselatukan), yalani Maha Tinggi lagi Matra Suci dari

penyekutuan mereka, atau dari persekutnan yang mereka tetapkan

sebagai sekutu bagi-Nya.

Dikarenakan jenis manusia merupakan jenis makhluk bumi

yang paling mulia, maka Allah mengkhususkan penyebutannya, Allah

berfirman, i${1 C,{; lOia telah menciptakan manusia). if;fi ai

sini adalah ism jins (sebutan j""i$. 'rs,tt ;22(dari man),lalu melalui

beberapa proses hingga bentuknya sempurna. Lalu ditiupkan roh

kepadanya, kemudian dikeluarkan dari perut ibunya ke dunia ini, lalu

hidup di dunia.

'.,$9Qiba-tibradia) setelah diciptakan dengan sifat ini, U,
(menjadi pembantah), yakni banyak membantah dan menentang.

Maknanya yaitu, dia sebagai pembantah kekuasaan Allah SWT.

Makna fi O*S rryata) adalah benar-benar menampakkan

penentangan. Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalatt

menyatakan kebatilan pada dirinya yang dengannya dia menentang.

i#jr uaa*, yang menyatakan apa yang tersembunyi pada diri -

dan pikirannya. Ini senada dengan fimran Allatr SWT, uX tsii jlSl
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W f.-rL i 6Y # ire ii{L (Dan apatrah manusia tidak

memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari setitik air [maniJ,

malra tiba-tiba dia menjadi penantang yang nyata). (Qs. Yaasiin [36]:

77)

. Setelah menyebutkan penciptaan manusiq Allah menyebutkan

penciptaan binatang ternak karena adanya manfaat bagi manusia,

maka penganugeratran penciptaan binatang termastrk penganugerahan

yang sempuma dibanding yang lainnya. Allah pun berfirman, 'r6'JV

'H 'tg 1O* Dia telah menciptalcan binatang ternak untuk

kamu), yaitu turta, sapi, dan kambing.

Kata [;! dan ir;Jf lebih banyak digunakan dengan arti unta, dan

sebagai sebutan himpunan binatang ternak, namun tidak untuk sebutan

kambing. Contohnya adalah ungkapan Hassan berikut ini:

i':,i i VtlJr', k: A)Ut uk') ,

"Dia masih saja tetap iinak di tengah penggembalaanrrya yang

terdapat unta dan kambing."

Lafazhlt:r,lr ai-'athf-17urrF', y*g di sini berarti unta.

Al Jauhari berkata, "ii3r adalah bentuk trrnggal dari iriJli, aan

biasanya kata ini digrrnakan untuk sebutan unta."

Setelatr' Allah SWT mengabarkan bahwa Allah

menciptakannya untuk manusia, Allah menerangkan manfaat yang

terkandnng padanya, i4 q Qtadanya ada [buluJ yang

menghangattran).

lU'.^rt adalah brlrUt (hangat; panas), 
. 
yaitu pengambilan

manfaat kehangatan dari butu-bulunya. Kalimat ini berada pada posisi

nashab sebagai haat (keterangan kondisi);

!!:: (dan berbagai manfaat) di-'athf'Lcan' kepada ?je, yaitu

susiulya, penunggangannya, anaknya, pemanfaatanny4 dan

sebagainya.
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Suatu pendapat mehyebutkan bahwa lU'rlr adatatr anak dan

susu.

Pengarang Ash-Shahhah berk'ata, *)JitJt adalah anak unta,

susunya, dan yang dimanfaatkan darinya." Ia juga mengatakan bahwa

luilr- iuga t..urti 'UFS, 
ftehangatan; panas)." Berdas:futan

pengertian ini, maka bila ma}sud lUilr ai sini'adalah makna yang

pertama, maka tg,;litdiartikan dengan manfaat selain yang disebutkan.

Sedangkan bila diartikan dengan pengertian kedua, maka penafsiran

&';lit adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Pendapat lain menyebutkan batrwa maksud ig,iit adalah anak.

Ada juga yang menyebutkan batrwa maksudnya adalah

penunggangan

'blLU L!i$ (dan sebagiannya kamu makan), maksudnya

adalatr dagingnya dan lemaknya. Manfaat ini disebutkan secara

khusus kendati sudah tercakup oleh ijti,ir, karena merupakan hal yang

pating utama.

Pendapat lain menyebutkan bahwa pengkhususan

penyebutannya itu karena'pemanfaatan dagrng dan lemak binatang

ternak akan menghilangkan intinya [yakni karena disembElih sehingga

tidak dapat lagi dimanfaatkan untuk ditunggangi dan sebagainyal,

berbeda dengan manfaat-manfaat lainnya.

Didahulukannya partikel zharf yang menyatakan

pengkfiususan unhrk mengisyaratkan batrwa memakannya merupakan

pokoknya, dan yang lainnyatidak demikian.

3gva.Fi <o* kamu qemperoleh pandangan yang indah

padanya), maksudnya adalalL kdlian memperoleh keindahan pada apa

telatr disebutkan itu.

i6irit adalah sesuatu yang dengannya berhias' dan

mengindatrkan diri.
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it or, juga berarti f,,;&fteindahan)

Maknanya yaitu, padanya kalian memperoleh keindatran

orang-orang yang melihat kepadanya

."j;3 *r'o?j <b @etiko lamu membau,anya kcmbali ke

lrandang dan ketika kauu melepaslwwrya kc tempat penggembalaan)

maksudnya adalah, pada kedua waktu tersebut, yaitu waktu

menggiringnya ke tempat penggembalaan dan waktu menggiringnya

ke kandang

Lriij, adalatr kembalinya binatang temak pada sore hari dari

tempat penggembalaan, sedangkan LriS, adalatr pedalanannya

menuju tempat penggembalaan pada pagi hari.

Dikatakan 6t?: - t ? - Q?t - ,,l,li '\*? apabila aku

menggiring unta ke tempat penggembalaan pada pagi hari.

Didatrulukannya penyebutan pengembalian ke kandangan daripada

pelepasan ke tempat penggembalaan karena pemandangannya lebih

indah, dan kondisinya lebih indatr, karena pada saat itu binatang

ternak telatr memenuhi kebuttrhannya berupa makanan dan minuman,

perutnya telah pentrh dan kenyang. Dikhususkannya penyebutan

kedua waktu itu addah karena pada kedua waktu itulah orang-orang

melihat kepadanya" karena ketika di padang tidak terlihat, dan ketika

di padang gembalaan juga tidak terlihat, balrkan tidak berkumpul tapi

berpencar-pencar, masing-masing merumput sendiri.

'PXr3i\ #; @an (a. memihtl beban-bebartmu). jrAU

adalah bentuk jarnak dari ,P, yang artinya barang bawaan

(perbekalan) musafir, berupa makanan dan sebagainya

Disebut (perbekalan) l<arena ili, ir;4fi i4t 6embawaannya

memberatkan orang).

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adahh tubuh

mereka.
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,,.itVf b,Jtt+)lr'tjfu j ;fr SL(fke suatu negeri yang kamu

tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesularan-

lresulraran [yang memryahkanJ diri), yak;rri, yffiE kalian tidak akan

pemah sampai ke sana kalau saja tidak ada unta yang membawa

perbekalan kalian dan dengan penutr kesulitan karena sangat jauh

jaraknya dari kalian dan tidak adanya sarana yang dapat kalian

gunakan untuk membawa semua keperluan dalam perjalanan kalian.

Zhahfupernyataan ini mencakup semua negeri yang jauh tanpa

ditentukan. Pendapat lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan

3iji lnegeri) di sini adalah Makkah. Pendapat lain menyebutkan

bahwa yang dimaksud adalah Yaman, Mesir, dan Syam, karena

negeri-negeri itu merupakan tempat-tempat perniagaan bangsa Arab.

4i 
t* 

adalatr kesulitan diri. Jumhur membacanya dengan

kasrah pada syiin, sementara Abu Ja'far membacanya dengatfathah.

Al Jauhari berkata, "!!Jt adalah *;;ir (kesulitan; kesukaran).

contohnya firman Allah, ,$tii b,$ ,-],, \;tK i "Ke suatu

negeri yang lcamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainlan

dengan lresukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri." Abu Ubaidah

menyebutkai dengan jathah padasyiin. Keduanya adalah dua macam

logat/aksen yang berbeda. Bisa juga dengan fathah itu sebagai

mashdar dai 6 t*t - * &3 . Sedangkan yang deng an kasroh

bermakna'tiielt (separoh),dikatakan: iilt4lbbf atau elf-'ctbt
ar.lJr (aku mengambil separoh kambing).

Makna ayat diatas berdasarkan pengertian ini: Kalian tidak

akan sampai kepadanya kecuali dengan "hilangnya" separoh jiwa

kalian karena kelelahan. Allah SWT telah menganugeratrkan

kenikmatan kepada hamba-hamba-Nya dengan menciptakan berbagai

macam binatang ternak secara umtrm. Kemudian dikhususkan

penyebutan unta karena mampu mengangkut beban yang tidak dapat

diangkut oleh sapi dan kambing. Pengecualian ini dari sisi keumuman
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yang lebih umum, yakni kalian tidak akan sampai kepadanya dengan

sesuatu pun kecuali dengan menyulitkan diri.

"-r;;fii 
Jqg i{t (dan [Dia telah menciptakanJ htda, bighal,

dan treledai), dengan nashab karena dt-'athf-11a1 kepada i6ti.
Maksudnya, rirenciptakan juga untuk katian ketigajenis binatang ini.

Ibnu Abi Ablah membacanya dengan rafa' semuanya. Kuda

disebut Ji karena I# e ggt(kesombongannya dalam berjalan).

Bentuk tunggat,liiiit aaAan jJp, seperti halnya Uk y*emerupakan

bentuk tunggal aari ltilr. Ada juga yang mengatakan bahwa tidak ada

bentuk tunggalnya.

Allah SWT lalu menyebutkan alasan penciptaan ketiga

binatang itu, sebagaimana firman-Nya, tli€A (agar kamu

menungganginya). Alasan ini berdasarkan mayoritas kegunaannya,

karena pemanfaatannya yang selain untuk ditunggangi telah cukup

diketahui, seperti untuk mengangkut beban.

''^i5 go" [meni'adtlwnnya| perhiasan). Partikel 1 di sini

sebagai 'athf lptartikel perangkail yang merangkaikannya pada posisi

t;iga (agar lcamu menungganginya) karena pada posisi nashab

sebagai alasan dari penciptaanrtya. Di sini tidak disebutkan W t-f.A
(agar kamu berhias dengannya) sehingga sesuai dengan CHA
(agar lramu menungganginya), karena penunggangan merupakan

perbuatan dari yang di-Htithab, sedangkan penghiasan adalatr

perbuatan yang menghias, yaitu Pencipta. Intinya, penunggangan

adalah ma}sud utamanya, beda dengan hiasan, karena tidak

dipedulikan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan pokok,

sebab hal itu tidak melatrirkan ketakjuban. fadi, seakan-akan Allah

SWT berkata, "Aku menciptakannya agar kamu menungganginya,

sehingga kamu dapat mengatasi kelelahan dan kesulitan. Adapun

perhiasan, dapat langsung diperoleh, ftlmun bukan maksud

utamanya."
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Ayat ini dijadikan dalil oleh mereka yang menyatakan

haramnya daging kudq "Alasan'penunggangan' mequnjukkan batrwa

kuda diciptakan untuk kemaslahatan itu dan tidak untuk yang lain."

Mereka juga berkata, "Hal ini dikuatkan oleh disendirikannya

penyebutan ketiga jenis ini dan dikeluarkan dari cakupan il.31i
(binatang ternak). Jadi, ini menunjukkan kesamaan hukumnya dalam

hal haram dimakan."

Lebih jauh mereka berkata, "seandainya memakan daging

kuda dibolehkan, penyedi.lannya tentu lebih utama daripada

penyebutannya untuk ditunggangi, karena lebih banyak manfaatrya."

Mereka yang berpendapat demikian adalatr Matik dan Abu

Hanifah beserta para sahabat merekq dan juga Al Auza'i, Mujahid,

Abu Ubaidah, dan lairurya. Sementara jumfigr ahli fikih, a]rli hadits,

dan lainnya berpendapat batrwa memakan dagtng kuda hulormnya

halal.

Pendapat golongan pertama yang beralasan dengan firman-

Nya, tl,iga (agar kamu menunggangturya) tidak bisa diterima

sebagai hujjah, karena penyebutan hal yang dominan tidak berarti

menafikan manfaat lainnya. Selain itu, memakannya juga bukan

merupakan.manfaat yang dominan, sehingga perlu disebutkan lebih

dulu daripada penunggangannya. Jika ayat ini memang menunjukkan

haramnya daging kuda, berarti juga menunjukkan haramnya keledai

peliharaan. Oleh karena itu, tidak ada hujjah untuk pembatasan

pengharamannya, karena telah ditetapkan pada tahun Khaibar, dan

sebagaimana telatr kami sebutkan, surah ini Mal&iyyatr (diturunkan di

Makkatr).

Kesimpulannya, dalil-dalil shahih rn"t*3utt* halalnya

daging kuda. I(alau saja ayat di atas menjadi pegangan pendapat

mereka yang mengaramkannyq maka Sunnah yang suci ini telatt
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mengangkat kerancuan yang ada. Kami telah menjelaskan masalah ini
dalarn karya-karya kami yang lain, dan telah mencukupi.

'b;'G{ 6 ',lrJ (Dan Atlah menciptakan apa yang lcamu tidak
ketahuinya) maksudnya adalah menciptakan makhluk-makhluk selain

yang telatr disebutkan-Nya di sini, yang tidak kamu ketahui.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksudnya adalah

serangga dan binatang berbisa di bawah tanah, serta binatang-binatang

di laut yang belum pernatr dilihat atau didengar oleh manusia.

Pendapat lain menyebutkan bahwa itu adalah apa yaflg Allah
sediakan untuk para harnba-Nya di surga dan di neraka yang tidak
pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak
pernatr terbayang di dalarn benak manusia.

Pendapat lain menyebutkan bahwa itu adalatr penciptaan ulat
pada tanaman dan buah-buahan.

Pendapat lain menyebutkan bahwa itu adalatr mata air di
bawah Arsy.

Ada juga yang mengatakan batrwa itu adalah sungai yang

terbuat dari catraya.

Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah tanah putih.

Tidak ada alasan untuk membatasi penafsiran ini dengan salah

satu bentuk tadi, tapi maksudnya adalatr Allah SWT inenciptakan pula

apa yang tidak diketatrui oleh para harrba, maka mencakup segala

sesuatu yang tidak diketalui oleh mereka. Pengungkapailtya di sini
menggunakan lafazh mustaqbal (yang akan datang) untuk
menghadirkan, penggambarannya, karena Allah SWT telah

menciptakan apa yang tidak diketahui oleh para hamba.

,91 '-tfir.ffi $ lOan hak bagi Allah [menerangkanJ jalan
yang lurus). 'tiadt adalatr lafaztr mashdar yang bermay,aa fa'il.
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Maknanya yaitu menunjuki orang yang menuju jalan yang lgrus

dengan janji-Nya yang pasti danfadhilaft-Nya yang luas.

Pendapat lain menyebutkan batrwa ifu berdasarkan anggapan

dibuangnya mudhaf, perkiraannya: J*:Jr j,/|'oq. !' *i (dan hak

bagi Allatr menerangkan jalan v*e f*,o). 
't#r CIal* yang lurus) ini

adatah Islam dan menerangkannya adalah dengan mengutus para rasul

serta penyampaian hujjah-hujjah dan bukti-bukti. Menerangkan jalan

yang lurus adalah sarana yang dapat mengantarkan kepada tujuan.

Maknanya yaitu, dan hak . Allah menerangkan jalan yang

mengantarkan kepada tujuan.

)F ti+: @an di antara ialan'ialan oda yang bengtrok)'

Dhamir pada$kembali kepada +*flyang bermakna ,l--)dt karena

bisa dianggap sebagar lafaz}r. mudzakAmr dan bisa juga dianggap

sebagai lafazh mu' annat s

Pendapat lain menyebutkan batrwa dhamir tersebut kembali

kepadanya dengan perkiraan adanya mudhaf,yalari: dan di antara jenis

jalan-jalan itu ada yang bengkok, yang menyimpang dari kebenaran

sehingga tidak mendapat petgr{uk. Contohnya adala}r ungkapan Imru'

Al Qais berikut ini:
2O

,s-6)39 *-Wl'U)

"Dan di antaraialan ada yang bengkok dan ada petuniuk sebagai

j alan yang lurus, dan dari situlah per anannya."

Pendapat lain menyebutkan batrwa 'Jalan" di sini sebagai

ungkapan kiasan tentang pelakunya, sehingga maknanya adalah, di

antara menika ada yang menyimpang dari jalan yang haq sehingga

tidak menuju kepadanya

Pendapat lain menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang

yang m€mperturutkan beragam hawa nafsu.
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Pendapat lain menyebutkan bahwa mereka adatah para

pemeluk agama-agama kafir.

Dalam Mushaf Abdullah disebutkan: j.A 'ek;4 (dan di antara

kamu ada yang menyimpang). DemikianjugaAli membacanya.

C;X'p'ii6" J1 (Dan jitratau Dia menghendad, tentulah

Dia memimpin lcamu semuarrya lrepada jalan yang benarJ)

maksudnya adalah, seandainya Dia memang menghendaki unhrk

menunjukkan kalian semua ke jalan yang lurus dan manhaj yang

benar, maka tentu Dia akan melalnrkannya. Akan tetapi dalam hal ini
Dia tidak menghendaki, melainkan yang Allah kehendaki adalah

menrinjukkan jalan untuk mencapainy". ti.t$i'rfr-:6 (Dan Kami telah

menunjuklran kepadanya dua jalan). (Qs. Al Balad [90]: l0).
Pencapaiannya menuntut tidak adanya orang kafir di kalangan hamba-

Nya, tidak pula orang yang berhak mendapat neraka di kalangan kaum

muslim. 'Kehendak. Ttrhan adalatr sebagian orang beriman dan

sebagian lainnya kafir, sebagaimana dinyatakan oleh Al Qur'an.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"setelalr turunnya ayat: ifr jl til Qrtrt, pasti ketetapan

Allah), para sahabat Rasulullah SAW merasa takut hingga turunflya

ayat: 't:l fi (maka janganlah lwmu rneminta'minta agar

disegeralran [datangJnyQ, sehingga mereka pun meftNa tenang."

Abdullah bin Ahmad dalam Zauta'id Az-Zuhd,Ibnu Jarir, dan

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Bakar bin Hafsh, dia berkata,
*Setelatr diturunkannya ayat: ;n 5 $1 Qetah pasti datangrya
lretetapan Allah), mereka pun berdiri, lalu firnrnlah ayat: iJii:5 i'
(malra janganlah kamu meminta-minta agar disegerakan

[datangJnya);'

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Adh-Dhahhak, dari

Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, ;tl 5 $l1tetan pasti datangnya
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lretetapan Allah), dia berkata, "maksudnya adalah keluarnya

Muhammad SAW."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij,

dia berf,ata, "setelah ditunurkannya ayat ii 5 tJ (tetah pasti

datangnya ketetapan Allah), sebagian kalangan munafiqin berkata

kepada sebagian lainnya, 'sesungguhnya orang ini telah menyatakan

bahwa ketetapan Allah telah pasti kedatangannya, maka tahanlah

sebagian apa yang tengatr kalian perbuat hingga kalian melihat apa

yang akan terjadi'. Tatkala mereka melihat tidak terjadi apa-apa,

mereka berkata, 'Kita tidak melihat terjadi apa-apa'. Lalu ttrunlatt

ayat: ifilQ. ql\::.-t (Telah dekat kepada manusia hari menghisab

segala amalan mereka). (Qs. Al Anbiyaa' [2ll: 1). Mereka lalu

berkata, 'sesungguhnya orang ini menyatakan seperti ittr juga.

Tatkala mereka melihat tidak terjadi apa-apa, mereka berkata, 'Kita
tidak metihat terjadi apa-apa'.Lalu turunlah ayat: tlyaslt';&Cfi 3{t

i'":!!, $ 1Oo" sesungguhnyaiika Kami undurkan adzab dari merelca

sampai lrepada suatuwaldu yang ditentulcan)." (Qs. Huud [11]: 8)

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan daxi Adh-Dhahhak, mengenai firman-Nya, 5i 5 t\
(telah pasti datangnya lcetetapan Allah), dia berkata, "Maksudnya

adalah hukum-hukum, hudud, dan kewajiban-kewajiban."

Mereka meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya,

el\';<S$t$ <Oio menurunkan para maloika-t dengan [membawaJ

iahyu), dia berkata, "Maksudnya adalah triu, (dengan membawa

watryu)."

Sa'id bin Manshur, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Abu

Asy-Syaikh dalam Al 'Azhamah,lbrirt Mardawaih, dan Al Baihaqi

meriwayatkan darinya, dia berkatq "'Cljt adalatr salah satu perkara

Allah dan satatr satu makhltlk Allah. Allah menciptakannya dalam

wujud manusia. Tidaklah seorang malaikat turun dari langit kecuali
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disertai dengan 'ct}t. Allah berfirman, G3 2K41ir, 
Lbi ;;i-ij @ada

hari, ketika roh dan pma malaikat berdiri bershaf-shal)." (Qs. An-
Naba' [78]:38)

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al Hasan, dia berkara 3;f

&U 
'i$S (Dla menurunkan para malaikat dengan [membavtaJ

wahy) maksudnya adalah Al Qur'an.

Ibnu Jarfu, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nyq i4Q.'H
(untuk lcamu; padanya ada [buluJ yang menghangatknn), dia berkata,

"Maksudnya adalatr pakaian. U;t (dan berbagai manfaat)

maksudnya adalatr yang dapat kalian manfaatkan, yaitu makanan dan

mintrman.'l

Abdurrazzaq, Al Firyabi, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya, dia berkata, "Maksudnya
adalatr anak-anak binatang."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan darinya, mengenai firman-Nyq # 6t'HG E;
(dan dia memihtl beban-bebanmu ke suatu negeri), dia berkata,

"Maksudnya adalah Makteh. ;iril AJt r.jt \3K j ty*s tramu

tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengon kesukaran-

kesulraran fyang memayahkanJ dlri) maksudnya adalah yang tidak
dapat kalian jangkau dengan upaya keras yang sungguh-surgguh."

Ada beberapa hadits yang menyebutkan tentang halalnya

memakan daging kudq diantaranya dalam Ash-Shahibaln dan dari

hadits Asmq dia berkata, *Kami menyembelih kuda pada masa

Rasulullah SAW, lalu kami memakannya."4s

0 ltltttfiaq 'ataih.
HR Al Butfiari (5519) dm Muslim (1541).
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Diriwayatkan oleh Abu Ubaid, Ibnu Abi Syaibatr, At-Tirmidzi,
dan dia menilainya shahih, An-Nasa'i, Ibnu Al Mundzir, serta Ibnu

Abi Hatim dari Jabir, dia berkata, "Kami pernah menyuguhi

Rasulullah SAW daging kuda. Beliau melarang kami memakan

daging keledai peliharaan.'Ae

Abu Daud juga meriwayatkan serupa itu dari haditsnya.

Kedua riwayat tersebut memenuhi syarat Muslim.

Disebutkan juga secara valid dalam Ash-Shabibaih da'rir haciits

Jabir, dia berkata, "Rasulullah SAW melarang memakan daging

kcledai peliharaan dan mengizinkan (memakan) daglng kuda."50

. Tentang hadits yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan An-
Nasa'i dari hadits Khalid bin Al Walid, dia berkata, "Rasulullah SAW

melarang setiap hewan buas yang bertaring, daging kuda, bighal

[peranakan kuda dan keledai], serta keledai."sl

Dalam sanadnya terdapat Shalih bin Yahya bin Abu Al
Miqdam yang diperbincangkan lacdibilitasnya. Kalaupun hadits ini
dinilai shahih, tetap tidak bisa menyangkal .hadits-hadits yang

menyatakan kehalalan dagrng kuda. Dengan perkiraan, hadits

pengharaman ini sebelum peristiwa Khaibar, sehingga hukumnya

dihapus.

Al Khathib dan Ibnu Asakir berkata: Rasulullah SAW

bersabda mengenai firman-Nya, 'bj:t3 { ( ',lL; (dan Attah

ae shahth.
HR At-Tirmi dzi (1793) dan An-Nasa' i (7 D0l).
Dinilai shahih oleh Al Albani.
n Mutt4aq'alaih.
HR Al Butfiari (5520) dan Muslim (3/1541) dari hadits Jabir.
t'Dho'if.
HR Abu Daud (3806) dan An-Nasa'i Qn0D.
Dinitai dha'if olehAl Albani dnlam Dha'ifAl Jmi'(6o47).
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menciptakan qpa yang kamu tidok ketahuinya),'Aylt (Maksudnya

adalah tuda).

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata:

Rasulullah SAW bersaM4

(Sesungguhrrya di antara yang'Alloh ciptakan adalah bumi
yang terbuat dmi mutiara putih).'s2

Dia lalu menyebutkan sifat-sifatnya yang menunjukkan bahwa
hadits ini palsu, kemudian di bagian akhimya disebutkan:

o{tt I tl'68-ii ,t:rt U.it

(Intah lirman-Nya, uDan Allah menciptakan apa yang kamu
tidak ketahuinyo).

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,
mengenai firman-Nya, ;-$ '"51 ifr & (dan hak bagi Allah

[menerangkanJ jalan ysng lurw), dia berkata, "Hak Allah unhrk
menerangkan petunjuk dan kesesatan. Si|liii @an di qntara jalan-
jalan adayang bengkok), yakni jalan yang bermacarn-macam.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-Nya, 3t fil &
,W\ (dan hak bagi Allah [menerangkanJ jalan yang lurus), dia
berkata, "Hak Allah untuk menerangkan yang halal, yang haram, yang

menaati-Nya, dan yang bermaksiat terhadap-Nya. 3,F qA (dan di
antara jalan-jalan ada yang bengkok) yaitu jalan-jalan yang
menyimpang dari kebernaran."

'2 Maudtru'.
Ad-Dailami meriwayatlonnya sendirian.
Asy-Syaukani mengbulcumi hadits ini dcmikian.

;,.a. .tiy'u ql X,, * q'ot
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Dia latu berkata, 'rDalam Qira'ah lbnu Mal'ud disebutkan

W *i(dan di antara kamu ada yang menyimpang)."

Abd bin Humai4 Ibnu Al Mrurdzir, dan.Ibnu Al Anbari dalam

Al Mashahlf meriwayatkan dari Ali, bahwa dia membaca ayat: 'J!jt
r qt'- :i;.i;:

*.2 ru, iri L. gi,ri K"*, i7fri 6 d:Aa$ i
'J,, *Jf)4:!V'6*Kq €}-t;j

,,fi-:{S 54t OiWi lL cr5 G$3
'fr15 ;: t $ ..,qx[ "$1'H g) 6;

<l/l,"l. lA #S 64t a. 6L:,AU;3 iAti
LS Gsfi a siiir $#,fi +'ff:T; as

'W6;:!r:k-,-s$|'fr 5:k$&

@ 5iKfr '?113 4#,=,, l#$ 4 ?+6
'Hi{ff tfiH;+;;\ G), "r1i1,,.ir7

J,551;A 6'Ui #V"{.{;3@ 6r,

TAFSIR FATHUL QADIR 255

///
-J-j+ qV;qWq1;i1'L:L6:f;rt

)o1+



6fii;r J I,1 13-b* og @ Srp:S,da',#-

€';ti,6 6ilv fr,W@ r# 3j1'8fr
uDiolah yattg teloh menurunhan ab hujon dart tangit wilah horu,
s e bagianny a menj adi mhwnan dan sebaglanny a Qrcny ub urhan)

tambuh-trnfiuhan, yang pada (fenpat tumbahnya) hamu

menggembalakan ternahmu Dia mcnumbahkan bagl homu dengon

air hujan itu tunam-tanaman; z.aitun, hurma, anggut, dan segala

macom buah-buahan Sesungguhnya padayang demihian itu
benar-benar ada tanda (hehuasaan AAaU bagi haum yang

memikirhon. Dan Dia menunduhhan malam dan siang, natahari
dan bulan untuhmu Dan bintang-bintang itu ditunduhhan
(untakmu) dengan perintah-Nyo Sesungguhnya pada yang

demihian itu benar-benar ada taada-tanda (hehuosaan Allah) bagi

haum yang menahani(nya), dan Dia (nununduhhan pula) apa

yang Dia ciptahon untuh kamu dt bwtt inl dengan berloin-loinan
macamnyo. Sesungguhnya pada yang demihian ltu benar-benar

terdapot tanda (kekaasaanAlkh) bagl kaumyang 4engambil
pelajaran Dan DialahrAllah yang ilrcnundakhan lautan

(untukmu), agat kanu dapat rumahan daripadanya daging yang

segu (ikan), dan kamu mcngeluarhan dsri luulan itu perhiasan

yang kamu pahai; dan kamu nelihat bohteru berlafir podonya, dan

sapay? kamu mencarl (heuntwgon) dori karunb-Nya, don stryaya

hamu bersyuhur. Don Dia mcnancaphan grmung-gunang di bumi
supaya bwi ilu tidak goncang bersattu hantu, (don Dia

nunciptahan) s ungal-sungoi don lalon-lolan agar hamu mcndqd
petunJa$ dan @tactptahon) tondo4anda (pensukJalan). Dan

dengan bkung-btnuttg ttaloh n*efu rut@tpet .nla*" Maka
qohoh (Albh) yotg nencfitokon fu. s@na dengsn yans frdok dqd

nuncptfui (rya-qo)? Mo*a trcngoy horlnt rdo* nungonbll
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pelajaruru Dan jika kamu menghitung-hilung nikmat Allah, niscaya

kamu tak dapat menentukan i umlahnya Ses ungguhnya Allah

benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.. Dan Allah

- mengetahui apayang kamu rahasiakan dan apayang

lahirkan." (Qs. An-NaEl t16l: 10-19)

Setelah Allah SWT mentu{ukkan bukti keberadaan-Nya,

kesempurnaan kekuasaan-Nyq dan keindahan ciptaan-ciptaan-Nya

dengan berbagai perihal maktrluk hidup yang menakjubkan, Allah lalu

berkehendak untuk menyebutkan pembuktian ittr dengan keajaiban-

keajaiban perihal tumbuh-tumbuhan, maka Allah berfirman, ',s51 ;,
$11<rr,d:l(Oiotohyang telah menurunkan dari langit), yaitu dari

aralr langit, berupa awan. iV (ot huian), yaitu air hujan. L.V3'^, K
(s eb agianrrya menj adi minuman).

li t rtuit dengan '{A atau sebagu khabar muqaddam,

sementara L.fi sebagai mubtada' muaffitWtar. Kalimat ini sebagai

sifat unhrk iY 1atr1, dan i$ (dan sebagiannya) beruda pada posisi

nashab sebagai haat $eterarryan kondisi). itillt adalah sebutan

urfiuk sesuatu yang diminum, seperti halnya i6irjr t"Uugai sebutan

untuk yang dimakan. Malrranya adalah, air yang diturunkan dari

langin ada dua bagian, yaitu bagian yang diminum oleh manusia,

termasuk air sumur dan mata air-mata air, karena itu berasal dari

hujan, berdasarkan firman-Nya, ,r-frl j'di fK,A (Maka diaturnya

menjadi sumber-sumber air di bumi). (Qs. Az-Zumar [39]: 21). Satu

bagian lagi untuk menyuburkan tumbuh-tumbuhan dan menjaga

kelestarian binatang.

Az-7ayaj berkata, *setiap yang tumbutr di tanah adalah 3li
(nmbuhan), karena srsuoannya menunjukkan perbauran, maka

dikatakan ?p,;gs(orang-orang itu bertengkar) apabila suara oiiioe-
,^{:;
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orang itu saling berbaur. Malma perbauran terjadi pada renrmputan
dan yang hangkai."

Ibnu Qutaibah berkata, "Maksud 34. pada ayat ini adalatl
rerymputac"

Pendapat lain menyebutkan bahwa ';ltJt adalah 
, 
setiap

tumbuhan yang bertangkai, seperti pada firman Allah Ta'ala, 'f*rlt
gt::[i ;iiSi (Dan tumbuh-tumbulwn dan pohon-pohonan kcduo-
duarya tunduk kcpada-Nya). (Qs. Ar-Rahgraan t55l: e perangkaian

kalimat ini mengindikasil€n perbedaan, karcna pJt tidak bertangkai,
maka berarti fit bertangk4i. Pandangan ini disanggatr, batrwa
merangkaikan jenis kepada jenisnya sendiri adalah boleh.

,1; =i * Oang pada [tempat tumbufuryal kamu
menggembalakan ternabnu) adalah '&r, W #, ,)
Gada tempat tumbuh tumbuban itu kamu menggembalakan
ternakmu).

Dikatakan batrwa er.6 ;rgt ti"'.- '?F - 't;q$ iii6 artinya
binatang ternak itu digembalalgn. Wl artinya aku mengeluarkannya
ke padang gembalaan. Sebutan fo'il-nya ilf a* maful-nya'ti3
serta 'r;t;. Asal makna ij:..1r adalah menjautrkan ke tempat
penggeinbalaan.

Az-7anaj berkata, "Diambil dari kata iij',,.tr, yaitu tanda,
karena menimbulkan jejak atau tanda-tanda dengan
penggembalaannya."

eslt; J, ,kr, 6fifi, &t nK,\\ loia menumbuhtran
bagi kamu dengan air hujan itu tanom-tanaman; zaitun, kurma,
anggu). Abu Bakar dari Ashim membacanya tjf, dsagan huruf
nuun, sedangkan yang lain membacanya dengan huruf yaa'.
Maksudnya, dengm air yang Allah turuokan dari langit itu Allatl
menunbtrtrkan tanam-tanaman. Didahulukannya penyebutan '&l

25E TAFSIR FATHUL QADIR



(tanam-tanaman) karena merupakan. makanan yang dengannya

manusia bisa bertahan hidup, kemudian disusul dengan penyebutan

o-{-}t (zaitun) karena di satu sisi sebagai buah dan di sisi lain sebagai

lauk karena banyak mengandung minyak. Ini adalah bentuk jamak

daxi"eifl3,pohonnya sendiri disebut ilp;. f.n,rdian disebutkan JgJr
karena merupakan makanan dan buah, talu dipadu dengan i=,.9ir

(anggur) sehingga merupakan buatr-buahan terbaik. Bentuk
jamaknnya i+uitikarena mencakup berbagai jenis yang beragam.

Selanjutrya Attah mengisyaratkan kepada semua jenis buatr,

+#i +U ; (dan segdla macam buah-buahan). Di sini disebutkan

secara global, sebagaimana sebelumnya Allatr juga menyebutkan
jenis-jenis hewan lainnya secara global, yaitu, l;$ { 6 il&!: @an

Allah menciptalcan apa yang kamu tidak ketahuinya).

Ubay bin Ka'b membacanya {iit *.'e'+ dengan rafa'
pada iijt dan lafazh- latazfr, setelahnya

. 6)y' q'i:l(sesunggthnya pada yang demiHan r'ra) maksudnya

adalalr pada penurunan air dan penumbuhan tumbuh-tumbvhan. ''^35

(benar-benar ada tanda firehtasaan Allah) yang besar, yang

menuqiukkan kesempurnaan kekuasaan-Nya dan keesaan ketuhanan-

NVa. 6iHiilA<OoS, kaumyang memikirlwn) tentang makhluk-

makhluk Allah dan tidak meremehkan ciptaan-ciptaan-Nya.

11n6 jlt'H fi3 lOan Dia menundukkran malam dan

siang). Makna menundu*&an keduanya untuk manusia adalatr

menjadikan . keduanya bermanfaat untuk mereka berdasarkan

kemaslatratan dan kebutuhan mereka, yang keduanya selalu datang

bergantian bagaikan budak yang patuh terhadap majikannya, tidak
menyelisihi apa yang diperintahkilrnya, tidak keluar dari

kehendaknya, serta tidak meremehkan upaya pemanfaatannya.

Demikian juga tentang penundukftan matahari, bulan, dan bintang-

bintang, karena semua itu bergerak pada rotasi yang berpola, yang
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dengannya para hamba bisa menetapkan uhran-uhmn waktu dan

rnengetahui bagian-bagian masa Makna g;3 adalah t X,i'ii

(ditundukkan).

Ibnu Amir dan orang-orang Syam membacany a 'fiit l-l!r1
tttfi.l ii$ti, dengan rafa'karcna dianggap sebagai mubtada' darr

Htabar.

Ulama lainnya membacanya dengan nashab karena di''athf-
kan kepada 3r11fi,fit.

Hafsh, dari Ashim membacanya dengan rafa' pada l-#r,
karena dianggap sebagai mubtada', sedangkan khabar-rrya !lc,{i,
.jiy gitu"a"**rn [untubnuJ dengan perintah-Nya). Ini berdasarkan

qira'ah dengan nashab paaa Ai:;:i sebagai haal (keterungan) yang

menegaskan, karena penundukkan itu telah dipahami dari redaksi:
'fu 

Taan Dia menundukkan).

Dalam satu riwayat dikatakan batrwa Hafsh membacanya

dengan rafa'pada U;3 dengan me-nashab-kan yang sebelumnya,

dengan anggapan sebagai lihabar Mi mubtada'yang dibuang, yakni
t -z) z I zc)tiu 4.

4V$ e 6l (Sesungguhnya pada yang demikian itu)

maksudnya adalah, penundukkan itu, 5M ,A {S (benar-benar

ada tanda-tanda [kchtasaan AllahJ bagi kaum yang

memahami[nyafi, yakni kaum yang akalnya mengetatrui tanda-tanda

keberadaan Pencipta, keesaan-Ny4 dan tidak adanya sekutu bagl-Nya.

Disebutkannya i:rrili ltanaa-tanaa) karena tanda-tanda tadi

lebih mentrnjtrkkan kekuasaan yang megah, dan merupakan bukti

paling jelas tentang kekuasaan sertakeagungan. Penggunaan lafazh ini
dengan benfirk jamak ager 'sesuai dengan kalimat !2e{i,
(ditundul:kan).

260 TAFSIR FATHUT QADIR



Pendapat lain menyebutkan bahwa alasan disatukannya itu
adalah, masing-masing daq penunduk*an malam, siang, matahari,

bulan, dan bintang-bintang merupakan tanda tersendiri, berbeda

dengan penumbuhan, karena merupakan satu tanda.

Semua alasan tersebut dipaksakan. Pendapat yang lebih tepat

yaitu, semua ketiga hal yang pada sebagiannya disebutkan masing-

masing, dan pada sebagiannya disatukan penyebutannya, memang

bisa disattrkan berdasarkan suatu kriteria dan bisa juga dimasing-

masingkan berdasarkan kriteria lannya. Jadi, tidak hanya

menggunakan satu kriteria, hal ini menunjukkan bolehnya

menggunakan kedua cara itu, dan keduanya baik.

'"$ 'l 
'H Vt Ct (dan Dia [menundu**an putal apa

yang Dia ciptaknn untuk lwmu di bumi ini) ya}rri'6b lmenciptakan).
Dikatakan iilo i - $'t's- elt:X-'$u hr ti artinya'# (A[atr

menciptakan'makhluk). Dari pengertian ini terdapat tata fihr, yaitu

anak cucu fteturunan) jin dan manusia. Per{elasan tentang ini telatl

dipaparkan. Kalimat ini di-'athf-h,an kepada piiltr, baik marfu'

maupun manshub, yakni f3\i ..J ?ti ti '€ 'frj (dan Dia

menundukkan pula apa yang Dia ciptakan untuk kanru di buni ini).

Jadi, maknanya adalah, Allah SWT menundukkan unhrk

mereka maktrluk-malfiluk langit dan makhluk-makhluk bumi.
' 

Manshub-nya ttg W (dengan berlain-lainan macamnya)

adalah karena sebagai haal (keterangan kondisi).

#3it artinya benhrk dan ragamnya. Jadi, penciptaan semua itu

dengarf beragam bentuk dan macamnya dengan kesamaan tabiat

fisiknya adalatr tanda nan besar yang menunjukkan keberadaan Yang

Matra Pencipta SWT dan keesaan-Nya.

6f:, 4 6y (sesungguhnya pada yang demikian"tttu)

maksudnya adalatr pada penundukan hal-hal tersebut '^35 @rnor-
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benar terdapat tonda [kchtasaan Allahl yang sangat jelas, ,rr^.

<d";$ (bagi kaum yang mengombil pelaiman), karetm orang

yang berakal akan mengambil pelajaran, dan orang yang mengambil

pelajaran akan menemukan bukti yang dicari.

Pendapat lain menyebutkan bahwa dilfiususkannya poin

pertama dengan berpikir adalah karena memungkinkan untuk

menepiskan keraguan tersebut, dan dikhususkannya poin kedua

dengan akal adalah karena akan sadar setelatr menyingkirkan keraguan

dan menepiskan alasan. Jadi, orang yang setelah ittr tidak mengakui

keesaan-Nya" berarti dia tidak berakal. Kemudian dilfiususkannya

poin ketiga dengan mengambil pelajaran karena tambatran

pembuktian, maka siapa pun yang ragu setelatr itu, berarti tidak punya

naluri. Pandangan ini terlalu dipaksakan.

Pendapat yang lebih utama di sini adalah seperti yang telah

kami kemtrkakan tentang pengguuan bentuk mufrad (tmggal) untuk

Y,ata "al cyah" pada sebagran tempat dan bentuk jamak pada tempat

yang lain. Penjelasannya adalah, masing-masing dari ketiga hal

tersebut layak disebutkan untuk dipikirkan, layak disebutkan untuk

dicennati, dan layak disebutkan untuk diambil pelajaran berdasarkarr

tanda-tanda yang tampak dan cukup jelas.

Jadi, pengungkapan pada masing-masingnya dengan salah satu

ungkapan adalah sangat tepat, yang pengungkapan gabungan itu tidak

ada pada masing-masing ungkapan di ketiga bagiannya.

;$ :k, -sJlf ?$ (dan Dialah Attoh yang menundukkwn

lautan fimtubnu) maksudnya adalah, Allah SWT menundukkan laut

sehingga memungkinkan rmtuk dianngi dan mengeluarkan darinya

binatang buruannya serta perhiasan-perhiasannya, karena semua itu

termasuk nilrnat yang Allah anugerahkan kepada para hanrba-Nya,

disamping rmtuk menrmjukkan keesaan dan kesempuraan kekuasaan-

Nya. Di sini Allah SWT menggabungkan untuk para hambanya
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penyebutan tanda-tanda kekuasaan-Nya yang di bumi, di langit, dan di

laut, lalu menganjurkan mereka untuk memperhatikan dan menarik

kesimpulan daxi berbagai tanda di berbagai tempat itu sebagai

penyempurna hujjah dan peringatan, serta peqielasan titik-tikik
pembuktian dan inti-inti pelaj aran.

Allah lalu menyebutkan alasan penundukan laut, lr\Ll!
l* ll5 1of* kamu dapat memakan daripadarrya daging yang

segar), bahwa maksudnya adilah ika4. Penyifatannya dengan (segar)

adalah karena kelembutannya" dan ar{uran unhrk segera

memakannnya adalah karena cepat rusak.

ti3;{,i'tllifiri:St (dan kamu mengeluarlcan dari lautan

itu perhiasan yang kamu pakai) maksudnya adalatr mutiara dan

marjan, sebagaimana firman Allatr SWT, .it:.i()'lfii W'fr (Dari

lreduanya lreluar rnutiara dan marjan). (Qs. Ar-Rahmaan [55]:22).

Zhahimya q;i'. Oang kamu pakai) menunjulckan batrwa

laki-laki juga boleh mengenakan mutiara dan marjan, yakni

menjdikannya sebagai perhiasan bagi mereka, sebagaimana halnya

kaum wanita. Dalam hal ini tidak perlu menoleh kepada pandangan

yang dipaksakan oleh sebagian mufassir yang menakwilkan kalimat
q;Ji (yang lcamu pokai).dengan penafsiran: yang dipakai oleh

kaum wanita merek4 karena kaum wanita mereka termasuk kalangan

mereka, atau karena kaum wanita inengenakannya unttrk mereka.

Selain itu, dalam syariat tidak ada larangan yang melarang kaum

lelaki mengenakan perhiasan mutiara dan marjan selama

pemakaiannya tidak dengan cara yang khusus dilakukan kaum wanitq

karena bila menyerupai cara yang khusus dilakukan kaum wanita

maka itu terlarang, karena dianggap menyerupai kaum wanita.

Syariat memang telatr melarang itu, tapi bukan berdasarkan

pemakaian perhiasan mutiara dan marjan (hanya segp tasyabbuh

(penyerapaannya).
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* ?.9 q . {5 (dan kamu melilwt bahtera berlayar

padanya) maksudnya adalah, kanru melihat perahu-perahu

mengapung di air dan melayarkannya di permukaannya'

tj;lr 'fi ar'n,a penembtrsan perahu pada permukaan air

dengan dadanya.

Al Jauhari berkatq "Dikatakan btllt 'fi ap6i1u si perenang

membelalr air dengan dadauya. ;,elti 'fi urfioyrmenorehnya untuk

ditanami."

Pendapat lain menyebutkan batln'a ?.(; artinya tp
(berlayar).

Ada juga yang mengatakan bahwa artinya datang dan per.gr'

Ada juga yang mengatakan bahwa artinya mengarungi'

Ibnu Jarir berkata, "secara etimologi, pir aninya suara

hembusan mgh, dan tidak dibatasi penggrrnaannya pada air."

4* *r" tli"si (dan supaya kamu mencari [kcunnmgonJ

dari lrarunia-Nya). Kalimat ini di-'athf-kar- rftfiLS (kamu

mengeluarkbn), dan di antara keduanya tidak terdapat kontradiksi atau

,illat yangdibuang yang asumsinya: supaya kamu memanfaatkannya,

atau denghn perkiraan: "Allah melakukan itu agar kamu"'"

l#; (dan supnya fumu mencari) maksudnya adalah

mendapatkan keuntungan padanya sehingga kamu memperoleh

keuntungan dari karunia Allah SWT.

<riKB .?L111(don supaya pamu bersyuhr) maksudnya

adalah, setelah tAian mendapatkan karunia-Nya dan kebaikan-Nya,

kalian mengakui nikmat-nikmat-Nya kepada kalian, lalu

mensytrkurinya dengan lisan dan anggota tubuh lainnya'

Dikatakan bahwa sisi pengkhususan keberadaan nikmat ini

yang dirangkaikan dengan penyebgtan kesyukgran, padahal pada
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nilsnat tersebut terkandung perjalanan panjang yang disertai beban-

beban berat tanpa menghilangkan sebab-sebab perjalanan, bahkan

tanpa bergerak, dan berada di ambang kebinasaan. Dan mungkin

perpaduan penyebutan itu dengan kondisi perjalanan yang meliputi

berbagai kenikmatan dari kandungan laut, dari jenis makanan yang

baik, pakaian yang layak, nikmat-nikmat lainnya yang sangat

berharga, dan keindahan lokasinya, semurulya itu merupakan faktor-

faktor yang harus disyukuri.

Kemudian menyertai nikmat-nikmat yang mencerminkan

keesaan, yang berfungsi membuktikan hal yang dituntut ini dengan

nikmat lainnya dan tanda besar lainnya. Allah berfirman, .;r$ A PV
;+it (dan Dia menancaplcan gunung-gunung di bumi), yakni )q"
,*,f ie""*g-gunung yang kokoh). Dikatakan *i - uj apabilatetip

dan teguh.

Seorang penyair berkata:

& pt;t'di tsl r-i i? u.l.Z*'*:k)
uMaka dia pun Orrroti saat mengetahui hal rtu ,rbogor orang

merdeka yang b erj iw a te gh tretitra j iw a para penge cut mulai

,nuncul."

H,'+; ;\ @uprya luryi itu tidak goncang bersama lcamu),

maksudnya adalah, A W'ot'zat; (agar bumi itu tidak goncalrg

bersama kamu), sebagaimana dikatakan oleh ulama Bashrah. Atau, $
&q (supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu), sebagaimana

dikatakan oleh para ulama ktfah.

*ijtuaaurr berguncang ke kiri dan ke kanan.

tidg - W- l.al.lr ir; artinya sesuatu itu bergerak.

St2iti i,:r36 artinya datran-datran itu melambai-larnbai. 
,,;

,y1, i6 artinya lelaki itu berjalan dengan angkuh.
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{*t ([dan Dia menciptakanJ swryai-sungai) maksu$y1

adalalr, dan meqiadikan pula sungai-sungai padanya Ini karena rtil)t

[berasal dari kalimat ,ifiltry^gdi sini malmanya menciptakan, seperti

pada firman-Nya, A",:3 ,A$ tit\ (Dan Atu telah melimpahkan

kcpadamu kasih sayangyang dotang dui-Ku). (Qs. Thaahaa [20]: 39)

5$ 9"" jalan-jatan) makzudnya adalalt dan menjadikan

puta padanya jalan-jalan, serta menampalkannya agar karnu bisa

menemukan jalur dalam perjalananmu menuju tujuanmu. iltr urtioyu

6pr6a*-jalan).

{J63 (dan [Dia ciptakanJ tanda-tanda [penuiuk ialanJ)
maksudnya adalah, dan meqiadikan pula padanya tanda-tand4 yaihr

tanda-tanda jalanan. Maknanya yaitu" Allah SWT menjadikan tanda-

tanda pada jalan-jalan untuk dijadikrT petunjuk.

iDfi- i ;3\j (Dan dengan bintang-bintang itulah merelca

mendapat petunjuk). Maksud il*3t ai sini adalatr jenis, yatni mereka

menjadikannya sebagai petunjuk dalam perjalanan mereka pada

malam hari.

Ibnu Wutsab membac""yu fiV;, dengan dhammah

huruf nlntn dan iiim. Maksudnya iaaun ?Ht, n*vu
dipendekkan, atau sebagai bentukjamak, seperti 'ri?- a^ti:".

pada

saja

Pendapat lain menyebutkan bahwa i;r3t di sini adalatr

capricornus (anak karrbing) dan anak lembu liar. Demikian perkataan

Al Farra.

Ada juga yang mengatakan batrwa itu adalah bintang kartika.

Ada juga yang mengatakan bahwa tanda-tanda yang dimaksud

adalatr gununggunung.

Ada juga yang mengatakan bahwa itu adatah bintang-bintang,

karena di antara bintang-bintang ada yang dapat dijadikan petur$uk
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axah, dan ada juga yang meqiadi tanda tapi tidak bisa dijadikan

patokan arah.

Jumhur berpendapat batrwa maksud ayat ini adatah petunjuk

dalam perjalanan. Ada juga yang mengatakan batrwa maksudnya

adalah arah kiblat.-Namun tidak ada halangan untuk mengarti|<an

maksud ayat ini dengan pengertian yang lebih umum dari semua itu.

Al Akhfasy berkata, "Redaksinya telah sempunra pada kalimat

,{i65 (dan [Dia ciptalanJ tanda-tanda [penujuk jalan), sementara

redaksi: 'bit i- i ;$tj (dan dengan bintang-bintang itulah mereka

mendapat petunjuk) merupakan redaksi terpisatr yang tersendiri."

Setelah Allah menyebutkan sejumlah tanda yang menunjuk&an

adanya Pencipta, keesaan-Nya dan kesempurnaan kekuasaan-Nya,

Allah.menegur para pelaku syirik dan para pembangkurg, fr, 6
(malra apalrah [AllahJ yang menciptakan) ciptaan-ciptaan yang agung

itu dan melakukan perbuatan-perbuatan yang mena\iubkan i*, J ;K
'$$(sama dengan yang tidak dapat menciptakan) apa-apa dan tidak

mampu mengadakan apa pun dari itu? Maksudnya adalatr berhala-

berhala yang kalian sembatr dan kalian jadikan sekutu-sekutu Allah

SWT. Di sini digunakan kata} yang berarti dianggap sebagai yang

berakal, sesuai dengan anggapan mereka" bahwa itu adalah para tuhan.

Atau, untuk menyesuaikan dengan nada redaksi tfn- 
"1fi 

(naka

apalcah [AllahJ yang menciptakan itu), Y,arena kalimahya menyertai

ini. Pada kalimat tanya ini jelas terkandung celaan dao darnpratan bagi

orang-orang kafir, karena mereka menjadikan sebagian maktrluk

sebagai sekutu bagi Penciptanya. Padahal, <'rLp (% fiil jti
(Maha Tinggi Allah terhadap apa yang mereka persehttulwn

[dengan-NyaJ). (Qs. An-Naml l27l: 63)

3'i"-'* 
'3 

@*w mengapa kamu tidak mengambil

pelajaran) pada ciptaarl-ciptaan Allah yang menuqiukkan kebera&an-

Nyq keesaan-Nya dalam ketuhanan, dan keindahan ciptaan-Nya?
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Dengan itu kamu dapat membuktikan hal-hal tersebut, karena dengan

kejelasannya itu cukup untuk dijadikan bukti, hanya dengan

menganrbil pelaj aran darinya

Setelah menyebutkan sejumlah tanda yang merupakan nikmat

bagr para makhlulq Atlah hrnrman, T1,r5{ 6t".:aVSXoy (dan jika
lcamu menghitung-hinmg nibnat Allah niscaya kamu tak dapat

menentukan jumlahnya). Penafsiran tentang ayat ini telatr dipaparkan

pada surah lbraahiim.

Para atrli mengatakan bahwa setiap bagian dari bagian-bagian

manusia manakala terjadi sedikit saja cacat atau sedikit kehrangan,
maka ia akan merasa terhalangi dari nihnat-nikmat yang didapatrya,

dan dia bersedia mengorbankan apa sajq selagi ia mampu untuk
menghilangkan cacat dan menyempumakan kekurangan tersebut,

padatrat Allah SWT menghendaki tubuh manusia dalam benttrk yang

sesuai dengannyq dan manusia sendiri tidak menyadari hal itu. Lalu
bagaimana m.anusia dapat memahami keseluruhan nikmat yang ia
terima atau mensyukuri sebagran kecilnya? Wahai Tuhan kami, kami
pasrabkan selurutr urusan lcami kepada-Mu, semuanya funduk dalam

keagrrngan nikmat-Mu, kami mengakui bahwa kami tidak mampu

mensyukuri sedikit pun nikmat-nikmat tersebut. Kami tidak marrpu
menyempumakan pujian kepada-Mu sebagaimana Engkau

menyempurnakannya kepada diri-Mu dan kami tidak mampu

mengungkapkan kesyukuran kepada-Mu, maka maafkanlatr dan

ampunilah karni, ulwkanlatr tabir-Mu untuk menutupi aurat kami,

karena bila Engkau tidak melalarkan itu, maka kami akan binasa

hanya karena lalai mensyukuri nikmat-nikmat-Mu, terlebih lagi sikap

kami yang kerap meremehkan perintah-perintatr da9 larangan-

larangan-Mu

Sungguh indah perkataan seseorang berikut ini:
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'*!)t u r;';|JK i'tl d.'u r;';'r;;,:t
"Pemaafan diharapkan dari manusia, bagaimana tidak diharaplcan

dari Tuhan."
' 
r:.},

LaIu saya timpali bait syair ini dengan ringkas:

-1i-o, '/ ' c' "c t'4o(ta'
s:- .*4* & e;rt)tuli

. "Karena sesungg;uhnya Dia lebih sryang terhadapht daripada

mereka.

Cuhtplah Dia bagilat, cuhtplah Dia bagiht, culatplah bagiht.*

Sungguh indatr penutup ungkapan penganugeratran ini, yang

menunjr*kan betapa besar ampunan Atlah dan betapa luas rahmat-

Nya, yaitn firman-Ny u, 14 3;i'ffi $l@esung*thnya A.llah benar-

benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang). Maksudnya adalah

banyak memberikan ampunan dan rahmat, tidak menghukum katian

karena lalai mensyukuri nikmat-Nya dan tidak mampu menghitung

nikmat-nilsnat-Nya, balrkan tidak mampu menghimbangi nikmat

ter{<ecilnya. Di antara ratrmat-Nya adalah senantiasa

menganugerahkan nikinat-nikmat itu kepada kalian setiap saat, pada

setiap naptu yang kalian hinrp dan pada setiap gerakan yang kalian

gerakkan.

Ya Allah, sesungguhnya aku bersyukur kepada-Mu sebanyak

kesyukuran para makhluk yang bersyukur dengan setiap lisan di setiap

masa, dan sebanyak makhluk yang akan bersyukur kepada-Mu dengan

setiap lisan di setiap masa. Sunggub Engkau telah mengkhususkanku

dengan nikmat-nikmat yang tidak aku lihat pada kebanyakan

makhluk-Mu, kendati aku melihat sebagianny a padasebagian makluk-

Mu, namun aku tidak melihat sebagian lairmya. Jadi, bagaimana

mungkin aku mampu bersyukur kepada-Mul Bagaimana mungkin aku

menarrpakkan kesytrkuran atas yang terkecilnya? Bagaimana
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mungkin aku mampu menyukuri yang terbesarnya? Bagaimana

mungkin aku mampu mensyulnri jenis-jenisnya?

Allah SWT lalu menerangkan kepada para hamba-Nya bahwa

Dia Maha Mengetahui s€mua yang terlahir dari me,reke tidak ada

sesuatu pun yang lupr$ dari pengetahuan-Nya Allah pun berfirrnan,

6#li ILX-':fi (dan Altah mengetahui apa yang kamu rahasiakan),

yakni hal-hal yang kalian sembrmyikan. <;$. 6 @an qpa yang

lramu lahirkan), yakni hal-hal yang kalian tampakkan. Di sini

terkandung ancaman, sindiran, cercaan, serta peringatan, bahwa

Tuhan pasti mengetatrui segala hal yang ralpsia dan segala hal yang

terang-terangan, tidak seperti berhala-berhala yang mereka sembah,

karena para berhata itu hanyalah benda yang tidak merasakan apa pun

yang tampak, apalagi yang tersembunyi. Bagaimana bisa mereka

menyembahnya?

Abd bin HUmai{ Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi
'Hatim meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-Nya, f;t Ct
Ag 4'H (dan Dia [merundttl:kan wla] apo yang Dis ciptakan

untuk kamu di bumi ini), dta berkate "Makzudnya adalall apa yang

Dia ciptakan untuk kamu di bumi ini yang benrpa berbagai macam

binatang, pepohonan, dan buah-buahan, adalah nikmat-nikmat d6ri

Allah yang shngat nyatq maka bersyukurlah kepada Allah untuk hal

itu."

Ibnu Jarir d?n Ibnu Abi Hatim meriryayatkan darinya,

mengenai firman-Nya" (,J GJ '^, V:LU (agar kamu dopat

memalan daripadanya dastng yang segar [ikanfi, dia berkata,

"Maksudnya adalah ikan laut. t'6rIF. 't+ ti V;;1; (dot kamu

mengeluarkan dqi lautan itu perhiasan yang ksmu pakoi), yakni

mutiara"

Ibnu Abi llatim meriwayarkmz dari As.Suddi, mengenai

firman-Nyq WtS|lr$bU;$ :t r,5l fr (dan Diatah
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Allah yang menundukkan lautan .(untuhnu), agar kamu dapat

memakan daripadarrya dasrng yang segar [ikonD, dia berkata,

"Maksudnya adalah ikan dan binatang-bintang yang ada di dalam

laut.'

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abu Ja'far, dia berkata,
*Tidak. ada zakatpada perhiasan. Allatr berfirman, 'r.+ U V;:*3
t'itifi (dan kamu mengeluorkan dari lautan itu perhiasan yang

kamu pakai)." .

Saya (Asy-Syaukani) katakan:.,Mengenai pendalilan ini, perlu

dilihat lebih jautr, dan yang layak dijadikan sandaran yaitu, asalnya

adalalr terbebas dari zakat hingga adanya dalil yang mewajibkannya

pada suattr jenis harta, dan saat ittrlatr ditetapkan kewajibannya.

Mengenai emas dan perak, cukup jelas ada dalilnya dan itu sudah

diketahui. Sementara mengenai batu-batu mulia'dengan beragam

jenisnya, tidak ada keterangan yang menunjukkan adanya kewajiban

zaL<atpadanya.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

dia berkata, " j-;(J (b er I ayar) adalah € ! i @erj alan; berlayar). "

Ibnu Abi Syaibatr, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari Ilaimah, dia berkatq " bg (berlayar)

maksudnya adalah membelah air del8an bagran depannya."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Adh-

Dhahhak, dia berkatq " 1(J (berloyar) maksudnya adalatr dua

ba[tera yang berlayar pergl dan datang dengan angin yang sama

[yakni ke aratr yang berlawanan]."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, mengenai

firman-Nya, .rrrt \, lr$j @an sqpqya kamu mencari

[kcuntunganJ dffi karwria-Nya), dia b.erkata, 'Makstrdnya adalatl

pemiagaan.'
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Abdurrazzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firmarrlNya, 45 (gunung-

gunung), dia berkata, "Maksudnya adalah jririr (gunung-gunung). J
Hlr.J {turw, bumi itu tidak goncang bersama kamu),yakni .rii
& W I (agar tidak berguncang bersama kamu), karena sebelumnya

manusia dan lainnya selalu berguncang dan tidak menetap, kemudian

Allah menjadikan gunung-gunung sebagai pasak-pasak di bumi."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, mengenai

firman-Nyu, f{t(dan jatan-jalan),dia berkata, "jl.l' addahSaan ai
arfiat a gunun g- gunung. "

Abdurrazzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim,
dan Al Khathib meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-Nya,

$!,i {aon jalan-jalan), dia berkata, o'maksudnya adala}r 6ri, 6a*1.
{J;3 (dan [Dia ciptatranJ tanda-tanda [penujuk jalanJ), yakni
bintang-bintang."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, mengenai ayat

ini, dia berkata, 'oTanda-tanda (peturjr*) jalan pada siang hari adalah

gunung-gunung."

Abdwrazzaq, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan

dari Al Kalbi, "itlGj @an [Dia ciptakanJ tanda-tanda [penunjuk
j alonJ ) maksudnya adalatr gunung-gunturg."

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

Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, ";i{6j ldan
[Dia ciptalcanJ tanda-tanda [penujuk jalanl maksudnya adalalr

petu4iuk-petuqiuk jalan pada siang han. i'rfi. i #L; (dan dengan

bintang-bintang itulah merelw mendapat petunjuk), yakni pada malam

hari.'

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-Nya, jKtt4i{
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'#-$ @aru apaknh [AtlahJ yang menciptakan itu sama dengan yang

tidak dapat menciptakon [apa-apa)? dra berkata" *Allah adalah

irencipta dan pemberi rcz,eki. Sedangkan berhala-berhala yang

disembah selain Allah adalah ciptaan yang tidak dapat menciptakan

apa pun dan tidak dapat mendatangkan manfaat atau mudharat bagi

para penyembahnya.'?

6it*.Atrur.

Yjr;4-

Lg @ ofr 'r{tt|'";&{ fi; si q,i'}i <'--t

<,frr$5<,ii5-6";4fp
.;ifig|i;{ @r,iw, {rTr.} f#;i, {hg\.ofij-{
11, @ 64<41 4{ tSyZfiY3 62r}-u )x-

<rr;ril il"ffr36' -K, $rse e,E
b *,#j$; 6i\ l:i i;''#,ii ii.'^DK'rr'b5

. .'1 4;ryrguiil u;Fa *ri$Q A&$.',;r

4.i #1 i;. * @'o;J+-{ L; b +\.r;rt H6V

G-6:^fi K t $ 4 iu;"'"{ \ii
6Dan berhala-berhalo yang mcreha seru selaln Allah, fidak dqat
mcmbuat sestuta apa pan, sedang bertab-berhola ita (sendiri)

dibua, otarrg. @erhola-berhalo itu) benda nati lidah hidup, dan

i1, ry u 6ii :u,,i @D 6ii; i6 {4
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berhala-berhala itu tidak nungetahui bilakah penyembah-

penyembahnya akan dibangkitkan. Tuhan kamu adalah Tuhan

Yang Maha Eso. Maka orangerang yang fidak beriman kepada

Hari Akhirat, hati mereka menginghari (keesaan Allah), sedangkan

mereka sendiri adatih orarrg-orang yang sombong. Tidak diragukan

lagi bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka

rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Allah
tidak menyukai orang-orang yang sombong. Dan apabila dikatakan

terhadap mereka,'Apakah yang telah diturunkan Tuhanmu?'
Mereka menj awab r' D ongengan-do,ngengan orang-orang dah ulu'.

(Ucapan mereka) menyebablcan mereka memikul dosa-dosanya

dengan sepenuh-penuhnya pada Hari Kiamat, dan sebagian dosa-

dosa orang yang mereka sesathan yang tidak mengetahui sedikit
pun (bahwa mereka disesatkan). Ingatlah, amat buruklah dosa yang

mereka pikul itu Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka

telah mengadakan makar, makaAllah menghancurkan rumah-
rumah mereka dari pondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh

meirimpa mereka dari atos, dan datanglah adzab itu kepada mereka

dari tempot yang tidak mereha sadarl Kemudian Allah
menghinakan mereka di Hari Kiamat, dan berftrmanr'Dimanakah

sekutu.-sekutu-Ku itu yang (harena membelanya) kamu selalu

memusuhi mereka (nabi-nabi dan orung-orang mukmin)'|"

(Qs. An-Na$ [16]: 20-27)

Anah SWT telatr menyatakan bahwa berhala-berhala itu tidak
mampu menciptakan apa pun, sebagaimana firman-Nya, 'dr- S ,;K
(sama dengan yqni tidak dapat menciptakan [apa-apa), sehingga

tidak berhak untuk disembah. Allah lalu berfirman, *i ufrli-G$ft
jti gan berhala-berhala yang merelca seru seiain Atlah),yakni tuhan-

ttrhan.selain Allah SWT yang disembah oleh orang-orang kafir disifati
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dengan sifat-sifat berilut, yaihr mereka l4i '"iE { Gidak dapat

membuat sesuatu apa pun), sarna sekali tidak dapat menciptakan

makhluk apa pun, baik yang besar maupun yang kecil, yang bagus

maupun yang jelek.

6;{6- ;!-t {sedans berhala-berhala itu [sendiriJ dibuat

orang). Berhala-berhala itu mereka buat sendiri, maka bagaimana

mungkin maktrluk membuat makhluk lainnya? Ayat ini mengandung

tambatran penjelasan karena menetapkan sifat kekurangan setelah

mengambil sifat kesempurnaan dari mereka. Ini berbeda dengan

firman-Nya, tF- J ,;3 t4 "A 
(Maka apalwh [Ailah| yans

menciptalran itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan [apa-
apaJ)? (Qs. An-Nahl [6]: 17) karena hanya meniadakan sifat

kesempurnaan.

Jumhur membacanyu'opb u$ri (dan berhala-berhala yang

kamu seftr), dengan huruf taa' dalam bentuk lihithab yang sesuai

dengan redaksi sebelumnya.

Abu Bakar meriwayatkan dari Ashir, sedangkan Hubairatr

meriwayatkan dari Hafsh: 6?f. dengan huruf yaa'. Ini juga

merupakan qira' ah Ya'qub.

Allah lalu menyebutkan sifat-sifat lainnya, i$ f-a LtA
"([berhala-berhala ituJ benda moti tidak hidup), yakni berha]a-

berhala itu lianyalah benda mati. Jadi, tamba?ran redaksi i(5 t
(tidak hidup) untuk menerangkan bahwa berhala-berhala itu tidak

seperti makhluk hidup, bahkan berhala-berhala itu memang tidak

pemah hidup, maka bagaimana' bisa mereka menyembahnya,

sedangkan mereka sendiri lebih mulia daripada berhala-berhala itu?

5i:4- 'o(1 -1,i233. 6 '@an berhala-berhala itu tidak

mengetahui bilakah perryembah-penyembahnya akan dibangkitkan).

Dhamir pada 6!fi- untuk tuhan-tuhan, sedangkan dhamir pada

i:iArmtuk orang-orang kafir yang menyembah berhala-berhala itu.
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Maknanya adalah, berhala-berhala itu tidak mengetahui kapan orang-

orang kafir yang menyembah mereka akan dibangkitkan. Ini bentuk
olokan bagi merekq karena pengetahuan benda-benda mengenai
perkara-perkara yang lahir adalah mustatril, apatagi mengenaiperkara-
perkara yang hanya diketahui oleh Allatr SWT.

Pendapat lain menyebutkan batrwa dhamir pada (jZ)-adalah
untuk tuhan-tuhan; yakni berhala-berhala itu tidak mengetahui kapan

akan dibangkitkan. Hal ini dikuatkan oleh riwayatyangmenyebutkan
bahwa Allah akan membangkitkan berhala-berhala itu dan

menciptakan roh-roh untuk mereka yang disertai dengan syetan-

syetannya, lalu masing-masing diperintahkan ke neraka. Ini juga
ditunjukkan oleh firman-Nya, #,- fi *j' u 5:!t-i'\6'HL
/t ru;; (sesungguhnya kamu dan apa yang lcomu sembah selain Allah,
adalah umpan Jahanam). (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 98)

Pendapat lain menyebutkan bahwa redaksinya telah sempurna
pada kalimat: (2ji${: {seaans berhala-berhala itu [sendiriJ dibuat
orang), kemudian memulai lagi dengan penyifatan orang-orang

musyrik, bahwa mereka mati dan tidak hidup, serta tidak mengetahui

kapan akan dibangkitkan. Jadi, berdasarkan pendapat ittt, dhamir-nya
untuk orairg-orang kafir.

Berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa kedua dhamir
itu atau salah satunya untuk berhala-berhala, maka pengungkapan

dengan menggunakan latazh untuk yang berakal 
-kendati 

berhala-
berhala itu tidak berakal- didasarkan pada anggapan mereka yang

menyembah berhala-berhala itu, bqhwa berhala-berhala itu berakal.

As-Sulami membacanya t$, dengan kasrah pada hunrf
hamzah. Keduanya adatatr dua macam logat atau aksen. Lafazh ini
pada posisi nashab lantaran pengaruhl '! y*g sebelumnya.

!6.r'l)'{ily 1f"nan kamu adatah Tuhan Yang Maha Esa).

Setelah Allah SWT merendahkan haluan paxa penyembatr berhalq
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Itttut menjelaskan hal yang benar dalarn masalah tersebut yaitu

keesaan Allah SWT. Kemudian menyebutkan penyebab orang-oran_g

kafir tetap pada kesyirikan merekq W #fi ';hg{oi;i-{ 638
(maka orang-orang yang tidak beriman kcpada Hari AwiraL hati

merekn mengingkarf keesaan Allab tidak bergqna baginya nasihat

dan peringatan

';tW {: Gedangtan mereka sendiri adalah orang'orang

yang sombong) dari menerima kebenaran, merasa besar daripada

mengakui kebenaran, dan terus-menerus membangkang.

<rfrY3 62#-Y /)3.'ifr 61lA* Qidak diragukan lagi

bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasialcan

dan apa yang mereka lohirkan). Al Khalil. berkata, "'i3 {. aaAan

kalimat yang mematikan dan hanya terjadi sebagai penimpal, yakni,

tentu Altah mengetatrui perkataan dan perbuatan yang mereka

ratrasiakan dan mereka nyataltan."

Penjelasan tentang lA{ tela}r dpaparkan.

6*<41 11 i d3y (sesungguhnya Allah tidak menvukai

orgng-orang yang sombong) maksudnya adalah tidak menyukai

orang-orang yang menyombongkan did dari mengesakan Allah dan

menerima seruan para nabi-Nya. Kalimat ini sebagai alasan untuk hal

yang terkandung pada redaksi sebelumnya.

'K di fs? { k riti @an apabita dikatakan terhadap

merelra, "Apakah yang telah diturunkan Tuh,anmu?') .maksudnya

adalah ketika seseorang berkata kepada orang-orang kafir yang ingkar

dan sombong ifir, 'Kt dj $G @pakah yang telah dinmmkan oleh

Tuhanmu?) Maksudnya adalah ,'&ft.i:l iC kl (apa yang telatr

diturunkan oleh Tutranrru?). Atau: fJrl ,.rJl,l tlli (apa yang telatr

ditunukan.Nya?).
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Suatu pendapat menyebutkan bahwa yang mengatakan itu
adalatr An-Nadhr bin Al Harits, dan ayat ini diturunkan berkenaan

dengannya, makaperkataan darinya ini sebagai ejekan.

Pendapat lain menyebutkan batrwa yang mengatakan itu
adatah orang yang bergabung dengan mereka.

Pendapat lain menyebutkan batrwa yang mengatakan itu

adalah kaum muslim.

Kaum musyrik yang pengingkar dan sombong lalu menjawab,

<;;'ilMJTj6@erdcamenjawab,"Dongengan-dongenganorang-
orang dahulu. ') dengan rafa', yakni, apa yang kalian nyatakan turun

dari Tuhan itu sebenarnya hanyalah dongengan-dongengan orang-

orang terdahulu. Atau, kaum musynk itu bermaksud mengolok-olok

kaum muslim dengan mengatakan batrwa yang diturunkan kepada

kalian adalatr dongengan-dongengan orang-orang terdahulu. Dengan

demikian, tidak dapat dikatakan bahwa ini merupakan jawaban dari

kaum musyrik, jika tidak maka maknanya batrwa yang diturunkan

oleh Tuhan kami adalatr dongengan-dongengan orang-orang

terdahulu, padahal orang-orang kafir sendiri tidak mengakui adanya

penunrnan itu, alasannya adalah sebagaimana yang tela?r kami

sebutkan diatas.

Pendapat lain menyebutkan bahwa ini adalah permulaan

redaksi, yakni, apa yang kalian nyatakan dihrrunkan itu, wahai kaum

muslim, adalatr dongengan-dongengan orang-orang terdahulu.

Mentrrut ilmu natrwu, dibolelrkan manshub-nya latazcr- ibtl
walaupun tidak ada qira'ah yang demikian. Bila dengan nashab, maka

penalarilannya sama seperti yang kami sebutkan, yaitu menunrnkan

dongengan-dongengan orang-orang terdahulu, berdasarkan klaim
kalian. Atau" mereka mengatakan itu pada diri mereka sendiri sebagai

bentuk ejekan.
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}|6ti adalah kebatilan-kebatilan dan kebohongan-

kebohongan yang dibicarakan manusia dari generasi-generasi

terdahulu. Itu semua tidak sedikit pun mengandung Kalam Allatr dan

bukan dari penunman Allah sama sekali, sebagaimana klaim orang-

orang kafir dan musyrik.

'';$K ltfd Vt-;). ([ttcapan merekal menyebabkan mereka

memikul dosa-dosanya dengan sepetruh-penuhnya) maksudnya

adalah, mereka mengatakan perkataan ini sehingga mereka memikul

dosa-dosa mereka sepenuhnya. Tidak ada yang diampuni sedikit prur

dari dosa-dosa itu karena mereka tidak memeluk Islam, yang

merupakan sebab dianrpuninya dosa-dosa.

lendapat lain menyebutkao bahwa huruf laam di siri laam al
'aqibah (berfungsi menunjul&an akibat), karena mereka tidak

menyifati Al Qur'an sebagai dongengan-dongengan orang-orang

terdahulu supaya mereka memikil dosa-dosanyq akan tetapi hal itu
menyebabkan demikian, jadi tepatlatr bila dikatakan sebagai

alasannya, seperti firman-Nya, (fr 6ai ;i) 6j4).(Yang akibatnya

dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka)." (Qs. Al Qashash

[28]:8).

Pendapat lain menyebutkan bahwa fu;r:'fi laam itu adalah laam

al amr (menunjtrkkan perintah).

,#M 6-51 tttj 6 (dan sebagian dosa-dosa orang yang

merelra sesatlwn) maksudnya adalah, dan memikul sebagian dosa

orang-orang yang mereka sesatkan, karena siapa yang mencontohkan

sesuatu yang buruk, maka dia menanggung dosanya dan dosa orang

yang melakukannya.

Pendapat lain menyebutkan bahwa b di sini menunjulden
jenis, bukan sebagian, yalad memikul semua dosa orang-orang yang

mereka sesatkan
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j, ,4 UanS tidak mengetahui sedikit pun [balrua mereka

disesatkanJ) berada pada posisi nashab karena sebagai haal
(keterangan kondisi) dari fa'il r#34 (yang merekn sesatkan),yakni
mereka menyesatkan orang lain tanpa menyadari dan tanpa

mengetahui apa yang mereka serukan itu, serta tidak mengetahui

dampak dosa yang akan menimpa mereka.

Pendapat lain menyebutkan bahwa ini adatah haal dan maful,
yakni mereka menyesatkan orang yang tidak mempunyai
pengelahuan

Ayat yang serupa dengan ayat ini adalah: '{$W'{G* Ci;43
$Gfr lOan sesungguhnya merelca akan *r*ihrt beban [dosaJ
rnerelra, dan beban-beban [dosa yang lainJ disamping beban-beban

merelra sendiri). (Qs. Al 'Ankabuut l29l: l3). Penjelasannya telah
dipaparkan dalam drman-Nya, {A b',rt6 'i$ (Dan seorang yang
berdosa tidak akan memihtl dosa orang lain). (Qs. Al An'aam [6]:
164).

6ii-Y :.6 iI 1ngailah, amat buru&ah dosa yang merelcn

piful irzl maksudnya adalah, betapa buruk dosa yang mereka pikul itu.'

Allah SWT kemudian mengemukakan perihal generasi-

generasi terdahulu yang serupa dengan mereka, u 6jt :.'z-4'i
1S $esungguhnya orang-orang yang sebelum merelca telah
mengadalcan malcar).

Mayoritas mufassir berpendapat bahwa maksudnya adalah

Namnrdz bin Kan'an, dia membuat bangunan besar di Babil, lalu
berusaha naik ke langit untuk memeftmgi para penghuni langit, lalu
Allah menghembuskan angin, maka bangunan itu runtuh menimpanya
dan kaumnya sehingga mereka binasa.

Pendapat yang lebih tepat yaitu, ayat tersebut bersifat umurn,
mengenai semua orang batil terdatrulu yang berusaha menimbulkan
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mudharat terhadap orang-orang y4ng benar. Makna makar di sini

adalah tipu daya dan upaya yang tidak sezuai dengan kebenaran. Di

sini terkandung ancalnan bagi orang-orang kafir yang semasa dengan

Nabi SAW, bahwa akibat dari makar mereka akan menimpa diri

mereka sendiri, sebagaimana orang-orang sebelum mereka.

AX$. .,i'1 -3t (maka Atlah menghancurkan rumah-rumah

merelca) ma}sudnya adalah, datanglatr perintah Allah, yaihr angin

yang menghancurkan bangunan-bangunan mereka.

Para mufassir mengatakan bahwa Allah *"r,giri* angin

hingga menghempaskan pucuk istana itu ke laut, dan menghancurkan

sisanya.

-y6 $ @art pondasinya). Az-7-aiai berkata, 'oMaksudnya

adalatr daxi pangkalnya. Matcnanya yaitu, perintatr Allah
mendatanginya dari pangkalnya sehingga merontokkannya."

ryl u'i^'afi ir*'i:r (lalu atap [rumah ituJ iatuh menimpa

mereka dari atas).Ibnu Hubairah dan Ibnu Mutraishin membacanya

i'&tl, dengan fathah pada huruf sirn dan suhtn pada tnx$ qaaf,

Maknanya adalatr,.atap itu jatutt menimpa mtreka, karena setelatr

runtuhnya pondasi bangunan, jatuhlah semua yang bertopang

padanya.

Ibnd Al A'rabi berkata" *Allah berfirman, 4;4(dari atas

mereka) untuk memberitahumu bahwa'saat itu mereka berada di

bawahnya. Orang Arab biasa mengatakanri-ab t|t" 7 (atap itu telah

jatutr menimpa kita) atau .$6 W & (dinding itu telah rubuh

menimpa kita) bila atap atau dinding itu miliknyq walaupun tidak

benar-benar menimpanya. Oleh karena itu, Allah berfirman, ryl q
(dari atas mereka), guna menepis keraguan yang biasa berlaktr pada

perkataan orang-orang Arab, yakni menimpa mereka saat mereka

berada di bawatrnya, sehingga mereka binasa dan.tidak ada yang lolos.
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Pendapat lain menyebutkan bahwa maksud ,!^:&( @tap) di
sini adalah langit, yakni, datanglah kepada mereka adz,ab dari langit
yang di atas mereka

Pendapat lain menyebutkan bahwa ayat ini sebagai gambaran
tentang pembinasaan mereka. Maknanya adalatr, Allah membinasakan
mereka dengan kondisi seperti orang-orang yang tertimpa
bangunannya sendiri.

Para mufassir berbeda pendapat mengenai orang-orang yang
tertimpa atap bangunan itu:

Suatu pendapat menyebutkan bahwa itu adalah Namrudz,
sebagaimana disebutkan tadi.

Pendapat lain menyebutkan bahwa itu adalah Bukhtanashar
dan para pengikutnya.

Pendapat lain menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang
yang bersumpah, yang disebutkan dalam surah Al Hijr.

+l:i31 liGy (dan datanglah adzab itu trepada mereka)
maksudnya adalah kebinasaan. ii;x-{ L" a(dari tempat yang tidak
merelra sadari), batrkan ketika mereka berada di tempat yang dirasa
aman.

Allah swr lalu menerangkan bahwa adzab mereka tidak
terbatas pada adzab dunia, 4$- - '{41 

i5- :J (remudian Ailah
menghinakan mereka di Hari Kiamat) dengan memasukkan mereka ke
neraka dan mempermalukan mereka dengan itu serta merendahkan
mereka. Ini- di-'athf-kankepada kalimat yang diperkirakan, yakni: r.ii

F*rfi yqll ?i ij g1r' d ';$t:b (itulah 
^a^t mereka di dunia,

kemudian Allah menghinakan mereka pada Hari KiamaQ.

Lafazh \j{i o" ber/irman)kepada mereka disamping celaan
dan hinaan itu, 3lU) '$ ldtmanatrah sehttu-sehttu-Ku itu),
setagaimana telatr kalian nyatakan.
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u ,8r yUl't ,f 'u g:i ,SW * e og ,y tLit SLu-'t

pu))u s3i 
jw * e oc

Ibnu Katsir, dari riwayat NBaza,membacanya 'g??,tanpa

huruf hamzah, sedangkan yang lain membacanya dengan huruf
hamzah.

Allah lalu menyifati orang-orang musyrik itu dengan firman-
Nya, r4. 6j{i iK ir-flt @ang [karena membelanyal kamu selalu

memusuhi mereka [nabi-nabi dan orang-orang mubnin).

Nafi membacanya dengan lwsrah pada huruf nuun dalam

bentuk idhafah, sedangkan yang lain membacanya dengan fathah,
yakni: 'n.*f 'ry,fl[ i(.J,\i bkht (yang karena membelanya kamu

selalu memusuhi para nabi dan orang-orang beriman). Berdasarkan

qira'ah Nafi, bermakna, yang karenanya kamu memusuhi-Ku dan

melawan-Ku. Tantanglatr mereka supaya mencegah adzr;b yang

ditimpakan kepadamu ini.

Ibnu Jarfu, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari jahn Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas,
mengenai firman-Nya, i; { Qidak diragukan lagi), dia berkata,

"Maksudnya adalatr .rli (tentu).

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Malik, mengenai

firman-Nyq i;{ gia* diragukan tagi), dia berkata, "Maksudnya
adalah bti' (y*g benar)."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, dia berkata,
*Maksudnya adalatr 'q;g | (tidak ada kebohongan)."

Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang lain
meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: Rasulullah SAW
bersabda,
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(Iidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya

terdapat lcesombonganwalau harrya seberat biji sawi. Dan tidak akan

rnasuk neralca orang yang di dalam hatilrya terdapat keimanan walau

hanya seberat biji sawi).

Seorang lelaki lalu berkata, "Wahai Rasulullah, (bagaimana

jika) seseorang suka bila pakaiannya bagus dan sandalnya bagus?"

Beliau lalu bersabda,

orlr'u";r'Ar p. EJt ,Jt:;it U- J-,}i'r "ot

(Sesungguhnya Allah itu Maha Indah menyulcai keindahan.

Kesombongan adalah tidak menerima kebenaran dan meremehkan

manusia).53

Banyak hadits yang menyebutkan tentang tercelanya sombong

dan terpujinya rendatr hati. Demikian juga tentang tidak tercakupnya

menyukai pakaian bagus dan alas kaki bigus oleh kesombongan. Juga

hadits-hadits lain seputar kesombongan.

Kesimpulannya, Nabi SAW telah menjelaskan hakikat

sombong, yaitu tidak menerima kebenaran dan meremehkan manusia

(orang lain). Itulah sombong yang tercela.

Pengarang Ad-Durr Al Mantsur, saat menafsiikan ayat, { flt
6*F1!i1 $) (sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang
yang sombong), merrgemukakan banyak hadits, namun bukan di sini
tempat untuk mengupasnya, dan di sini hanya mengemukakan hal-hal

yang terkait dengan penafsiran Al Kitab.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-
Nya, @.fS( ilrr1$6 @ereka menjawab, "Dongengan-dongengan
orang-orang dahulu. "), dia berkata, "Maksudnya adalah orang-orang

t'shahih.

HR Muslim (1193); Abu Daud (a091); dan At-Tirmidzi (1999).
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musyrik Arab. Mereka dudukduduk di jalanan yang hendak dilalui
oleh orang yang hendak meneurui Nabiyullah SAW. Saat orarig lewat,
mereka bertanya, dan yang ditanya pun memberitatru merelca tentang

hat-hal yang didengamya dari Nabi SAW, lalu mereka berlota,

'Sesungguhnya ittr hanyalah dongengan-dongengan orang-orang
dahulu'."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,
mengenai firman-Nya" |fr65 6^J3. ([Ucapan merekaJ
menyebabkan' mereka memihi dosa-dosanya), dia berkata,

"Maksudnya adalah, disamping memikul dosa-dosa mereka sendiri,
mereka juga memikul dosa-dosa o;rang-orar.rg yang mereka sesatkan.

Ini sepeni firman Allah SWT, lf i.$G,fir (O* beban-beban [dosa
yang larnJ disamping beban-beban mereka sendiri)." (Qs, Al
'Ankabuut [29]: 13)

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan serupa itu dari Mujahid, dengan tambahan: dan
tidak diringankan sedikit pun adzab dari orang-orang yang mengikuti
mereka.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwaya&an dari Ibnu Abbas,
mengenai firman-Ny 

^, # u6r51 'H. i (sesungguhnya orang-
orang yang sebelum mereka telah mengadakan maka), dia berkata,

'Maksudnya adatah Namnrdz bin Kan'an, ketika dia membangun
menara tinggr."

Abdurrazzaq dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari
Aslam, bahwa maksudnya adalah Namrtrdz.

Ibnu Abi SyaibalU Ibnu Jarir, dan Ibnu Al
meriwayatkan serupa itu dari Mujahid.

Abd bin Humaid, Ibur Jarir, Ibnu Al Mrmdzir, dan Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari Qatadalr, mengenai firman-Nya, ,$ -3t

Zaid bin

Mundzir
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I

*(Ai 4 ;li$.(mala lrtan menghancurlwn rumah-rumah mereka

dari pondasinya), dia berkatq "Adzab Allah menghanctrkannya dari

pangkalnya 4j a ,-ii,i:$ i* "i:, (alu atap [rumah ituJ iatuh
menimpa merela dari atas). iirll adalah bagian atas rumah, lalu

rumatr-rumah itu rubuh menimpa mereka. Allah menghanctrkan dan

membinasakan mereka. 6i;5.{ i+ b 4\:i1rt X$: (dan datanglah

adzab itu kcpada merelca dari tempat yang tidak mereka sadari)."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ali bin

Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, A. 6#
(tramu selalu memusuhi mereka [nabi-nabi dan orang-orang

mutmin), dia berkata, *Maksudnya adalah, menyelisihiku."

@ tp)\ e;AL'i;$ GA Ly';,;i t|j oJi S

W(Lvfrl,,'(;iy,"-6dp'K.{Sr*;ir.$i

'Vi3i'";U:E;W

<nils,;l *#- afK Zrr,6.Y t+'{ i^' {,ii q#

@'r{:iB

,# aftrlL:Ji @ 6J3 iK,4y6'fr itix,"ri n
6iuft;;1 ;3$Va*

3*\t361r,y el;,A ojS.W tit' "{9, di -6(

e 6r+ $JL"i ei 3& @ a4ri 3C'na'Y t:+g

t .'{i1rr wi i# it; o}5. 6* i?45 &r5 ri!
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uBerhatalah orangatang yong telah diberi ilmt+ 'Sesungguhnya

kehinaan dan adzab hari ini ditimpakan atas orang-orang yang

kalir'. (Yaitu) orung-orung yang dimatikan oleh para malaihat

dalam keadaan berbuat zhalim hepada diri mereha sendiri, lalu

mereka menyerah dirt $arrtbil berhata), 'Kami sehali-koli tidah

mengerJahan suatu keiahatan pan'. (Malaihat mcniawab)' 'Ada,
sesungguhnyaAllah Maha Mengetahui apayang telah komu

kerjakan'. Maka masukilah pintu-pintu Neraka lahanam, kamu

kekal di dalamnya Maka amat buruklah tempat orang-orang yang

menyombongkan diri itn Dan dikatahan kepada orang-orang yang

bertalcwa, 'Apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu?' Meteka

menjawabr' (Allah telah menurunkan) kebaikan'. @rang'orang

yang berbuat baik di dania ini mendapat (pembalosan) yong boih

Dan sesungguhnya kotnpung akhirat adalah lebih baik dan itulah

sebaik-baik tempat bali orang yang bertakwa, (yaltu) surgaAdn
yang mereka mosuh ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-

sungai, di dalam surga itu mercka mendapot segala apa yang

. mereka kehendakl Demikianlah Allah membefi balosan kepada .

orang-orang yong bertalcwa, (yaitu) orang4rrang yang diwafatkan

dalam keadaan baih oleh para malaikat denganmengatakan

(kepada mereka)r'salaamun 'alaikutt4 mosuklah kamu he dalam

surga itu disebabkan apayang telah kamu keriakan'."

(Qs. An-Nalt t16l: 27-32,

A;t lj'j'<r51 36 (Berkatatah orapg-orong yang tetah diberi

ilnu). Suatu pdndapat menyebutkan bahwa mereka adalah para ulama.

Mereka mengatakan itu kepada unat+mat mereka yang

mengagungkan mer€ka namun tidak memp€dulikan peringatan

mereka. Perkataan dari mereka ini sebagai ungkapan gembira atas

bencanayang menimpa
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Pendapat lain menyebutkan bahwa mereka adalatr para nabi.

pendapat lain menyebutkan batrwa mereka adalah para

malaikat.

Pendapat yang benar adalah pendapat pertama, karena

menyebutan mereka dengan sifat berilmu mengindikasikan demikian

walaupun para nabi dan para malaikat juga berilmu, batrkan mereka

lebih mendalam, hanya saja lebih mulia daripada disifati dengan itu.

Namun tidak lantas menodai bolehnya penyematan sifat itu, karena

yang dimaksud adalah penyimpulan berdasarkan zhahirnya saja.

;;$ d;il it (Sesungguhnya kehinaan hari inr) maksudnya

adalah kerendatran, kehinaan, dan dipermalukan pada Hari Kiamat.

;jltV @an adzab), yakni i;r&lr @dzrtb), ir*41& (ditimpalcan atas

orang-orangyang kafir), khusus ditimpakan kepada mereka.

b-il\ dL 2f4fi 
*r; 'r$i (Yaitul orans-orans yans

dimatilran oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zhalim kepada

diri merelca sendiri). Penafsirannya' telatr dikemukakan. Maushul

tyakni irjil ai sini berada pada posis i jarr karena sebagai na't lafazh

t;AY atau sebagu badat (pengganti) darinya. Atau berada pada

posisi nashab sebagai pengkhususan. Atau berada pada posisi rafo'
dengan perkiraan rnubtada', yakni: etg ,-I Ff (mereka adalatr

orang-orang yang dimatikan). Mawhub-nya # C)9 @ao*
lreadaan berbuat zhalim kepada diri merela sendiri) karena sebagai

haal Seterangan kondisi).

AAi ({Y, @alu merelca menyerah dir) di-'athf-kankepada

3lU) '6 3i;; (dtmarukah sehttu-sehttu-Ku itu) yang

bersimpangan, yakni mengakui ketutranan dan pasrah ketika mati.

Maknanya adalah i>t-;:,1i ftetundukan). Demikian yang dikatakan

oleh Quthnrb.
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I

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah :1;ir;-i,ir

(perdamaian), yakni berdamai dan meninggalkan kesulitan. Demikian

yang dikatakan oleh Al AkfifasY

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalatr iy-)i
(Islam), yakni mereka mengakui agama Islam dan meninggalkan

kehrfiran yang mereka lakukan.

# u 33 (L V ftami sekali-trali tidak mengerjakan suatu

kejahatan pun) bisa sebagai penafsiran dali 77f' dengan anggapan

batrwa maksud A7l adalah perkataan yang menunjukkannya. Bisa

juga maks"d i.s di sini adalah syirik, dan perkataan mereka ini

sebagai pengingkaran dan pendustaan.

Adapun menurut pendapat yang menyatakan tidak ada

kedustaan pada Haxi Kiamat, maksudnya adalah, mereka tidak

melakukan kejatratan dalam anggapan mereka dan berdasarkan

dugaan mereka. Ini serupa dengan ungkapan mereka, $!jKVf4$t
(Demi Allah, Tuhan kami, tiadalqh katni mempersehttukan Allah).

(Qs. Al An'aam 16l:23)

Ketika mereka mengatakan rtq para ularna menjawab mereka,

lrj13' irKqW fr 'AfiY. (ada, s e s ung guhny a Al t ah Mah a Me n g e t ahui

apayang telah kamu kerjakan), yakni, tentu kalian telah berbuat dosa,

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentang apa yang telah kalian

perbuat, lalu membalas kalian atas itu, dan kedustaan itu tidak
:mendatangkan manfaat apa pun bagi kalian.

'# fgflL:fi (maka masuHlah pintu-pintu Neraka Jahanam)

maksudnya adalah, hat ini dikatakan kepada mereka saat kematian.

Telah dipaparkan penjelasan tentang pintu-pintu Jahanam, dan

Jahanam itu bertingkat-tingkat.
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V 4-# (Karnu l@lul di dalamnya) sebagai haal
(keterangan kondisi) yang diperkirakan, karena kekekalan mereka

adalah di masa datang.

6;<i5l ,;;t ,# (Maka amat buruklah tempat orang-orang
yang menyombonglcan diri itu), pengkhususan obyek pencelaan disini
dihilangkan, dan perkiraannya: & e$;t sp @ (seburuk-buruk

tempat orang-orang yang menyombongkan diri adalah Jahanam).

Maksud "kesombongan mereka" di sini adalah sombong dari beriman
dan beribadah, sebagaimana firman-Nya, 'it(Jy"Jyg I U$yfj,KyrL
&if5" (Sesungguhnya mereka dahulu apabila ditratakan kepada

mereka, "Laa ilaaha illallah" [tiada tuhan yang berhak disembah

melainlran AlIahJ meTeka menygmbongkan diri). (Qs. Ash-shaaffaat

[37]:3s)

Setelah menyebutkan perihal orang'orang yang sengsara,

Allah menyusulnya dengan menyebutkan perihal orang-orang yang

batragi4 'rt31 '",if 7$ @* dikatakan kepada orang-orang yang
bertalcwa), yaitu orang-orang yang beriman. 6 $6 '-&, dl ff;
(apalrah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjav,,ab,

"[Allah telah menurunkanJ trebaitran.') yakni tP J:Jt (Aflah telah
menurunkan kebaikan).

Ats-Tsa'labi berkata, "Jika dikatakan: Mengapa jawabannya

marfu' pada kalimat 6$ti1 ibtl (dongengan-dongengan orang-
orang dahutu) dan manshub padakalimat lli TtnOritrnl? Jawabnya:

Itu karena orang-orang musyrik tidak beriman dengan penurunan itu,
maka seolah-olah mereka berkata, &,jli '*(;1'ti' 1:J,i i* gilr(yang
dikatakan oleh Muhammad adalah dongengan-donigengan orang-orang

dahulu). Sedangkan orang-orang beriman perciya dengan penunrnan

itu, maka mereka pun berkata, t? rJ1f laUafr telah menurunkan

kebaikan)."
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taL€;"fr ,ji e1i,A O-iS,(orang-orang vang berbuat baik

di dunia ini mendapat [pembalasanJ yang baik). Suatu pendapat

menyebutkan bahwa ini perkataan Allah. Ada juga yang menyebutkan

bahwa ini perkataan orang-orang yang bertakwa, dan berdasarkan

pendapat ini, maka kalimat ini sebagai badal dari 'f>. Sedangkan

berdasarkan pendapat pertama, maka kalimat ini sebagai kalimat

permulaan yang mengemukakan pujian bagi orang-orang yang

bertakwa. Maknanya adalah, orang-orang yang berbuat kebaikan

sewaktu di dunia akan mendapatkan kebaikan, yakni balasan yang

baik.

'b<il 3$ @o" tttunggihnya kampung atrhirat) maksudnya

pahalanya, Ti @aaan bbih baik) daripada yang diberikan di dunia.

'tifi 3qJ, (dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang

bertakwa) maksudnya adalah kampgng akhirat; rurmun yang

dilfiususkan dengan pujian ini dibuang karena telah ditunjukkan oleh

yang sebelumnya.

Marfu'-nya gA 8* [yaitu| surga Adn) adalatr karena

sebagai mubtada', sedangkan khabar-nya adalatr yang setelafinya.

Atau karena sebagfu Htabm dail mubtada'yang dibuang. Pendapat

lain menyebutkan bahwa bisa juga ini merupakan yang diltrususkan

dengan pujian tadi.

6::Li-Oang mereka masuk tre dalamnya) bisa sebagu lchabar

dard mubtada' tadi, atau sebagai Htabar setelah khabar. Berdasarkan

perkiraan nabrah-nyakata gio, maka itu sebagai sifat untuk i;*.
Demikian juga j+tf W n ai (*rrsolir di ba'n'ahnya sungai'

sungai).

Pendapat lain menyebutkan bahwa kedua kalimat tersebut bisa

pula berada pada posisi nashab sebagai haal (keterurrgan kondisi),

dengan perkiraan batrwa latah 9i adalah'alam-

TAFSIR FATHUL QAD.IR 291



Tentang makna mengalirnya sungai-sungai di bawahnya, telah

dipaparkan

6f,'CiYq'{ (di dalam surga itu mereka mendapat segala

apa yang mereka.kehendaki) maksudnya adalah, bagi mereka di dalam

surga terdapat segala hal yang mereka kehendaki, dan itu bisa mereka

dapatkan hanya dengan menghendaki.

<rrt;S '$ 6;; itlK(oemtktanlah Attah membe,ri balasan

lrepada orang-orang yang bertalwa) maksudnya adalah, seperti

pembalasan itulah Allah membalas mereka.

Maksud <i!i (orang-orang yang bertah,ta) adalatr orang-

orang yang menjauhi syirik dan segala kemaksiatan yang

mengarahkan ke neraka.

Maushul pada 'a$f<$Xi'itri 6l @o,it"l orqng-orans yans
diwafatlron dalam lceadaan boik oleh para gnalaikat) berada di posisi

nashab sebagu na't <--$fi (orang-oring yang bertahra) yang

disebutkan sebelumnya.

Al A'masy dan Hamzah membac*ry" iiffi pada bagian ini,
sedangkan pada bagian pertama membacanya dengan hwuf !oo',
sementara yang lain membacanya dengan huruf taa'. Qira'ah yarry

pertama dipilih oleh Abu Ubaid berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas,

dia berkata, "sesungguhnya orang-orang Quraisy menyatakan bahwa

para malaikat adalah perempuan, karena itu hendaklah kalian
menyatakan mereka adalatr laki-laki."

Ada beberapa pendapat mengenai redaksi '* (dalam

lreadaan baik), yakni dalam keadaan suci dari syirik, atau dalam

shalih, atau dalam keadaan perbuatan dan perkataan mereka suci, atau

dalam keadaan jiwa mereka baik dan meyakini pahala Allatr yang

akan mereka peroleh, atau jiwa mereka dalam keadaan baik saat
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kembali kepada Allah, atau dalarn keadaan baik ketika meninggal,

yakni dimudahkan dan tidak ada kesulitan saat meninggal.

F* yS <rli (dengan mengatalcan Tr.epada merekaJ,

"Salaamun 'alaihtm") berada pada posisi nashab sebagai haal

(keterangan kondisi) untuk 2K{f$ Maksudnya, sambil mengatakan

salaamun 'alaihtm. Maknanya ada dua:

Pertama, salam tersebut sebagai peringatan bagi mereka

tentang kematian.

Kedua, salam tersebut sebagai berita gembira bagi mereka

untuk memperoleh surga, karena as-salaam adalah jaminan (aman).

Pendapat lain menyebutkan bahwa para malaikat

mengucapkan, "Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai

wali Allatr. Sesungguhnya Allah menyampaikan salam kepadamu."

'bg:i 'B Ct";At Wi (masuHah kamu ke dalam surga itu
disebablran apa yang telah kamu kcrjalcan) maksudnya adalatr ,*
'€ .* (disebabkan oleh perbuatanmu)

Pendapat lain menyebutkan bahwa malcnanya ada dua:

Pertama, sebagai berita gembira untuk masuk surga ketika
kematian menjemput

Kedua, dikatakan kepada mereka di akhirat. Hal ini tidak
menafikan masuk surga karena keutamaan, sebagaimana dlsebutkan

dalam hadits shahih berikut ini:

6-Ul |-t ,E .#.z!)r Ll l,'r;.U fi t*t) 6.rv: \:,lL

*ifutG.etf 'vf sl,!r,ju rir J;,
(Berbuatlah yang lurus, detrattranlah diri (kepada Atlah) dan

lretahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang rnasuk surga karena
amalnya). Dikatakan (kepada beliau), "Tidak juga engkau, wahai
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Rasulullalr?,, Beliau menjawab, "Tidakiuga aht, lcecuali knrena Allah

me liputi ht de ngan r ahm at-NY a. "s4

Pembahasan tentang itu telah kami paparkan

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

Hatim meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-Nya, '"-iU ',tr)

gii go" dikataknn trepada orang-orang yang bertahta), dia berkata,

"Mereka adalah orang-orang beriman. Dikatakan kepada mereka, i':ti

'33t d;1 @pakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu?) Mercka lalu

berkata, l;-:.:t O-i$W Oq,Uon tulah menurunkanJ trebaitran. (BaSi)

orang-orangyang berbuat baik). Maksudnya adalah orang-orang yang

beriman kepada Allah dan Kitab-Kitab-Nya, serta diperintahkan trnhrk

menaati-Nya dan menganjurkan serta mengajak para hamba Allah

kepada kebaikan."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Muj ahid, mengenai firman-Nya, rKqSt';t!j' t$l
'a$ lorong-orang yang diwafatkan dalarn keadaan baik oleh para

malaikat), dia berkata, "Baik hidup maupgn mati, Allatl telah

menetapkan itu bagi mereka."

'r1 a:K 4 5"* 5 i4)5 W fr $y.i':$i S

6N" # Yj,\L S-,tJ'frrl)v Y;;# a, ir.,$i

<4 -.+t3(r1 e,36w( Lq ;#liYl

*i .y -y.i e$GC {ii'i, 5'\rA 6-1i J6i

sa Muttafaq'alaih.
HR. Al 

-euklari 
(6467) dan Muslim (4l2l7l) dari hadits Aisyah RA'

@

@

294 TAFSIR FATHUL QADIR



uO-$',fr ,arK ), u .*i,,r!-1t W;"J; ii
Jg-.o6j;=Jls@a#'d{ji,$S;ri*i$4

b

63# fi4"3ib31t+4t';fi
W$,rfitaW"ruarritfr;g&ffi

'X;l-J"jt:'7fit

';Ut'gs; g )&(g 
'S.LX 

irsr u5"{'6
6.5rX4;xi,ffi"fi#e 5r5f-1 q(Il

ifi 6'^1'tJ $yr;!t 6;i r3l@ t":,r,L\i'( "6 W

"Tidak adayang ditunggu-tunggu orung katit selain dari datangnya

para malaikat kepada mereko atau ilatangnyaperintah Tuhanmu

Demikianlah yang tebh diperbuat oleh orung-orang (kaftr) sebelum

mereha, Dan Allah ti.dak menganiaya mcreka, akan tetapi

merehalah yang selalu mcnganiaya ditirueteka sendirl Maka

mereka ditimpa oleh (akibat) keiahatanperbuatan mereka dan

*"nio d.ilipfii oleh adzab yang selnlu mercka petolok-olokkan"

Dan berkatalah orangorang musyrih,' Jika Allah menghendaki"

niscaya kamitidak ahan mcnyembah sesuatu apa pun selain Dia,

baik kart maupun bapabbapah hami, dan tidak pula kami

mcngharamkan sesudu pun tanpa Qzin)-Nia'. Demikianlah yang

r#Kfr

'$ifiill 3 e elot @ <*;#tfit 6( JS

;G $\6V@ <r# a, A u,;3i* J ax$
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diperbuat orang-orang sebelum mereka; maka tidak ada kewajiban
atas para rasul, selain dari menyampaikan (amanat Allah) dengan

terang. Dan sesungguhnya Kami telah mengatus rasul pada tiap-
tiap umat (untuk menyerukan), 'Sembahlah Allah (saja), dan

jauhilah thagut itu', maka di antara umat itu ada orang-orang yang
diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula diantaranya orang-orang

yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di
muha bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang
yang mendustakan (rasal-rasul). Jika kamu sangat mengharapkan

agar mereka dapat petunjak, maka ses:ungguhnya Allah tiada

memberi petunjuk kepada orang yang disesatkan-Nya, dan sekali-
kali mereka tiada mempanyai penolong. Mereka bersumpah dengan

nama Allah dengan s umpahnya yang s ungguh-s ungg uh r'Allah
tidak akan membangkitkan orang yang mati'. (Tidak demikian),

bahkan (pastiAllah akan membangkitkannya), sebagai suatu janji
yang benar dariAllah, akan tetapi kebanyakan manusia tiada
mengetahui Agar Allah menjelaskan kepada mereka apa yang

mereka perselisihkan itu, dan agar orang-orang kaJir itu
mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang berdusta.

Sesungguhnya perkataan Kami terhadap sesuatu apabila Kami
menghendakinya, Kami hanya mengatakan kepadanya, 'Kun,

. (iadilah), maka jadilah dbJ' (Qs. An-Nag [16]: 33-a0)

'rr\i{" (tidak ada yang ditunggu-tunggu orang tr.atir)adalah
jawaban syubhat lainnya bagi yang mengingkari kenabian, karena

mereka meminta Nabi SAW untuk menurunkan malaikat"kepada
mereka dari langit yang memberi kesaksian tentang kebenaran beliau
dalam menyatakan kenabian.

Allah berfirman, 'Tidak ada yang ditunggu-tunggu.oleh orang-

orang kafir dalam mernbenarkan kenabianmu , iL$lt 'eY 6 -SL
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'(selain dari datangrya para malaikat kepada mereka) yang bersaksi

tentang ifu."

gisa juga dikatakan balnra tatkata mereka mencap A1 Qtu'an

sebagai dongengan-dongengan orang,orang dahulu, Allah mengancam

,r,.r"tu dengan fimran-Nya, i, itlft fry 6 Jyi"* S ftidak ada

yang ditunggu-tunggu orang kafir selain dari datangnya para

malaikat kepada mereka) untuk mencabut nyawa mereka.

6fi 5'6X jl latau datangnya perintah Tuhanmu) maksudnya

adalah adzab-Nya di dunia yang menghabisi mereka.

Atau, yang dimaksud dengan perintatr Tuhan ini adalatr

Kiamat.

Al A'masy, Ibnu Wutsab, Hamzatr, Al Kisa'i, dan Khalaf

membacanyu'kjl:it ffi,t i,f 11, d"ng* huruf yaa', sedangkan yang

lainnya membacanya dengan hunrf ,aa'.

Maksud $r)riadalah menanti-nanti kedatangan maiaikat, atau

datangnya perintah Allah menqrut penafsiran lainnya" karena mereka

telah melakukan perbuatan yang menjadikan pantas menerima adz.ab,

sehingga mereka menanti-nanti kedatangannya. Jadi, yang dimaksud

bukanlah menanti yang sebenarnya, karena mereka tidak mempercayai

itu dan tidak membenarkannya.

4 n ir-fii i1' J$KldemiAanlah yang telah diperbuat oleh

orang-orang tfulirl sebelum merefta) maksudnya adalah, perbuatan

orang-orang' itu datam hal terus-menerus dalam kekufuran,

pendustaan, serta olok-olokan, sama seperti perbuatan orang-orang

kafir sebelum mereka, sehingga mereka akhirnya ditimpa adzab Allah

hioggu binasa.

X i* llj (Dan Allah tidak menganiaya mere,ta) dengan

membinasakan mereka melalui adzab, karena sesgngguhnya Allatr
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menurunkan kepada mereka apa yang layak mereka terima karena

kekufuran mereka.

,<; #- #Yj,,4 ,1$3 1l*an tetapi meretratah yang selalu
menganiaya diri mereko sendiri) dikare,lrakan keburukan-kebr.rukan
yang telah mereka perbuat. Ini menur{ukkan batrwa keztraliman
mereka hanya menimpa mereka.

lJ; C LC* ;I.t;U @aka merelca ditimpa oleh [akibatJ
lrejahatan perbuatan mereka) dr-'athf-kan kepada # n ir-,$i j:t
(yang telah diperbuat oleh orang-orang tfulirl sebelum mereka).

Ada juga yang mengatakan batrwa pada redaksi ini terdapat

kalimat yang didatrulukan dan dibelakangkan, perkiraannya, gi U;ii
hr p;il, 6:t tk 6'€rt;'&bt6 g ui, laemifcianlah yang telah
diperbuat oleh orang.orang tkafir] sebelum merekq maka mereka

ditimpa oleh [akibat] kejatratan perbuatan merekq dan Allatr tidak
menganiaya mereka). Maknanya yaitu, maka mereka ditimpa
kebunrkan akibat kebtrukan perbuatan mereka.

e, 3q, (dan mereka diliputi) maksudnya adalah, mereka

ditimpa, dalam benttrk yang meliputi.

ai#- + $( V (oleth adzab yang selalu mereka perolok-
oloklran) maksudnya adalah adzab atau balasan yang selalu mereka
perolok-olokkan.

W A-$ JGj @an berkatalah orang-orang musyrik) adalah

bentuk lain dari kekufuran yang telah diceritakan Allah.

Maksud \trd 6-5i (orang-orang musyrik) di sini adalah

orang-orang Makkah.

t& o, #-i ;i,6i7, ( fri M" J qtita Ailah menghendaki,

niscrya lrami tidak akan merryembah sesuatu apa pun selain Dia)
maksudnya adalah, jika Allah mengh6ndaki tidak adanya
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penyembahan terhadap selain-Nya, niscaya kami tidak menyembah

itu.

fiVt; -{; ii @oin kanni maupun bapak-bapak kami)

maksudnya adalah, kekufuran dan mempersekutukan Allah yang

sekarang kami lakukan dan nenek moyang kami lakukan dahulu.

Az-Zajjaj berkata, "Mereka mengatakan ini sebagai bentuk

olokan. Seandainya mereka mengatakannya dengan keyakinan, berarti

mereka percaya."

Pembahasan tentang hal tersebut telatr dipaparkan dalam

penafsiran surah A1 An'aam.

,r1 u +r-i' u!{i 13 (dan tidak pula pami rnengharampan

sesuatu pun tanpa [izinJ-Nya) maksudnya adalah saa'ibah, bafuiirah,

dan serupanya. Maksud mereka dengan perkataan yang dikaitkan

dengan kehendak Allah adalah hujatan terhadap kerasulan, yakni,

"Seandainya perkataan sang rasul itu benar, tentang larangan

menyembah selain Allah dan larangan mengharamkan apa yang tidak

diharamkan Allah karena larangan itu berasal dari Allah, maka tidak

akan terjadi sesuatu pun dari kami apa yang dikehendaki Allah. Jadi,

itu terjadi karena Allfi menghendaki itu, dan apa yang dikehendaki-

Nya pasti terjadi, sedangkan yang tidak dikehendaki-Nya tidak akan

terjadi. Lalu ketika terjadi penyembahan dari kami pada selain Allah

dan pengharaman apa yang tidak diharamkan Allah, maka ini

menunjukkan bahwa itu sesuai dengan kehendak-Nya dan keingingan-

Nya. Padahal sebenarnya mereka sendiri tidak mengakui hal itu
(penurunan), akan tetapi maksud mereka hanyalah berupa hujatan

terhadap rasul."

4 n j7-11 'Jn itlK(demiWanlah yang diperbuat orang'

orang sebelum mereka) dari kalangan kafir, karena dulu mereka juga

menyekutukan Allah, mengharamkan apa yang tidak diharamkan
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Allah, serta menentang para rasul-Nya dengan kebatilan-kebatilan
sebagai bentuk olokan.

Allah lalu berfirman, ,Flt :b {n (maka tidak ada kewajiban
atas para rasu[),.yang Allah utus kepada para hamba-Nya untuk
menyampaikan syariat-syariat-Nya yang berpokok pada tauhid
(mengesakan Allah) dan meninggalkan syirik (tidak menyekutukan-
Nya). i$t ff @elain dari menyampailmn [amanat Atlah) kepada

kaum yang mereka diufus kepada mereka, yaitu menyampaikan
dengan penyampaikan yang jelas, yang bisa dipahami oleh kaum yang

mereka diufus kepada mereka, sehingga tidak ada kesamaran bagi
mereka.

Allah SWT lalu menegaskan ini dan menambatr kejelasannya,

{r:i i\ 9 a Ca it$ @an sesungguhnya Karni telah mengutus
rasul pada tiap-tiap umat), sebagaimana Kami mengutus kepada
orang-orang itu guna menegakkan huiiah atas merek 

". fi'+:# K63
{; gl (Dan Kami tidak akan mengadzab sebelum Kami mengutus
seorang rasul). (Qs. Al Israa' [17]: l5)

';i byil,*J (urtuk menyerukanJ, " Semb ahlah Atlah [s aj aJ " )
bisa sebagu mashdar, yakni, Kami mengutus (para rasul), untuk
menampakkan: Hendaklah kalian menyembah Allah saja. Atau
terkandung penafsiran, karena dalam Ljr Oengutusan) terkandung
makna perkataan.

i'i,fi\ Wr*t (dan jauhilah thagut irrz) maksudnya adalah,

tinggalkanlah semua sesembahan selain Allah, seperti syetan, dukun,
berhala, dan semua yang menyenrkan kepada kesesatan.

to'. t

# (maka di antara umat itu) maksudnya adalah dari antara
umat-umat yang Allah utus para rasul-Nya kepada mereka. 2ifi a:-ri ij
(ada orang-orang yang diberi petunjuk oteh Allah), yakni yang Allah
tunjukkan kepada agama-Nya, tatrhid-Nya, penyernbatran-Nya, dan
penjauhan thaghut. 6iAl $ frL :; # @an oda puta
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diantaranya orang-orang yang telah pasti kpsesatan baginya), yakni

tetap pada kekufuran dan pembangkangan.

Az-Z,ayaj berkata, *Allah memberitahukan bahwa Allah

mengUtus para rasul dengan membawa perintatr unhrk ibadah kepada

Allah, sementara Allah di betakang perkara sesat atau petunjuk. Ini

senada dengan firman Allah, L{13J1 #" i; qfi b:i 61 $ruogo
diberi-Nya petunjuk dan'sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi

mereka). (Qs. Al A'raaf t7l: 30) Pada ayat tersebut terkandung

pernyataan yang memerintahkan semua hamba-Nya gntuk

menyembatr-Nya serta merfauhi syetan dan segala hal yang mengajak

kepada kesesatan. Setelah penyeruan itu, di antara mereka ada yang

mendapat petuqiuk dan ada yang tetap pada kesesatan. Ini

menunju}ftan bahwa perintah Allah tidak memastikan sesuai dengan

kehendak-Nya, karena Allah telah memerintatrkan semua hamba

gntuk beriman, namun Allah hanya menghendaki petunjuk untuk

sebagian mereka. Jika Allah menghendaki petunjuk unttrk semuanya'

tentu tidak ada seorang pun yang kafir."

Demikianlah makna yang kami kemukaan dari Az-Zajjaj di

sllu.

6,.fi A W (maka berialanlah kamu di muka bumi) untuk

mengambil pelajaran. <*:S::S W <,( ,rS \rfi#' (dan

perhatilranlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendwtaknn

frasul-rasuQ, yutu umat-umat terdatrulu saat kalian menyaksikan

bekas-bekas mereka, seperti kaum Ad dan Tsamud. Maksudnya

adalah kesudahan mereka adalah kehancuran setelah binasanya tubuh

karena ad"b.

Allah lalu mengktrususkan kepada Rasul-Nya SAW yang

menegaskan apa yang tetah dikemukak*, ri,r3 it,,,F bL (iitra lcamu

sangat mengharapkan agar merelw dapa! petuniuk), yakni jika

dengan upayamu engkau menginginkan ifi, 3S2il G${'il'L$ lmatra
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sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang yang
disesatknn-Nya).

Ibnu Mas'ud dan orang-orang Kufah membacanya "il+ {,
dengan fathah pada huruf mudhari' karena dianggap sebagai ti'l
mustaqbal yang disandarkan kepada Allah SWT, yakni, 'ry;13rr i,f
iV( V (maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuir

kepada orang yang disesatkan-Nya). i di'sini pada posisi nashab

sebagai maful.

Ulama lainnya membacanya 6:{-I, dulu* bentuk mabni lil
majhul. Qira'ah ini dipilih oleh Abu Ubaid dan Abu Hatim, dengan

makn4 tidak ada seorang pun yang menunjukinya, dan I di sini pada

posisi rafa' sebagu naibul fa'il yang dibuang. Jadi, makna ayat ini
berdasarkan qira'ah ini adalah seperti ayat lainnya: S3N,S+r-;
itr G>6 (Barangsiapa yang Attah sesatkan, maka baginya tak ada
orang yang memberi petunjuk). (Qs. Al A'raaf [7]: 186).

Adapun ,'aid-nya, berdasarkan kedua qira'ah tersebut,
dibuang, yakni M-U.

Abu Ubaid meriwayatkan qira'ah yang pertama dari Al Farra,
bahwa makna c${ adalatr qfr | (tidak akan mendapat petunjuk),
seperti firman-Nya, ts'$, 6 Jy"t;J $ @tautrah orang yang tidak
dapat memberi petunjuk kecuali [bilal diberi petuiiuk). (es. yuunus

[10]: 35) yang bermrkrru..s#U

Abu Ubaid berkata, "Kami tidak mengetatrui seorang pun yang

meriwayatkan ini selain Al Farra, namun tidak ada tuduhan pada apa
yang dututurkainya."

An-Nahhas berkata, "Diceritakan dari Muhammad bin yazid
Al Mubarrad, seakan-akan makna b ; ,s*{. { Qiada memberi
petunjuk lrepada orang yang disesatkan-Nya) adalah orang yang telah
diketahui-Nya demikian. "
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€r# b, ,4l|j (Dan setrati-trali merela tiada mempunyai

penolong) untuk menepiskan adzab dari mereka.

Allah menyebutkan pembangkangan Quraisy dan

pengingkaran Quraisy terhadap pembangkitan kembali setelah mati,

6 "i; 
6\ttyiY (merelca bersumpah dengan nama Allah dengan

sumpahnya yang sungguh-sungguh). Ini sebagu mashdar pada posisi

haal (keterangan kondisi), yakni: U*E (dalam keadaan bersungguh-

sungguh).

L;s.;;ti'l &.{ 1,nuan fidak akan membangHtkan orang yang

mati) dari antara para hamba-Nya. Mereka menyatakan bahwa Allatl

SWT tidak mampu membangkitkan kembali orang-orang yang telah

mati, maka Allah menyangkal mereka dengan firman-Nya, g$l$ {Y.

Gi qtiaa* demiHanJ, bahkan [pasti Allah akan membangkitkannyaJ,

sebagai suatu janji yang benar dari Allah). lni penetapan setelah

penaJian: Tentu, Allah pasti membangkitkan mereka kembali'

ti;i[ (sebagai suatu janil) adala]r mashdar yang menegaskan isi

kandungan kalimat redaksi sebelumnya: $. lOanmn), Allah pasti

membangkitkan mereka kembali, karena pembangkitan itu merupakan

janji Allah kepada para hamba-Nya. Perkiraannya: Jar{i pembangkitan

adalah janji yang benar, tidak ada penyelisihan padanya.

(L adalah.sifat untuk lilj, demikian juga 3r{! sebagai sifat

ti.ii, ya}lrf # $Y (pqsti terjadi). Atat manshub-nya (L k*"ru
sebagai mashdar,yakni 6t V(benar-benar pasti).

<,i6-1 *lltjU'iSit @pan tetapi ttebarryaknn manusia

tiada mengetahui) batrwa itu mudatr bagi Allah SWT.

. #|4.(Agar Allah menielaslan pcpada mereka) maksridnya

adalah untuk menampa.kkan kepada mereka, dan inilatl maksud f[
pada masalah pembangkitan kembali.
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Dhamir pada 'rfi (trcpada mereka) kembali kepada L#. i
(orang yang mati). Maushul pada y'oly|- u$l lopo yang merekn

perselisihkan itu) berada pada posisi nashab sebagai maf'ul dafi '#).
(agar Allah menjelaskan), yakni perkara yang diperselishkan di antara

mereka, yang saat itu penjelasannya melalui apayang dibawakan oleh
para rasul kepada mereka, yang berupa diturunkannya Kitab-Kitab
Allah kepada mereka.

Pendapat lain menyebutkan bahwa 4. @gar Allah
menjelaskan) terkait dengan(i; iisj @an s'esungguhrrya Kami telah
mengutus), yakni Kami telah mengutus seorang utusan pada setiap

umat untuk menjelaskan. Pemaknaan ini jauh dari mengena.

Y;f <r-$t i4; (Dan agar orang-orang kafir itu mengetahui)

maksudnya adalah orang yang kafir terhadap Allah dan pembangkitan

kembali setelah mati. '*,+,<.- \j'g '#1(bahwa mereka adalah orang-
orong yang berdusta) dalam penyangkalan dan pengingkaran mereka

terhadap pembangkitan kembali itu dengan ucapan mereka, 5l ULl
Lfr;, (Atlah tidak akan membangkitkan orang yang mati).

i'K1;f fr ij*t'.J,';JT,Lr-J+6jAyltrtunsguhnyaperkataan
Kami terhadap sesuatu apabila Kami menghendakinya, Kami hanya

mengatakan kepadanya, "Kun" (iadilah), maka jadilah dia) adalah

kalimat permulaan untuk menerangkan bagaimana permulaan ciptaan

dan pengulangannya setelah Allah menerangkan mudahnya Dia
membangkitkan kembali yang telah mati.

Az-Zajjaj berkata, "Allah memberitahu mereka tentang
penciptaan segala sesuatu, lalu memberitahu mereka batrwa manakala

Allah menghendaki sesuatu, maka sesuatu itu pun jadi. Ini seperti

firman-Nya, ij{43 A Jg;6966i'r16(Dan bila Dia berkehendak

[untuk menciptalcanJ sesuatu, maka [cuhtplahJ Dia hanya
mengatalan kepadanya, 'Kun' (iadilah), maka jadilah dia." (Qs. Al
Baqarah [2]: ll7)
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Ibnu Amir dan Al Kisa'i membacany a tsiS13,*"** nashab,

karena di-' athf-l<atkepada ifr i.
Az-Zajjaj berkata, ..Bisa j]uga nashab-nya itu karena sebagai

'"*"011;"{;*r" membacanva dengan rafa' dengan makrra: i{t
i,fi 1*uf.u dia pun jadi).

Ibnu Al Anbari berkata"'Lafal/r-l;3Jr tttut' diberlakukan pada

sesuatu yang diketahui di sisi Allatl Ta'ala sebelum penciptaan,

karena hal itu sama dengan telatr ada."

Az-Zaijaj berkata, "sesungguhnya makna o<A Qerhadap

sesuatu) adalah ir? Jr$. (untuk sesuatu), lalu huruf laam-rtya

dij adikan s ab abiyah (PenYebab).'

Pendapat lain menyebutkan bahwa ini adalatr laam tabligh,

sebagaimana ungkapan, itii i, 'i tii (aku katakan kepadanya,

"Berdirilatr," maka dia pun berdiri).

6j (Ily Tsesungguhnya perpataan Kam) adalah mubtada',

sementara c,f fi ifi i (wmi harrya mengatapan kepadanya, "Kun"

[iadilahJ sebagai lchabar-nya). Redaksi ini termasuk kategori

perumpamaan dengan makna, tidak ada sesuatu pun yang menolak,

dan keberadaannya ketika dikehendaki-Nya adalah seperti keberadaan

yang diperintatr ketika adanya perintatr dari yang memberi perintah

yang dipatuhi, kepada yang diperintah yang patuh. Jadi, tidak ada

perkataan dan yang dikatakan, serta tidak pula perintah maupun yang

diperintatrkan, sehingga dikatakan batrwa itu pasti menempati salatr

satu posisi, yaitu bisa sebagu khithab kepada yang tidak ada, ataru

pencapaian yang sudah ada. Penafsiran tentang ini telah dipaparkan

secara gamblang dalam surah Al ilaqarah.

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

Hatim meriwayatkan dari Qatadatr, mengenai firman-Nyu, $;tfiii"
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14iJfr W J (tidak ada yang ditunggu-tunggu orang lcaJir selain
dari datangnya para malaikat tcepada mereka), dia berkata,
"Maksudnya adalah kematian. Mengenai ayat, 'u_51 -{;r4 iyv} tr32^<4Xl l;j'- (Katau kamu melihat t@tika para malaikat mencabut
jiwa orang-orang yang lcalir).(Qs. Al Anfaat [8J: 50) maksudnya

adalalr malaikat maut. Allatr juga mempruryai utusan-utut*r. j\ OU ;t
6|3 latau datangnya perintah Tuhanmu),yaitu Hari Kiamat."

Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Mujahid menyerupai itu.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari lkrimah, mengenai firman-
Nya, J+i. i a*e{ '$itg (matra sesungguhnya Attoh tiada memberi
petunjuk trepada orang yang disesatkan-Nya), dia berkata,

"Barangsiapa disesatkan Allah, maka tidak seorang pun yang dapat

menunjukinya."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Muirdzir, dan Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari Abu Al Aliyatr, dia berkata, "Ada seorang

lelaki musyrik berutang kepada seorang lelaki muslim. Lalu dia
menagihnya, dan di antara percakapannya, oDemi Dzat yang aku
harapkan setelatr kematian, sungguh dia demikian dan demikian,.
Orang musyrik itu berkata, 'sesungguhnya engkau menyatakan bahwa
engkau akan dibangkitkan setelatr mati'. Dia lalu bersumpah dengan
menyebut nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh,

batrwa Allah tidak akan membangkitkan kembali orang yang telah
mati. Allah pun menurunkan ayat, d.6l U{,-.i'Aj{i-11;i; $\tFV
L;li @ereka bersumpah dengan narna Atlah dengan sumpahnya
yang sungguh-sungguh, "Allah tidak akan membangHtkan orang yang
mati.").

Ibnu Al Uqaili dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ali,
mengenai firman-Ny q L#- i frf U4-{';-#'"4; 6\W.5U (m e r e tra

bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-
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sungguh, 'Allah tidak atran membangmtkan orang yang mati'"), dia

berkata, "Ini diturunkan berkenaan denganku."

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, "Allah Ta'ala

berfirman, ,Anak Adam mencela-Ku, padahal dia tidak pantas

mencela-Ku, dan dia mendustakan-Ku, padahal dia tidak pantas

mendustalran-Kt'. P endustaarmya terhadap'Ku adalah perlwtaannya,

Lfi. i 5,1 :ii;*'A# 
"i; 6L"t#V (merepa bersutnpah dengan

nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh,-'Allah tidak

akan membangkitkan orang yang mati'.) Ata, katalcan, g ,4;l:t;t $.

([Tidak demikianJ, bahtran [pasti Allah alcan membangkitkannyaJ,

sebagai suatu janji yang benar dari Allah). sedangkan celaannya

terhadap-Ku adalah perkataannya, i.ii AS fi $y$esungguhnya

Allah salah satu dari yang tiga). (Qs. Al Maa'idah [5J: 7j). L.alu A'ht

tratatran,K-{i@i3i'{3w{@3r4)i'it1g,A5l;:1{\1;'3
t3A $L ii (oirtat Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan

yang bergantung kepada-Nya segala urusan. Dia tidak beranak dan

tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara

dengan Dia)." (Qs. Al Ikhlash tl121).

Demikianlah yang disebutkan oleh Abu Hurairah secara

mauquf. Hadits ini juga terdapat datam Ash-Shafuifuain secara marfu'

dengan latazh lainnya. 5 s

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

Hatim meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-Nya, # '#

* it$- u$I 7ogo, Altah menielaskan trepada mereka apa yang

tt shahih.
Diriwayatkan oleh Al Bulfiari (4974) dengan lafaztr: "AnakAdam mendustakan'

Ku, padaial dia tidak pantas melahtkan itu. Dia iuga mencela-Ku, padahal dia

tidik pantas melala*an itu Pendttstaannya terhadaVKu adaloh _ucapanrgta, 'Dia
(AUah) tidak akan membanghitlmnhr kcmbali sebagaimana memulai penciptaanht'.

Padahal, awal penciptaan tidak lebih mudah daripada pengulangan"'''"
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mereka perselisihkan itu), dia berkata" "Maksudnya adalah kepida
seluruh manusia."

",{;'-,i 
- r;ltt q#g t;&v X b ir Au3<c t$V

4;9,i6;tii@'o;r3.1;'rcK";;$i
rja dt u3 { q J y a# --&|-uj @'btrUft

66;$i\j?tV,*;\@ 6j[;i {,Kotfti is
'r;6 @ 6_,Kq&J dylj u o$ q t4ti
'u :,,,ti,S )# 5 f;rt hfrfr ,3-./_6 ;;r$"fr W ;-5i

J @ 6r;211 13 ;.;ir O',i fiJ @ ii$.{ L;
f,f :lLti,\t-W_i:j

@ sbr, fi *t1#-, J.{3V #t,f ,W'g#i *} u

6,<;t'Ji1 X(",t,Al j.Y3,>ttSfic1 3i;i_;i

@ CI6#'i( ij"' $ 4i n $ i,36, @'or;:;;S-*
'(Dan orflng-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereha

dianiaya, pasti Kami akan memberikan tempat yang bagus kepada
mersha di dunia. Dan sesungguhnyapahala di akhirat adatah lebih
besar, kalau mereka mengetahui, (yaitu) orang-otang yatng sabar

dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakal Dan Kami tidak

ry$ri'&rLg;;it;'x

308 TAFSIR FATHUL QADIR



firengutus sebelwn kamr4 kecuali orang-otang lelakiyang Kami

beriwahyu kepada merekq maka bertanyalah kepada orang yang

memp uny ai p engetah uan i ika kamu tidak meng etah ui, keterangan'

keterangan (mukjizat) dan Kitab-Kilab. Dan Kami turunkan

kepadamu Al Qur'an' agar kamu menerangkan kepada umat

manusia apa yang telah diturunkan kepada mercka supaya mereka

memikirkan, maka apakah orang'orang yang membuat makar yang

jahat itu, merasa amai (dari bencana) ditenggelamkannya bumi

oteh Allah bersama mereka, atau datangnya adzab kepada meteka

dari tempat yang tidak mereka sadari, atau Allah mengadzab

mereka di waktu mereka dalam perialanan, maka sekali-kali mereku

tidak dapat menolak (adzab itu), atau Allah mengadzab mereka

de n g an b er an gs ur-an g s ur (s amp ai bin as a). M aka s e s un g g uhny a

Tuhanmu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan

apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang telah

diciptakan Attah yang bayangannya berbolalc-balik ke kanan dan ke

kiri dalam keadaan suiud kepadaAllah, sedang mereka berendah

diri? Dan kepadaAltah saialah bersuiud segala apayang berada di
. langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan (iuga) para

malaikat, sedang mereka (malaikat) tidak menyombongkan dirl
Mereka takut kepada Tuhan mereka yang berkuasa atas mereka

. dan melaksanakan apayang diperintahkan (kepada mereka)."

(Qs. An-Nabl [16]: 41-50)

Makna hijrah telatr dipaparkan dalam surah An-Nisaa', yaitu

meninggalkan keluarga dan negeri.

Makna fi A WS (berhiirah knrena Allah) adalah, hijrah

karena Altah dan untuk mendapatkan ridha-Nya.

Pendapat lain menyebutkan bahwa fil 4 artinya lt .e e
ftepada agama Allah).
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Pendapat lain menyebutkan bahwa g di sini bermal<na laam

(J,), yakni [ 6*"rr" Allah).

W Y ;; u (Sesudah mereka dianiaya) maksudnya adalatr

setelah mereka disiksa dan dihinakan, karena orang-orang Makkah

meng'hriaya sejumlah kaum muslim hingga mereka mengatakan apa

yang diinginkan oleh orang-orang Makkah. Ketika orang-orang

Makkah membiarkan mereka, mereka pun berhijrah.

Ada perbedaan pendapat mengenai sebab turunnya ayat ini:

Suatu pendapat menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan

berkenaan dengan Shuhaib, Bilal, Khabbab, dan Ammar. Namun

pendapat ini disangkal, karena surah ini Makkiyyah_ (diturunkan di
Makkah), dan itu menyelisihi firman-Nya, lt3l? ',:-it <ar" orang-

orang yang berhijrah). Lalu dijawab, "Kemungkinan ayat ini
termasuk ayat-ayat Madaniyydh dalam surah ini, sebagaimana kami

singgung pada permulaan surah ini (Vakni sebagian ayafrtya

diturunkan di Madinah)."

Pendapat lain menyebutkan batrwa ayat ini diturunkan

berkenaan dengan Abu Jandal bin Suhail.

Pendapat lain menyebutkan batrwa ayat ini diturunkan

berkenaan dengan para sahabat Muhammad SAW ketika dianiaya oleh

kaum musyrik di Makkah, lalu diusir dari sana hingga mereka

berjumpa dengan kelompok lainnya di Habasyah.

'^GqK 4'## (Pasti Kami alcan memberikan tempat yang

bagus kepada merela di dunia). Ada beberapa pendapat mengenai

maknanya:

Ibnu Abbas, Al Hasan, Asy-Sya'bi, dan Qatadah menyebutkan

bahwa maksudnya adalah menempatkan mereka di Madinah.

Mujahid menyatakan bahwa maksudnya adalatr rezeki yang

baik.
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Adh-Dhahhak menyebutkan bahwa maksudnya adalatr

pertolongan dalam menghadapi musutr-musutr mereka.

Pendapat lain menyebutkan batrwa maksudnya adalah negeri-

negeri yang mereka taklukkan dan menjadi wilayah kekuasaan

mereka.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksudnya adalatr pujian

untuk mereka dan kemuliaan bagi anak keturunan mereka.

Tidak ada halangan untuk mengartikan dengan semua

pemaknaan tadi.

Makna 'tG Sfu .i '#g (pasti Kami akan memberikan

tempat yang bagus lcepada merelca di dunia) adalah, niscaya Kami

tempatkan mereka di tempat yang bagtrs, atau memberikan tempat

yang bagus.

Jadi,'\G adalah sifat dari mashdar yang dibuang.

'{h$f j'fi(Dan sesungguhnyapahala di al*irat) maksudnya

adalatr ganjaran amal mereka di akhirat. 

"51 

@aaon lebih besar)

daripada yang diberitakan oleh siapa pun makhluk Allah sebelum

menyaksikannya. Contohnya adalatr fi rman Allah, (i:t $',;fi 7 .fi 63
(6 @o" apabila kamu melihat di sana fsurgaJ, niscaya knmu akan

rnelihat berbagai rnacarn kcnilonaan dan keraiaan yang besar). (Qs.

Al Insaan 176l:20).

'o$5.V( 5 (Katau merela mengetahur) maksudnya adalah,

sekiranya orang-orang ztralim itu mengetatrui hal tersebut.

Suatu pendapat menyebutkan batrwa dhamir pada 6;)X-

(merelra mengetahui) kembali kepada orang-orang beriman, yakni,

sekiranya orang-orang beriman itu melihat pahala akhirat, tentulah

mereka mengetahui batrwa itu lebih besar daripadakebaikan duniawi.

lii;'ufil {YaituJ orang-arang yang sabar). Maushul di sini

pada posisi nashab sebagai pujian, atau pada posisi rafa' dengarr
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perkirarm sebagai mubtada', atau sebagu badal dan maushul yang
pertama, atau dari dhamir pada 'ilii.

'ofui ry; gt (Dan hanya kepada Tuhan saja merelm

bertawakat) maksudnya yaitu, kfiusus kepada Tuhan merekalah

mereka bertawakal dalam segala urusan mereka dan berpaling.dari
selain-Nya. Kalimat ini di-'athf-l<an kepada shilah, atau berada pada

posisi nashab sebagai haal (keterangan kondisi).

i-II @j { .q Jt & ,-- 67iUi (Dan Kami tidak mengutus

sebelum kamu, kecuali orang.orang lelaki yang Kami beri wahyu
kepada mereka). Hafsh dari Ashim membacanya (;, dengan huruf
nuun, sedangkan yang lain membacanyu ei, dengan huruf yaa'.
Ayat ini menyanggah kaum Qwaisy karena menyatakan bahwa Allatl
SWT tidak mungkin mengutus para rasul dari kalangan manusia"
maka Allah membantah mereka, bahwa Sunnah-Nya adalah mengutus
orang-orang telaki yang diberi wahyu dari kalangan manusia.

Abu Ali Al Jabani menyatakan tentang makna ayat ini, bahwa
Allatr SWT tidak mengutus para nabi dengan membawakan wahyu-
Nya kecuali dalam bentuk seorang lelaki dari kalangan malaikat. Dia
juga membantah bahwa Jibril pernatr mendatangi Rasulullah SAW
dalam bentuk beragam.

Dikarenakan penduduk Makkah mengakui bahwa kaum
Yahudi dan Nasrani merupakan kalangan yang mengetahui tentang
apa yang diturunkan Allah dalam Taurat dan Injil, maka klithab ini
ditujukan kepada mereka, dan mereka diperintahkan unhrk merujuk
kepada para Ahli sitab, i'ili,S,KalfSi J;f*fr (matra bertanyatah
lrepada orang yang mempunyai pengetahuan jilw knmu tidak
mengetahul). Maksudnya, tanyakanlah, wahai sekalian kaum musyrik,
kepada orang beriman dari kalangan Ahli Kitab, jika kalian
mengetahui bahwa mereka akan memberitahu kalian batrwa semua

nabi adalah manusia. Atau, tanyakanlah kepada para Ahli Kitab, tanpa
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batasan "beriman", sebagaimana dituojukkan oleh ztrahirnya kalimat

pada ayat ini, karena mereka memang mengakui hal itu dan tidak

menyembunyikannya.

Pendapat lain menyebutkan'batrwa maknanya adalah, maka

tanyakanlah kepadapara atrli Al Qur'an.

jlV ,#U (Keterangan-keterangan [muhiizatJ dan Kitab-

Kitab) terkait dengan tlilil sehingga tercakup oleh pengecualian

bersama {6.7.

Al Farra mengingkari pendapat ini, dan dia mengatakan batrwa

sifat yang sebelum itt uf."i pengecualianl tidak ditangguhkan hingga

setelatrnya, karena yang dikecualikan darinya adatah himpunan yang

sebelumnya kecuali bersama shilah-tyy sebagaimana bila dikatakan:

p(/iu;lEt it ui:,J 6rami hanya mengutus orang-orang lelaki dengan

membawa keterangan-keterangan), namun karena himpunan ini tidak

disebutkan secara lengkap, maka menglalangi cakupan pengecualian

terhadapnya.

Pendapat lain menyebutkan batrwa pada redaksi ini terdapat

kalimat yang didatrulukan dan dibelakangkan, perkiraannya: Oa:tf Vi
iEr lt ilri *4U 3Ui or (dan tidaklah Kami mengutus [para rasul]

sebelummu dengan membawakan keterangan-keterangan [mukjizat]
dan Kitab-Kitab kecuali berupa orang-orang lelaki).

Pendapat lain menyebutkan bahwa itu terkait dengan kalimat

yang dibuang yang ditunjukkan oleh kalimat yang telah disebutkan,

yakni: ilti *4I F,rLJ (Kami mengutus mereka dengan membawa

keterangan-keterangan [mukjizat] dan Kitab-Kitab), serta sebagai

jawaban atas pertanyaan yang diperkirakan, seolah-olatr dikatakan,

"Untuk apa Allah mengutus mereta?" Lalu dijawab, "Kami mengutus

mereka dengan membawakan keterangan-keterangan (mukjizat) dan

Kitab-Kitab."
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Pendapat lain menyebutkan bahwa itu terkait dengan ';r1,;

sebagai maful-nya, dan huruf baa'disini sebagai tambahan, yakni: Ol

i.lti *$urlitU I Fi (ika kalian tidak mengetahui keterangan-

keter4rrgan [mukjizat] dan Kitab-Kitab).

Pendapat-lain menyebutkan bahwa ini terkait dengan $(1,
yakni: ilt: *$b|q,fi 'It+l 

1or*g-orang lelaki yang membawakan

keterangan-keterangan [mukjizat] dan Kitab-Kitab).

Pendapat lain menyebutkan bahwa ini terkait dengan ir|,
yakni: f.lti *4u, #1. €sl (vane Kami wahyukan kepada mereka

keterangan-keterangan dan Kitab-Kitab).

Pendapat lain menyebutkan bahwa ini pada posisi nashab

dengan perkiraan adanya lafazh gef fyuit"l, dan huruf baa' di sini
sebagai tambahan.

Maksud {li iSdi sini adalah Ahli Kitab, sebagaimana telah
dikemukakan.

Az-Zajjaj berkatb, "(Yakni) maksudnya adalah, tanyakanlatr
kepada setiap orang yang dikenal berpengetaluan."

b$t adalah hujjah-hujjah dan bukti-bukti. ijt adatah t .ikir
(Kitab-Kitab). Pembahasan tentang ini tetah dipaparkan dalam
penafsiran surah Aali 'Imraan.

;4)fi $y-giV (Dan Kami turunkan trcpadamu At eur'an)
maksudnya adalah iiriir 1ef eur'an).

Allah lalu menerangkan maksud penurunan itu, d_q W
(agar lramu menerangkan kepada umat manusia) semuanya. ;!yi$v
(apa yang telah diturunkon kepada merelca) di dalam Al Qur'an ini,
yang herupa hukum-hukum syariat, janji, dan ancam an. 6:Kii'i#3
(suprya merelm memikirkan), yakni agar mereka mencermati dan

menggunakan pikiran mereka sehingga mereka memahami.
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+V#t W 'r-$i 'fi (Maka apakah orang-orang yang

membuat makar yang jahat itu, merasa aman [dari bencanaJ).

Kemungkinan .2(qi)lini sebagai sifat dari mashdar yang dibuang,

yakni: 9r:!Sr 
"tfJt 

rj]3 (membuat makar-makar yang jahat), Bisa

juga sebagai maful r:ntuk /7 tersebut karena mengandung makna
j;jr 6erUuatan), yakni: rs!)t rjip 1*.*perbuat kejahatan atau

keburukan). Atau sebagai sifat dari maful yang diperkirakan, yakni:

pt*St pU;lojr't:i;W 62ltl lmakaapakatr orang-orang yang membuat

makar merasa aman dari bencana yang buruk). Atau dengan perkiraan

dibuangny a harfjarr, yakni: p#U.ty*, lmemperbuat kejahatan atau

keburukan)

,6n 6X ,3-F- S (Dari bencanal ditenggelamkannya bumi

oteh Allah beisama mereka) sebagai maful dari'orl (merasa aman),

atau sebagu badal (pengganti) dari maful-nya berdasarkan pendapat

balrwa rnaf'ul-nya dibuang, atau .1@rrirt adalah sifat dari kata yang

dibuang. Bentuk kalimat tanya ini sebagai dampratan dan hinaan.

Membuat makar yang jatrat di sini adalah upaya menganiaya

Rasulullah SAW dan para sahabatnya secara tersembunyi, dan alasan-

alasan mereka untuk membatalkan Islam serta memperdayai para

pemeluknya.

h'fi J-Z 6 (ldari bencanal ditenggelamkannya bumi oleh

Allah) adalah sebagaimana Allah menenggelamkan Qarun. Dikatakan

6t* - i-iti-- !t3jr 'JG affnya tenggelam ke dalam bumi. l-it^,
6t* - i't\i., ?ur urtinya Allatr menenggelamkannya ke dalam bumi.

Contohnya, ,/t'iiytX3.+ri'^",i (Maka Kami benamkan Karun beserta

rumahnya ke dalam bumi). (Qs. Al Qashsash [28]: 8l). Jadi, dikatakan

t'ili G. ir ''i3 d* t Li? (Cnatenggelam ke dalam bumi).

'oirLJ j# 'u +tar:Jl ',1y 311atau datangtya adzab kepada

mereka dari tempat yang tidak mereka sadari) dalam keadaan mereka
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lengah terhadapnya, sebagaimana Allah berlakukan terhadap kaurn

Luth dan lainnya.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksudnya adalatr Perang

Badar, karena mereka binasa pada saat itu, dan itu di luar dugaan

merelta.

- 22. olz)t- I -.

# C i:ii| J 6tau Allah mengadzab mereka di walitu

merelrn dalam pirjalanan). Ada beberapa pendapat para mufassir

mengenai ini:

Suatu pendapat menyebutkan bahwa maksudnya adalah dalam

perjalanan dan perniagaan mereka, karena Allah SWT Maha Kuasa

untuk membinasakan mereka dalam perjalanan, sebagaimana Allah
Maha Kuasa untuk membinasakan ketika muqim (tidak musafir). Jadi

mereka tidak akan luput dari adzab itu dengan melakukan perjalanan

di muka bumi dan mer{auh dari negeri mereka.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksudnya adalatr

berbolak-6aliknya mereka di negeri mereka karena adanya halangan,

maka Allatr menghalangi mereka dengan maksrrd mereka.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksudnya adalatr bolak-

baliknya mereka pada malam hari di atas tempat tidur mereka.

Pendapat lain menyebutkan batrwa maksudnya adalah dqt*,
kondisi datang dan perginya mereka pada malam dan siang hari.

Lilir di sini dengan pemaknaan yang pertama diambil dari

firman-Ny a, str$ 4\tjK'u$l +In $i!;{ (Jangantah setrali-trali kamu

tepedaya oleh lrebebasan orang-orang lm/ir bergerak di. dalam

negeri). (Qs. Aali 'Imraan [3]: 196) Sedangkan bila dengan

pemaknaan yang kedua diambil dari firman-Nya , 3fi1 6146 lOan
merelra mengatur pelbagai tipu drya untuk [merusak]ranJma/. (Qs.

At-Taubatr t9l: 48)
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ih?, i, G, (Maka seknli-kali merela tidak dapat menolak

[adzab itul maksudnya adalah tidak dapat terlepas dan tidak dapat

menghalau.

;; {9 ;fU t (Atau Allah mengadzab merelca dengan

berangsur-angsur [sampai binasa) maksudnya adalah dalam keadaan

takut dan menunggu-nunggu bencana dengan mewaspadainya dan

tidak melengahkannya. Ini berbeda dengan yang telah lalu, yaitu: 5

dari tempat yang tidak mereka sadari).

, Pendapat lain menyebutkan batrwa makna $$ ;f adalah dt
uils @engan pengurangan).

Ibnu Al A'rabi berkata, "Ivlaksudnya adalah dengan

pengurangan harta, jiwq dan buatr-buatran, hingga akhirnya

membinasakan mereka."

Al Wahidi berkata, "Umumnyu *of^ri, mengatakan batrwa

;# {F adalatr f ,& (dengan pengurangan), baik dengan

pembunuhan maupun kematian, yakni dengan penguangan pada tepi-

tepi dan sisi-sisi mereka, sehingga yang lebih dulu ditimpa lebih dulu,

hingga semuanya kena."

Lebih jauh Al Wahidi berkata, "L)!$$r adalah' eA'
(pengurangan). Dikatakan J$ U:9;2f, yakni Dia mengurangi harta

dan mengambil dari tepi-tepinya."

Dikatakan 'j'Llt 'i:fs (dikikis oleh wa}tu) dan iffi,S artinya

sama, V uu'a:afr3 (dikurangi).

Dzu Ar-Rumah berkata:

Ui c:6.$.ri* f; W.P )tt'u birtt'j.',j I
uBulran, tapi itu adalah kcrinduan di alam pengurangannya, bagai

berlalunya dengan cflvan danberlalu dengan hampa."
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Lubaid berkata:

,)F)t:: ,).ri ri'ltAl

" P engurangannya karena persinggahanht dan peri alananht."

'': Maksudnya adalah berkurangnya daging dan lemaknya.

Al Haitsam bin Adi berkata, "'Jlh\t dengan ht;r:r,tf faa' artinya

secara bahasa adalah e6r(pengurangan)."

Dia lalu bersenandung:

U;" Q ortL:t ,f ,b>c
ol, ... c 91, l.!. .

ul.lts dP es* o3*;

"Pengurangan musuh adalah hartaht, dan aht hadiahtran belenggu di

Ieher yang bergerincing."

Al-Laits bin Sa'd menyebutkan batrwa i$ ll artinya ,tr ,i"
(dengan segera).

Ibnu' Abbas menyebutkan bahwa artinya adalatr dengan

mencela dosa-dosa yang telatr mereka perbuat.

Qatadah menyebutkan bahwa i$ ll artinya menghukum dan

memaafkan.

4 3;4 #, 'Uf Wara sesungguhrrya Tuhanmu adalah

Maha Pengasih lagi Maha Penyayang) maksudnya adalah perlahan-

lahan, sebagai bentuk kasih sayang dan rahmat bagi kalian, padahal

kalian layak dihukum secara langsung.

,t$ ,a 5l & U' Jy tii. 7t (Dan apakah mereka tidak

memperhatikan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah). Setelatr

Allah. SWT menakuti para pembuat makar, Allah menunjukkan

kesempurnaan kekuasaan-Nya dalam pengaturan perihal alam tinggi,

alam rendalr, dan kedua tempatrya. Kalimat tanya pada W-il @an
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apakah mereka tidak memperhatitran) bemada pengingkaran, dan ( di

sini sebagai penafsiran rtlu@egala sesuatu).

Hamzah, Al Kisa'i, Khalaf, Yatrya bin Wutsab, dan AI A'masy

membacanya t\?, dengan huruf taa' sebagu khithab untuk seluruh

manusia. Sementara yang lain membacanya dengan huruf ldo',
dengan mengembaltkat dhamir itukepada +q VfJ '"-ii (orang-

orangyang membuat makar yangiahat itu).

Abu Umar dan Ya'qub membacanya{W t!$, dengan huruf

taa' sedangkan yang lain membacanya w dengan huruf yaa" dan

ini dipilih oleh Abu Ubaid. Maksudnya adalah condong dari satu sisi

ke sisi tainnya, yang permulaan hari berada pada satu kondisi dan

menyusut, lalu pada aktrir siang kembali ke kondisi lainnya.

A1 Azhari berkata, "ilfu, 'fu adalah kembalinya kondisi

setelah pertengahan siang' Jadi, I8rhanya terjadi pada sore hari dan

setelatr berlalunya matatrari dan bulan. Sedangftan yang terjadi pada

pagi hari adalah ;[9ll (bayangan)."

Tsa'lab berkata, *Aku mendapat khabar dari Abu Ubaidah,

bahwa Ru'bah berkata, 'setiap yang tadinya disinari matahari lalu

sirna adalah lrj, sedangkan yang tial t"rtrna matahari adalah',Y'.'

Makna i$ u(sigala sesuatu) adalah dari segala sesuatu yang

mempunyai bayangan, yaitu benda-benda. Ini bersifat umum, yang

memaksudkan sesuatu yang khusus.

Lafazh,frriL adatah bentuk jamak dari "rh,r*u di'idhafah-karr

kepada lafadr, mufrad, karena sebagai lataz}i. tunggal yang

memaksudkan banyak.

+PV ,#$ ,i Qtre ianan dan trehTi) maksudnya adalah dari

arah kanan dan kirinya, yakni dari masing-masing kedua sisi itu.

Al Fara berkata, "Tunggalnya lafazh ,Vnll adalah karena

memaksud\an salah satu yang mempunyai bayangan, sedangkan
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jamaknya J$ll.lt adalah karena memaksudkan semuanya, karena i{;(.
5l (segala sesuatu yang telah diciptakan Allah) mufrad (trurggal)

sedangkan maknanya j amak. "

Al Wahidi berkata, "Ditunggalkannya c*;jf dengan maksud

jamak adalah sebagai bentuk kiasan dalam lafazh, seperti pada firman-

Nya, i.3f ojij <o"" mereka akan mundur ke belatrang). (Qs. Al

Qarnar [5a]: a5). Redaksi #,iljt menunjukkan ba]rwa maksudnya

adalah jamak."

Pendapat lain menyebutkan bahwa bila orang Arab

menyebutkan dua bentuk jarnak, maka mereka mengungkaplah salah

satunya dengan lafazh tunggal, seperti firman-Ny a, ;A\i ,rlht SA
(Dan mengadalcan g?lap dan terang). (Qs. Al An'aam t6l: l) &"^le
# ,FS ;*,fi (Altah teloh rnengunci'mati hati dan pendengaran

merelra). (Qs. Al Baqarah l2l:7).
Pendapat lain menyebutkan bahwa maksud q;if adAah titik

yang merupakan tempat terbitrya malatrari, dan itu memang hanya

satu, sedangk* #tl.l.ll merupakan ungkqPan tentang kecondongan di

orbit bayangan setelah bayangannya mengenai bumi, dan itu memang

sangat banyak. Pengungkapan tempat terbit denlan kata g'nll adalah

karena sisi terkuat pada diri manusia adalah sisi kanannya, dan dari

situlah munculnya gerakan yang kuat.

fi tliiL, (dalam lceadaan sujud kepada Allah) berada pada

posisi nashab sebagai haal $eterungan kondisi), yakni dalam kondisi

bayangan itu bersujud kepada Allah.

Az-Zanaj berkata, o'Maksudnya adalatr, hal-hal tersebut dalam

kondisi tunduk."

Dia juga berkata, *Sujudnya tubuh adalah ketundukannya dan

menunjukkan dampak penciptaan."
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6ih(" fi lsedang mereka berendah diri) berada pada posisi

nashab sebagai haal, yak'm dalam keadaan tunduk dan merendahkan

diri. ]3'!r *irryu kecil dan hina. Dikatakanlt:s * ,y'l' 96 (orang

itu merendahkan diri), sebutannya adalah daakhir. lt i;\1 (A[ah

merendahkan dirinya).

Seorang penyair menYebutkan:

* e'*\l f €.};t # Gls'o1;-C
uMalra tidak adayang tersisa selain orangyang merendahkan diri di

dalam penjara, yang membatu di selain negerimu dalam sebuah

batu."

',t+Jadalah nama sebuatr penjara di Irak.

i.r a ,;lJi i.Y3 ,>ii'Isi o vW,.E (Dan trepada Attah

sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua

nakhluk yang melata di bumi) maksudnya adalah, hanya kepada-Nya

tunduk dan patuhnya semua yang ada di langit dan semua yang melata

di bumi, bukan kepada selain-Nya.

Yakni $S'p (setiap yang melata).

Al Akhfasy berkat4 "Ini seperti ungkapan ry 'Yt'U 4Sl 
t

dan al+ )Ejt 'U d.ril6 (artinya sarna: Tidak ada seor'ang pun yang

datang kepadaku yang seperti dia). Tercakup oleh keumuman 4 Y

,iji.*:.Y3 _*.iL|,fi(segala apayang berada di langit dan semuayang

ada di bumi) adalah segala sesuatu yang ada pada keduanya.

Diktrususkannya penyebutan ii1llr lyang melata) adalah karena dari

firman-Ny a, 16 a frl 'JL (, 6t W- lJ @o" apalcah mereka tidak

memperhatiftan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah) telah

diketahui ketundukan seluruh benda mati.
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Di-'athf-kawrya 'zktlit kepada yang sebelumnya adalah

sebagai penghgrmatan bagi mereka dan pengagungan karena

tercakupnya. mereka dalam lafazh yang di-' athf-kanpadanya.

&FL6- i gt (Sedang merekn [malaikatJ .tidak

menyombongkan diri) maksudnya adalah, mereka (para malaikat)

tidak menyombongkan diri dari menyembah Tuhan mereka.

Kemungkinan juga ini sebagai kalimat permulaan. Di sini terkandung

sanggahan terhadap Quraisy yang menyatakan bahwa para malaikat
adalalr putri-putri Allah, Bisa juga sebagai haal dafi fa'tt 3/'5. darr

yang di-'athf-kan kepadanya, yakni tunduk sujud kepada Allah semua

yang ada di langit dan di bumi, serta malaikat, mereka tidak
menyombongkan diri.

' . -'a . ,7t 42(. rtt t . , ., , d ,ryt U 6 Itjrq (Meretw tahtt kepada Tuhan mereka yang
berhtasa atas mereka) berada pada posisi nashab sebagu haal
(keterangan kondisi), yakni dalam kondisi mereka takut kepada Tuhan
mepka yang berada di atas mereka. Atau, ini kalimat permulaan untuk
menerangkan tentang tidak adanya kesombongan pada mereka.'Di
antara dampak takut adalah tidak adanya kesombongan.

$;,ia terkait dengan i,36-,-dengan anggapan dibuangnya
mudhaf,, Vuf."i' '&:j'n d, *tU o,ie"(mereka takut kepada adzab

Tuhan mereka dari atas mereka). Atau, sebagai haal (keterangan

kondisi) Aari L. !r, yakni: 'e.j 'n yi lu $, ole" (mereka takut
kepada Tutran mereka yang ada di atas mereka).

Suatu pendapat menyebutkan bahwa malcna: # g fi:'t:rq
(merelra tahtt kepada Tuhan mereka yang berhtasa atas mereka)

adalah, mereka takut kepada malaikat, sehingga dianggap {engan
dibudiignya mudhaf, yakni mereka takut kepada para malaikat Tuhan
mereka yang ada di atas mereka. Ini pemaknaan yang terlalu
dipaksakan. Penakwilan-penakwilan yang jauh seperti ini seringkali
meresap ke dalam benak.

322 TAFSIR FATHUL QADIR



Pendapat lain menyebutkan bahwa rasa takut ini adalah rasa

takut terhadap keagungan. Pendapat ini dipilih oleh Az-Zajjai, dia

berkata, " €t ijrU '(mereka tahtt kepada Tuhan mereka) adalah takut

terhadap keagungan. 
'Kebenaran pemaknaan ini ditunjukkan oleh

makna fi rman-Ny q . y"k'ij bGIl';, (D an D i al ah y a n g b e r ht a s a a t a s

sekalian hamba-hamba'Nya)." (Qs. Al An'aam [6]: 18) dan firman-

Nya yang mengabarkan tentang Fir'aun, 6rr* ;6i' (51 (Dan

sesungguhnya kita berhtasa penuh di atas mereka)." (Qs. Al A'raaf

Ul:127).

it#'iU,';rj"]$ (Dan melapsanapan apa yang diperintahkan

firepada mereftal maksudnya adalah adalah para malaikat, atau

semua yang telah disebutkan itu. Memaknainya dengan malaikat lebih

tepat, karena di antara malchluk-makhluk Allah ada yang

menyombongkan diri dali beribadah kepada-Nya, tidak takut kepada-

Nya, dan tidak melaksanakan perintatr-Ny4 seperti orang-orang kafir

dan orang-orang maksiat yang tidak menyandang sifat-sifat tadi, serta

iblis dan bala tentaranya.

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Ny a, CW6'c$t
9)Y ;;, fil (dan orang-orang yang berhiirah karena Allah sesudah

mer'eka dianiaya), dia berkata, "Mereka adalah penduduk Makkah

yang hijrah kepada Rasulullah SAW setelah mereka dianiaya."

Abdunazzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Asakir

meriwayatkan dari Daud bin Abu Hind, dia berkata, "Ayat ini

diturunkan berkenaan dengan Abu Jandal bin Suhail."

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

Hatim meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya, '"-5Y

il A bHG ldan orang-orang yang berhijrah parena Allah), dia

berkata, "Mereka adatatr para salrabat Mutrammad. Mereka dianiaya

oleh orang-orang Makkah dan diusir dari negeri mereka, hingga
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akhirnya segolongan dari mereka pergi ke negeri Habasyah. Setelah

itu Allah menempatkan mereka di Madinah dan menjadikannya

sebagai negeri hijrah meteka, dan Allah menjadikan para penolong

bagi mereka dari kalangan beriman. 'Kl ,?g E'lt @an

sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar). Demi Allah,

surga dan nikmat Allah lebih besar dari itu 6$3-V(5 Qrnlau merela

mengetahui)."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Asy-

Sya'bi, mengenai firman-Nya, '',,(3 f;fi A (tempat yang bagus

lrepada mereka di dunia),dia berkata, "Maksudnya adalah Madinah."

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

Hatim meriwayatkan dari Mujahid, mengenai ayat ini, dia berkata,

,,Pasti Kami memberikan rezeki yang baik kepada mereka di dunia."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

dia berkata, "Ketika AUah mengutus Muhammad sebagai rasul,

bangsa Arab mengingkari itu, maka Allah menunrnkan ayat: (Li1U3

irll et $q I & -- (dan Kami tidak mengutus sebelum pamu,

lrecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wohyu tcepada mereka)."

Al Firyabi, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu

Abi Hatim, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya, mengenai

firman-Nyu, fli iAYFn (matra bertanyalah kcpada orang yang

mempunyai pengetahuan), dia berkata, "Maksudnya adalatr kaum

musyrik Quraisy, batrwa Muhammad adalah utusan Allah disebutkan

dalam Taurat dan Injil."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari sa'id bin Jubair, dia

berkata, "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abdullatr bin Salam

dan sejumlah orang lainnya yang berasal dali kalangan Ahli Kitab'"

Ibnu Abi syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu A1 Mundzir, dan Ibnu Abi

Hatim meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firman-Nya, c;;)1,
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(kcterangan-keterangan), dia berkata, *Maksudnya adalah ayat-ayat.

i)b @o" xit ab - Kit ab),yakni .ikir 6rit"u-Kitab). "

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firman-Nya, W t-{, 'Jfr

+ti*,,fr (maka apakah orang-orang yang membuat makar yang jahat

itu, merasa aman [dari bencanaJ), dia berkata, 't'lamrudz bin Kan'an

dan kaumnya."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah,

mengenai ayat ini, dia berkata, "Maksudnya adalah syirik."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, dia berkata,

"Maksudnya adalah pendustaan mereka terhadap para rasul dan

perbuatan-perbuatan maksiat mereka."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nya , ;i!i a{lli.Yi @to" Allah mengadzab merelca

di waldu mereka dalam perjalanan), dia berkata, *Maksudnya adalah

dalam keberagaman mereka."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya,

mengenai firman-Nya" ;1# 4(di waktu mereka dalam perialanan),

dia berkata, "Maksudnya adalah, jika Aku berkehendak maka Aku

mengadzab mereka di datam pe{alanan ,i} ib iJX 31 @tau Atlah

rnengadzab mereka dengan berangsur-angsur [sampai binasaJ), yakni

atau setelah kematian rekannya."

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan darinya" ",ff & {drngon
berangsur-angsur) maksudnya adalah dengan mengurangi perbuatan

mereka.t'

Ibnu Jarir meriyayatkan dari Umar, bahwa dia bertanya

kepada mereka (para sahabat yang lain) mengenai ayat: $fi i$ itU J
(atau Allah mengadzab mereka dengan berangsur-angsar[sampai

binasaJ), lalu mereka menjawab, "Menurut kami itu merupakan

TAFSIR FATHUL QADIR 325



pengurangan sesuai dengan berulangnya tanda-tanda." Umar lalu

berkata, "Menurutku itu bersamaan dengan berlurangnya mereka

dalam bermaksiat terhadap Allah." Seorang lelaki yang ada di

hadapan Umar lalu keluar, kemudian dia berjumpa dengan orang

badui, dia pun berkata, "Wahai fulan, apa yang dilakukan

majikanmu?" Dia menjawab, *'ai$ fi (uf,*, telafr membuatnya lebih

ringan),", yakni aku telatr mengurangi (bebannya). Maka dia pun

langsung kembali kepada Umar dan berkata, "Aku telatr melihat (bukti

kebenaran pemaknaan) itu."

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firman-Ny u, ;fi {t fLV 31

(atau Allah mengadzab merelw dengan berangsur-angsur [sampai
binasaJ), dia berkata, "Maksudnya adalah mengadzab mereka dengan

mengurangi mereka sebagian demi sebagian."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nya, Vrfr| (berbolak-balik), dia berkata,

"Maksudnya adatatr jS{ (tm*a-kemari).' )

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Qatadah,
mengenai firman-Nyu, 'obj' ft lsedang mereka berendah diri), dia

berkata, "Maksudnya adalah'o *V (merendatrkan diri)."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim juga

meriwayatkan seperti itu dari Mujahid.
'Ibnu 

Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah,

mengenai firman-Nya" 
-3*:6-rtb 

(dan kcpada Allah sajalah bersujud),

dia berkata, "Allah tidak melewatkan sesuatu pun dari para maktrluk-

Nya kecuali menghamba kepada-Nya" baik dengan patuh maupun

terpaksa."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al Hasan, mengenai ayat

ini, dia berkata, "Bersujud ftepada-Nya) .semua yang ada di langit
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@

dengan patuh, dan semua yang ada di bumi, baik dengan patuh

maupun dengan terpaksa."

e#j6'J$A'x$ fii6d,NYWJ xr J 16, +
'rfi ;i *frVf ir$t $5,6*tS,>*i a(5j @
'up A9 frti &, sy* fi w # d &.(,

VjQ.@'r$ i;r,K'rb; tiyK; A1 iK ("Y'*

(,,;,'ril:; { tli'M @6;S 5fr1# ";1tir; q
,'"?-fi ;{o$lj@ aru ;*K t* "$A ;ii'Xiit' E
,i4{)iiv,i*ur;fr ;i.riv@ t;s-\i' rt)k 4
:KA I+ ;$Y ;i u rfi ',t €rtt; @ ?#{'fi 

({':r

(rj&-{ r.ir. @'t;K4v i\e *i""$i a ffi; fi *i rt"

g@)t;.itiSrt';r$Wt;6",:;il1{r-;,+{\

rSy-it;' S.Jt{SqW $V 4l',';"liifi Lr(f

i,A13-*r'^;u; 6)bifr-{ ;{; i( ts$"J3

i;
@

,l'*ii.
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)ii <J Ad.fi )i{fr :r;: 3,ffi11 ;L<W

"Allah berJirman,'langanlah kamu menyembah dua tuhan;
sesungguhnya Dialah Tuhan Yang Maha Esa, maka hendaklah

kepada Aku saja kamu takutt. Dan kepunyaan-Nyalah segala apa
yang ada di langit dan di bumt, dan untuk-Nyalah ketaatan itu
selama-lamanya" Maka mengapa kamu bertakwa kepada selain
Allah? Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari .

Allahlah (datangnya), dan bila kamu ditimpa oleh kemudharatan,
maka hanya kepada-Nyalah kamu meminta pertolongan. Kemudian
apabila Dia tetah menghilangkan kemudharqtan itu daripada kamu,

tib a-tib a s ebagian daripada kamu mempers e kutukan Tuh anny a
dengan (yang lain), biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah

Kami berikan kepada mereka; iaka bersenang-senaglah kamu,
Kelak kamu akan mengetahui (akibatnya), Dan mereka sediakan

untuk berhala-berhala yang mereka tiada mengetahui
(kekuasaannya), satu bagian dari rezeki yang telah Kami berikan
kepada mereka DemiAllah, sesungguhnya kamu akan ditanyai

t11, tang apa yang telah kamu ada-adakan, Dan mereka menetapkan
bagi Allah anak-anak perempuan. Maha Suci Allah, sedang untuk

mereka sendiri (mereka tetapkan) apa yang mereka sukai (yaitu
anak-anak laki-laki). Dan apabila seseorang dari mereka diberi
kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah

padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan
dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang

disampaikan kepadanya Apakah dia akan memeliharanya dengan
menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam
tanah (hidup-hidup)7 Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang
mereka tetapkan itu Orang-orang yilng tidak beriman kepada

ly;1 iiL:g{"J(A{w

l_
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kehidupan akhirat, rnempunyai sifatyang buruk; dan Allah
mempunyai sifat yang Maha Tinggi; dan Dialah Yang Maha

Perkasa lagi Maha Bijaksana JikalauAllah menghukum manusia

karena kerrtafimannya, niscaya tidah akan ditinggalkan-Nya di
muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata, tetapi Allah

menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan.

Maka apabila telah tibawaktu (yang'ditentukan) bagi mereka,

tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan

tidak (pula) mendahulukannya Dan mereha menetapkan bagiAllah
apa yang mereka sendiri membencinyae dan lidah mereka

mengucap kan kedustaan, yaitu bahwa sesungguhnya merekalah

yang akan mendapat kebaikan Tiadalah diragukan bahwa

nerakalah bagi mereka, dan sesungguhnya tnereka segera

dimosukkan (ke dalamnya)." (Qs.An-Nabl [16]: 51-62)

Setelah Allah menerangkan bahwa maktrluk-makhluk Nya

yang di langit dan yang di bumi tunduk kepada-Nya, Allah
menyerrainya dengan larangan berbuat syirik, ';at *tfi#f ti,l'56

U.t frL i frt(Allah ber/irrnan, "Janganlah kamu menyembah dua

tuhan; sesungguhrrya Dialah Tuhan Yang Maha Esa."). Allah SWT

melarang menjadikan dua tuhan, kemudian menetapkan bahwa

ketuhanan itu hanya pada satu Tuhan, yaitu Allah SWT.

Telah dikatakan batrwa ;ji$yyangbermakna berbilang dua ini
menunjukkan berbilang dua, dan iJl yang bermakna tunggal pada iI1
menunjukkan satu, lalu apa maksud menyifatan .riiilaengan ,jJ'[, aan

penyifatanfrydengan1-j.2?

Suatu pendapat menyebutkan bahwa pada redaksi ini terdapat

kalimat yang didahulukan dan dibelakangkan, perkiraannya, tjlqll I
{t'+tj '} 6t fl n (anganla}r kalian menyemba}r dua tuhan;

sesungguhnya Tuhan ihr hanya satu).
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Pendapat lain menyebutkan batrwa pengulangan ini sebagai

bentuk mubalaghah untuk menjauhkan syirik.

Pendapat lain menyebutkan batrwa faedah tambahan #
adalah untuk diketatrui bahwa larangan itu kembali kepada bilangan,

bukan kepada jenis, dan faedah tambahan ii *tut menepiskan

asumsi bahwa yang dimaksud adalah penetapan ketuhanan, bukan

keesaan, karena ketuhanan hairyalah milik Allah swT, jadi perbedaan

dengan kaum musyrik adalah mengenai keesaan.

Atlah SWT lalu mengalihkan bentuk redaksi perkataan pihak

ketiga kepada bentuk redaksi perkataan pihak kedua sebagai bentuk

pengalihan untuk menambatr rasa takut. Allah pun berfirman, 'J$

p;i6 (maka hendaHah kepada Aht saia kamu tahtt), yakni jika

kalian takut sesuatu maka hendaklah kepada Aku saja kalian takut,

bukan kepada selain-Ku. Penjelasan ayat serupa ini telah dipaparkan

di permulaan suratr Al Baqaratr

Setelatr Allah SWT menetapkan keesaan-Nya, dan bahwa

Dialah yang harus ditakuti dan diharapkan, Allah lalu menyebutkan

bahwa semuanya bgrada dalam kerajaannya dan di bawatr pengatqran-

Nya, 4rj{ ,>fi10|* "Dan kepunyaan-Nyatah segala apayang ada

di tangit dan di bumi." Kalimat ini menegaskan yang sebelumnya,

yaitu firman-Nyu, NS ,t e3\ii i.Y3 ,2y;3ft aVW-E (Dan kepada

Allah sajalah bersujud segala opa yang berada di langit dan semua

makhluk yang melata di bumi). Didahulukannya khabar trntuk

menunj ukkan pengkhususan.

b5'u-$ 53 @* untuk-Nyalah ketaatan itu selama-lamanya)

maksudnya adalah tetap abadi, tidak pemah sima. &.4li uaUan ketaatan

dan keikhlasan.

Al Farra berkata, "Makna Q$ adalah tfut'r (selamanya)."

Contohnya adalatr ungkapan Ad-Du'ali berikut ini:
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vr:'-l3tur ij(i+ i'jrr';.iir 'r=jr #f )
*Aku tidak mengharapkan pujian yang sediHt, yang kelangsungannya

menjadi suatu celaan sepaniang zaman lagi selamanya."

Diriwayatkan juga dari A[ Farra, dia berkata, "'r-*tit adalah

C.U, (yang murni)."

Pemaknaan pertama lebih mengena, contohnya adalah firman

Allah SWT, *.6 +t:i; &j @o" bagi mereka siksaan yang kekal) (Q*
Ash-Shaaffaat l37l 9)

Az-Zajjaj berkata, *Yakni ketaatan kepada-Nya merupakan

kewajiban selamanya."

Dia pun menafsirkan *rir, sebagai ?tit(yang wajib).

Ibnu Qutaibah dalam menafsirkan *ritberkata, "Maksudnya

adalah, tidak ada yang ditaati kecuali ketaatan itu sirna karena

kefanaan itau kebinasaan, kecuali Allah Ta'ala, karena ketaatan

kepada-Nya tetap abadi."

Dia pun menafsirkan *ti sebagai i41Jr (yang kekal;

selamanya).

Bila sesuatu telah tetap abad.i, sehingga tidak pernah terpuhrs,

maka itu berarti wajib dan pasti.

Dikatakan 'gtt'fi - ti.ki - '4 - '"d, *j apabrla

sesuatu ihr terus-menerus (berkekalan).

Dikatakan i\i & ,y}t *i apabila orang itu senantiasa

melakukan perkara itu.

Pendapat lain menyebutkan bahwa *tiit adalah letih, yakni

wajib menaati Allah SWT walaupun sang hamba letih dalam menaati-

Nya. Namun pemalanaan ini tidak sesuai dengan kandungan'ayat

tersebut.
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Kalimat tarryapada firman-Nyq i;{i i\ i!fr lmaka rnengapa

lramu bertaltwa trepada selain Allah) merupakan bentuk teguran dan

celaan. Kalimat ini di-'athf-h'an kepada kalimat yang diperkirakan,

sebagaimana redaksi-redaksi lainnya. Maknanya yaitu, karena

ketaatan itu wajib selamanya dan tidak pernah'terputus, maka yang

sesuai dengan itu adatah mengkfiususkan ketawaan terhadap-Nya dan

tidak menerapkannya kepada selain-Nya.

Allah SWT kemudian menyebutkan kebaikan-Nya kepada

mereka, bahwa semua nikmat yang mereka terima adalatr dari-Nya,

bukan dari selain-Nyu, # 4, ee (dan apa saia nikmat yang ada

pada kamu), yakni nikmat apa saja yang kalian rasakan dengan

berbagai macam ragalnnya, ;t {* (mala dari Allahlah [datangnya),
yakni: ry'rg (maka itu adalah dari-Nya).

Jadi, 6 di sini sebagai kata syara! dan bisa juga sebagai

mdushul yang mengandung makna syarat. Sementara $, (lorg oao

pada lramu) sebagai shilah-nya, dan 77!- $@pa saia nilonaf) sebagai

haal (keterangan kondisi) dari dhamir pada iar dan mairur, atalu

sebagai bayan (penjelasan) untuk 6.

;t{ l;t (maka darii Allahlah [datangnyaJ) sebagai khabar, darr

berdasarkan anggapari b.ahwa 6 di sini sebagai kata syarat, makafi'l
syarat dibuang, yakni: 'i|i6.

Makna # di sini bisa bermakna agama, yaitu mengetahui

kebenaran dan kebaikan unhrk diamalkan. Bisa juga bermakna

duniawi yang bernilai, atau bersifat fisik, atau bersifat eksternal,

seperti kebahagiaan materi. Semua jenis ini masuk dalam kategori

jenis-jenisnya yang memang tidak terbatas, dan semua itu berasal dari

Allah SWT. Oleh karena itu, sudatr semestinya orang berakal hanya

bersyukur kepada-Nya.

Allah lalu menerangkan beragamnya manusia setdlah terliputi

oleh lautan kenikmatan, 'oi:;4 AF fni & f+'i @* bila tramu
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ditimpa oleh lcemudharatan, maka hanya kepada-Nyalah kamu

meminta pertolongan), yakni apabila kalian ditimpa oleh mudharat

apa pun, maka hanya kepada Allah kalian meminta pertolongan untuk

menghilangkannya, bukan kepada selain-Nya, karena tidak ada yang

dapat menghilangkannya selain Dia.

. Dikatakan r:::'t - itU- sQ apabilamengencangkan suaranya

ketika memohon dengan sungguh-sungguh.

Al A'sya berkata saat melukiskan tentang sapi:

LeJ)'-b# ol 63t okt N: ri;;. tur tjtbt
"Dia berputar-putar tiga kali selama sehari semalam, sementara yang

lresulitan memang biasa berputar-putar dan meminta tolong."

!2$ adatahpenyakit, bencana, kebutuhan, paceklik, dan setiap

yang membatrayakan manusia.

ttrj-'r;t'K4 b; rty'{;'JA,K{ {sy';l (Kemudian apabita

Dia telah menghilanglcan kemudharatgn itu daripada kamu, tiba-tiba

sebagian daripada kamu memperselattukan Tuhannya dengan [yang
lain), yakni apabila Dia telatr menghilangkan mudharat yang

menimpa kalian, tiba-tiba segolongan dari kalian menyekutukan

Tuhan mereka yang telah menghilangkan mudharat itu dari mereka,

lalu menjadikan bersama-Nya tuhan lain yang berupa berhala-berhala

dan sebagainya. Ayat ini bernada heran terhadap perubatran mereka

karena menyekutukan Allah yang telah menganugerahkarr kenikmatan

kepada mereka dengan menghilangkan mudharat yang menimpa

mereka sebagai pengganti kesyukuran terhadap-Nya. Makna ini telah

dipap.arkan dalam penafsiran surah Al An'aam dan Yuunus, dan nanti

akan disinggung lagi dalam surah A1 Israa'.

Az-Zajjaj berkata, "Ini khusus berkenaan dengan makar'dan

pemikiran, serta membalas penghilangan mudharat darinya dengan

penentangan dan kekufuran."
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Berdasarkan pengertian tersebut, maka 'U pudu f-r|(dartpada
lramu) menunjukkan sebagian, yang lchithab ini ditujukan kepada

seluruh manusia. Sementara b; ai sini adalatr orang-orang kafir,

namun bila khithab ini ditujukan kepada orang-orang kgfir maka.3a di
sini sebagai penjelasan.

Huruf laam pada ;itit; ql;;tK1.(biartah mereka mengingkari

nikrnat yang telah Kami bertlcan kepada mereka) adalah laam kny,

yakni: '$l e;*s #)u pql \VF; r{.@e* mereka mengingkari

nikmat penghilangan mudharat yang telatr Kami anugerahkan kepada

mereka), sehingga seakan-akan kekufuran yang mereka lakukan

sebagai pengganti kesyukuran yang diwajibkan atas mereka adalah

tujuan dan maksud mereka, dan inilah puncak kesombongan .serta
pembangkangan.

Pendapat lain menyebutkan bahwa huruf laam di sini

menunjukkan akibat, yakni tidak ada akibat dari permohonan

pertolongan itu selain kekufuran.

Allah SWT lalu berfirm&r dalam bentuk ancaman dan anjuran

dengan beralih dari bentuk redaksi ghaibiyah (orang ketiga) kepada

bentuk redaksi khithab (orang kedua), 't;::i (makn bersenang-

senanglah kamu) dengan apa yang sedang kamu lakukan, i;tl, ,#
(kelak lcamu almn mengetahui) akibat perkara kamu dan apa yang

akan menimpa kamu di dunia ini serta apa yang akan kamu alami di
akhirat.

Allah SWT lalu menceritakan keburukan:keburukan perbuatan

mereka yang lain, ;ig;i q Ur; i;',\:; { tl i,}4 (dan mereka

sedialran untuk berhala-berhala yang mereka tiada mengetahui

[kehtasaannyaJ, satu bagian dari rezeki yang telah Kami berikan

kepada mereka), yakni penyediaan ini mereka lalfl*an setelah mereka

memohon pertolongan kepada Allah SWT untuk menghilangkan

bahaya dari mereka, dan penghilangan kekufuran dan kesyirikan dari
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mereka, namun demikian mereka masih tetap menyediakan bagian

tertentu dari rezeki Yang Kami anugerahkan kepada mereka untuk

sesuatu .yang tidak diketahui hakikatrya" yaitu benda-benda dan

syetan-syetan, dan hal ini mereka anggap sebagai cata untuk

mendekatkan diri kepada A1lah.

Pendapat lain menyebutkan batrwa maknanya adalah, orang-

orang kafir itu menyediakan bagian tertentu dari rezeki mereka untuk

berhala-berhala yang mereka sendiri tidak mengetahui hakikahrya,

karena berhala-berhala itu hanyalah benda mati. Jadi, berdasarkan

pemaknaan ini, fa'il dari llA adalatr beihala-berhala yang

diperlakukan sebagai makhluk yang berakal dalam bentuk jamaknya

dengan menggunakan huruf wawu dan nuun sesuai dengan keyakinan

kekufuran terhadapnya.

Kesimpulan maknanya adalah, dan orang-orang kafir itu
menyediakan suatu bdgian tertentu untuk berhala-berhala yang tidak

berakal itu dari harta mereka yang dianugerahkan Allah kepada

mereka.

'ai;i; IK6"tiA 5ft (Demi Allgh, sesungguhnya kamu akan

ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adalcanl kembali lagi dari

bentuk ghaibiyah (orang ketiga) kepada bentuk khithab (orang kedua),

dan pertanyaan berikut ini sebagai teguran dan celaan: 1fr3 ;.rK t*
(tentang apa yang telah kamu ada-adakan); yakni mengada-adakan

kedristaan terhadap Allah SWT di dunia.

*g:fi ;\ i'fr;;.j (Dan merela menetapkan bagi Atlah anak-

anak perempuan) merupakan bentuk lain dari keburukan mereka,

karena suku Khuza'ah dan Kinanah mengatakan bahwa para malaikat

adalah anak-anak perempudr Atlah.

X'4" (Maha Suci Allah). Allah *"nyo"it* Oiri-Nyaltdari
penisbatan mereka yang tidak berakal sehat dan tidak berpikiran iflrus.

3e 1,5,$*fi p il(Mer eka itu tidak l ain, hanyal ah s ep erti binatang
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ternaN. bahkan merelw lebih sesat jalannya [dari binatang teryak

itul). (Qs.Al Furqaan l25l a$. Dalam ungkapan penyucian ini
terkandung keheranan atas perihal mereka.

'z.t'-{. r. '-5 (Sedang ,rtuk mereka sendiri [mereka tetapkanJ\rJtsr- " F{-r-l \OYuunt urt,url' rnYIe^Lt ;snu,I , lfitetYt . ,
apa yang merelca sukai [yartu anak-anak laki-laki), yakni: Opi-l

4t 
'U UW- 6 W$.(sedang mereka menetapkan untuk diri mereka

sendiri apa yarLg mereka sukai, yaitu anak-anak laki-laki) dengan

anggapan 6 di sini berada pada posisi nashab karena .fi'l yang

diperkirakan. Bisa juga berada pada posisi rofo ' sebagai mubtada'.

Az-Zajjaj mengingkari posisi nashab,dan dia berkata, "Orang-
orang Arab tidak mengatakan: tk $ J4 (menetapkan anu untuknya)

dengan maksud dirinya, akan tetapi mereka mengatakan: tk g';1.1+
(menetapkan anu untuk dirinya sendiri). Seandainya posisinya nashab;

tentu dikatakan: 
'OtW- G W$:t (sedang mereka menetapkan untuk

diri mereka sendiri apa yang mereka sukai)."

Sementara itu, Al Farra membolehkan nashab.

Allah SWT lalu menyebutkan ketidaksukaan mereka terhadap

anak-anak perempuan ying mereka tetapkan untuk Allah SWT, liLi

.lfui, ifr 'r$. (dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar

dengan [kelahiranJ anak perempuan), yal<ni bila salah seorang dari
mqreka diberitahu tentang kelahiran anak perempuannya, iid-, ',fi
(":i lAtamlah [merah padamlahJ mukanya), yakni beruba]rlah raut

mukanya. Jadi, maksudnya bukan menjadi hitam yang kebalikan
putih, tapi maksudnya adalah mengiyaskan hi'tam sebagai kekecewaan

dan perubahan raut muka karena kedukaan. Orang Arab biasa

mengatakan untuk orang yang mendapat hal yang tidak disukai: tt
$?i b *: \*l (mukanya menghitam karena duka dan sedih).

Demikianlah perkataan Az-Zajjaj. Sementara Al Mawardi mengatakan

bahwa maksudnya adalah hitur4 yang sebenarnya. Ini juga merupakan

pendapat juhmur. Pemaknaan yang pertama lebih tepat, karena yang
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muncul dari perasaan marah dan sedih tidqk tampak pada wama

kecuali berupa perubahan raut muka dan tampak kedukaan serta

k-ekecewaan, bukan warna hitarn yang sebenarnya.

7t{';, (dan dia sangat marah) berada pada posisi nashab

sebagai haat Qceterangan kondisi), yakni dipentrhi dengan kemaratran

dan kekesalan.

Al Akhfasy berkata, "Maksudnya adalah orang yang

menyembunyikan kemarahannya dan tidak menampakkannya."

Ali bin Isa mengatakan bahwa itu adalah orang yang bersedih,

yang menutupkan mulutrya karena sedih. Ini diambil dali kata krli5lir,

yaitu penutup sumur. Pemalanaannya telah dipaparkan dalam

penafsiran surah Yuusof.

.rr$ A €tA (Dia mertyembunyikan dirinya dari orang

banyak) maksudnya adalah bersembunyi dan menyembrrnyikan diti.u

E 'S Y ij- @isebabkan burulmya berita yang disampaikan

kepadanya), yakni karena buruJarya kesedihar5 cela, dan rasa malu

yang menimpanya lantaran kelatriran anak perempuannya.

*i {F :4 (Apalcah dia akan memeliharanya dengan

menanggung kehinaan) maksudnya adalah, tetap ragu-ragu antara dua

hal, yaitu memelihara anak perempuarulya atau menguburnya?

*i ;b (dengan menanggung kchinaan) maksudnya adalatr

ptli (kehinaan), demikian Isa Ats-Tsaqfi membacanya.

Al Yazidi berkara "Menuntt logat Qr:rairy, ijlir adatan lrjfr
(kehinaan)."

Demikian juga yang dituturkan oleh Abu Ubaid dari Al Kisa'i,

dan diceritakan juga dari Al Kisa'i bahwa itu adalah kesulitan dan

kerumitan.

Al Farra berkatq "Menurut logat Tamim, ljiir adalafr Jdlir
(sedikit)."
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An-Nahhas monceritakan daxi Al A'mas, bahwa dia

membacanyar;, &'q
,tiiAlX.i\letautrah akan menguburkannya ke dalam tanah

[hidup-hidup) maksudnya adala]r menyembunyikannya di dalam

tanah dengan cara dikubur hidup-hidup, sebagaimana dilakukan oleh

orang Arab. Jadi, orang yang mendapat berita kelahiran anak

perempuan berada dalam keraguan antara duahal tersebut.

Bentuk mudzakkar pada I<A dan ifi{ kendati

menceritakan tentang perempuan, maksudnya adalah urtuk menjaga

lafaz};,.

Al Jahdari membacanya 5it ,) ,4iU- it, dan itu semestinya

dia juga membacany ur4k;fi.

Suattr pendapat menyebutkan batrwa \475 artinya adalah

menyembunyikannya dari manusia sehingga tidak diketahui,

sebagaimana sesuatu yang diinjak guna menutupinya dari penglihatan.

'o;K/ U /^7 11 (Ketahuilah, alangkah burulmya apa yang

merelra tetapkan itu) karcna menyandangkan anak-anak perempuan

yang tidak mereka sukai kepada Allah SWT dan menyandangkan

anak-anak laki-laki yang mereka sukai kepada diri mereka sendiri. Ini
serupa dengan firman Allah ra'aJa, {:o" b.'ila! @ i$ii't)f'ni/€t1
(Apalrah [patutJ untuk kamu [anakJ laki-laki dan untuk Allah [anakJ
perempuan; yang demiHan itu tentulah suatu pembagian yang tidak

adil). (Qs. An-Najm l53l:21-22)

,:riifi'br!r,:rj;i,-{'u-,ltt(orors-oro,ngyongtidakberiman
kepada kehidupan aldtirat, mempunyai sifat yang buruk) maksudnya

adalah, orang-orang yang disifati Allah SWT dengan keburukan-

keburukan tadi mempunyai perangi yang buruk, yakni sifat buruk

yang berupa kejahilan dan kekufuran terhadap Allah.
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Pendapat lain menyebutkan batrwa maksudnya adalah

menyifati Allah SWT mempunyai isti dan anak.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksudnya adalah

kebutuhan mereka terhadap anak agar dapat menopang penghidupan

mereka, dan penguburan anak-anak perempuan dalam keadaan hidup

karena dianggap aib dan takut miskin.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksudnya adalah adzab

dan neraka.

$'ii f$ J'3 @* Attah mempunyoi sifat yang Maha Tinggi)

merupakan kebalikan dari sifat para makhluk, yaitu kekayaan yang

sempurna, kebaikan yang sempurna, ilmu yang maha luas, atau tahuid

dan ikhlas beribadatr, atau bahwa Dia adalatr Pencipta Pemberi rezeki,

dan Matra Kuasa.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksudnya adalatl

persa}sian bahwa tidak ada tuhan selain Allah.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah: 33';1{
.rr, fi|t$V sSLTS (AUah [PemberiJ cahoya ftcepadal langit dan

bumi. Perumpamaan cahaya-Nya). (Qs. An-Nuur l2\:35)

,r;rt t{t1Oan Dialah Yang Maha Perkasa) maksudnya adalatr

yang tidak terkalahkan, maka penisbatan terhadap-Nya atas apa yang

tidak pantas bagi-Nya tidak menimbulkan mudharat bagi-Nya. )git
(lagi Maha Bijalaana) dalam segala perbuatan dan perkataan-Nya.

Setelah Allah SWT menceritakan tentang kaum yang sahgat

besar kekufurannya, Allatr merjelaskan tentang luasnya kemuliaan

dan kelembutan-Nyq sehingga Allah tidak bersqgera menghukum

mereka dan tidak menghukum mereka dengan menzhalimi mereka,

4;1,, G6 atl L.$ 1: $itcalau Altah menghulatm manusia lcarena

kczhalimannya).



Maksud ,i(rt (manusia) di sini adalah orang-orang kafir atau

semua orang yang durhaka.

W tjli (Niscaya tidak akan ditinggalkan-Nya di muka bumi)

yakni f3\i ,i" (di muka bumi) walaupun tidak disebutkan

sebelumnya, karena telah ditunjukkan oleh penyebutan i(i (manusta)

aan {S (makhluk yang melata), l<arera semua itu berada di muka

bumi.

Maksud {S (matrntuk yang melata)di sini adalatr orang kafir.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalatr setiap yang

melata.

Dikatakan, "Bagaimana bisa pembinasaan itu menimpa

semuanya, padatral di antara mereka ada yang tidak berdosa?"

Jawabnya, "Pembinasaan yang ztralim karena sebagai hukuman,

sedangkan pembinasaan yang lainnya jrka dia termastk ahli taWif
(yang terbebani tugas syariaQ maka itu untuk memperbanyak

pahalanya, sedangkan jika tidak termasuk ahli taktifmaka itu karena

keburukan dari keztraliman orang-orang yang zhalim. Allah
mempunyai hikmatr yans sempuma,6Jeiis frIr6 Yi{ (oio
tidak ditanya tentang apa yang diperbuatNya, dan merekalah yang

akan ditanyall. (Qs. Al Anbiyaa' l2l1:23) '"51'6*3 J '$WV
'L4t'641j!G loan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak

khusus menimpa orang-orang yang zhalim saja di antara tramu). (Qs.

Al Anfaal [8]: 25).

Mengenai makna tersebut, terdapat beberapa hadits,

diantaranya diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya dari hadits Ibnu

Umar, dia menutr:rkan: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda

e*. ;. t*J.'l'* oc ilrr.rjr qal (.t* r4}lr ;trf 6y
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(Apabila Allah menghendaki adzab pada suatu kaum, maka

adzab itu akan menimpa setiap yang ada pada mereka. Kemudian

metreka dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka).s6

Demikian juga hadits tentang pasukan yang ditenggelamkan di

Baida', yang pada bagian akhirnya disebutkan, o'Mereka dibangkitkan

sesuai dengan niat-niat mereka."S?

Itu telah kami paparkan dalam penafsiran firman-Nya, l;35
'iei.1don peliharalah dirimu dari pada siksaan).

"1* # ,{Sy -g' $$ lretapi Allah menangguhkan mereka

sarnpai lrepada waktu yang ditentukan) yang diketatrui di sisi-Nya,

yaitu akhir kehidupan dan umur mereka, atau waktu adzab mereka.

Pada penangguhan ini terdapat hikmah yang ltrhur, diantaranya adalah

memberi kesempatan kepada mereka dan sikap halus terhadap

mereka.

6his-{:"'^;tl, 6irifi-.1 ;1fr'&$9 (Makn apabila telah

tiba waldu [yang ditentukanJ bagi mereka, tidaWah mereka dapat

mengundurkannya barang. sesaat pun dan tidak [pulaJ
mendahulukannya) maksudnya adalah, ketika tiba waktu bagi mereka,

maka berlakulatr kalimat Allah Sr0fT pada waktu tersebut tanpa ada

penangguhan, dan tidak pula dimajukan.

bUt adatah ffir i3*ir (waktu yang sedikit). Penafsiran dan

penj elasannya telah dipaparkan.

' Allah lalu menyebutkan bentuk lainnya tentang kejahilan dan

kepandiran mereka, <r;Rlt ;t, <iI!A; (dan mereka menetapkan

bagi Attah apa yang mereka sendiri membencinya), yakni

menisbatkan kepada Allah SWT apa yang mereka sendiri

t6 shahih.
HR. Muslim (4D206) dari hadits Ibnu Umar.
57 Muttafaq'alaih.
HR. Al Bukhari (2118) dan Muslim (4D210) dari hadits Aisyah RA.
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imembencinya untuk dinisbatkan kepada diri mereka, yaitu anak-anak

perempuan. Ini pengulangan inti yang telah disebutkan sebelumnya

sebagai bentuk penegasan dan untuk menambah celaan.

$fi i;jt 4S (Dan lidah mereka mengucaplcan

lredustaan) adalatr bentuk kebwukan lairurya pada merekayang Allah

sebutkan. Inilah kedustaan yang diucapkan oleh lisan mereku, fr 6
i.*t gatn bahwa sesungguhnya merekalah yang akan mendapat

kebaitran),yakni tabiat yang baik, atau akibat yang baik.

Az-Zajjaj berkata, "Mereka mengucapkan bahwa kendati,

ucapan mereka buruk, namun mereka mendapat ganjaran yang baik

dari Allah."

Az-Zajjaj dan Al Fana berkata, "Kalimat ir::X )i3 4it lyaitu
balnua sesungguhnya merekalah yang alcan mendapat kebaikan)

sebagai badal (pengganti) dari ;#( ,:i;,jl 4: (dan tidah merelw

me n guc ap kan ke dus t aan)

Lafazh }fipada posisi nashab sebagai maful dmi ii*!.
Ibnu Abbas, Abu Al Aliyah, Mujahid, dan Ibnu Muhaishin

membacanya trilir, dengan rafa' pada huruf kaaf, dzaal, dan baa'

karena dianggap sebagai sifat dari ')$t, yaitu bentuk jamak dari

",4E. Uai,berdasarkan pengertian im, maful-nya adalatr {b:li iii 4J
Oqitu bahwa sesungguhnya merekalah yang alcan mendopat

lcebaikan).

Allah SWT lalu menyangkal mer.eka dengan firman-Nya, {
36'$'iJ i; (tiadatah diragulwn bahwa nerakalah bagi mereka),

bahwa sebagai pengganti atas kebaikan yang mereka nyatakan bagi

diri mereka adalah neraka. Penjelasan tentang ini tetah dipaparkan.

'b)ri {V (Oo" sesungguhnya merelca segera dimasukkan firc
dalamrryafi. Ibnu Al A'rabi dan Abu Ubaidah berkata, "Maksudnya

adalah ditinggalkan dan dilupakan di dalam neraka."

i
iI
t:
&
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Demikian juga perkataan Al Kisa'i dan Al Farra. Jadi, dengan

pengertian ini, lafaztr pada ayat ini berasa dari perkataan t$!'r*?1
.,giE (aku meninggalkan si fulan di belakangku) yang artinya Aku

mening galkannya dan melupakannya

Qatadah dan Al Hasan berkata" "Maksudnya adalah segera

dimasukkan ke dalamnya."

Berasal dari itb:jl, yang artinya aku menyegerakynf_a dalam

mencari air. ilriir artinya ydng lebih dulu mencapai air. irlir aaauft

orang-orang yang lebih dulu mencari air, sedangkan 3r]ir aaAan

orang-orang yang belakangan. Contohnya adalah sabda Rasulullatr

SAW, f,l, ,i"'€$,i $f @tu mendalrului kalian mencapai telaga).s8

Al Qathami berkata:

{rLL,!'W 6 ,qr,:" u t}s) gi#-u
"Maka meminta kami bergegas yang mano mereka itu termasuk para

sahabat kami, sebagaimana pencoi air yang mendahului pencari air
lainrrya."

Nafi dalam riwayat Warasy membacanya 
'rttL.fi, 

dengan

lrasrah pada huruf raa' dan takhfif(tanpa tasydid).Ini merupapkan

qira'at Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Maknanya yaitu, berlebihan

datam dosa dan kemaksiatan.

Dikatakan gri dt 'iri L:jt apabila si tulan berbuat lebih

banyak daripada si fulan serta mengatakan keburukan yang lebih

banyak daripada si fulan.

Abu Ja'far At Qari membacanya 
'o*1fi, dengan kasrah dan

tasydid pada huruf raa'. Artirry; menyia-nyiakan perintah Allah.

58 Mutt{aq'alaih.
HR; Al Bulfiari (6584) dan Mrrslim (411793) dari hadits Abu Sa'id Al Khudri

RA.
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Lafazh ini berasal dari perkataxr'-,atit d },-ft (ceroboh dalam

kewajiban).

Ulama lainnya membacany u 'l$i, dengan fathah pada huruf
raa' dan takhfif. Maknanya yaitu, Segera dimasukkan ke dalam

neraka.

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

Hatim' meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firman-Nya, Q6'r$ E
(dan untuk-Nyalah ketaatan itu selama-lamanla), dia berkata, *i#
adalatr';r'li (keikhlasan), d* (e6 adalah ti.ir'r (selamanya). "

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Shalih, mengenai

firman-Nyu, qr6 'u-$ '$ @"" untuk-Nya-lah lcetaatan itu selama-

lamanya), dia berkata" "Maksudnya adalah laa ilaaha illallaah."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, *b6 adalah tlit',
(selamanya)."

Al Firyabi dan Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, dia berkata,

"Maksudnya adalatr (7tl (kewaj iban)."

Ibnu Abi Syaibatr, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firman-Nya, 6ig
(lramu meminta pertolongan), dia berkata, "Maksudnya adalatr

merendahkan diri dengan berdqa."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, dia berkata,

"Maksudnya adalatr memekikkan doa."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al Hasan, mengenai

firman-Nya, igJ' .3F -W (maka bersenang-senanglah lamu.

Keldi kamu akan mengetahui [akibatnyafl, dia berkata, "Ini
ancaman."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firman-Nya,
'o;S- { (t i'M (dan mereka sedialwn untuk berhala-berhala yang
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mereka tiada mengetahui [kehtasaannyaJ), dia berkata, "Mereka

mengetahui bahwa Allahlah yang menciptakan mereka serta yang

memberi mudharat dan manfaat kepada mereka. Dalam hal yang tidak

mereka ketahui, apakah dapat memberikan mudharat dan manfaat,

mereka menetapkan ;ig;!tE\'; (satu bagian dari reze$ yang telah

Kami. b er ilcan kepada mereka)."

. Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Qatadah, mengenai ayat ini, dia berkata, "Mereka

adalatr kaum musynk Arab, mereka menetapkan satu bagian rezeki

dari apa yang dianugerahkan Allah kepada mereka untuk berhala-

berhala dan syetan-syetan mereka."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, mengenai ayat

ini, dia berkata, "Ittr adalah perkataan mereka, tlJfie jaj-4 &.11x5

C;#+(Ini untuk Atlah dan ini untuk berhala-berhala kami)." (Qs. Al
An'aam [6]: 136).

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, gAi ;t'oj:|i
(dan merelra'menetapkan bagi Allah onak'anak perempuan), dia

berkata, "Maksudnya adalah, mereka menetapkan anak-anak

perempuan untuk-Ku dengan merelakan itu bagi-Ku, sedangkan

mereka sendiri tidak rela dengan itu. Ini karena mereka berada pada

masa jahiliyatr, bila sesebrang mendapat kelatriran anak perempuan,

maka dia akan memeliharanya dengalr menanggung kehinaan, atav

menguburnya hidup-hidup. "

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriivayatkan dari Adh-

Dhahhak, mengenai firman-Nya, <r$r-e #3 @edang untuk mereka

sendiri [mereka tetapkanJ apa yang mereka sukai), dia berkata,

"Maksudnya adalah anak laki-laki."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij,

mengenai firman-Ny a, vlful Ai31;- i\ (atautrah akan menguburlannya
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ke dalam tanah [hidup-hidupl, dia berkata, "Maksudnya adalah U
iiiit (mengubur hidup-hidup anak perempuannya)."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, mengenai

firman-Ny q i'&V M i1 kenhuilah alangknh buruhrya apo yang

merei(h tutupkan itu), dia berkata, "Ma}sudnya adalah, betapa buruk

apa yang mereka tetapkan dengan mengatakan sesuatu yang tidak

mereka sukai untuk diri mereka sendiri. Lalu, bagaimana bisa mereka

merelakan itu untuk-Ku?"

Abdwraz,zaq,Ibnu Jarir,Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-Nyu, $,7i1'Si:il lt6gan
Allah mempunyai sifat yang Maha Tinggi), dia berkata, "Maksudnya

adalah syahadat laa ilaaha illallaah ftesaksian batrwa tidak ada tuhan

selain Allah).'

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, ddn Al Baihaqi meriwayatkan dari

Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, ;fiJl ffil $ (dan Atlah

mempunyai sifat yang Maha Tinggi), dia berkata, "Maksudnya adalah,

dengan mengatakan, ng3$ .rtL{ ;fi lfiaa* ada sesuatu pun yang

serupa dengan Dia)." (Qs. Asy-Syuuraa p2l: ll).
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, mengenai

firman-Nyq. dS U,W 'd;V @xccya tidak atcan ditinggalkan-Nya di

mulra bumi sesuatu pun dari makhluk ya1tg melata), dia berkata,

"Maksudnya adalatr yang diberi minum dengan ail hujan."

Dia juga meriwayatkan serupa itu daxi As-Suddi.

Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al

Mundzir meriwayatkan dari Qatadah, mengenai ayat ini, dia berkata,

"Al1+ pernah melalokan itu pada masa Nuh, yaitu membinasakan

semua makhluk melata di muka bumi, kecuali yang menaki perahu

Nabi Nuh AS."
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Ahmad dalam ,l.z-Z)tA meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia

berkata, "Dosa-dosa manusia telatr membunuh kumbang di dalam

sarangnya. Demi Allah, itu terjadi pada 2apan penenggelaman kaum

Nuh."

Ibnu Abi Syaibatr, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al

Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Al Baihaqi dalam Asy-Syu'ab

meriwayatkan darinya, dia berkata" "Hampir saja kumbang diadzab di

dalam sarangnya karena dosa manusia. Allatr berfirman, f,tl L.6 13
'{S nW $V '^}L,,i(rt 

(iitratau Attah menghuhtrn tnanusia parena

lrezhalimannya, niscrya tidak akan ditinggallwn-Nya fr mukn bumi

sesuatu pun dari makhlukyang melata)."

Abd bin Humaid dan Ibnu Abi Ad-Drlrya juga meriwayatkan

serupa itu dari Anas.

,Abd bin Humaid, Ibnu Abi Ad-Druryq Ibnu Jarir, dan Al

Baihaqi dalam Asy-Syu'ab meriwayatkan dari Abu Htrairah, bahwa

dia mendengar seorang lelaki berkatA !'SesunggUhnya orang zhalim

hanya membahayakan dirinya sendiri." Abu Hurairatr lalu berkata,

"Tidak demikian. Demi Allah, sesungguhnya cumi-ctuni mati dalam

keadaan kurus di sarangnya karena keztraliman orang zhalim,"

' Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Adh-Dhatthak, mengenai

firman-Ny u, 3;K U, iL <t€$ (dan merelw menetapkan bagi

Allah apa yang mereka sendiri membencfurya), dia berkata,

"Maksudnya adalah menetapkan anak-anak perempuan bagi Allatr,

padatral mereka membenci itu untuk diri mereka sendiri)."

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

Hatim meriwayatkan dari Mujatrid, mengenai firman-Nya, 4:
g:fi 5 5\ }rfiA-,-J (dan lidah mereka mengucaplcan kedustaan,

yaitu bahwa sesungguhnya merekalahyang akan mendapat ftebaikan),

dia berkata, "Maksudnya adalah perkataan kaum kafir Quriasy, 'Bagi

kami anak-anak laki-laki, dan bagt-Nya anak-anak perempuan'."
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Abdtxrazzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
juga meriwayatkan serupa itu dari Qatadah.

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

meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firman-Nyu, 'oli ftV {ar"
sesurqguhnya mereka segera dirnasukknn tke dalamnyal), dia

berkata, "Maksudnya adalah dinisbatkan."

Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Al Mundzir, dan
'Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan serupa itu dari Sa'id bin Jubair.

Abdurrazzaq,Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan

dari Qatadatr, dia berkata, "Maksudnya adalatr mendahului."

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan serupa itu dari Al Hasan.

';6 A1G\ irWfi { 95,;fi e j $W5 fi ;'i6
'd?.*y;$3t,i$" fffu: @ :j,5li ;8t ifi #j

6U3- rit'z?;)c5f, iiW,s,tri rr
6;4 lyif J)ft a-if6';. i$i );(t i(. iai'u

4L6 t;, *t 6. b 4tp AYi-Ki;^,?;A $*r9 K LV

;fr.W
J\"$,;*@ 6J4 $,;tS q' qiy'v;e:; W"
,f - 8 "i @ l,i;u ;llt'ui(3. )($'e q8 $,f.A\

iitKrS
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,x{\ 3i9 L. fiQ.,L b &\i 4: i,3 5r:s ;t rl

irf,ti- ;Ait itlt e t ylru+:,q *
,rDemi Allah, sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami

kepada umat-umat.sebelum kamu, tetapi syetan meniadikan umat-

umat itu memandang baik perbuatan mereka (yang baruk), maka

syetan menjadi pemimpin mereka di hari itu dan bagi mereka adzab

yang pedih. Dan Kamitidah menurunkan kepadamuAl Kitab (Al

Qur'an) ini, melainkan agar kamu dapat menielaskan kepada

mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan meniadi petaniuk

dan rahmat bagi kaum yang beriman. Dan Allah menurunkan dari

langit air (hujan) dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi sesudah

matinya Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang

mendengarkan (pelai aran). D an s es ungguhnya p ada binatang

ternak itu benar-benar terdapat pelaiaran bagi kamu Kami

memberimu rninum dnripada apa yang berada dalam.petutnya

(berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah

ditelan bagi orang-orang yang meminumnya Dan dari baah kutma

dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan yang

baih Sesungguhnya pada yang demikian ita benar-benar terdapat

tanda (kebesaran Atlah) bagi orang yang memikirkan. Dan

Tuh anmu mew ahy ukan kep ada lebah,' B uatlah s arang-s arang di

bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yaig
dibikin manusia'. kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-

buahan dan tempuhlahiatan Tuhanmuyang telah dimudahkan

(bagimu). Dariperut lebah itu keluar minutnan (madu) yang

bermacam-macamwarnanyat di dalamnya terdapat obat yang

menyembuhkan bagi manusiu Sesungguhnya pada yang demikian
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itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-
orang yang memikirkan,, (Qs. An-Nag [16]: 63-69)

Allah SWT menerangkan bahwa perbuatan orang-orang

Quraisy tersebut pernah dilalcukan oleh banyak umat dahulu, maka
Allah berfirman guna rnenghibur Rasulullah SAW, {y-tjlj 31A ifr,

"$ g j @r*i Allah, sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-
rasul Kami kepada umat-umat sebelum kamu),yakni: >U)W-il(Kami
telatr mengutus rasul-rasut). ;{G1 blfji F t!; ltttapi syetan
menjadilran umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka) yang
buruk. ifi &.3 'fi @ata syetan meniadi pemimpin mereka di hari
itu).

' Kemrrrgkinan ifi i* sebagai ungkapan tentang masa dunia,
sehingga maknanya yaitu, maka syetan meqiadi teman mereka di
dunia.

Kemungkinan juga ifi , sebagai ungkapan tentang Hari
Kiamat dan setelahnya, sehingga menunjukkan hal yang akan datang.

f,!.9ir di sini bermakna '19tfit (penolong), maksudnya adalah
menafikan penolong dari mereka secara menyeluruh, karena syetan
memang tidak akan dapat memberi pertolongan di akhriat ketak. Jika
permintaan pertolongan hanya dikhususkan kepadanya, maka

dipastikan tidak akan ada pertolongan dari yang lainnya

Kemungkinan lainnya, maksud ifi ai sini adalatr sebagian

masa dunia, dan ini ada dua pengertian:

Pertama, maksudnya adatah sebagian masa yang telah lalu,
yaitu saat bujukan syetan telah terjadi pada umat-umat terdahulu,
sehingga ini merupakan cerita tentang perihal yang telah berlalu.

Kedua, maksudnya adalatr sebagian masa sekarang, waktu
diturunkannya ayat ini, upaya syetan menjadikan orang-orang kafir
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Quraisy memandang baik perbuatan buruk mereka, sehingga dhamir
pada i$j Qtemimpin mereka) diperuntukkan bagi orang-orang kafir

Quraisy, yakni maka syetan itu adalah pemimpin mereka pada hari itu.

Atau dengan anggapan dibuangnya mudhaf, yakni maka dia adalah

pemimpin orang-orang yang seperti itu pada hari tersebut.

4 4t:S 4yt(don bagi mereka adzab yang pedih) maksudnya

adalah di akhirat kelak, yaitu adzab neraka.

Allah SWT lalu menyebutkan bahwa tidaklah yang binasa itu
binasa kecuali setelah ditegakkannya hujjatr dan ditepiskannya alasan

dari mereka, *J'.W 
"!tt 

ll ;;:t $yQSr ,A{" ffjYj (Dan Kami
tidak menurunkan kepadamu Al Kitab [Al Qur'anJ ini, melainkan

agar lramu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka

perselisihkan itu). KhithaD ini untuk Rasulullah SAW.

Maksud 6 di sini adalah Al Qtr'an, dan pengecualian di
sini adalah pengecualian menyeluruh dari perihal yang umum, yakni
tidaklah Kami menurunkannya kepadamu karena suatu hal dan tidak
pula suatu alasan kecuali karena sebagai penjelasan bagi manusia

yang berselisih mengenai tauhid, pembangkitan kembali setelah mati',

serta semua hukum syariat.

Manshub-nya 'z*:o a!r6 (dan menjadi petunjuk dan rahmat)

adalah karena sebagai maf'ul dari keduanya yang di-'athf-kan kepada

posisi 'tii,l, aan tidak ada kaitan dengan huruf laam karena keduanya

memerarkan fa'il dari fi'l mu'allal. Bedi halnya dengan dllt
(penj elasan; yakni dd',;.;ll karena merupakan fi ' l mukhathab, bvkan

fi I i :tiit (yang menurunkan).

<rj-i$-.r,A<g"grkaumyangbteriman)ya?rrriberimankepada
Allah. SWT dan membenarkan apa-apa yang dibawa oleh para rasul

dan apa-apa yang terdapat dalarn kitab-kitab yang diturunkan.
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Allah SWT lalu kembali kepada penegasan keberadaan-Nya

dan keesaan-Nya dengan ketuhanan, dengan menyebutkan tanda-

tanda-Nya yang besar, i6 {tsi i dilK61dan Atlah menurunkan dari
langit air [hujan), yakni dari awan, dari arah yang tinggi, dan

maksudnya adalah salah satu jenis air (yaitu air hujan).

W';. ,i:!i *€E (Dan dengan air itu dihiduptran-Nya bumi

sesudah rnatinya), maksudnya adalah menghidupkan bumi dengan

tumbuh-tumbuhan setelah kering tanpa ada kehidupan padanya.

6ui A Ly6rtungguhnya pada yang demikian itu) maksudnya

adalalr penunrnan dan penghidupan it",'iS (benar-benar terdapat

tanda-tanda [kebesaran TuhanJ, yakni tanda-tanda yang

menunjukkan keesaan-Nya dan pembangkitan kembali para makhluk.
it;4 sA (bagi orang'orang yang mendengarknn) perkataan Allatl
dan mernatrami pelajaran yang terkandr:ng di dalamnya, serta

memikirkan penciptaan langit dan bumi.

i;; ;it c,K ir1 (Dan sesungguhnya pada binatang ternak

itu benar-benar terdapat pelajaran bagi tramu). 
";'$l 

adalah unta,

sapi, dan kambing. Asal makna i:;4 uaA"nmengumpamakan sesuatu

dengan sesuatu yang lain untuk mengetahui hakikatrya dengan cara

persamaan. Contoh: #:i1Jfu.l#6 (Matra ambillah firejadian ituJ

untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai

pandangan). (Qs.Al Hasyr [59]: 2).

Abu Bakar Al Warraq berkata, "?;i, pada binatang ternak

adalah penundukkannya dan kepatuhannya kepada para pemiliknya."

Pendapat yang benar yaitu, i;ir ua*un firman-Ny a, 4U;.'f,aj,
-arli. lXami memberimu minum daripada apa yang berada dalam

perutnya), maka kalimat ini sebagai kalimat permulaan untuk

menerangk^i:;4t.
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Abu

9.

Orang-orang Madinah, Ibnu Amir, dan Ashim,'dalam riwayat

Bakar membacanyu;$, denganfathah padahuruf nuun, dari

-#r
Sedangkan ulama lainnya dan Hafsh dari Ashim, membacanya

dengan dhammahpada huruf nuun, dari d*;- u.lrf.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa keduanya adalah dua

macam logat.

Lubaid berkata:

J\'u $.t:.il1) l:;;
'-o 1, c . , oL '-,,*tsP4€re

"Kaumlan memberi minum bani Najd, bani Nurnair, dan kabilah-

trabilah lainnya dari curah hujan."

Dibaca juga dengan huruf taa' derrgatranggapan dhamir-nya

kembali kepada ,Sil.
Dibaca juga dengan huruf yaa' dengan anggapan dhamir'nya

kembali kepada Allah SWT.

Kedua qira'ah tersebut lemah, dan semua atrli qira'ah

menganut dua jenis qira'ah yang pertama. Penggunaan fathah
merupakan logat Quraisy, sedangkan dengat dhammah merupakarr

logat Humair.

Suatu pendapat menyebutkan batrwa ,b a*r,tsf berUeaa.

Jika pemberian minum adalatr dengan cara dari tangan pemberi

minum ke mulut yang diberi minum, maka dikatakan i$i,", tapl ilka
sekadar menyediakan maka dikatakan 6ri.!f.

Dhamir pada -ayt2 ,l V @pa yang berada dalam perutnya)

kembali kepada 
"*$1.

Sibawaih berkata, "Orang-orang Arab biasa mengabarkan

tentang binatang ternak dengan bentuk tunggal."
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Az-Zajjaj berkata, "Itu karena lafazh jamaknya bisa dibentuk

mudzaklrar dan mu'annats, makaboleh dikatakan: iCti ji aan e
i6r(ri, sehingga kembaliny a dhamirbisa dengan bentuk muQakknr )'

Al Kisa'i berkata, "Malananya adalah, yang berada dalam perut

binatang-binatang yang Kami sebutkan."

Berdasarkan pemaknaan tersebut, maka dhamir-nya kembali

kepada 3iiat (yang telah disebutkan).

Al Farra berkata, "Itrlah (pemaknaan) yang benar."

Al Mubarrad berkate "Konsep susunan kalimat seperti ini
banyak terdapat di datam Al Qur'an, seperti firman-Nya mengenai

matahari, ,.Lt ,:i6 (Inilah Tuhanfu). (Qs. Al An'aam 16l: 76) yakni

sesuatu yang terbit ini. Demikian juga: F,4 e Uj OV @o"
sesungguhnya aht alcan mengirim uttuan kcpada mereka dengan

[membawal hadiah. (Qs. An-Naml [27]:35). Allah lalu berkata g'
'bt4f 'E (Maka tatkala utusan itu sampai kcpada Sulaiman). (Qs. An-

Naml [27]:36) dan tidak mengatakan 'ci*,karena maknanya adala]r:

$fi ,€$'r';Ar ie rili lmata tatkata sesuatu yang kami sebutkan itu

sampai)."

Contoh lainnya adalah finnanNya, 'lit;6 ,fr?,eX+$Iry
W .i; 8l $esunggut nya ini adatah suatu peringatan. Mal@

barangsiapa yang menghendaki nisccya dia menernpuh jalan [yang
rnerryampaikannyal kepada TulwwVa),. (Qs. Al Muzammil [73]: 19).

Juga seperti ungkapan penyair berikut ini:

'unt;4yit;a
"Bagaikan anak-anak burung yang berlebihan jumlahnya."

Dia tidak mengatakan: *t?.
Diceritakan juga dari Al Kisa'i, batrwa maknanya: |-hd q

1,7zii (apa yang berada di dalam perut sebagiannya), walaupun itu
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betina, karena yang jantan tidak bersusu. Demikian juga yang

dikatakan oleh Abu Ubaidah.

Diceritakan juga dari Al Fana, dia berkata, 'o'gilt dan ir;,lti
adatatr lafazh tunggal yang bisa dianggap mudzakkar dan mu'annats.

Oleh karena itu, orang-orang Arab biasa mengatakan: \sti 7 9$ (ini

dia ternak-ternak telah datang). Jadi, dhamir-rrya kembali kepada niXt

yang bermakna i6iti."
Ini senada dengan perkataan Az-Zaiiaj dan di-raiift-kan oleh

Ibnu Al Arabi yang berkata, "Dikembalikannya mudzakkar kepada

makna i1;rir 6a*ak) dan mu'annats kepada makna ibt;tit 0rrrr4;
himpunan). Jadi, bentuk mudzakJrar di sini berdasarkan lafazhiS;jr,

dan bentuk muanntas dalam surah Al Mu'minuun berdasarkan lafazh

|&l;At..

l'i_, ;,j, ,{. b (antara tahi dan darah). LVt uaAun kotoran

yang turun le ggrut kecil, dan jika telatr keluar dari perut maka tidak

lagi disebut &./.

Dikatakan AB, ,f]it apabila perut itu mengeluarkan isinya.

Maknanya adalah, sesuatu yang dimakan binatang itu diantaranya ada

yang menjadi kotoran, \uiy oiit, dan ada juga yang menjadi i'.r

(darah), yang di atasnya oi-ftotoran), yang di bawahnya ii laarah),

dan yang di tengahny a ($ @usu), lalu darah mengalir pada urat darah,

susu mengalir ke ambing, sedangkan kotoran tetap.

l:)L (yang bersih) maksudnya adalah bersih dari merahnya

darah dan kotornya kotoran setelah sebelumnya berada di satu tempat.

'q# S- UorS mudah ditelan bagi orang-orang yang

meminumnya) maksudnya adalah enak dan segarr tidak sulit untuk

diminum.

Dikatakan ,i7 - Lfr - irFr iC artinya mudah masuknya

ke dalam tenggorokan
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u#'i'V #\ Efi oq (!an dari buah latrma dan anggur). Ibnu
Jarir berkata, "Asumsinya: ol3t&i S .rr3tri .lgilr o$"3 ,125 @andrrrr
buah kurma dan anggur yang kalian iuat), lalu 6-nya dibuang, yang

ditunjukkan oleh ia
Pendapat lain menyebutkan bahwa ini di- 'athf-kan kepada

jflt, perkiraannya, ;.H ,+r:b\ij ,Pt gW 'u 'g 'of: (dan

sesungguhnya pada buah kurma dan anggur itu benar-benar terdapat

pelajaran bagi kalian);

Bisa juga di-'athf-kan kepada .rtJ. A V @pa yang berada

dalam perutnya), yakni: yr3.\i2 Je,JiJt *rfi 'Ut g,i.. d q '@
(Kami memberimu minum daripada apa.yang berada dalam perutnya

dan dari buah kurma dan anggur). Bisa juga terkait dengan kalimat
yang dibuang, yang telah diturdukkan oleh kata sebelumnya,

perkiraanny a: &,it gW 'U '64-It (dan Kami juga memberimu

minum dari buah kurma). Berdasarkan pengertian ini, maka kalimat
(U, '4 'tDL;i (kamu buat minuman yang memabukkan) sebagai

keterangan pemberian minum dan penyingkapan tentang hakikatrya.
Bisa juga terkait dengan i'2lr{i,perkiraannya: +r;}!6 ;Ait r;t'61
ff-' q ot@ r, (a* dari buah kurma d* *gg* udu brruh y*g
kamu buat minuman yang memabukkan), dan ini merupakan

pengulangan zharf, yaitu kata 1a sebagai penegasan seperti halnya

ungkapan: ti"f 1t3rJt .J :tf (Zatddi rumah, di dalamnya).

Disebutkannya dhamir pada kala irs karena kembali kepada

yang tetah disebutkan, atau kepada mudhaf yang dibuang, yaitu\9it
(perasan; sari buah). Jadi, seolah-olah dikatakan: ;[g.1r gbn -Hir'Ut(&'4 ot$ y@\lr2(dan dari peftNan buah kur;a dan anggur kamu

membuat minuman memabukkan darinya)

]3"1r aaa*r sesuatu yang memabukkan, yang berupa khamer,

sedangkan f,,,at 0jlr (rezeki yang baik) adalah semua yang dapat
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dimakan dari kedua pohon itq seperti buah, madu (sirupnya), kismis,

dan ctrka. Ayat ini diturunkan sebelum dihararnkannyakhamer.

Ada juga yang mengatakan bahwa menurut logat Habasyah,
'$:l aaatah cuka, sedangkan ';;.ar iijlr aaaan makanan yang

berasal dari kedua pohon tersebut.

Ada juga yang mengatakan bahwa f1"lr aa*an sari buah yang

manis dan halal, dan disebut fu (V*g memabuk*an) karena bila
dibiarkan akan berubah menjadi minuman yang dapat memabukkan,

lalu jika samp,al memabukkan maka berubah menjadi minuman yang

haram.

Pendapat pertama lebih tempat, dan itulah pendapat yang

dianut oleh Jumhur.

Para ahli bahasa telatr menyatakan bahwa $!St aaAah salah

satu sebutan Hnmer, dan tidak ada yang menyelisihi ini kecuali Abu
Ubaidah dia berkata, "'jKi)tadalah fiirlt (rasa)."

Di antara yang menguatkarr pendapat para ahli bahasa adalah

ucapan penyair berikut ini: t.

c t.bt ol .. . o. ., 9 ,. - c

relP7F e.;7l*-rl1 qf3:t: rs4t'ryci tit
*Seburuk-buruk teman dan seburuk-buruk minumon adalah minuman

merelca, yaitu kcttka mereka pusing dan mabuk."

Sedangkan di antara yang menunjukkan pendapat Abu
Ubaidah adatah apa yanlg di senandungkannya:

({-,',{f<!i'&Lb

. "Aht jadikan celaan kaum terhormat sebagai rasa (bumbu)."

Ifi dr-rajih-kan oleh Ibnu Jarir, dia berkata, "sesungguhnya

,3.1r aaaaU makanan yang dapat dimakan dan minum* y*g lrAA
diminum, yang berasal dari buah kurma dan anggur. Itu adalah rezeki
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yang baik. Jadi, lafaz.hnya berbeda, namun maknanya sama, seperti

firman-Ny4 il Jy-O)!t ,{.'rKA -l3y'srtungguhnya hanya kepada

Allah aht mengadukan kesusalun dan kcsedihanht'." (Qs. Yuusuf

[2]:86).
Az-Z,ajjaj berkata, "Pendapat Abu Ubaidah ini tidak dikenal,

sementara para ahli tafsir menyelisihinya, dan tidak perlu

mempedulikan bait syair yang dikemukakannya, karena maknya

menurut yang lain adalalL bahwa memerahnya buah itu akibat aib-aib

manusia."

Sejumlatr orang dari kalangan madztrab Hanafi mengartikan

fl,Jr ssSagai sesuatu yang tidak memabukkan, YmB berupa perasan

buatr dan sari buatr yang telah meuguap dua pertiganya karena

dimasak. Mereka berkata, "sesungguhnya Allall menganugerahkan

kepada para hamba-Nya apa yang dihalalkan-Nya bagi mereka, dan

bukannya apa yang diharamkan-Nya bagr mereka."'

Pendapat tersebut tertolak oleh hadits-hadits shahih yang

mutawatir, yang menunjukkan lebih dulunya ayat itu daripada ayat

penghaiaman kfiamer.

'tH r,i.'ds Att 
'Ly(Sesungguhnya 

pada yang demikian itu

benar-benar terdapat tanda [kcbesaran AllahJ bagi orang yang

memikirkan) yakni, petunjuk bagi yang menggunakan akal dan

bertindak sesuai kehanrsan dalam meneliti tanda-tanda kebesaran

Allah pada alam semesta.

,9t lti$ &fr (Dan Tulnnmu mewahyutran kepada tebah).

Pembahasan ini telah dipaparkan dalam pembatrasan tentang wahyu,

dan itu maknanya adatah ilham, yaitu apa yang diciptakan Allah di

dalam hati tanpa sebab yang nyata Contohnya adalah firman Allah

swr, qf' 6f+ qfiU @ W; t3 63 (or" iiwa serta

penyempurncnnnya [ciptaawryaJ, maka Allah mengilhamkan lcepada

jiwa itu [ialanJ kefasikon dan ketahwaan).(Qs. Asy-Syams [91]: 7-8)

358 TAFSIR FATHUL QADIR



Diantaranya adalah ilham kepdda binatang untuk melakukan apayang

bermanfaat baginya dan meninggalkan apa yang membahayakannya.

Yalrya bin Wutsab membacany u ff, j!, A"ng* fathah pada

huruf ftaa'

Az-Zajjaj berkata, "Disebut ii.l t*.* Allah SWT ;Ult i,l;.
(memberinya madu) yang keluar darinya."

Al Jautrari berkata, "j;Jt dan iiiJr adalah kawanan lebah atau

kumbang trntuk yang jantan dan yang betina."

$. lU$ 'u c# $ (Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit)

maksudnya adalah \t#l|n p(r GrenaaUah membuat), dengan anggapan

i1 ai sini sebagai mashdar.nisa juga sebagai penafsiran, karena dalam

pewahyuan atau pengilhaman terkandung makna perkataan.

Mu'annats-nya dhamir pada ,s;3j aiperAolehkan, sebagaimana telah

dipaparkan sebelumnya. Atau karena untuk dibawakan kepada makna,

atau karena lafazhrtlt Or*g-o1arg Hijazbiasa men- ta'nitsiiltr.

b pada $. aW '4 @mang*arang di bukit-buftrl. Demikian
juga pada j$t U (di pohon-pohon kayu) seta6ifi ti-i (dan dt

tempat-tempat yang dibikin manusia) menunjukkan sebagian.

Maksudnya adalatr tempat-tempat yang cocok baginya di celatr-celah

bukit, celatr-celatr pohon, dan tempat-tempat yang dibangun oleh

manusia dari kayu, dinding, atau lainnya, dan kebanyakan terbuat dari

kayu.

Dikatakan Af, i ,jii- ,ff, derryankasrah atat dhammah.

Ibnu Amir dan Syu'bah membacanya dengan dhammah,

sedangkan yang lain membacanya dengan kasrah.

(jl. aiaaca dengan kasrah pada hunrf baa' datjuga dengan

dlwmmah.
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9f8 :f * & t Qcemudian makanlah dari tiapliap [macamJ
buah-buahan). Lafazh i di sini untuk menunjukkan sebagian, karena

dia hanya memakan sari bunga pepohonan itu.

,{'; ffi SirU (Dan tempuhlah ialan Tuhanmu) maksudnya

adalah jalan yang telah dipatramkan dan diajarkan Allah kepadamu.

Di-idhafah-kannya ini kepada L. !r lfunanl karena Dia-lah yang telah

menciptakannya dan mengilhami lebah untuk melakukannya.

Maksudnyq masuklah ke jalan Tuhanku untuk mencari rezeki di
gulung-gunung dan di celatr-celatr pepohonan. Atau, tempuhlah apa

yang telatr kamu makan di jalan Tuhanmu, yang dengan kekuasaan-

Nya menjadikan sari bunga menjadi madu. Atau, bila kamu telah

memakan buatr di tempat-tempat yang jauh, maka tempuhkan jalan

menuju rumatrmu sehingga kamu tidak tersesat.

Manshub-nya {3i 6,ong telah dimudahkan [bagimu) adata]r

karena sebagai haal Q<eterangan kondisi) dari 'S!i" Qalan). Ini adalah

bentuk jarnak dari JJli, yakni ditundukkan dan tidak sulit. Pendapat

ini dipilih oleh Az-Zauaj dan Ibnu Jarir.'

Pendapat lain menyebutkan bahwa ini adalah haal $eterungaa
kondisi) dari d3I(lebatr), yakni fimduk unttrk patuh dan mengeluarkan

madu dari perutnya. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Qulaibatr.

Q"L b i:$- @ari perut tebah rtu keluar) adalah redaksi

kalimat permul'aan-yang beralih dari khithab kepada lebatr, r:ntuk

mengategorikan penganugeratrkan nikmat, dan untuk menimbulkan

ketakjuban bagi yang mendengar, serta untuk menunjukkan kepada

tanda-tanda .yang besar, yang ditimbulkan dari hewan yang

menyerupai lalat itu.

Maksud L.lt (minuman) padaayat ini adalah madu.

Makna ,N{\ ''^iA Oans berrnacam-macam warnanya) yutu
sebagiannya putih, sebagiannya meratr, sebagiannya biru, dan'
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sebagiannya kuning, sesuai dengan beragamnya lebatr, warnanya dan

makanannya.

Mayoritas mufassir berpendapat bahwa madu keluar dari

mulut lebah.

. Pendapat lain menyebutkan bahwa madu keluar dari
,:'

bawahnya.

Pendapat lain menyebutkan batrwa tidak diketatrui dari bagian

keluarnya madu.

Dhamir pada a6l {@ ++ (di dalamnya terdapat obat yang

menyembuhkan bagi manusia) kembali kepada mimuman yang keluar

dari perut lebah, yaitu madu. Demikian pendapat jumhur.

Al Fara" Ibnu Kaisan, dan sejumlah salaf mengatakan bahwa

dhamir di sini kembali kepada Al Qur'an, perkiraannya: pada apa

yang Kami ceritakan kepadamu, yang berupa ayat-ayat dan petunjuk-

petunjuk, terdapat obat yang menydmbuhkan bagi manusia.

Sebenamya tidak ada alasan untuk beralih dari yang ztrahir dan

menyelisihi tempat kembalinya yang sudah jelas dan redaksinya yang

juga sudah cukup jelas.

Para ulama berbeda pendapat, apakah kesembuhan yang

dijadikan Allah pada madu ini bersifat umum untuk setiap penyakit?

Atau kfiusus untuk sebagian penyakit?

Segolongan ulama mengatakan bahwa itu umum.

Segolongan ulama lainnya mengatakan bahwa itu khusus

untuk sebagian penyakit. Hal ini ditunjukkan oleh lafazn 'SJjlr

berbentuk nakirah pada redaksi penetapan, sehingga tidak bersifat

umum, dan nakirah-nya itu bila memaksudkan pengagungan paka
hanya menunjukkan batrwa padanya terdapat obat untuk

menyembuhkan suatu penyakit atau beberapa penyakit, tidali untuk
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-I

semua penyakit, karena nakirah pengagungan tidak menunjukkan

keumuman

Pendapat yang benar, yilg disimpulkan dari pengalaman dan

kaidah-kaidah ilmu pengobatan, adalah, bila madu digunakan

tersendiri sebagai obat, maka itu adalah obat penyembuh untuk

penyakit-penyakit tertentu. Namun bila digunakan dengan dicampur

zat laiwtya sebagai kombinasi, maka itu merupakan obat berbagai

penyakit. Secara umum, madu merupakan makanan paling utama dan

obat paling manjur. Sangat sedikit terdapat hal seperti ini pada

selainnya.

,^S 0'ity(Sesunssuhnya pada yang demikian irz) gaksudnya

adalalr pada hal madu lebah yang telatr disebutkan ifr. 3iKQr,Ail
(benar-benar terdapat tanda firebesaran Tuhanl bagi orang-orang

yang memikirkan), yakni yang menggrrnakan pikiran mereka dalam

memperhatikan ciptaan Allah SWT dan keajaiban-keajaiban makhluk-

makhluk-Nya, karena perihal lebatr termasuk hal yang sangat

menakjubkan dan sangat detail.

Diriwayatkan oleh Abdwaz.zaq, Al Firyabi, Sa'id bin

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

Ibnu Abi Hatim, An-Nuhas, Al Hakim, dan dia menilainya shahih, Al
Baihaqi dalam Sunan-nya, serta Ibnu Mardawaih, dari Ibnu Abbas,

bahwa dia, ditanya mengenai firman-Nya, (3 Gfr H' A 3r*
(tramu buat minuman yang memabukkan dan yang bat\, lalu dia

berkata, "Yang memabukkan adalatr yang diharamkan dad buah-

buatrannya, sedangkan yang baik adalah yang dihalalkan'.'l

Al Firyabi, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan darinya, dia berkat& 'oYang memabukkan adalah yang

haram, sedangkan yang baik adatatr kismisnyq cukanya, anggurnya,

serta produk-produk lainnya."
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Abu Daud dalam Nasikh-nya, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi

Hatim juga meriwayatkan darinya, dia berkata, 'oYang memabukkan

adalah tuak, dan yang baik adalah kismis. Lalu dihapus oleh ayat ini:

lrifiti $ Gt(sesungguhnya [meminumJ Hnmer, beriudi)." (Qs. Al

Maa'idah [5]: 90).

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

juga meriwayatkan darinya, mengenai ayat ini, dia berkata, "Setelah

itu A[ah menghararnkan yang memabukkan, sehingga khamer pun

dilarang karena termasuk itu. Kemudian Allah berfirman, lZ,i $ji
(dan yang batD, yakni yang halalnya, yaitu berupa cukq kismis, dan

serupanya. Atlah menyatakan bahwa itu ditetapkan sebagai yang halal

bagi kaum muslim.'l

A1 Firyabi, Ibnu Abi Syaibah, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Umar, batrwa dia ditanya tentang yang

memabukkan tersebut, dan dia pun menjawab, 'oKhamernya."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya, ,9t lylt: *:\t (dan Tuhanrnu mewahyutran kepada

lebah), dia berkata, "Maksudnya adalah mengilhaminya."

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mtrndzir, dan Ibnu Abi

Hatim meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firman-Nya, 'J:J', ,ti:"i
$3i *{t (dan tempuhtah ialan Tuhanmu yang telah dimudahkan

[bagimuJ), dia berkata, "Maksudnya adala]r jalan yarrg tidak

menyulitkan saat ditempuh."

Abdtxrazzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Qatadah, dia berkata, *tli maksudnya adalatr

mudah diikuti."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, dia berkata,

"Maksudnya adalah yang rendah."
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Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nya, 3.1p Q.rL, :y U-(Dari perut lebah itu keluar minuman), dia

berkata, "Maksudnya adalah madu."

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Mujahid, mengenai ayat ini, dia berkata,

'cMaksudnya adalah madu, di dalamnya terkandung kesembuhan, dan

juga di dalam Al Qur'an."

Ibnu Abi Syaibatr dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu

Mas'ud, dia berkata, "sesungguhnya madu adalah sarana penyembuh

dari segala penyakit, dan Al Qur'an adalah penyembuh untuk penyakit

di dalam dada."

Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibatr, Ibnu Al Mundzir, Ibnu

Abi Hatim, Ath-Thabarani, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari

Ibnu Mas'ud, dia berkat4 "Hendaklah kalian menggunakan dua

sarana penyembuhan, yaitu madu dan Al Qur'an."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al Hakim, dan dia menilainya

shahih, Ibnu Mardawaih, Al Baihaqi dalam Asy-Syu'aD, Ibnu As-

Sunni, Abu Nu'aim, dan Al Khathib dari Ibnu Mas'ud, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda,

oTltj'S;t iiuJl,tu.'#
(Hendaklah knlian menggunakan dua sarano prny"*tuhan,

yaitu madu dan Al Qur'an).se

Masih banyak hadits lainnya yang menyatakan bahwa madu

adalah obat yang menyembuhkan, diantaranya yarrg diriwayatkan oleh

Al Bukhari dari hadits Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

se Dha'iq
HR. Ibnu Majatr (3452) serta Al Hakim (4 1200 dan 403).
Disebutkan oleh Al Albani dalam Dha'if Al Jami' (3769) dan Adh-Dha'ifah

(1s4).
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'*:lt*r,)6r#'tf ffii,|'tf *"*? G,N ;lat;dt u\ ,)b._f tt y *-i st r "*,b

"Kesembuhan terletak pada tiga hal, yaitu goresan bekam,

atau minum madu, atau kayy (besi yang dipanaskan) dengan api.

Namun aht melarang umatht menggunakan lrary."60

Al Bukhari, Muslim, dan lainnya meriwayatkan dari hadits

Abu Sa'id, baltwa $eorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW dan

berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya saudaraku sedang sakit

perut." Beliau bersabda, )A^b ,4r\ (Minumkan dia madu). Orang itu

pun meminumkan madu kepada saudaranya. Dia lalu datang lagi dan

berkata, "Aku telah meminumkannya madu, namun hanya menarnbah

sakit." Beliau bersabda, #, *'6 \.i\y lfergilah dan beritah dia

minum madu). Dia pun meminumkan lagi madu. Dia lalu datang lagi

dan berkata, "Tidak menambah apa-apa kecuali semakin sakif."

Rasulullatr SAw lalu bersabda, *"tl +\y ,ilatl ,y. qigi b, 'Ot*

):,3 (Attah Maha Benar, dan perut saudarantu itu yang dusta.

BeranjaHah lalu minumkan dia madu). Dia pun beranjak, kemudian

meminumkin madu kepada saudaranya itu, dan dia pun sembuh.6l

*,:, Ai_*'& ;drt,i$ 6f:i i K,;'t!i;."i -K;a x'ss

",3;)\ +,# it" K:r:,'J$61, @ ,$ryfrLylr*
yr+ p1-r-t cl;fi'SSiAttiiFti&4>"";rW6.ri*iF*5"';9.\j#

,ft*el
, .,9

n shdtth.
HR Al Buktnri (5680) dan Ahmad (1D46).
6t Muttafaq'alaih.
HR Al Bukhari (5684) dan Muslim (411736) dari hadits Abu Sa'id Al Khudri

RA.
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"Kiit"i {J Jr;{ii; @ or14-;'fir3ri"rE
)/r/// / z .l- za7i.li;) g. gh;r\t ';e:ldtX

,,2 a'#i @ 6K'$ ;rt *i'bbt,Ml$ W
{5$ 6{tS o, yAi'"r6, ;iia*{ (, $ si
'bA;{ il;laat

"Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamq dan di

antara kamu adayang dikembalikan kepada umur ydng paling

lemah (pikun), supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang

diketah uinyu S es ungg uhny a Allah Maha Mengetah ui lagi Maha

Kuosa Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang

lain dalam hal rezeki, tetapi ora.ng-orang yang dilebihkan

(rezekinya itu) tidak mau rnemberikan rezeki mereka kepada budah-

budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki

itu Maka mengapa mereka mengingkari nikmatAllah? Allah
menjadikan bagi kamu istri-istri dariienis kamu sendiri dan

menjadikan bagimu dariistri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-

cucu, dan memberimu rezeki dariyang baik-baile Maka
mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari

nikmat Allah? Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang

tidak dapat memberikan rezeki kepada mereka sedikit pun dari

.langit dan bumi, dan tidak berkuasa (sedikitiuapun). Maka
j anganlah kamu mengadakan s ekutu-s ekutu b agi Allah.

Sesungguhnya Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."

(Qs. An-NaU [16]: 70-74)

.G 

{J
/ d 1.-1r.
cD fl'r::-l

iySri..ii;'Lt,;i>E@
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Setelah'Allah SWT mengemukakan sebagian perihal binatang

dan keajaiban-keajaiban luar biasa yang terkandung di dalamnya, serta

kek*rususan-kekhususan yang menunjukkan kekuasaan-Nya yang

Maha Hebat, Allah menyertainya dengan keajaiban-keajaiban

penciptaan manusia dan pelajaran-pelajaran di dalamnyu, 'Kif, fi$
(Allah menciptakan kamu), padatral sebelumnya kamu bOlurn menjadi

apa-apa. *; 'j (Kemudtan mewafattran tramu) ketika habisnya

waktnmu. ,llif ds\ '61, "$ J 'S'ri (Dan di antara kamu ada yang

dikembalikan kepada umur yang paling lemah [pifun]).

Dikatakan 'alti, - J\i - Jil, pengerti* iilli aan ijrilr
diambil dari: memburukkan dan merendalrkan sesuatu.

An-Naisaburi62 berkata, "Ketahuilah, para atrli mengurutkan

umur manusia menjadi empat tahap. Pertama: usia pertumbuhan.

Kedua: usia perhentian, yaitu masa muda. Ketiga: usia penurunan

ringan, yaitu usia paruh-baya (setengah tua), dan keempat: usia

penunrnan drastis, yaitu usia fua."

Suatu pendapat menyebutkan batrwa ;l1ii {,i adalah ketika

seseorang sudah menjadi pikun (rusak akal karena tua), yaitu kondisi

menyerupai anak-anak yang belum berakal.

Pendapat lain menyebutkan bahwa itu adalah usia 75 tahun.

Pendapat lain menyebutkan bahwa itu adalah usia 90 tahun.

Ayat yang senada dengan ayat ini adalatr, r-t" #:4 ;-;riit;i- ii
',4rr" 'Srr|fi; i@ TSrsungguhnya Kami telah menciptakan manusia

dalam bentuk yang sebaik-baikttya. Kemudian Kami kembalikan dia

lre tempat yang serendah-rendahrrya [neralwJ). (Qs. At-Tiin [95]: 4-5)

Allah SWT lalu menyebutkan alasan dikembalikannya orang

yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah ftepikunan)
dengan firman-Nya, * t:, ):r'1'St(supcya dia tidak mengetahui lagi

6'Lihat Tafsir An-Naisaburi 'ala Hamisy lbnJrir Ath-Thabari (l4l9l).
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yang ditretahuinya) yang pernah diperolehnya, (it, (sesuatu pun) yang

berupa pengetahuan, banyak maupulx sedikit, atau sedikit pengetahuan

jika ii;ir di sini bermakna iriiir (yang diketahui).

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksud pJr ai sini adalah

I (akal). ,

Pendapat lainnya menyebutkan bahwa maksudnya adalah,

supaya dia tidak mengetahui tambatran ilmunya yang telah dicapainya

sebelum itu.

Setelali Allah menerangkan penciptaan manusia dan

perubahan-perubahan usianya, Allah menyebutkan sekilas perihalnya

agar saat itu manusia bisa mengerti, 9;)\ C q. i9 K:":, ,#f:16 @o"

Allah melebihkan sebagian Immu dari sebagian yang lain dalam hal

rezeki),lalu menjadikan kalian berbeda-beda dalam hal rezeki, yang

Allah melapangkan untuk sebagian hamba-Nya hingga menjadikannya

rezeki yang mencukupi ribuan orang, dan menyempitkan untuk

sebagian lain hingga tidak memperoleh mekanan kecuali dengan

meminta-minta kepada orang lain. Semua itu untuk hikmah yang

luhur, yang tidak dapat dijangkau oleh akal para hamba tentang

hakikat sebab-sebabnya. Selain menjadikan keberagaman dalam hal

rezeki di antara para hamba-Nya, Allah juga menjadikan keberagaman

dalam hal akal, ilmu, pemahaman, kekuatan dan kelemahan fisik,

keindahan dan keburukannya, kesehatan, dan hal-hal lainnya.

Pendapat lain menyebutkan batrwa makna ayat ini adalatr,

Allah SWT memberikan kepada para budak apa yang lebih baik

daripada apa yang diberikan kepada para majikan mereka. Ini

berdasarkan firman-Nyu, 'Srr1fr eUU, C, iF 4) "';r\}r' 6.ri 6
(tetapi orang-orang yang dilebihkan [rezekinya itu| tidak mau

memberilmn rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliH).

Maksudnya, tetapi orang'orang yang dilebihkan Allah dengan

kelapangan rezeki daripada yang lain, tidak mau memberikan rezeki
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yang dianugerahkan Allah kepada mereka kepada budak-budak yang

mereka miliki. # (oS* mereka), yakni para majikan dan para budak,

ttiT y .(sama [merasakanJ rezeH itu), yalrcri tidak memberikan

kepada mereka karena mereka sama (merasakannya). Jadi, hrxuf faa'
di sini rffuk menunjukkan kesamaan yang bertingkat, yakni tidak

memberikannya kepada mereka secara sama rata, tapi memberikannya

hanya sebagian kecil.

Ini perumpamaan yang diberikan Allah SWT berkenaan

dengan para penyembah berhala, yakni jika sesembahan kalian itu
tidak sama seperti kalian dan kalian tidak rela itu disamakan, maka

bagaimana bisa kalian menjadikan hamba-Ku disamakan dengan-Ku,

padahal budak kalian itu status kemanusiaan dan kemakhlukannya

sebenarnya sama dengan kalian? Kalian tidak menyamakan

(menyekutukan) budak-budak kalian dengan kalian pada hartakalian,

lalu bagaimana bisa kalian menjadikan sebagian hamba Allah SWT

sebagai sekutu bagi-Nya, lalu kalian menyembatrnya? Atau,

bagaimana bisa kalian menjadikan sebagian maktrluk-Nya seperti para

berhala sebagai sekutu-sekutu bagi-Nya dalam ibadah?

Demikian makna yang dikemukakan oleh Ibnu Jarir. Ini serupa

dengan firman Allatr swr, Klt ( d F JlW'itil & C.;*

Pgi C a 'iuj ,i # (Dia mernbuot prrr*parnaan untuk

lramu dari dirimu sendiri. Apakah ada di antara hambasahcya yang

dimiliki oleh tangan kananmu, sehttu bagimu dalam [memilikiJ rezeki

yang telah kami berikan trepadamu). (Qs. Ar-Ruum [30]: 28).

Pendapat lain menyebutkan bahwa htxuf faa'pada ttjT ,4;i)
(agar merelca sarna [merasakanJ rezeH ifn) bermakna,r! (sehingga).

6:iJ* i{ )41 (Matra rnengapa mereka mengingkari

nikmat Allah) dengan melaktrkan perbuatan sylrik. Nikmat di sini

adalah, Allah SWT jadikan para majikan lebih utama daripada"para

budak. 6-i1J|-aisini dibaca dengan hurufyaa' dan taa'.
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Abu Ubaidah dan Abu Hatim berkata, *Qira'ah ghaibah

(yakni dengan huruf yaa) lebih tepat karena lebih dekat dengan yang

diberitakan. Lagipula, jika ini Bebagai fthithab (yakni dengan huruf

taa) makazhahimyaadalah untuk kaum muslim."

Kalimat tarrya ini bernada pengingkaran, dan hwutfaa'di sini

rurtuk meng-'athaf-kat dengan kalimat yarig diperkirakan, yakni:

'^t:A otlrhl y) 9; jti (mnyekutukan-Nya lalu mengingkari nikmat-

Nya). Maknanya berdasarkan qira'ah lchithab (Vakni dengan huruf

taa) adalah, ptro majikan itu tidak memberikan rezeki mereka kepada

para budak mereka, akan tetapi Akulah yang memberi rezeki kepada

para majikan dan para budak itu. Mereka tidak menganggap bahwa

mereka memberikan sesuatu kepada para budak itu, akan tetapi itu

adalah rezeki-Ku yang Aku salurkan melalui tangan mereka, dan

dalam hal itu mereka semua adalah sulma, tidak ada kelebihan

terhadap para budak mereka. Jadi, yang di-'athf'llal kepadanya yang

muqaddar (diperkirakan) adalah li'l yang sesuai dengan makna ini.

seolalr-olah dikatakan: l, irr, ,Jri'? U; '0fr I (mereka tidak

memahami itu, maka mereka mengingftari nikmat Allah).

Allah SWT lalu menyebutkan perihal lain tentang manusia,

qi\:S;f i {3 $;ft$ (Allah menjadi*an basi tamu istri-isti dari

jenis lrnmu sendiri).

Para mufassir mengatakan bahwa maksudnya adalah kaum

wanita, karena Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam.

Atau maknanya adalatr, menjadi bagi kamu istri-istri dari jenismu

sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, karena suatu jenis akan

merasa tenteram kepada jenisnya sendiri dan akan meftNa asing

kepada jenis lainnya. Dengan ketenteraman ini, yang terjadi antara

laki-laki dengan perempum, teriadilah sebab berkettrunan, dan itulah

maksud pemikatran. Allah berfirman, aoftl iry r4,t;\ u €J Wr
(dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-
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cucu). i:.rLSt adalah bentuk jamak dari Q6. Oikatakan - 'ry- - 'ri'
ftbi fiLL apabila cepat atau cekatan '

Jadi, setiap yang cepat dalam hal pelayanan disebut 3f6'

Abu Ubaid berkata, *itli'Jt adalah pekerjaan dan pelayanan'"

Al Khalil bin Ahmad berkata, o'Menurut orang Arab, i:'fi;St

adalah pelayan. Contohnya adalah ungkapan AI A'sya berikutini:

t)Jb W.uH ;'i:"ariy ^it-G; suJ'.-X?

"Aht bebankan beban'beban berat pada unta Yaman,

Yang para pembantu turut menanggng beban pundakr'rya'*

Al Azhari berkata, "ilidt adalah anaknya anak (yakni cucu)'"

Ini diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas.

Ibnu Mas'ud, Alqamah, Abu Adh-Dhuha" Sa'id bin Jubair, dan

Ibrahim An-Natr*ra'i menyebutkan bahwa A:Jih)t adalah keluarga dari

pihak istri. Contohnya adalah ungkapan penyair beril<ut ini:

ft'# ti {r; A t;+<t' uyiv,* Ll'*
".,1ilist)wtu# q'ei*ffi

,,seandainya nafsulat mematuhiht, niscaya aht meniadi fteluarganya

dari pihak istri yang terhitung banyak

Alran tetapi, itu adalah nafsuyang membanglcang terhadap diriht lagi

memuakkan bagi para besan karena cela dan noda."

Pendapat lain menyebutkan bahwa i:.,;;,St adalatr para besan."

Al Ashma'i berkata, "Maksudnya adalah keluarga dari pihak

istri, seperti anaknya, saudara lelakinya, dan serupanya, serta besan-

besan dari keduanya. Dikatakan 9rr d il Lr^i '7ll danptla (tuIan

berbesan dengan bani frrlan).'
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Pendapat lain menyebutkan batrwa i:i;;st adalatr istri seseorang

dari suami lainnya (suami yang sebelumnya; yakni anak tiri).

Pendapat lain menyebutkan bahwa i:,t;;\ adalah anak-anak

yang melayaninya.

Ada juga yang mengatakan batrwa itu adalah anak-anak yang

meldyani ayatrnya.

Banyak ulama yan gme-rajih-kan pendapat yang menyebutkan

bahwa mereka adalah anaknya anak (yakni cucu), karena Allah SWT

menganugerahkan kepada para hambutlyl puk-anak dan cucu-cucu

dari para istri mereka. Jadi, yang benar,6:JiAJI di-'athf-kankepada igJt
(anak-anak), walaupun maknanja bisa juga: 4 &ttit n e k
ie'6 ,!4j (menjadikan bagimu anak-anak dari istri-istrimu dan

menjadikan pula bagimu para pelayan). Napun pemaknaan ini tidak

menolak kemungkinan bahwa maksud co,jt uaAuf, anak-anak yang

tidak melayani, sedanek* T*sua idir adalatr anak-anak yang

melayani ayah. Atau maksud 3lii'jt hanya anak-anak perempuan. Ini
tidak mengindikasikan bahwa mereka adalah cucu-cucu, kecuali

perkiraan ayatnya: ;:rr, gcSt 'ui q. Itiit 'u € ,yt (dan

menjadikan bagimu anak-anak dari istri-istrimu, dan [menjadikan pula

cucu-cucul dari anak-anak [itu]).

qa$f '& gt;t (dan memberimu rezeki dari yang baik-baik),

yang kamu nikmati. i di sini untuk menunjukkan sebagian, karena

qtSrt grreki dari yang baik-bai[ndakberhimpun kecuali di surga.

Allah SWT lalu menutup ayat ini dengan firman-Nya, ,Mt;\
i.tlsj- @alro mengapakah mereka beriman kepada yang batil). Kata
tanya di sini sebagai pengingkaran yang mencela, dan huruf/aa' di

sini untuk meng-'athf-kan dengan kalimat yang diperkirakan, yakni:

PQu, o?35 ll otk (mereka kutur terhadap Allah, maka
'mengapakatr mereka beriman kepada yang batil)?
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Didahulukamya J!(lt aari /7 menunjukkan bahwa mereka

tidak memiliki keimanan (kepercayaan) kecuali terhadap kebatilan.

Maksud .19Ult uaufah keyakinan mereka mengenai berhala-

berhala mereka, bahwa berhala-berhala itu bisa mendatangkan

manfaat dan mudharat.

Pendapat lain menyebutkan bahwa ,19Ut ai sini maksudnya

adalah apa yang dijadikan indah oleh syetan dalam pandangan

mereka, yaitu pengharaman bahirah, saaibah, dan serupanya.

Jumhur membacanya'bfi, dengan httruf yaa', sedangkan Abu

Bakar membacanya dengan huruf raa'datam bentuk khithab.

frj<- p fi ,*; (Dan mengingkari nihnat Atlah)

maksudnya adalah mengingkari anugerah Allah kepada mereka.

Didahulukannya il3r aan posisi dhamir fasht tyalari pl di tengah

menunjukkan bahwa pengingkaran mereka khusus mengenai itu dan

tidak melebihinya. Ini untuk maksud mubalaghah dan penekanan.

fi g; u I'it\i (Dan merela menyembah selain Allah) di-
'athf-kan kepada 'biK., termasuk cakupan pengingkaran dan celaan

dari Allatr SWT terhadap mereka karena mereka menyembah berhala-

berhala, padahal berhala-berhala itu tidak dapat mendatangkan

manfaat dan mudharat. Oleh karena itu, Altah berfirman, ;{ A#{ 6

W, ,ii;f'| o.iii)i'864(sesuatu yang tidak dapat memberilan rezeki

lrepada mereka sedikit pun dari langit dan bumi).

Al Akhfasy mengatakan bahwa llj sebagai badal (pengganti)

daxi 6).

Al Fara mengatakan bahwa manshub-nya (* adalah karena

diterapkannyu 64 terhadapnya, ymg 6j, aianggap sebagai mashdar

'amil pada({:".

Al Akhfasy menjadikannya sebagai rsrz untuk tt:ijt.
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Pendapat lain menyebutkan batrwa bisa juga sebagai

penegasan kalimat: Afrt Uang tidak dapat), yakni: 'u r*, Atl:i I
giJr 1ya"g tidak dapat memberikan kepemilikan apa pun). Maknanya

yaitu, orang-orang kafir itu menyembah sesembahan-sesembahan

yang dapat memberikan rezeki apa pun kepada mereka.

,i:$9ii3i6r(Dari langit dan bumi) adalah sifat untuk 6jr,

yakni yang berasal dari langit dan bumi.

Dhamir pada i;i"$Jt-{3 @an tidak berhtasa [sedikit iua pun|)

kembali kepada tl. Diungkapkannya dalam bentuk jamak yang berakal

adalah berdasarkan asumsi mereka yang batil [mereka menganggap

berhala-berhala itu berakal]. Faedatr penafian kekuasaan dari mereka,

bdhwa orang yang tidak memiliki sesuatu kadang dapat disifati

dengan kepemilikan dengan berbagai macam cara, karena itu Allah

SWT menerangkan, bahwa berhala-berhala itu tidak memiliki dan

tidak berkuasa.'Pendapat lain menyebutkan bahwa bisa juga dhamir

pada ;UL.V4 (berhtasa) adalah untuk orang-orang kafir, yakni:

orang-orang kafir itu tidak berkuasa sedikit pun kendati pun mereka

itu hidup dan dapat bergerak, lantas bagaimana dengan benda-benda

mati yang tidak memiliki kehidupan dan tidak dapat bergerak sama

sekali.

Allah SWT lalu melarang mereka menyerupakan-Nya dengan

makhlnk-Nyu, ',)(i'li ir'rir$ i$ (mata janganlah kamu mengadakan

sehttu-sehttu bagi Allah), karena yang mengada-adakan sekutu berarti

menyerupakan suatu perihal dengan perihal lainnya, dan suatu kisah

dengan kisatr lainnya.

Az-Zajjaj berkata, "Maksudnya adalah, janganlah kamu

menjadikan tandingan bagi Allah; karena Dia Maha Esa, tidak ada

tandingan-Nya."

. Mereka memang berkata, "Sesungguhnya Tuhan alam semesta

lebih mulia untuk disembah oleh salah seorang dari kita." Jadi, mereka
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bertawassul dengan berhala-berhala dan bintang-bintang, sebagaimana

halnya orang-orang kecil yang melayani para pembesar untuk hadhirat

sang raja, karena para pembesar itu melayani sang raja. Hal itu
dilarang, dan Allah menyebutkan alasan pelarangan itu, 

^1 
itL

(Sesungguhnya Allah) Maha Mengetahui, Dia )t:, (mengetahui)

kewajiban penghambaan kalian, ';tili { ;!;Y $edang lcamu ,fidak

mengetahul) akibat buruk dari menghamba kepada benda-benda itu
dan penjerumusan diri untuk adzab Allah SWT. Atau, sedangkan

kamu tidak mengetatrui sedikit pun tentang itu, dan perbuatanmu itu
hanyalah berasal dari asumsi yang rusak dan bisikan hati nan batil

serta khayalan belaka. Atau, janganlah kamu membuat-buat

perumpamaan bagi Allah, sesungguhnya Allah mengetahui bagaimana

dibuatnya perumpamaan-perumpamaan itu sedangkan kamu tidak

mengetahuinya.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ali, mengenai firman-Nya, f,aj
/i Sii '$,'$- j (dan di antara kamu ada yang ditrembalitran trepada

umur yang paling lemah [piArunfi, dia berkata, "Tujutr. puluh lima
tahun."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, dia berkata,

"Maksudnya adalah U , Oikun).'

Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Al Mundzir, dan

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ikrimah, dia berkata, "Barangsiapa

suka membaca Al Qur'an, maka tidak akan pikun." Atlah berfirman,
(* *.'.4 A;-*'SS@upcya dta tidakmengetahui lagi sesuatu punyang
diketahuinya)."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Thawus, dia berkata,

"Orang yang alim tidak akan pikun."
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Telatr diriwayatkan juga dari Nabi SAW dalam Ash-Shabib

dan lainnya, bahwa beliau memohon perlindunga kepada Allah dar

kepikunan.63

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Ny u, 9i 4 ,* i9 f:r:, i%t {i'(: @an Allah

melebihlran sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeH),

dia berkata, 'oMereka tidak menyekutqkan para budak dan para wanita

mereka dalam harta mereka" lalu bagaimana bisa mereka

menyekuhrkan ha:nba-Ku dengan-Ku dalam kekuasaan-Ku?"

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Mujahid, mengenai ayat ini, dia berkata, "Ini
perumpamaan untuk tuhan-tuhan yang batil dibanding dengan Allatl

SWT."

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

Hatim meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-Nyq JlL fitt
L.>X K-ri;t U {3 (Allah meniadilcan bagi kamu istri:istri dari jenis

lrsmu sendiri), dia berkata, "Allah menciptakan Adam, kemudian

menciptakan istriya darinya."

Diriwayatkan oleh Al Firyabi, Sa'id bin Manshur, Al Bukhari

dalam Tarikh-nya, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Al Hakim, dan dia

menilainya shahih, seria Al Baihaqi dalam Sunan-rtya dari Ibnu

Mas'ud, mengenai firman-Nya, 1{it1 'try, diaberkata, "i:.r7At adalah

Lgtyi(keluarga dari pihak istri [ipar, mertua, dan lain-tain])."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

dia berkata,"i:ti;h adalah ]&(rifterabat; keluarga karena pemikahan

[besan/ipar, mertua, menantu]).')

Keduanya juga meriwayatkan darinya, dia berkata, "337;it

adalah ,ljt Ji:: fijr lanat dan anaknya anak [cucu])."

" Shohih. Al Bukhari (4707) dan An-Nasa'i (81256) dari hadits Anas bin Malik.
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Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan darinya, dia berkata,

"i:ti^lradalatr 4, F.(dnaknya anak [cucu-cucu]).,,

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Hamz.ah, dia berkata: Ibnu

Abbas ditanya mengenai firman-Nya , 739) 0y, aiaberkata, " '43bt'5;
'$ari, Ui (orang yang membantumu berarti telatr melayanimu).

Tidakkah engkau dengar ungpan seorang penyair, i;::'

,Gli d:if hkt;'*a:0 a; k;t;t *
'Para pelayan melayani di sekitarnya, dan memasrahkan telapak

tangan mereka saat lrisis global'."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan darinya, dia
berkata, "i:.rldtadalah anak-anak istri yang bukan darinya [yakni anak

tiri]."

. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadatr, mengenai firman-
Nya, 'ohl- ,#tr\ @atra mengapakah mereka beriman kepada yang
batil), dia berkata, "Maksudnya adalah syirik."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dia berkata,

"Maksudnya adalah syetan. fi *j (dan nilonat Allah), yaitu
Muhammad."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu At Mundzir, dan Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari Qatadatr, mengenai firman-Nya, ultt#j
ifr gi (dan mereka menyembah selain Altah), dia berkata, "Berhala-
berhala yang kamu sembah selain Allah tidak dapat memberi u 6:l
,;r'liS a.iiili (rezeki dari langit dan bumi),tidak pula kebaikan, dan

tidak pula dapat menghidupkan dan membangkitkan kembali yang

telalr mati. Jtillii i, 6,A S$ (maka janganlah lcamu mengadakan

sehttu-sehttu bagi Allah), karena sesungguhnya, Allah adalah Maha
Esa, Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala urusan. Dia tidak

I beranak dan tiada pula diperanakkan, serta tidak ada seorang pun

| 
,*g setara dengan Dia."

I
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Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firmair Allah SWT, tj-f'*
Jffrrt jy @atra janganlah kamu mengadakan sekutu-sehttu bagi
Allah), dia berkata, "Maksudnya adalah, mereka meqjadi berhala-

berhala sebagai sekutu-sekutu bagi Alah. Allah berkata, 'Janganlah

kalian menjadikan selainku tuhan-tuhan bersama-Ku, karena

sesungguhnya tidak ada tuhan selain Aku'."

Vifi33 it xytt" ,rr{$:1
7\t 33 Z F;. t \H, g-_ r, &'i3 L7Lb,
-\3fr i;9, {i ril q,g, @'r$4r{ "&: S

s'q;;cl ir3; it34 i5 r-.j, l& 3*is H
yte & 33'J.I1$YU- J5 ;,si.4 f^';hr;(.

$ A:.ti $uS""r$t3 o. iiln fi E /o)
t#

fi6 @ 3* ra :P&fr af{A'; j, A {

"A*{5,ry, eLtH $t|:iK;-v ;\z)t * -z *#
-z).)<9hL

'#t<'s{,q6A;{W
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,.Altah membuat perumpanuutn dengan seorang hambasahaya yang

dimilikiyangtidakdapatbertindakterhadapsesuatupundan
seofangyangKamiberirezekiyangbaikdariKami,lalud.ia

menafkahkan sebagian dari reZeki itu secara sembuiyi dan secara

terang-terangun. Adakah mercha itu sama? segala puii hanya bagi

Auah. Tetapi kebanyakan ntereka tidah mengetahul Dan Allah

memb uat (pula) perwnpamoan : 
.D 

ua orang lelaki yang s eq rang

bisu, tidak dapat"betbual sesuatu pun dan dia meniadi beban 'atas

penanggungnla, ke mma saia dia disutuh oleh penanggungnya itu'

dia tidak dapat mendatangkan suatu kebaiikan pun. samakah orang

itu dengan ofang yang menyuruh befbuat keadilan, dan dia berada

pula di atos jalan yang lurus? Dan kepunyaan Alla:hlah segala apa

yanq tersembunyi di tangit dan di buml Tidak adalah keiadian

Kiarrrat itu, melainkan seperti sekeiup mata dtau lebih cepat (lagi),

sesungguhnya Atlah Maha Kuosa atas segala sesuatu Dan Allah

mengeluarkan kamu dariperut ibumu dalam keadaan tidak

mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran,

penglihatan dan hati, agar kamu betsyukur. Tidakkah mereka

memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di

angkasa bebas. Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

(kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang beriman'"

(Qs. An-NaH t16l: 7s'79)

ii fri C.* @Uah membuat perumpamaan). Setelah Allatl

mengatakan, ');r, 
^1 

irL (Sesunggufutya Allah mengetahui), yakni

mengetafuui segala pengetahuan, terrrasuk diantaranya mengetatrui

bagaimana membuat perumpamaan, sedangkan kamu tidak

mengetatrui.
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Allah SWT memberitatru mereka bagaimana membuat
perumpamaarr, Si frfi C.; (Allah membtnt perumpamaan), yalai
menyebutkan sesuatu yang dijadikan petunjuk mengenai kejelasan
perihal di sisi Yang Maha Pencipta SWT, dan menjelaskan bagaimana

mereka menjadikan berhala-berhala sebagai sekutu bagi-Nya. Allah
lalu menyebutkan itu dengan fimran-Nya, (fr1* (dengan seorang
hambasahaya yang dimiliki). Penrmpamaan sebenarnya adalah

mengenai perihal hambasahaya yang dimiliki dan tidak mampu

bertindak apa-apa. Jadi, kalimat, t6 eF ,i i $:1 t!.{,o (dengan

seorang hambasahaya yang dimiliH yang tidak dapat bertindak
terhadap sesuatu pun) sebagu pqnafsiran iii a"" sebagai badal-nya
(penggantinya).

Disifatinya dengan $1 (yang dimiliH) adalah karena

hambasahaya dan orang merdeka sama-sama sebagai hamba Allah
SWT, dan disifatinya dengan ,;' it, 3+1;i Uang dimitiki yang tidak
dapat bertindak terhadap sesuatu pun), karena budak mukatab [yang
mengadakan perjanjian merdeka dengan majikannyal dan budak yang

mendapat izin dapat melalerkan sebagian tindal@n. Jadi, penyifatan ini
ru:tuk memb edakan keduarrya.

i-A|fr ;ij @an seorang yang Kami beri rezeki). i,, di sini
sebagai maushul, dan di- 'athf-h,nkepada l!;ir", ya}lri: i3itqr, J (a*
orang yang Kami beri rezeki). L<Ari Kami) yakni dari pihak Kami.
(Gb) (rezeH yang baik)yaituorang-oraog merdeka yang memiliki
harta secara penuh dan berhak menggunakan harta mereka semau

mereka.

Maksud "rezeki yang baik" adalah rezeki yang dipandang baik
dalam pandangan manusia karena merupakan rcz.eki yang banyak,

yang mencakup hal-hal berharga dan menyenangkan bagi orang yang

memandangrya.
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Huruf faa' pada kalimat, ii U 'ti3 ltatu dia menaflmhkan

sebagian dari rezeW ifz) berfungsi untuk mengurutkan penafkahan

(pengunaan harta; yakni ',*f kepada rez-eki (yakni $:), yaitu

menafkahkan dari rezekinya untuk hal-hal yang baik dan

membelanjakan darinya untuk kebaikan serta hal-hal yang ma'ruf.

Manshub-nya 1fi-{2 fu lsecara sembunyi dan secara terang-

terangan) karena sebagai haal fteterangari kondisi), yakni

menafkahkan darinya dalam kondisi sembunyi-sembunyi dan dalam

kondisi terang-terangan. Maksudnya adalah keterangan tentang

keumuman waktu-waktu penggunaan. Didahulukannya sembunyi-

sembunyi daripada terang-terangan mengindikasikan keutamaarurya

daripada terang-terangan, dan pahalanya pun lebih besar.

Pendapat lain menyebutkan batrwa s;, pada igi i: @an

seorang yang Kami beri rezeW) adalatr maushuf (yang disifati), jadi

seakan-akan dikatakan, i'Dan orang merdeka yang Kami beri rezeki,"

sehingga geirama dengan lafaztr t5$ (hambasahaya).

<rfr Si (adakah merela itu sama?) maksudnya adalah,

orang merdeka dan hanrbasahaya yang disifati dengan sifat-sifat

tersebut.

Bentuk dhamir di sini karena peran gr, sebab itu merupakan

ism mubhan (sebutan yang tidak diketahui seca^ra pasti) yang satu,

dua, dan jamak, serta mudzakkar darrmu'annats-nya sama.

Pendapat lain menyebutkan bahwa yang dimaksud disini

adalah hambasahaya dan isim maushul yang ada merupakan ungkapan

tentang kemerdekaan dan jenisnya, yakni, yang disifati dengan sifat-

sifat itu dari keduajenis tersebut.

Kalimat tarrya tersebut bernada pengingkaran, yakni adakah

sama hambasahaya dengan oftmg merdeka yang disifati dengan sifat-

sifat itu, sementara keduanya sama-sama makhluk Allah SWT sebagai
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manusia? Sebagaimana diketahui, mereka tidaklah sama dalam

pandangan mereka, lalu bagaimana bisa mereka menjadikan bagi

Allah sekutu-sekutu yang tidak dapat mendatangkan mudharat dan

manfaat, serta menjadikan sekutu-sekutu memiliki hak untuk

disembah disamping Allah SWT?

Inti maknanya yaitu, tidaklah sama antara hambasahaya yarLg

dimiliki, yang tidak berkuasa atas urusan apa pun, dengan seorang

merdeka yang dapat secaxa leluasa menafkahkairezeki, maka tidaklah

sama antara Tuhan Yang Maha Pencipta lagi Maha Pemberi Rezeki

dengan berhala-berhala yang kalian sembatr itu, yang tidak dapat

melihat dan mendengar, serta tidak dapat mendatangkan mudharat dan

manfaat.

Pendapat lain menyebutkan batrwa yang dimaksud dengan

hambasahaya yang dimiliki padaayattersebut adalah orang kafir yang

diharamkan menaati Allah dan menyembatr-Nya, sedangkan yang lain

adalah orang beriman. Intinya, keduanya tidaklah sama derajat dan

kemuliaannya.

Pendapat lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan

hambasahaya adalah berhala, dan yang kedua adalah penyembah

berhala. Keduanya tidaklah sama dalam hal kemampuan bertindak,

karena yang pertama adalah benda mati, sedangkan yang kedua adalah

benda hidup, yaitu manusia.

b 33;t lsegala puii hanya bagi Atlah), yakni iji iu '*Ai'

(segala puji hanya bagi Allatr), karena Dialah yang memberi nikmat,

tidak ada seorang hamba pun yang mempunyai hak untuk itu, maka

bagaimana bisa berhata-berhala mempunyai peran dalam hal ittr, dan

tentunya tidak juga dapat memberikan nikmat, baik secara langsung

maupun dengan perantara.
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Pendapat lain menyebutkan bahwa maksudnya adalah, segala

puji bagi Altah atas semua yang telah dianugerahkan kepada para

wali-Nya yang berupa nikmat tauhid.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksudnya adalah,

katakanlah, "segala puji hanya bagi Allah." Khithab ini bisa trntuk

Muhammad SAW, atau bisa juga untuk setiap orang yang dianugerahi

rezeki yang baik oleh Allatr.

Pendapat lain menyebutkan bahwa selah Allah menyebutkan

penrmpamaan yang sesuai dengan tujuan lagi menyingkap

maksudnya, Allah pun mengatakarq ;r 1fr $egala puii hanya bagi

Allah),yakni atas kuatrya huiiah ini.

i;1:4 { ;iHt .il (tetapi kebanyakan mereka tidak

mengetahui) yakni, tidak mengetahui hal itu sehingga mereka

menyembah Dzat yang berhak disembalU mengetahui Dzat yar;.g

memberikan nikmat-nikmat yang besar kepada mereka. Dinafikannya

pengetahuan ini dari mereka bisa karena stahrs mereka tidak

mengetahui ini sama dengan tidak memahami apa yang diwajibkan

atas mereka, at4u karena mereka meninggalkan kebenaran lantaran

pembangkangan mereka kendati mereka mengetahui itu, sehingga

mereka sama seperti orang yang tidak mengetahuinya.

Dikhususkannya "kebanyakan" dengan menafikan ilmu (yakni

tidak mengetatrui) bisa berarti memalcsudkan semua manusia, dan

kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik. Atau, penyebutan

kebanyakan itu memaksudkan semuanya, atau maksudnya adalah

kebanyakan orang musyrik, karena di antara mereka ada yang

mengetahui namun tidak mengamalkan sesuai dengan yang

diketahuinya.

Allah SWT lalu menyebutkan perumpamaan kedua tentang

Diri-Nya yang melimpahkan nikmat-nikmat duniawi dan agama

kepada para hanrbffiyo, dan perumpamaan tentang berhala-berhala
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sebagai benda mati yang tidak dapat mendatangkan mudharat dan

manfaat, \t 5fr €;t (dan Atlah membuat [putal perurnpamaan),

yakni perumpamaan lainnya yang lebih jelas daripada sebelumnya.

Lafazh 6!t (dua orang lelalci) sebagai badat (pengganti) dan

penafsiran dari {i *"\ &.\i adalah gagap yang para}r.

Ada juga yang mengatakan balnva piili adatatr bisu.

Tsa'lab meriwayatkan dari Ibnu Al A'rabi, bahwa ptiadalah
yang tidak dapat mendengar dan melihat (tuli dan buta).

Allah kemudian menyifati i.3lili a."gan firman-Nya,,& 3+5.$

rG Gta* dapat berbuat sesuatu pun) yang berkaitan dengan

dirinya atau orang lain lantaran tidak paham dan tidak mampu

berbicara.

Makna 'a,'f if 34 (beban atas penanggungnya) adalah

beban berat bagr walinya, kerabatnya, dan keluarganya yang

menanggung urusannya serta kesulitan saudara-saudaranya. Anak
yatim kadang disebut 34 karena menjadi beban bagi yang

menanggungrya. Contohnya adalah ungkapan penyair berikut ini:

*.r* *.,pt i*; ors r;y *Q *,PtJu.r.Jfl
"Alat menguhtr harta beban sebelum masa mudanya, dan ternyata

besarnya beban itu tidak terlalu berat."

Di sini terkandung keterangan tentang ketidakmampuannya

memenuhi kemaslahatan dirinya setelatr menyebutkan

ketidakmampuannya terhadap apa pun secaxa mutlak.

Allah talu menyifatinya dengan sifat keemp ut, +\5 "^#.Gl
i* f*, mana saia dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak

dapat mendatangkan suatu kcbajilwn pun), yakni bila diarahkan ke

suatu aratr, maka sama sekali tidak akan mendatangkan kebaikan,

karena dia tidak patmm dan tidak dapat memikirkan apa yarLg
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dikatakan kepadanya, serta tidak memungkinkannya untuk berkata-

kafa.

Yatrya bin Wutsab nlembacanya '&j- 6i;f aalar-n benttrk bina'
lil majhul.

Ibnu Mas'ud membacany a &7 r;6J adam bentuk madhi.

i "i+ i7 (samatrah orang itu) pada dirinya dengan sifat-

sifat yang disandangnya itu, )f:\ ?t- di2 (dengan orang yang

menyuruh berbuat lceadilan), yakni menyunrtr manusia berbuat adil,

disamping dia sendiri dapat berkata-kata mewakili dirinya dengan

mengatakan apa yang ingin dikatakan dan dipahaminya, serta mampu

melakukan berbagai l-1. 33 (dan dia), yakni dirinya, ,+J tte iY
(berada pula di atas jalan yang lurus), di atas agama yang lurus dan

norma yang benar, tidak ada kecondongan ke salah satu sisi yang

berlebihan atau yang sangat kr:rang, menutupi sifat-sifat yang pertama

dengan kedua sifat terakhir ini, karena inti sifat-sifat pertama adalah

tidak meng-hak-i sesuatu, dan inti sifat lainnya berhak dengan hak

yang sempuma. Maksudny4 dijadikan dalil tidak adanya kesamaan

antara kedua hal tersebut untuk tidak adanya kesamaan antara Allah
SWT dengarL apa-apayang dijadikan sebagai sekwu-Nya.

Setelatr Allah SWT menyebutkan kedua perumpamaan itu,

Allah -"rn,r.|i Diri-Nya, o$ts o.{.ri7.fl {i $j (dan kepunyaan

Allahlah segala apa yang tersembunyi di langit dan di bum), yakni

itu khusus bagi Allah, tidak disertai oleh selain-Nya. Maksudnya,

Allah mengetahui segala sesuatu, batrkan segala hal yang di langit dan

di bumi yang tidak diketahui oleh para hamba. Atau, yang dimaksud

dengan kegaiban langit dan bumi adalah Hari Kiamat, karena

pengetahuan tentang itu tidak diketahui oleh para hamba. Makna
peng-idhafaft-an kepada langit dan bumi adalah keterkaitan dengan

keduanya. Ini sebagai celaan dan teguran bagi. orang-orang.musyrik,

bahwa ibadah itu hanyalah hak Dzat yang memiliki sifat ini, bukan
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milik sesuatu yang bodoh diln lemah, tidak dapat mendatangkan

mudharat dan manfaat, serta tidak mengetahui pengetahuan apa pun.

filAi 5U'-, (tidak adalah kejadian Kiamat irn) merupakan

kejadian gaib terbesax yang pengetahuannya khusus pada Allah SWT,

# q{Jy@elainkan seperti setreiap mata).

ililr uaaun mefihat secaxa selintas, yang dalam pandangan

mata itu memenuhi beberapa saat dimana mata melihat obyek yang

dilihat dan waktu dapat dibagi-bagi. Oleh karena itu, Allah
mengatakan, i il (atau itu), yatai kejadiannya. {,-'1 (tebih cepat

\agt).Ini bukan bentuk mubalaghaft (ungkapan yang berlebihan), tapi
yang sebenarnya, karena masa antara lhithab dengan terjadinya

Kiamat sangatlah terbatas, diantaranya ialatr hingga masa yang tidak
ada akhirnya, padahal tidak ada penisbatan kepada penghabisan yang

tidak ada habisnya. Atau dikatakan bahwa saat Kiamat tibq dan pasti

akan terjadi, maka kedekatan terjadinya seperti sekejap mata.

Az-Zajjaj berkata, "Tidak memaksudkan bahwa Kiamat itu
datang dalam sekejap mata, tapi penyifatan cepatnya ketetapan

tentang kedatangannya, karena jika Allah mengatakan urtuk segala

sesuatu, 'Jadilatr', maka sesuatu itu ptrn langsung jadi."

Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya adqlatr, kiamat

di sisi Allah adalah demikian, walaupun menurut para makhluk
sifatnya tidak demikian. Ini seperti firman Allah SWT, @r:+fri;-#y
{; i;fi (Sesungguhrrya mereka memandang silcsaan itu jauh

[mustahilJ. Sedangkan Karni memandangnya dekat [pasti terjadiJ).
(Qs. Al Ma'aarij l70l:6-7).

Lafazh ,1 pada {A '; J lotm lebih cepat fia7l) bukan

berarti ragu, tapi penggambaran. Ada juga yang mengatakan bahwa

maksudnya adalah keraguan bagi yang di-l,rhithab. Ada juga yang

mengatakan bahwa itu sama dengan..h @atrkan).
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3.# ,tl, :P i{" frfr $y(sesungsuhnya Allah Maha Kuasa

atas segala sesuatu), dan datangnya Kiamat dengan cepat termasuk

dalam kekuasaan-Nya.

Allah SWT lalu menyebutkan perihal lainnya tentang manusia

yang menuqjukkan tingginya kekuasaari Allah dan belas kasih-Nya,

ti' 6Ai { '&dA ,fi U &/A )i$ ldan Attah mengetuarttan

lramu dari perut ibumu dalam keadaan tidakmengetahui sesuatu pun).

Ini di- 'athf-kandengan f-.$'Kr|it'i {l J1i5i5 (Allah meniadikan

bagi lramu .istri-istri dari ienis lamu sendiri), yang rangkaian

dengannya merupakan paduan datil-dalil tauhid. Maksudnya,

mengeluarkanmu dari perut ibumu sebagai bayi yang tidak

mengetahui apa pun.

(";, <;:\f { (dalarn keadaan tidak mengetahui sesuatu pun)

berada pada posisi nashab sebagai haal (ketemngan kondisi).

Pendapat lain menyebutkan

keadaan tidak mengetahui apa pun

darimu.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya adalah, dalam

keadaan tidak mengetatrui apa pun yang telah ditetapkan bagimu yang

berupa kebahagiaan dan kesengsaftuut. Pendapat

lain menyebutkan bahwa maknanya adalatr, dalam keadaan

tidak mengetahui apa pun tentang kemanfaatanmu.

Pemaknaan yang lebih tepat adalah pemaknaan umum, karena

ayat ini mencakup makna-makna tersebut dan makna-makna lainnya

berdasarkan keumuman lafazhnya,karena latazh (ii lsesuatu) adalah

lafar/n nakirahyang berada dalam redaksi penafian.

Al A'masy, Ibnu Wutsab, dan Hamzah membac anya'fi(!.,
dengan kasrah pada hwuf hanuoh dan miim di sini. Juga pada suratr

An-Nuur, Az-Zuimar, dan An-Najm.

batrwa artinya adalah, dalam

perjanjian yang telah diambil
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Al Kisa'i membacanya dengan kasrah pada huruf hamzah dart

fathah pada huruf miim.

Ulama lainnya membacanya dengan dhammah pada huruf
hamzah danfathah pada huruf miim.

;".5\il5 #rtt '9, F |g (dan Dia memberi kamu

pendengaran, penglihatan dan hati) maksudnya adalah memberikan

hal-hal tersebut kepadamu. Katimat ini di- 'athf-kan dengan F:A
(rnengeluarlcanmu), dan ini tidak menunjukkan dibelakangkannya

,1&jr irri daripada Ltlili, karena huruf wqu ini sebagai partikel
penggabung. Maknanya adalah, memberikan kepadarnu hat-hal ini
agar dengan itu kamu dapat mencapai pengetatruan yang sebelumnya

tidak ada padamu ketika karnu dikeluarkan dari perut ibumu, dan

dengan konsekuensi pengetatruan itu kamu dapat mensyukuri Pemberi

nikmat, menyembah-Nya, dan melaksanakan hak-hak-Nya.

Latazh i$tr uaauf, bentuk jarnak aari ir3i, yaitu pertengatran

hati, seperti posisi jantung di dada.

Telatr kami paparkan alasan penggunaan kata tunggal pada

latazh '9, (pendengaran) dan latazh jarnak untuk lt;erli
(penglihalan) aan 64iti Gati), bahwa benhrk tunggal pada lafazh

[jiti (pendengaran) adalah karena asalnya sebagai mashdar yang bisa

berarti sedikit dan bisa juga banyak.

<,'i3i'{.1;l 1og* kamu bersyhtr) maksudnya adala}r, agar

kamu menggunakan semua alat itu sesuai dengan untuk apa itu
diciptakan. Jadi, saat itulah kamu kadar apa-apa yang

Allah anugerahkan kepadamu sehingga kamu mensyukurinya. Atau,
penggunaannya itu sendiri adalah bentuk kesyukuran.

Allah SWT lalu menyebutkan bukti lainnya yang

menunjukkan kesempurnaan kekuasaan-Ny4 *#, fil Jtt:; ltl
(tidaklrah mereka memperhatikon bwwg-bwung yang dimudahkan
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terbang), yakni, tidakkah mereka memperhatikan burung-burung itu

dalam keadaan ditundukkan, yakni dimudahkan untuk terbang dengan

sayap, dengan segala faktor yang telah Allah ciptakan untuknya agar

dapat terbang, seperti ringannya unsur udara, pengilhamannya untuk

merentangkan sayap dan mengepakkannya, sebagaimana yang

dilalarkan orang yang berenang di afu.

SZtl * j (di angkasa bebas) maksudnya adalah di udara

yang jauh dari tanah yang disebut ketinggian. Di'idhafah'katnya

kepada ;Z)l adalah karena berada di sisi-sisinya.

",k:-U (tidak ada yang menahanrrya)di angkasa bebas itu i1
'fi lsetain daripada Allah) dengan kekuaBaan-Nya yarrg luar biasa,

karena beratnya tubuh dan elastisnya udara menahan dari

kejatuhannya, sebab burung-burung itu tidak bergantung kepada

sesuatu pun di atasnya dan tidak bertopang kepada apa pun di

bawahnya.

Yahya bin Wutsab, Al A'masy, Ibnu Amir, Hamzah, dan

Ya'qub membacany u VJ jl,dengan huruf taa' dalambentuk khithab

(bentuk redaksi untuk orang kedua). Qira'ah ini dipilih oleh Abu

Ubaid.

Ulama lainnya membacanya dengan huruf yaa'.

,d "ryt 4lylesungguhnya pada yang demiHan itu benar-

benar terdapat tandalanda [kebesaran Tuhan) maksudnya adalah

pada penundukan dengan sifat itu terdapat tanda-tanda yang jelas

menunjukkan keesaan dan kekuasaan Allah yang luar biasa.

<ri:i ;lit{tasr orang-orang yang beriman) kepada Allatr

SWT dan syariat-syariat.yarg dibawakan oleh para rasul-Nya yang

telah Allah tetapkan.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nya, (b tt* )e Xfr C.; (Allah membuat
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perumpamaan dengan seorang hambasahaya yang dimitih), dia
berkata, "Maksudnya adalah orang kafu. Dia tidak dapat memberikan

suatu infak pada jalan Allah. (G6iL'^!i33;lj @an seorang yang
Kami beri rezeki yang baik), yakni orang yang beriman, dan ini
perumpamaan tentang infak.'

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi
Hatim juga meriwayatkan serupa itu darinya dengan ungkapan yang

lebih panjang dari itu.

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari Mujahid, mengenai ayat ini dan firman-Nya,

'4 T3fr qgJ $ii lperumpamaan: Dua orang lelaki, yang

seorang bisu), dia berkata, "Semua ini adalatr perumpamaan tentang

Tuhan yang Haq, dan semua yang kalian sembah. selain-Nya adalah

batil."

Ibnu A1 Mundzir meriwayatkan dari jalur Ibnu Jtraij, dari Ibnu
Abbas, dia berkata, "Pada perumpamaan pertama, yakni dengan

tuhan-tuhan yang tidak dapat memberikan manfaat dan mudharat,

serta tidak mampu melalarkan apa pun yang mendatangkan manfaat.

S-6) fuf, U1i3 LLtrq'^lii3 ;jj (dan seorans yang Kami
beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari
rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan), yakni secara

sembunyi dan terang-terangan karena A[ah."

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih, dan Ibnu Asakir
meriwayatkan darinya, dia berkata: Ayat iru: $11 \!^i iij'ifr 3.;,
(Allah membuat perurnpamaan dengan seorang hambasahaya yang

dimiliki) diturunkan berkenaan dengan seorang lelaki Quraisy dan

Abdah bin Hisyam bin Amr, yang menafkahkan hartanya secaxa

sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Juga berkenaan dengan

Abdah Abi Al Jatza,yang tidak melalankan demikian.
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Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan darinya,

mengenai firman-Nyq '4\3fr ;W {t$fi A3) (dan Attah

membuat fpulal perumpamaan: Dua orang lelaki, yang seorang

bisu), dia berkata, "Maksudnya adalatr o1*g bisu yang kafir, yang

tidak berguna bagi majikannya. J.i3\ ?U- $ (dengan orang yang

menyuruh berbuat kcadilan), yakni orang yang beriman. Ini

perumpamaan mengenai perbuatan. "

Ibnu Jarir,' Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu

Mardawaih, dan Ibnu Asakir juga meriwayatkan darinya, dia berkata,
..Ayat, 6g jfififr €i, (dan Altah membuat [pulal Berurnpamaan:

Dua orang lelalci) diturunkan berkenaan dengan Utsman bin Affan

dan budaknya yang kafir, yaitu Usaid bin Abi Al Aish, dia membenci

Islam, sementara Utsman memberinya nafl<ah, memberinya pekerjaan,

dan mencukupi keperluannya. Sedanglan yang lainnya tidak memberi

nafkah dan tidak pula sikap baik. Ayat ini lalu turun berkenaan dengan

kedua orang tersebut."

Ibnu Sa'd, Ibnu Abi Syaibalu,Al B*haxi dalam Tarildt'nya,

Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih, dan Adh-Dhiya dalam Al
Mukhtarah juga meriwayatkan darinya, mengenai firman-Nya, 63
)fS\'fi ldtngon orang yang menwruh berbuat treaditan), diu

berkata,."Maksudnya adalah Utsman bin Affan."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan

darinya, mengenai firman-Nya, IZ: (beban), dia berkata, "i3t
adalatr keluarga. Apabila mereka bepergian, mereka membawa serta

keluarga dengan menggunakan unta jinak, serta menugaskan beberapa

orang yang menuntunnya dan mengendalikannya agar mereka tidak

jatutr. Itulah kesulitan, tanggrrngan" dan beban bagi mereku. ,s#,9
,i* +t*.li'i371:ltyt ;S j @amakah orans itu dengan orans

yang menryruh berbuat keadilan, dan dia berada pula di atas ialan
yang lurus?) maksudnya adalah dirinya."
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Ab&mazzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Qatadah, mengenai finnan-Nya, $y gAei $US
,2yt E$ {ttao* adalah keiadian Kiamat itu, melainkan seperti

selrcjap mata), dia berkata, "Allah cukup berkata 'Jadilah', maka

langsung terjadi dalam sekejap mata, {J '; ;1otou lebih cepat

ttasu. Jadi, Kiamat itu seperti sekejap mata atau lebih cepat dari itu."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, mengenai

firman-Ny a" '&16 ,fiU#A& @an Allah mengeluarkan kamu

dari perut ibumu), dia berkata, "Maksudnya adalah dari rahim."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah,

mengenai firman-Nya, 5a4tl -f, i (di angkasa bebas), dia berkata,
*Maksudnya adalah di tengah-tengatr langit."
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$Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat
tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-
kemah) dari kulit binatang ternakyang kamu'merasa ringan
(membawa)nya di waktu hamu berjalan dan di waktu kamu

bermukim" dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta
dan bulu kambing alat-alatrumah tangga dan perhiasan (yang
kamu pakai) sampai waktu (tertentu). Dan Allah menjadikan

bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia
jadikan bagimu teipataempat finggal di gunung-gunang, dan Dia

jadikan bagimu pakaian yang memeliharumu dari panas dan
pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan.
Demikianlah Altah menyempurnakan nikmat-Nya otasmu agar
kamu berserah diri (kepada-Nya). Jika mereka tetap berpaling,

maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atasmu
(Muhammad) hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan

terang. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka
mengingkarinya dan kebanyakan mereka adalah orang-otang yang

kalir." (Qs. An-NaLI [16]: 80-33)

lJ jG {itt, (dan Altah menjadikan bagimu) di-,athf-ksrl
dengan kalimat yang telatr disebutkan sebelumnya mengenai manusia
dan penyebutan nikmat-nikmat Allah kepada manusia.

$Ut adplah mashdar yang bisa menyifati kata tunggal dan
jarnak. Kata ini bermakna lil3 (tempat tinggal), yakni kamu
bertempat tinggal padanya dan tubuh kamu aman dari gerakan. Ini
adalah nikmat Allah, karena jika Allah swr menghendaki, bisa saja
Allah menciptakan hamba dalam keadaan terus b'ergerak seperti
planet dan bila berkehendak, bisa juga Allatr menciptakannya tetap
diam tanpa gerak, seperti bumi.
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$. #tli ,j* n K 'SA (dan Dia menjadikan bagi kamu

rumah-rumah fircmah-kemahJ dari fulit bittotang ternak). Setelah

Allah SWT menyebutkan rumah-rumah di perkotaan sebagai tempat

tinggal untuk jangka waktu lamq Allah lalu menyebutkan rumatr-

rumah di pedalaman dan yang berpindah-pindah, bahwa Dia
menciptakan pula untukmu tempat-tempat tinggat dari kulit binatang

yang dijadikan kemah-kemah dan tenda-tenda sebagai tempat tinggal.

6j'# Oang kannu merasa ringan fmembowaJrrya) dalam

perjalanan dan sebagainya. Oleh karena itu, Allah mengatakan, ii-'g (di waldu lcamu berjalan).

iifur a"nganfathah atau suhtn pada huruf 'ain, dart dibaca

dengan kedua harakat ini. Artinyao perjalanan kaum pedalaman yang

nomaden (berpindatr-pindah'dari satu tempat ke tempat lainnya).

Contohnya adalah ungkapan Antarah berikut ini:

*ti irit&,s;) 3; *";'ur{t}1b
*Telah berangkat mereka yang memisahkan diri yang kunantikan, dan

b e r ke I i ar anny a b urung gagak b e I ong (hit am put ih) ."

Latazh ;!,1 r irgu berarti tt *, (sekedup).

6114,6jiiy 6r6fr Q55' fi @an [dijaditran-Nya putal dari
bulu do.mba, bulu unta dan bulu kombing alat-alat rumah tangga) di-
'athf-kandengan 'S3i (nenjadikan), yakni gcfti Otltt u & ,Wi
\&lt 6$li (dan menjadikan pula rmtulcnru bulu-bulu bintang

ternak, buiu domba, bulu unta, dan bulu kambing). iCti @inatang
ternak) ini mencakup unta, sapi, dan tembing, sebagaimana telah

dikemtrkakan

Utl,\i adal* bulu dombq j6liadalah bulu unta, dan ]r;S!i
adalah bulu kambing, jadi masih termasuk jenis domba. Penyebutan

ketiga jenis ini menunjukkan Ueragamnya -asing-masing jenis yang

tiga ini, yakni r:nta dan duajenis kambing.
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Ltfti uaaun perlatan rumah tangga. Asal maknanya banyak

dan berhimpun, contohnyu, L;j !3 yang artinya rambut yang lebal
' 

Seorang penyair berkata:

S{t,^tr aiiSt f U ?v 3-l's.st j::;L|:)

'oDan cabang yang menghiasi inti yang hitam pekat, lebat slperti
tandan lwrma yang rindang."

Al Khalil berkata, " 6fi yakni digabungkan sebagiarurya kepada

sebagian lainnya, dari L( yang artinya memperbanyak."

A1 Farra berkata, "Tidak ada bentuk funggalnya."

il,,.ir aaAan yang digunakan untuk bersenang-senang, berupa

berbagai micam kesenangan

Berdasarkan pendapat Abu Zaid Al Anshari yang menyatakan

balrwa Ldli adalah semua hart:- yaitu unta, kambing, budak
(hambasatraya), dan peralatan rumah tanggas maka di-'athaf-h,anrrya

L6jr t puau L61i adalah bentuk 'athf yang khusus kepada yang

umum.

Pendapat lain menyebutkan batrwa Ldti adalatr apa yang

diusahakan orang dan yang digunakannya, berupa tutup dan alas.

Sedangkan Lfti adalatr yang dihamparkan di rumah dan sebagai

hiasannya.

Makna * 6L gampai waldu ftertentuJ) adalatr hingga

meninggalkan tempatnu, atau hingga rusak dan usang, atau hingga

mati, atau hingga Kiarnat.

Setelah manusia tidak lagi mempunyai tenda atau bangunan

unfuk berteduh karena kemiskinan, atau karena sebab lain, maka dia
memerlukan pohon atau dinding atau awan dan sebagainya untuk

berteduh. Allah mengingatkan itu dengan berfirman, lr;< GfrY-,
ilt 3, (dan Atlah menjadikan bagimu tempatt bernaung dari apa'
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yang telah Dia ciptakan), yakni apa-apa yang dapat kamu jadikan

untuk berteduh, seperti yang telah disebutkan

Kesimpulannya, naungan tersebut mencakup segala sesuatu

yang bisa menaungi.

Dikarenakan musafir memerlukan tempat untuk singgah, atau

sesuatu untuk melindunginya dari panas dan dingin, maka Allatl

mengingatkan itu dengan firman-Nya, t'U )U;,f i K 'J1;)
(dan Dia jaditran baginu tempat'tempat tinggal di gunung-gunung),

bentuk jarnak duno6, yaitu tempat berlindung dari hujan, dan di sini

berarti gua di pegunungan. Allah SWT menjadikan banyak sekali gua-

gua untuk para makhluk agar mereka dapat berlindung di dalamnya

serta menjaga diri di dalamnya dari makhluk lainnya.

',hy {3 fft (dan Dia iadittan bagimu pakaian) adalah

bentuk jarnak dari Jqlr, yaitu gamis atau pakaian yang terbuat dari

wool, kapas, rami, dan sebagainYa.

Az-Zajjaj berkata, "setiap yang engkau kenakan disebut
'lrn ,,
ov-,*'

Makna 'j:ft 'rL+i; (yang'memeliharamu dari panas) adalafi

mencegahmu dari bahaya panasi. Dil<*rususkannya penyebutan panas

dan tidak disebutkannya dingin adalah karena penyebutan salah satu

dari dua hal yang saling berlawanan sudah mencukupi penyebutari

yang lainnya, sebab yang dapat melindungi dari panas juga dapat

melindungi dari dingin. Alasan pengkhususan penyebutan panas

adalah, pemeliharaan darinya lebih penting bagi mereka daripada

pemeliharaan dari dingin karena faktor dominasi panas di negeri

mereka.

'4 K-i Jryt (dan palcaian [baiu besiJ yang

memelihara lcamu dalam peperangan) maksudnya adalah baju besi

(baju perang) dan tameng yang dapat melindungi merka dari tusukan,
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pukulan, lontaran (tombak atau panah), dan tikaman. Maknanya

adalatr, pakaian itu melindungi mereka dari bahaya yang ditimbulkan

oleh sebagian lainnya dalam peperangan

'P4; fr:4 1i itiK gemikianlah Atlah menyempurnakan

nilonat-Nya atasmu) maksudnya adalah, seperti penyempurnaan itulah

Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu,.karena Allah SWT telah

menganugerahkan kepada para hamba-Nya berbagai macam nikmat

yang disebutkan di sini dan di tempat lainnya, danitulahfadhilah darr

kebaikan-Nya yang akan menyempurnakan nikmat agama serta dunia.

,/iS r# (agar kamu berserah diri firepoda-NyaJ)

rnaksudnya adalatt menghendaki kamu berserah diri (kepada-Nya),

karena orang yang memperhatikan nikmat-nikmat ini.tidak akan luput

dari kehrndukan dan kepatuhan terhadap kebenaran.

Ibnu Muhaisin dan Humaid membacanya'dji. p, dengan dua

huruf raa I dengan anggapaa fa' i l'ny a adatah if,e'J,.

Ulama lairurya membacanya dengan huruf yaa', dengan

anggapan fa' il-ry a adalah Allatt SWT.

Ibnu Abbas dan Ilaimah membacany abft, dengan fathah
pada hunrf taa' dat laam, aari L>tlJr (selamat), yakni selamat dari

terluka.

Ulama lainnya membacanya dengan lwsrah pada huruf laam,

aari ifLli (berseratr diri).

Abu Ubaid berkata, "Qira'ahyang dipilih adalah qira'ah yang

umum, karena apa yang dianugeratrkan Allatr kepada kita yang berupa

Islam adalah lebih utama daripada anugerah keselamatan dari luke."

Pendapat lain menyebutkan bahwa khithab ini untuk orang-

orang Makkah, yakni agat kamu, wahai warga Makkah,

mengikhlaskan ketutranan kepada Allah.
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Pendapat yang lebih. tepat adalah mengartikannya secara

umum. Pengrrngkapan lafazh L;ilr A sini dalanr bentuk tunggal karena

maksudnya sebagai mashdu.

UJi {5 -AiF(rSW o$ 1ii*o mereka tetap berpating, matra

sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atasmu [MuhammadJ
hanyalah rnerryampaikan [amanat AllahJ dengan terang), yakni jika

mereka tetap berpaling darimu dan tidak menerima apa yang engkau

bawakan, maka cularplah alasanmru karena kewajibanmu hanyalatt

menyampaikan misimu kepada mereka s@ara jelas, dan tidak ada

kewajiban atasmu selain.itu lhitfub ini dih{ukan kepada Rasulullah

SAW sebagai hiburan bagi beliau.

Kalimat q$hi-'r| itl aA |jr;- (mereka mengetahui

nilonat Allah kcmtdian mereka mengingkarilrya) adalah kalimat

permulaan yang menerangkan tentang berpalingnya mereka" bahwa

mereka mengetahui nikmat Allah yang telah disebutkan dan inengakui

bahwa itu dari sisi Allah SWT, tapi kemudian mereka mengingkarinya

dengan perbuatan buruk merekq yaitu menyembah selain Allah, dan

dengan perkataan-perkataan batil mereka, yang mana mereka

mengatakan bahwa itu dari Allah tapi berkat rekomendasi para

berhala. Mereka juga mengatakan bahwa mereka mewarisi nikmat-

nihat itu dari nenek moyang merekaMereka tidak menggunakan

nilmat-nikmat itu untuk hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allatl
SWT dan untuk kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Allah SWT.

Pendapat lain menyebutkan bahwa nikmat Allah yang

dimaksud adalah kenabian Muhammad SAW. Mereka mengakuinyq

namuir kemudian mengingkari kenabian beliau.

6iD<Ji'n)Ay (dan kebanyakan mereka adalah orang-

orang yang kafrr) maksudnya adalah orang-orang yang menentang

nikmat-nikmat Allah, atau kafir terhadap Allah.

I

I

It
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Ungkapan "kebanyakan" di sini memaksudkan semuanya.

Atau, orang-orang yang telah dewasa, jadi tidak termasuk anak-anak

dan serupanya. Atau yang dimaksud adalah pengingkaran, dan itu
tidak berarti semuanya ingkar, tapi sebagiannya saja ingkar karena

kejahilan, sementara sebagian lain kufur disebabkan mendustakan

Rasulullah SAW, padahal mereka mengakui Allah namun

mengingkari ketuhanan-Nya. Ayat ini senada dengan firman Allah
swr, e-#)l'i* l,g,;S #t W 6L #-t1frSt3 ro \:fi loan
merelrn mengingknrinya karena kczhaliman dan kesombongan,

padahal hati merekn meyakini (kebenaran)nya. Malca perhatikanlah

betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan" (Qs. An-
Naml lztl ru).

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan daxi Mujahid, mengenai firman-Nya, fu
(sebagai tempat tingga[), dia berkata, "fempat yang kalian tempati."

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan serupa itu dari As-Suddi,
dia berkata, " (X. $(ii ,#; e K $!., gon Dia menjadilcan bagi kamu

rumah-rumah firemah-kemahJ dari htlit binatang ternak) maksudnya

adalalr tenda-tenda bangsa Arab. 6j,r5 Oang kamu merasa ringan

[membawaJnya),yakri saat dibawa-bawa. tlrfi ldan perhiasan [yang
lwmu pakiti), yalni yang memudd. ge ll(,l,ampai wafuu [tertentuJ),
yakni kematian.') '

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya, " -#1, 
i;- Lf,j+# @ang kamu rnerasa ringan

[membavtaJnya di waWu kamu berjalan), dia berkatq "sebagian
rumah para musafir bisa didirikan hanya dalam waktu singkat."

Mengenai firman-Nyq q6.ft,dia berkata, "Maksudnya adalatr bulu
,mta.-t|2t1i$maksudnyaadalatrbulukambing."
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Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya, mengenai firman-Nyq
(i1 (atat-alat rumah tangga), dia berkata, "Ldti adalah L,ait
(perkakas rumah tangga).'

Ibnu Jarir juga meriwayatkan darinya, dia berkata, *Ldli

adalah ltCir 6nurt"1. g, iILG3 (dan perhiasan [yang kainu pakotJ

sampai wahu [tertentuJ), yakni kalian memanfaatkannya hingga batas

waktu tertenfir."

Abd bin Humai4 Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi

Hatim dari Qatadab mengenai firman-Nya, 9,!t SLlr{:l l.*XV
(dan Allah menjadikan bagimu tempat bertuung dari apa yang telah

Dia ciptakan), dia berkata" "Maksudnya adalah dari pepohonan dan

lainnya. €'U Jy'ji'i$ JA3(dan Diaiadikan bagimu tempat-

tempat tinggal di gunung-gumtng), y4rni gua-gua yang kalian tempati.

rS pS ',t-t t# 5*:t (dan Diaiadikan bagimu pakaian yang

me*eiiluramu dori panas), yakni yang terbuat dari kapas, rami, dan

wot. fi\ # W6 @an pakaion [baju besiJ yong memelihara

lamu'datam peperanjan),yakni yang terbuat dari besi. 4H 6Y{
6Al i€JA 'H; (demikianlah Attah menyempurnakan nibnat'
Nya atasmu agtr kamu berserah diri firepada-I'IyaJ). Oleh karena itn,

surah ini disebut surah ln-M'arz (nikmat-nikmat)."

Abu Ubaid, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firrranNya" ?4*i 'J.rt
'Fii Qtakaian yang memelihuamu dori panas), dia berkata,

"Maksudnya adalah ?6r (pakaian). 'H\ K-i J"Ft @*
pakaian [baju besiJ yang memelilwra komu dalam peperangan),

yakni tameng daa senjata 6# #l 'P-G fr4 1i- AtK
(demikianlah Allah menyemprurnakan nibnat-Nya atasmu agar kamu

berserah diri [kepada-Nya), yakni (selamat) dari luka-luka.'

Ibnu Abbas memang membacanya ot,'W (selamat)

sebagaimana kami kemukakan tadi. Riwalat ini sanadnya dha'if,

t-
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&$;\fui.itt t;;;{ }r;
./ .- .31 "2 ) /.2 2,.,
*),te62c4gt_s

i{;'fr#f{i4ffi$'uitv,W @sru.
q $6 ;I;,u;,W;i 6.ifr t; W @ 6'#.
J;$ *y$illru.5,i uViK'u,1i$iuj, .1ib

@5i+1{sv
g;: 4i,W ;; \r34, Vi{ <riti @F'bfri\'(\l

f fr;3:;r'A^ #i 4l J;$il;v

6rK.i

6ss";r*,& . <-AL4t ).t
',4;/l {-"r'S;r,s1Kt,6 # €Si- qK-$ A!"

!'Dan (ingatlah) ahan hari (haika) Kami bangkitkan dari tiap-tiap

untat seorang saksi (rasul), kemudian fidak diizinkan kepada orang-

orang yang kafr (untuh membela diri) dan tidak (pula) mereka

dibolehkan meminta maaf. Dan apabila orang-orang zhalim telah

menyaksikan adxab, moka tidaktah diringankan adzab bagi rnereha

,dan tidak pula mereka diberi tanggah. Dan apabila orang-orang

yang mempercehutuhan (AAa$ melihat sekutu-sekutu mereka,

,{ o t; Jj @ <,r.A,fi\L 6, v\ffi 3; (:ai

401

t i;,ii5$r\yr"';ljlyq

TAFSIR FATHUL QADIR



mercka berkato" ,Ya Tuhan kami mereka inilah sekutu-sekutu kami

yang mereka dahulu kami sembah selain dari Engkau'. Lalu

sekutu=sekutu tnereka ruengatakan kepad,a merekar'Ses ungguhnya

kamu benar-benar orang yang dusta', Dan mereka menyatakan

ketundukannya kepada Allah pada hari itu, dan hilanglah dari

mereka apa yang selalu mereka ada-adakan Orang-otang yang

kaftr dan menghalangi (manusia) datiialanAllah, Kami

tambqhkan kepada rnereka siksaan di atas siksaan disebabkan

mereka selaiu berbuat kcrusakan @an ingatlah) akan hart &aiha)
kami bangkitkan pada tiap-tiap wnat seorang saksi atos mereha dari

mereka sendiri, dan Kami datangkan kamu (Muhammmad) meniadi

saksi atas seluruh un at manusio. Dan Kami turunkan kepadamu Al
Kitab (Al gtor'on, untuk menjeloskan segala sesuatu dan petunjuk

serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-ofang yang berserah

dirt SesungguhnyaAllah menyurah (kamu) berlaku adil dan

berbaat kebajikan, mlt*ert kepada kaum kerabat, dan Allah

melarang dariperbuatan heii, kemungkatan dan permusuhan. Dia

memberi pengaiarut kepadamu agar hamu dapat mengambil

pelajaran.' (Qs. An-NaEl [16] : 84-90)

Setelatr Allah SWT menerangkan perihal orang-orang itu,

bahwa mereka mengetahui nikmat Allah, namun kemudian

mengingkarinya, dan kebanyakan mer-e_k1:T. U*, salarrluttla y:y
menyebutkan berbagai ancaman pada Hari Kiamat, l.l,f qg4i;.)
\'r=g't.(Dan [ingatlahJ akan hari fkct@ Kami bangkitkan dari tiap-

tidp umat 1eofang saksi [rasul), ya}rrii: q 
?U Jirl 1a* ingatla]r

akan hari tketikal Kami bangkitkan). Atau, pada hari ketika Kami

bangkitkan (mereka kembali) dan mereka mengalami apa yang

mereka alami. Saksi setiap umat adalatr nabi umat itu sendiri, Ymg

bersaksi tentang keimanan pembenaran pada mereka, sementara

mereka kufur, ingkar, dan mendustakan.
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\iA iril. l;;i- 7 'l $"*udian tidak diizinkan kcpada

orang-orang yang lmfir) maksudnya adalah untuk membela diri,

karena itu tidak diperlukan dan tidak ada lagi udzur yang diterima,

seperti firman-Nya, i'i;ij { i;;-ij @an tidak diizinkan kepada

merelra minta udzur sehingga mereka (dapat) minta udzur. (Qs. Al
Mursalaat l77l: 36). Atau, tidak diizinkan banyak bicara. Atau, Sdak

diizinkan untuk kembali ke dunia.

Penggunaan lafazh'js (kemudian) di sini untuk menunjukkan

bahwa ketetapan bagi mereka 
-tentang 

tidak diizinkan untuk

membela diri, yang menyebabkan keputusasaan itu- lebih berat

daripada ketetapan tentang kesaksian para nabi.

(r#4 rl {; (dan tidak [pulal mereka dibolehkan meminta

maafl, karena penyesalan itu dimaksudkan agar kembali kepada

keridhaan, jika tetap berkeinginan untuk kembali durhaka, maka tidak

ada gunanya penyesalan itu. Maknanya: Bahwa mereka tidak meminta

keridhaan, yakni: mereka tidak dibebani untuk mencari keridhaan

Tuhan mereka, karena akhirat bukanlah negeri pembebanan, dan

mereka tidak akan kembali ke dunia sehingga bisa bertaubat. Kalirnat

ini berasal dari t-iijr yang aritny a'* 3i&(yang mengadakan).

Dikatakan 'r#- - # '* apabila menemukan padanya. Bila
menuangkan padanya apa yang ditemukan padarrya, maka dikatakan:
ii56, sedangkan bila kembali kepada kesenangannya maka dikatakan:

i&f. nentut ism-nya.rllir, yuito kembalinya yang dicela kepada apa

yang diridhai oleh yang mencela. Demikian perkataan Al Harawi.

Contohnya adalah ungkapan An-Nabighah berikut ini:

L-r;',ilrri & ti 
"#'t:Yj

reJb W Gfu'C{ "orp

"Jilra englrau dianianya, maka itu lcarena seorang harnba yang engkau

anicya, dan bila englcau dimaaflcan, malca orang sepertimu memang

I ay ak m e ndap at kawty a."

TAFSIR FATHUL QADIR 403



4$fir\ii'L f$t f.j rig (D an ap ab i I a o r an g - o r ang z ha I i m t e I ah

menyalrsilan adzab) maksudnya adalatr, dan apabila orang-orang

musyrik itu telah melihat adzrrb yang pantas mereka terima karena

kesyirikan mereka, yutu adz.ab Jahanam, Iii i6 @aka tidaHah

diringankan) adzab itu, <ri&i 1;'# (bast mereka dan tidak pula

mereka diberi tanggul) untuk bertobat, sebab tidak ada lagi tobat di

sana.

;i':\U)'ty$ 6j16 6b (Dan apabila orang-orans yans

memperselattulcan [Allah| melihat sehtu-sehttu rnerelm), yakni

berhala-berhala dan patung-patung yang mereka sembatr setelah nyata

bahwa berhala-berhala itu dibangkitkan bersama orang-orang

musyrik, untuk dikatakan kepada mereka, "Barangsiapa menyembah

sesuatu, maka hendaklatr mengikutinya,?' sebagaimana disebutkan

dalam Ash-Shahibdari sabda Rasulullatr SAW.64

4i, uVi K'u-51 gi4) ;$n q $6 6ere*it berkata, "Ya

Tuhan lcami mereka inilah sehttu-sehttu lami yang mereka dahulu

lrami sembah selain dmi Engkan') maksudnya adalah sekutu-sekutu

yang kami sembatr selain-Mu.

Abu Muslim Al Ashfahani berkata, "Maksud orang-orang

musyrik dengan perkataan ini adalatr mengalihkan dosa kepada

berhala-berhala itu sebagai alasannya, kendati mereka tahu batrwa

adzab itu pasti menimpa mereka akan tetapi yang tenggelam itu
terkait dengan segala hal yang diperbuat oleh tangannya."

Srlt 4t ttri,b (Latu sekutu-selattu mereka mengatakan

Irepada mereka) maksudnya adalatr, berhala-berhala, patung-paftrng,

syetan-syetan, dan serupanya itu berkata kepada orang-orang musyrik,

---;;3+U) !{3L{trt"nswhnya lcamu benar-benar orang yang dusta)

& Muttafaq'alaih.
IIR. Al bufurrri (6573) dan Muslim (ltl63) dari hadits Abu Hurairah.
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mengenai apa yang kalian nyatakan dalam rangka mengalihkan dosa

kepada kami, yang merupakan maksud kalian dari perkataan itu.

Apabila dikatakan bahwa orang-orang musyrik itu
mengisyaratkan kepada berhala-berhala dan serupanya itu,

"sesungguhnya mereka adalah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami

sembah sslafn-Mu," dan mereka memang benar dalam hal itu, raaka

bagaimana bisa berhala-berhala dan serupanya itu mendustakannya?

Jawabannya: bahwa maksud perkataan mereka, "sekutu-sekufu

kami" adalah, semua itu adalah sekutu-sekutu Allah dalam

penyembahan. Maka berhala-berhala dan serupanya mendustakan

klaim persekutuan itu. Kendatipun berhala-berhala dan patung-patung

tidak dapat berbicara, namun Allah SWT akan membuatnya dapat

berbicara pada saat'itu untuk mencela dan memperlakukan orang-

orang musyrik. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh para malaikat

dalam firman Allah, '"";t\ 'af,;, '13( S. 
*bahkan mereka telah

menyembahTin." (Qs. Saba' l34l:41), maksudnya, bahwa jin-lah yang

rela disembah oleh mereka.

M +-i5- $ JytiliV (Dan mereka menyatakan ketundukannya

kepada Allah pada hari itu) maksudnya adalah, orang-orang musyrik

pada Hari Kiamat menyatakan ketundukan terhadap adzab-Nya dan

kemuliaan-Nya.

Ada joga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah

tunduknya yang menyembah dan yang disembah, dan semuanya

tunduk pada ketetapan-Nya atas mereka.

'uiii- Y'(U fi:; 
'J:;t (Dan hilangtah dari mereka apa yang

selalu mereka ada-adakan) maksudnya adalah, hilang dan sirnalah

apa yang mereka ada-adakan, bahwa Allah SWT mempunyai sekutu-

sekutu, dan hilang pula klaim mereka tentang syafaat (pembelazm)

sekutu-sekutu itu bagi mereka" serta klaim batrwa penyembahan
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mereka terhadap sekutu-sekutu itu merupakan cara untuk

mendekatkan diri kepada Allah SWT.

W O-li (Orang-orang yang kafir) pada diri mereka, b:i3t
(dan menghalangi) orang. lain ;1{ ,W $ (dari jalan Allah)

maksudnya adalah dari jalan kebenaran, yaitu jalan Islam dan iman,

menghalangi mereka menempuh jalan itu dan mengajak mereka

kepada kekufuran.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksud "menghalangi dari

jalan Allah" adalah menghalangi dari Masjidil Haram.

Pendapat yang lebih tepat adalatr yang memaknai secara

umum.

Allah lalu mengabarkan tentang orang-or?ng yang melakukan

perbuatan itu melalui firman-Nya, rt:i3 !-tt (:1i g:: (Kami

tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan), yakni Allah

menambah adzab bagi mereka di atas adzab yang mereka terima

akibat kesesatan mereka. Penambahan adzab itu disebabkan mereka

menyesatkan orang lain.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah, Kami

tambahkan kepada para pemimpin mereka adzab para pengikutnya,

yang lebih berat dari itu.

Ada juga yang mengatakan bahwa tambatran adzab itu adalah

dikeluarkannya mereka dari neraka dan dimasukkan ke tempat yang

sangat dingin.

4L tlrg. i ,f e q iii "(fDan ingatlahJ alcan hari

fketilu| Kami bangkitkan pada tiapliap umat seorang saksi atas

mereka),yakni seorang nabi yang bersaksi atas mereka A:-A a(dari
merelrn sendiri), yakni dari jenis mereka sendiri, guna

menyempurnakan hujjah dan mematahkan alasan. Ini pengulangan

redaksi sebelumnya, dengan maksud penegasan dan ancaman.
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4 43 @* Kami datanglcan kamu) hai Muhammmad,

;'J6 & l'*;, (menjadi saksi atas seluruh umat manusia), yakni

engkau bersaksi atas umat-umat ini dan bersaksi untuk mereka.

Pendapat lain mengatakan bahwa maknanya adalah, atas

umatniu.

Ayat tersebut telah dipaparkan penjelasannya dalam surah Al
Baqarah dan An-Nisaa'.

J{lJ\4& 6i5 @on Kami turunknn kepadarmu Al Kitab)
maksudnya adalah Al Qur'an. Redaksi ini sebagai kalirnat permulaan,

atau berada pada posisi nashab sebagai haal (keterangan kondisi)
dengan perkiraan: li G*ggoh telah).

,d, # (i"ri.(lntuk menjelaslcan segala sesuntu) maksudnya

adalah sebagai penjelas segala sesuatu. Huruf taa' di sini untuk
mubalaghaft, seperti mashdar ruiSr d* tidak ada selain itu. Ayat ini
seperti firman Allah SWT, *1 ,t. *$t j. gj tI lTtadalah Kami
apalran sesuatu apa pun di dalam Al Kitab). (Qs. Al An'aam [6]: 38).

Makna statusnya sebagai 26; :fJ ({ji. @ntuk menjelaskan segala

sesuatu), bahwa di dalamnya terdapat penjelasan berbagai hukum dan

perintah unhrk merujuk penjelasan lainnya kepada Sunnah, serta

perintatr untuk mengikuti hukum-hukum yang diajarkan oleh Rasul-

Nya SAW dan mematuhi beliau, sebagaimana dicantumkan dalam

ayat-ayatAl Qur'an yang menunjukkan itu.

- Diriwayatkan secara shahih dari beliau SAW, olTt o4.11 $t
U qi (Sesungguhnya aht telah diberi Al Qur'an dan yang semisai

dengan itu bersamanya) .

,sltfi @an petunjuk) bagi para hamba, ig; (serta rahmat)

bagi mereka, i$,rJL {fi @o" kabar gembira bagi orang-orang
yang berserah diri) secaxa khusus tanpa yang lain. Atau, meqiadi
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oLi,lt;

petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah

diri secara khusus, karena merekalah yang memanfaatkan itu.

Setelah Allah SWT menyebutkan bahwa di dalam Al Qur'an
terdapat penjelasan segala sesuatu, selaqiutnya Allah menyebutkan

ayatyang menyinggung pokok-pokok takltf (tugas syariat) seluruhnya
yang membenarkan itu, 9i,J::t,! )fr\ gErtiiL8rtungguhnya Allah
menyuruh firamuJ berlaht adil dan berbuat kebajikan).

Para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai penafsiran iUir a*

Suatu pendapat menyebutkan bahwa ifjr ua*un ba ilaaha
itlallah (tidak ada tuhan selain Allah), sedangkan ir*}i adalah
pelaksanaan kewaj iban-kewaj iban.

Pendapat lain menyebutkan batrwa iUir uaAan amalan wajib,
t.

sed.angkan Oq;)l adalah amalan sunatr.

fenaapat lain menyebutkan bahwa iUi, uauUt kesamaan

dalam terang-terangan dan secara rahasia, sedangkan ireyi adalah,

secara rahasia lebih baik daripada terang-terangan.

Pendapat lain menyebutkan bahwa iUir uaUun pertengahan,
to

sedangkan oG)l adalah kelebihan.
t

f"rrdupat yang lebih tepat adalah menafsirkan Ji(Jr dengan
makna bahasa, yaitu pertengahan antara sikap berlebihan dan sangat

kurang. Jadi, makna perintah Allah SWT untuk melatcukan iliir
adalah agar para hamba-Nya dalam menjalankan agama bersikap

bertengatran, tidak condong ke sisi yang sangat berlebihan, yaitu
ghuluww (sikap berlebih-lebihan) yang tercela di dalam agama, dan

tidak pula condong kepada sikap yang sangat kurang, yaitu
mengurangi apa yang merupakan bagian dari agama. Sedangkan

makna iLiyi secara batrasa adatah mengarahkan kepada keutamaan
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yang bukan merupakan kewajiban, seperti shadaqah tathawwu'
(sedekah sunah).

Di antara bentuk irGfi adalah seorang hamba melakukan
suatu amalan yang tidak diwajibkan Allah atasnya, namun bila dia
melakukannya maka dia akan mendapat pahala, baik berupa ibadah
maupun lainnya.

Telah diriwayatkan secara shahih dari Nabi SAW, bahwa
beliau menafsiran leli sebagai berikut: Seorang hamba menyembah

Allah sehingga seakan-akan dia melihat-Nya.

Beliau bersabda dalam hadits Ibnu Umar, ymg ada dalan Ash-
Shafuifoain, 't)U 'atf 6tj t il i,P ,lor7 'ctf& itt 'r},i 'ot 'o*tii
*Sedangkan ihsaai adalah, engkau menyembah Allah sealmn-akan
englrnu melihat-Nya. Jika engkau tidak dapat melihat-Nya, maka
sesungguhnya Dia melihatmu."6s Demikian makna i,C;yi secara

syar'i.

J-fr 
"> €6J; (memberi trepada kaum trerabat) maksudnya

adalah memberi kepada kerabat berupa sesuatu ymtg mereka
butuhkan. Ayat ini mengandung anjuran untuk menyambung
hubungan kekerabatan dan menganjurkan bersedekah kepada mereka.
Bentuk redaksi ini meng-'athf-kan (merangkaikan) bentuk khusus
kepada yang umum jika pemberian kepada kerabat termasuk jUir aun
lt;ri.

Pendapat lain menyebutkan bahwa ini bentuk redaksi yang

meng-'atlfkan (merangkaikan) yang sunatr kepada yang wajib. Ayat
ini seperti firman-Nya, ,ik $jli 6 9(j \Dan berikanlah kepada
lrcluarga-keluargayang dekat). (Qs. Al Israa' U7l:26)

65 Muttafaq'alaih.
HR. Al Bukhari (50) dan Muslim (1140).
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Dikhususkannya kaum kerabat adalah karena hak mereka lebih

dominan, sebab rahim merupakan lsz (sebutan) yang Allah ambil dari

nama-Nya dan menjadikan hubungan rahim dari hubungan-Nya.

Memutuskan hubungan silaturatrim berarti memutuskan hubungan

dengan-Nya.

jfri1 ,f fi-S (dan Allah melarang dari perbuatan keji)

maksudnya adalah tabiat buruk berupa perkataan atau perbuatan.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalatr zina.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah kikir.

hli3 Qremungkaran) maksudnya adalah yang diingkari

oleh syariat dengan adanya larangan melakukannya, dan ini mencakup

semua kemaksiatan dengan berbagai macam bentuknya.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah syirik.

Tentang,gS (dan permusuhan), suatu pendapat menyebutkan

balrwa itu adalah kesombongan. Ada jugayangmengatakan bahwa itu
adalah Keztraliman. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah

kedengkian. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah

pelanggaran. Pada hakikatnya, itu adalah melampaui batas, maka

mencakup semua yang disebutkan itu, dan semuanya termasuk

cakupan kemungkaran. Penyebutannya secaxa khusus sebagai bentuk

perhatian khusus karena mudharatnya yang besar dan keburukan

akibatnya. Juga karena semua itu termasuk dosa yang akan kembali

kepada pelakunya, berdasarkan firman Allah SWT, &*X r{F'# tSl

(Sesungguhnya [bencanal kezhalimanmu akan menimpa dirimu

sendiri). (Qs. Yuunus [10]: 23). Ayat ini termasuk ayat yang

menunjukkan kewajibar, amar ma'ruf nahi munkar.

Allah SWT lalu menutup ayat ini dengan firman-Nya, '$-
6tfai 41 (Dia memberi pengajaran kepadamu agar lmmu

dapat mengambil pelajaran), yakni mengajarkan kepada kalian apa-
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apayang telah disebutkan-Nya dalam ayat ini, yang berupa perintah

dan larangan, karena itu cukup dianggap termasuk kategori pengajaran

dan peringatan.

6is:i H13 (agar lmmu dapat mengambil pelajaran)

maksudnya adalah menghendaki kalian mengambil pelajaran yang

layak diambil, sehingga kalian sadar dengan apa yang telah Allah

ajarkan kepada kalian.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-Nya, a&(Ji:
\3,gi. $ T1Oo" [ingattahJ akan hari [t@til@J Kami bangkitlmn'dari

tiapliap umat seorang salai [rasuQ, dio berkata, "Saksinya adalah

nabinya yang menyatakan bahwa dia telah menyampaikan risalah

Tuhannya."

Mengenai firman-Ny",. i'IrF {$ fai" 4 qS (dan Kami

datangkan lcamu (Muhamtnmad) menjadi saksi atas seluruh umat

manusia), dia berkata, "Diceritakan kepada kami bahwa apabila

Nabiyullah SAW membaca ayat ini, maka matanya berkaca-kaca

(meneteskan air mata)."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firman-Nya, iljii 4ttjl':tt
(lalu sehttu-sehttu mereka mengatakan kepada merekn), dia berkata,

"Maksudnya adalah berbicara kepada mereka."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, mengenai

firman-Nya, AA #i fi Jy UV (dan mereka menyatakan

ketundukannya lcepada Allah pada hari itu), dia berkatq "Maksudnya

adalah pasrah."

. Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan serupa itu,

dari Qatadah.
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Diriwayatkan oleh Abdnnazzaq, A1 Firyabi, Sa'id bin

Manshur, Ibnu Abi Syaibah, Hanad bin As-Sari, Abu Ya'la, Ibnu

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

dan dia menilainya shahih, serta Al Baihaqi dalam Al Ba'ts wa An-

Nusyur, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, ,-,\lf)i 3; (::i g;:
(Kami tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan), dia

berkata, "Ditambahkan kepada mereka kalajengking-kalajengking

yang bertaring seperti pohon kurma yang panjang."

Ibnu Mardawaih dan Al Khathib meriwayatkan dari Al Bara,

bahwa Nabi SAW ditanya tentang firman Allah Ta'ala, 3; (::i ,&1::

?l-ilii (Kami tambahkan kepada mereka.siksaan di atas siksaan),

bahwa beliau bersabda, ff1i eN" )tiat fd' i6f ift ffYaitu]
knlajengking-kalajengdng yang bertaring, seperti pohon htrma yang

panjang, menyengati mereka di dalam Jahanam.66

Abu Ya'la, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, niengenai firman-Ny^, 3j (11i 
1{"'2

?l'j1ii (Kami tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan), dia

berkata, "Maksudnya adalah lima sungai api yang dicurahkan Allah

kepada mereka. Sebagiannyamengadzab pada malam hari, sedangkan

sebagian lain mengadzab pada siang hari.'

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari hadits Jabir, dari Nabi

SAW, beliau bersabda, ,rt'i3 ,P ,;-rnt #'c q"irS tgt'a:.le'aSf,ir
,r43t gtat & prxt ,,Yt !+ ,* :Wl ti\i ,13t'S,al'lrambahan itu

berupa lima sungai yang mengalir di bm,ah Arsy di atas kepala para

u6 shahth mauquf.
HR. Al Baihaqi dalarn Al Ba'ts (615); Al Hakim (21355, 41593-594);

Ab&trrazzaq(l/hal. 1522); dan Al Haitsami dalamAl Majma' (101390).

Al Haitsami berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, dan para perawinya
adalah para perawi .,4 sh-Shahih;'
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penghuni neraka. Tiga sungai sepanjang malam dan dua sungai

sepanjang siang."67

Itulah firman-Nya, .-,(!ii 3j' (:1i 
iitr3i (Kami tambahkan

kepada mereka siksaan di atas siluaan).
\

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Mas'ud, dia berkata, "sesungguhnya Allah menurunkan Kitab: ini

sebagai penjelasan mengenai segala sesuatu, akan tetapi pengetahuan

kita terbatas pada apa yang diterangkan kepada kita di dalam Al

Qur'an."

Dia lalu membacakan ayat: ,6 # t*. #'SJ\ <t{, ffi:
(Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab [Al Qur'anJ untuk

menj e I as kan s e gal a s e suatu) .

Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibah, Abdullah bin Ahmad

dalam Zawa'id Az-Zuhd,Ibnu Adh-Eharis dalam Fadha'il Al Qur'an,
Muhammad bin Nashr dalam Ash-Shalah, Ath-Thabarani, dan Al
Baihaqi dalam Asy-Syu'ab, meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia

berkata, "Barangsiapa menginginkan ilmu maka hendaknya

mempelajari Al Qur'an, karena di dalamnya terdapat ilmu orang-

orang terdahulu dan yang kemudian."

Ahmad meriwayatkan dari Utsman bin Abi Al Ash, dia

berkata, "Ketika aku sedang duduk di hadapan Rasulullah SAW, tiba-

tiba mata beliau terbelalak, lalu bersab !u,, g*'{?t bl 
'i}$ ,hrq ;;Sl

gr}'\ |lfljru.' jt fu'ot ,l:ill 'u f it t& lfti (Jibril mendaTing{kt

lalu memerintahkanht agar menempatknn ayat ini di bagian ini pada

surah ini, [yalmiJ: Sesungguhnya Allah menyuruh firamuJ berlalat

adil dan berbuat kebajikan).'68

67 shahth mauquf.
Disebutkan oleh Al Haitsami dalarn Majma' Az-Zawa'id (101390>, dan dia

i berkata "Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, dan para perawinya adalah para perawi
i Ash-shahih.'
i ts Sanadnya hasan.
Ii.
I ,oFsrR FATHUL eADrR 4r3
I
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Dalam sanadnya terdapat Syahr bin Hausyab.

Ibnu Katsir dalam Tafsir-nya berkata, "Tidak ada .masalah

pada sanadnya."

Hadits tersebut dikeluarkan secara panjang lebar oleh +mad,
Al Bukhari dalam Al Adab,Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani, dan Ibnu

Mardawaih, daxi hadits Ibnu Abbas, dan Ibnu Katsir menganggap

hasansanadnya.

Al Mawardi, Ibnu As-Sakan, Ibnu Manduh, dan Abu Nu'aim

dalam Ma'rifat Ash-Shahabah meiwayatkan dari Abdul Malik bin

Umair, bahwa ketika ayat ini sampai kepada Aktsam bin Shaifi

(penguasa bangsa Arab), dia berkata, "sesungguhnya aku melihatrya

memerintahkan budi pekerti yang terpuji dan melarang tabiat yang

tercela." Dia lalu berkata kepada kaumny4 "Jadilah kalian dalam hal

ini sebagai kepala, dan janganlah kalian menjadi ekor. Jadilah kalian

di dalamnya sebagai yang pertama, dan janganlatl kalian menjadi yang

terakhir."

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

daiam Al Asma' wa Ash-Shifat menwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai fi rman-Ny u, )A\ )V-';ii ly lt r t rngguhny a Al t ah me nyuruh

flramuJ berlaku adi[), dia berkata, "Maksudnya adalatr syahadat laa

ilaaha illallaah ftesaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allatt).

,#'li: (dan berbuat kebajikan), yakni melaksanakan kewajiban-

kewajiban. ai;ii( 6t ,iqb (memberi kcpada kaum ksrabat), yakni

memberikan hak kepada kerabat dekat apa yang telah diwajibkan

Allah atas kamu yang disebabkan oleh kekerabatan dan hubungan

rahim. lttft e fi (dan Atlah melar ang dar i' p erbuatan kei i), yakni

zina. fuAij (ke mungkar an), y akti syirik.,#6 @ o" p er musuhan),

Dikeluarkan oleh Ahmad (41218).

Al Haitsami dalan Al Majma' (7/48 dan 49) berkata, "Sanadnya hasan."
Dia menyandarkannya kepada Ahmad.
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yakni kesombongan dan kez.haliman. '&;-(Dia mgyberi pengajaran

lrcpadamu), yakni mewasiatkan kepadarnu, 6i<K Hl1 (agar

lromu dapat mengambil pelajman)."

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshrn, Al Bukfiari dalam Al

Adab, Muharnmad bin Nashr dalam Ash-Slulah, Ibn-u Jarir, Ibnu Al
Mundzir; Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani, Al Hakim, dan dia

menilainya shahih, serta Al Baihaqi dalam Asy-Sytt'ab, dia berkata,

"Ayat yang paling agung di dalam Kitabullah adalah, 'j $y'ny-S rili

f-X U:f, (Atlah tidak ada nhan melatukan Dia Yang Hidup ketral

lagi terus-menerus mengurus Jmathluk-Nya). (Qs. Al Baqarah [2]:
255). Ayat yang paling lengkap di dalam Kitabullah yang

menghimpun kebaikan dan kebnnrkan adalah, {}il )A\ i\^\Ly
(Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaht adil dan berbuat

kebajikan). (Qs. An-Nahl [16]: 90) Ayat di dalam Kitabullatr yang

paling banyak menganjurkan kepasrahan adalah, CF rt,fr';lfr ;f:-,;'-t
{,.;;1 { t4 b Wj @ 1n*orgtiapa yang bertahta kepada Altah

niscrya Dia akon mengadakan baginya jalan keluar, Dan

memberinya rezeH dori mah yang tiada disangka-sangkanya. (Qs.

Ath-Thalaaq [65]: 2-3) Ayat datam Kitabullah yang paling kuat

mengandung harapan adalatr: e-:A {YVA Cit A:W(Hai hamba-

hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri). (Qs.

Az-Zumar [39]: 53).

Al Baihaqi dalarn Asy-Syu'ab meiwayatkan dari Al Hasan,

balrwa dia membaca aya\ $l'ii'-, 44 9U':'1 il(sesungguhnya

Allah menyuruh [kamuJ berlaht adil dan berbuat kebajikan) hingga

akhir, kemudian dia berkata, "Sesungguhnya Allah telah

menghimpunkan untuk kalian seluruh kebaikan dan seluruh

keburukan dalam satu ayat. Jadi, demi Allah, tidaklah ditinggalkan

perlakuan adil dan perbuatan baik sedikit pun dalam rangka menaati

Allah, kecuali akan memadukannya, dan tidaklah ditinggalkan
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perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan sedikit pun yang

berupa kemaksiatan terhadap Allah kecuali akan niemadukannya."

Al Bukhari dalam TariWt-nya meriwayatkan dari jatur Al
Kalbi, dari ayahnya, dia berkata: Ali melewati sejumlah orang yang

sedang.mengobrol, lalu dia berkata, "Sedang apa kalian?n Mereka
menjawab, "Kami sedang membicarakan kepribadian." Ali pun
berkata, "Bukankah Allah telah mencukupi itu untuk kalian di dalam

Kitab-Nya, yaitu ketika Allah berfirman, 4i;.i'1, )4 iE 'Ai it
(sesungguhnya Allah menyuruh firamuJ berlaht adil dan berbuat
kebajitran). iUi' adalah Utilli(berlaku adil) dan itl"iyiadalah 'SlzAt

(berbuat kebajikan); lalu apa lagi setela]r ini?" '

t4,1- j'r;.'#-ii W {5 i tii 6L $ )47,,:\3,iU

6jii Y 5 A';Ifr "b;i;r'.#i;,;iit A4 ";{)

6U {3,s.iqi-:.'f.
;J aM <,K 6'#.V",Kf 6:L5

3lq *";K( )1f,i;(iK'1Si*.fr i LIE

{,YiKr*:'&*A;6#j
q"Ai \:"xJ A;'e\:i'l$ 40 w"'{1^i:

#'tixt;1; L-6{tiKJ dt..g &;3,'*

$$u
clrr3KJs

X/,, 4'9L-./, r, a
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6;t:, ;''4 oLK3 7'; ;it''+ 6yW \* ;)ic Lll-><,

;A Vit rifr 3;.;i5 bt g'ryv, U{uY
6M-\3\Lu,;4.

"Dan tepatilah perjanjian denganAllah apabila kamu berianii dan

j anganlah kamu mcmbatalkan s umpah-s ump ah (mu) itu, s es udah

meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai

s alesimu (erh adap s umpah-s umpah itu). S es ungg uhny a Allah
mengetahui apa yang kamu perbuat Dan janganlah kamu seperti

seorang percmpuan yong menguraikan benangnya yang sudah

dipintat dengan huat menjadi cerai-berai kembali, kamu

menjadikan sumpah (pqrjanjian)mu sebagai alat penipu

diantaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak
jumlahnya dari golongan yang lain. Sesangguhnya Allah hanya

menguji kamu dengan hal itu Dan sesungguhnya di Hari Kiamut

akan dijeloskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu

perselisihkan itu Dan kalauAllah menghendaki, niscaya Dia
menjadikan kamu satu umat (saja), tetapiAllah menyesatkan siapa

yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang

dikehendaki-Nya- Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang

apayang telah kamu kerjakan. Dan janganlah kamu jadikan

sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu diantaramu, yang

menyehabkan tergelincir kaki(mu) sesudah kokoh tegaknya, dan

kamu rasakan kemelaratan (di dunia) karena kamu menghalangi

(manusia) dafi jalan Allah, dan bagimu adzab yang besar. Dan
janganlah kamu tukar perjanjianmu dengan Allah dengan harga

yang sedikit (murah), sesunggahnya apa yang ada di sisi Allah,
itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahul Apa yang oda

di sisimu akan lenyap, dan opa yang ada di sisiAllah adalah kekal
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Dan sesangguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang-

orang yang sabar dengan pahalayang lebih baik dati apayang

telah mereka keriakan." (Qs. An-Nahl [16]:.91-96)

Allah SWT mengkhususkan penyebutan penetapan janji di

attara hal-hal yang diperintatrkan, yang tercakup dalam firman-Nya,

)fr\ }U'idt iylt"tungguhnya Atlah menyuruh firamuJ berlalu adi[),

bahwa Allah berfirman, 1.^6 $y fi +47, t'51 (dan tepatilah

perjanjian dengan Allah apabila lramu berjanji).

Zhahirnya bersifat um-um, mencakup setiap janji ya$g

dilakukan oleh manusia, tanpa membedakan antara janji (transaksi)

jual beli dengan yang lainnya.

Sebagian mufassir mengkhususkan perjanjian yang disebutkan

dalam ayat ini sebagai perjanjian yang terjadi dalam bai'at terhadap

Nabi SAW untuk memeluk Islam. Namun pemaknaan ini menyelisihi

indikasi perjanjian yang di-idhafah-katkepada nama Allah SWT yang

bersifat umum, yang mencakup semua perjanjian dengan Allah.

Kendati dianggap bahwa sebabnya k*tusus terkait dengan suatu

perjanjian, namul itu tidak berarti membatasinya hanya pada sebab

itu, karena penyimpulannya berdasarkan keumuman lafazhnya, bukan

berdasarkan kekhususan sebabnya.

Sebagian.mufasir lainnya menafsirkannya sebagai sumpah,

namun penafsiran ini juga tertolak karena disebutkannya pemenuhan

sumpah setelah itu, karena Allah SWT berfirnan' '-r:,'i::!1t# J;
\4#j (dan ianganlah kamu rnembatalkan sumpah-sumpah(mu)

itu, sesudah meneguhftnnnya), yakni setelah penetapan, peneguhan,

dan pengukuhannya. Jadi, maksudnya bukan mengkhususkan larangan

penyelisihan sumpatr yang telatr dilarkuhkan dan tidak pula sumpah

yang tidak ada pengukuhannya, karena keharaman pelanggaran

sumpah mencakup seinua jenis sumpah. Akan tetapi, melanggar
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sumpah yang telah dikukubkan berakibat dosa yang lebih besar

daripada melanggar sumpah yang tidak dilarkuhkan. Dikatakan ';s,j

darrS$ 7 - ktdan 1158, keduanya adalah dua macam logat.

Az-Zajjaj berkata, "Asalnya huruf waroll, lalu hamzah

menggantikannya."

Benhrk umum tersebut dikhuzuskan oleh apa yang ditetapkan

dalam hadits-hadits shahihdari sabda Rasulullah SAW, *'& V

rye * Kt P'$ f, pL,l * rF 6* ,ni f:a.(Barangsiapa
bersumpah dengan suatu sumpah, lalu melilnt yang lain lebih baik

darinya, maka hendaHah melaksanakan yang lebih baik itu dan

menebus sumpahnya).6e

Bahkan Rasulullah SAW menegaskan ittr dengan sabdanya,

,#* uyi"P'$qtrJr 'c#f 'ltl;l tpwt 
"t6 #+.;{d'.1'.1'i

(bemi Allah, aht tidak bersumpah dengan suatu sumpah lalu melihat

yang lainnya lebih baik darinya trBcuali aht melahtkan yang lebih

baik itu dan aht tebus sumpahht).1o

Lafazh-lafazhtersebutdicantumkandalamAsh-Shabihaindan

lainnya.

Dari keumuman ini, di}*rususkan juga sumpah yang tidak

disengaja, berdasarkan firman Allah SWT, !#1 'g ;fuU'S f'+ri'-J
(Allah tidak menghuhtm kamu disebabkan sumpahmu yang tidak

dimalrsud [untuk bersumpah). (Qs. Al Baqara]r [2]:225).

. Kemtrngkinan juga- batasan "pengu(uhan" di sini untuk

mengecualikan sumpah-slrmpah yang tidak disengaja.

t'shahih.

HR. Muslim (311272) dari hadits Abu Hurairah RA.

'r#:'trtrA#!G623)dan 
Muslim Qt*eraari nadits Abu Burdah, dari

ayahnya.
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Pembahasan tentang sumpah telah dipaparkan secara gamlang

dalam penafsiran surah Al Baqarah.

iK -#:& ';f fr4 't: 
@eaans kamu telah menjadikan

Allah sebagai saksimu [terhadap sumpah-sumpah itu) maksudnya

adalah r!q63 (saksi).

Ada juga yang mengatakan: d.9e 6.-.lihara).
Ada juga yang mengatakan: $ta (penjamin).

Ada juga yang mengatakan: (.li Oerrgawas), karena J"$it
(pemelihara) menjaga perihal yang dipeliharanya.

Ada juga yang mengatakan bahwa pengukuhan sumpatr adalah

sumpahnya seseorang tentang sesuatu dengan berkali-kali.

Al Qurthubi menuturkan'dari Ibnu Umar, bahwa pengukuhan

ini maksudnya adalah bersumpah dua kali, maka jika bersumpah satu

kali tidak ada kafar aft -nya (tebusannya).

6j1il1lt3-'ii'{ry(sesuns*thnyaAllahmengetahuiapayang
lrnmu perbuat) sehingga Dia mengganjar kamu berdasarkan itu, jika
baik maka baik pula ganjarannya, dan jika buruk maka buruk pula

ganjarannya. Di sini terkandung dorongan dan ancaman.

Allah lalu menegaskan tentang kewajiban memenuhi sumpah

dan keharaman melanggar sumpah , \1;, 4 ,4:g tl'K JJ @on
janganlah kamu seperti seorong perempuan yang menguraikan

benangnya), yakni dalam melanggar sumpah yang telah dikukuhkan

itu janganlah kalian seperti seorang perdlnpuan yang menguraikan

kembali benangnya yang telah dipintalnya.

{iS.LOonS sudah dipintal dengan kuat)maksudnya adalah

setelah sempurna pemintalannya. Ini terkait dengan gi
(mengrraikan).
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(U (menjadi cerai-berai trembati) merupakan bentuk
jarnak dari {, yaitupintalanyang diurai.

'Az-Zajjaj berkata, 'oManshub-nya (4 sebagai mashdar

adalah karena makna gn adalah i:13 lmenguraikan; mencerai-

beraikan)."

Pendapat tersebut disanggatr, bahwa (U bukan sebagai

mas hdar, tapi j amak, sebagaimana telah kami sebutkan.

Al Wahidi berkata, "Lafazh tersebut ada pada posisi nashab

sebagai maf'ul kedua, sebagaimana ungkapan: ityli aull 'S;ii 6t<u
memecahkannya menjadi potongan-potongan dan bagian-bagian),
yakni: lglt blrJll liita (aku menjadikannya potongan-potongan dan

bagian-bagian). Bisa juga sebagai haal (keterangan kondisi)."

Ibnu Qutaibah berkat4 "Ayat tersebut terkait dengan yang

sebelumnya. Perkiraannya adalatr, tepatilatr perjanjian dengan Allatr
dan janganlatr kalian membatalkan sumpatr-sumpah (kalian), karena
jika kalian melakukan ihr maka kalian seperti seorang perempuan

yang menguraikan kembali benangnya setelah sempurna
pemintalannya sehingga kembali menj adi bercerai-berai. "

'# {ri" 'K{ <4# (tramu menjaditran sumptah

[perjanjianJmu sebagai alat penipu diantaramu) ada pada posisi
nashab sebagai haal (keterangan kondisi).

AlJauhari berkata, "|y!tl, adalah makar dan tipu daya."

Abu Ubaidah berkata, "setiap perkara yang tidak benar adalatr

|Y"."
Pendapat lain menyebutkan bahwa .1afur uaAah apa yang

dimasukkan kepada sesuatu untuk merusaknya.

Az-Zajjaj berkata, "Maksudnya adalah tipuan dan

kecurangan."
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$ A 6J ',/-''A <rK 6 (drsebabkan adanya satu golongan

yang lebih barryak jumlahnya dari golongan yang lain) maksudnya

adalah, dikirenakan adanya golongan yang lebih banyak dmipada
golongan lainnya (yakni jumlatrnya lebih banyak atau hartanya lebih
bnayak). Dikatakan ;"r - irpt ,frapabila sesuatu itu banyak.

Al Farra berkata, "Maknanya yaitu, janganlah kalian menipu

suatu kaum karena sedikitrya mereka dan banyaknya kalian, atau

karena sedikitnya kalian dan banyaknya mereka, dan katian

mengokohkaillya dengan janji setia (sumpah)." Dikatakan batrwa

apabila kaum Quraisy dahulu melihat kekuatan yang ada pada sekutu

mereka, maka mereka membatalkan perjanjian mereka dan mengambil
perjanjian dari musuh-musuh mereka.

Ada juga yang mengatakan batrwa ini merupakan peringatan

bagi oraqg-orang beriman agar tidak teperdaya oleh banyaknya kaum

Qwaisy dan lapangnya harta mereka, sehingga membatalkan

perjanjian dengan Nabi SAW

.9,{11 }LE- (3SGesuns*thnya Attah hanya menguji kamw

dengan hal itu) maksudnya adatah menguji kalian dengan banyaknya
jumlatr kalian, guna melihat apakah kalian tetap berpegang dengan tati
perjanjian? Atau membatalkannya karena teperdaya oleh jumlah yang

banyak?

Jadi, dhamir pada .g \dengan hal itu) kembali kepada

kandungan kalimat: iA A;J eU <rK ,J (dtsebabkan adanya satu

golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain),
yakni sesungguhnya Allah menguji kalian dengan jtimlah yang banyak

itu untuk mengetahui apa yang akan kalian perbuat? Atau,

sesungguhnya Allatr menguji kalian dengan apa yang diperintahkan

dan dilarang pada kalian!

lrlii *.';Kv 'rllll 6-K "r43 (dan sesungguhrrya di Hari
Kiamat alran dijelaskan-Nya kepadamu apd yang dahulu kamu
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per s elis ihkan itu), lalu dij elaskanlah yang benar dan orang-orang yang

benar, serta ditinggikanlatr derajat mereka. Juga menjelaskan yang

batil dan orang-orang yang batil, . serta menimpakan adzab yalrrg

berhak mereka terima. Di sini terkandung peringatan menyelisihi

kebenaran dan condong kepada kebathilan. Atau, menjelaskan kepada

kalian tentang hal-hal yang kalian perselisihkan mengenai

pembangkitan kembali setelah mati, surga dan neraka.

Allah SWT kemudian menerangkan bahwa Dia Maha Kuasa

untuk menyatukan orang-orang beriman dan orang-orang kafir pada

pemenuhan janji atau pada keimanan, ir; 'e 'H\;1 frt i6 tr3

(Dan lrnlau Allah menghendaki, niscrya Dia menjadikan kamu satu

umat [sajal yang sama-satna di atas kebenaran) ,t-{t (ftetapt])

dengan ketetapan ketuhanan, {\4 6 3i'^ @Urn menyesatkan siapa

yang dilrehendaki-Nya) dengan membiarkan mereka sebagai keadilan

dari-Nya terhadap mereka. X4 n G*j (dan memberi petunjuk

kepada siapa yang dikehendaki-Nya) dengan petunjuk-Nya kepada

mereka sebagufadhilah dari-Nya kepada mereka. ifi 'SirG I;i*
614 (Dia tidak ditarrya tentang apa yang diperbuat-Nya, dan

merelralah yang akan ditanyai). (Qs. A1 Anbiyaa' l21l:23).

Oleh karena itu, Allah berfirman, {tfil' 'rK U; |W @rn
'sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah lmmu

kerjakan) sewaktu di dunia.

Huruf laam pada K ",4i {a* sesungguhnya akan

dijelastran-Nya kepadamu) dan pada "&Ji13 (dan sesungguhnya kamu

akan drtanya) berfungsi sebagai partikel sumpah.

Setelah Allah SWT melarang mereka membatalkan sumpah-

sumpah setelah mutlak, Allah melarang mereka membatalkan

sumpah-sumpah yang khusus, H$ W '# W 'trt @an

janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu

diantaramu), yaitu sumpah-sumpah bai'at (anji setia).
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Al Wahidi berkata, "Para mufassir mengatakan bahwa ini
mengenai larangan terhadap orang-orang yang berbai'at kepada

Rasulullah SAW untuk membatalkan janji setia mereka untuk
memeluk Islam dan membelanya. Tentang pengkhususan ini, mereka
berdalih dengan firman Allah SWT, VS rA'i:i3$Cro"r menyebablmn
tergelincir kaki[muJ sesudah kokoh tegalmya), dan firman-Nya, \;t aii

*t'* q;Ai (dan kamu rasakan kemelaratan [di dunial knrena
kamu menghalimgi [manusia), karena bila mereka membatalkan

sumpah kepada Rasulullah SAW, maka itu akan menghalangi orang
lain untuk memeluk Islam. Keberadaan janji setia ini kepada
Rasulullah SAW merupakan sebab turunnya ayat ini, maka
kesimpulan yang diambil berdasarkan keumumanlafazh dan bukan
berdasarkan kekhususan sebab.

Sejumlah mufassir mengatakan bahwa ini merupakan
pengulangan kalimat yang sebelunnya sebagai penegasan.tvtaklna 3$
V;i't3,'iit tyo"S menyebablcan tergelincir kaki[muJ sesudah kotroh

tegalcnya) adalah, yang menyebabkan tergelincirnya kaki orang yang
menjadikan sumpahnya sebagai tipuan untuk merunhrhkan kebenaran
setelah ditegakkan dan dikokohkannya sumpah itu."

Suatu pendapat menyebutkan bahwa bentuk tunggal pada

lafazh iilit adalah bentuk pernyataan balwa tergelincirnya kaki
manapun merupakan bahaya yang besar, maka apalagi bisa banyak
kaki yang tergelincir? Ini merupakan bentuk ungkapan pinjaman yang
sesuai dengan kondisinya bila terjerumus ke dalam keburukan besar,

karena bila kaki telah tergelincir, maka kondisi seseorang bisa berubah
dari kondisi baik menjadi kondisi buruk. Dikatakan untuk orang yang

salah dalam sesuatu: *U g;Ui] ltatinya tergelincir padanya).

Contohnya adalah ungkapan penyair berikut ini:
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tt'-, Sitt4ckrrx
"Kalian temukan kernuraman yang mahligainya telah rontok dan layu

s etelah sandal tergelincir beserta kaki-lakirrya."

*"'"3 (,, ';fil $tlt <ar" kamu rasakan kcmelaratan [di
dunial lrarena kamu menghalangi [maruuial maksudnya adalatr

merasakan adzab yang buruk di dnnia atau di alhirat, atau pada

keduanya karena kamu menghalangi orang lain ,li bi, ;; (dari jatan

Attah), yakni disebabkan kamu menghalangi diri sendiri dari jalan

Allah, yaitu Islam. Atau disebabkan kamu menghalangi orang lain

dari Islam, karena akibat pembatalan bai'at dan perbuatan murtad

dapat membuat orang lain mengikutinya, maka perbuatan itu meqiadi

contoh yang buruk yang dosanya dan dosa orang lain yang

mengikutinya akan ditanggung pula oleh pelakunya. Oleh karena itu,

Allah berfirman, U l$93: (dan bagimu adzab yang besar), yutv
adzab aklrirat. Demikianlatr jika yang dimaksud dengan adzab yang

pertama adatatl adza;b dunia.

Allah SWT lalu melarang mereka condong kepada keduniaan

dan agar kembali kepada perjanjian, y;i tfr 
^\ 

*, tif ii {i @an
janganlah kamu tukar perjanjianmu dengan Allah dengan harga yang

sediHt [murah), yakni janganlah kamu mau menerima penukar yang

murah dan hina sebagai pengganti sumpahmu. Setiap keduniaan,

walaupun tampak banyak, namun karena akan sima, sehingga

dianggap murah. Oleh karena ihr, setelah A.llah menyatakan sedikitnya

keduniaan, Allah menyebutkan apay?nglebih baik di sisi-Nya, '^+GL

Ni Y'; ;i (sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah, itulah yang

lebih baik bagimu), yakni apa yang ada di sisi-Nya, yang berupa

kemenangan di dunia, harta rampasan, dan rezeki yang luas, serta apa

yang ada di sisi-Nya di akhirat, yang berupa kenikmatan surga yang

tidak pernah habis, adalah lebih baik bagi mereka.
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Allah lalu mengemukakan alasan larangan menukar perjanjian

dengan Allah dengan harga yang sedikit, dan apa yang ada di sisi

Allah pasti lebih baik bagi mereka. Allah berflrrman, 613 i-L 6y

(jika lramu mengetahui), yakni jika kamu termasuk orang yang

berpengetahuan sehingga dapat membedakan berbagai hal.

Selanjutnya Allah menyebutkan dalil yang pasti, yang

menunjukkan hinanya keduniaan dan baiknya apa yang ada di sisi

Allah, ,t( $';4113 $:l'^+U (apa yang ada di sisimu akan lenyap,

dan apa yang ada di sisi Allah adalah kckaD.

Setiap orang yang berakal pasti mengetahui bahwa apa pun

yang dapat sirna dan hilang, walaupun banyak, bernilai rendah,

sedangkan apa pun yang kekal dan tidak sirna, bernilai mulia.

Sementara itu, kenikmatan akhirat cukup jelas keabadiannya.

Adapun kenikmatan dunia yang dianugerabkan Allah kepada

orang-orang beriman, walaupun akan sima, terkait dengan kenikmatan

akhirat, sehingga dilihat dari segi ini sarta dengan yang kekal, tidak
pernah terputus.

Allah lalu berfirm an, , $t1 V tg\ ;A Y;3 'uni 3*t
<iC;- (Dan sesungguhnya Kami akan memberi balasan lcepada

orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang

t e I ah m er e ka lce rj akan).

Huruf laam disini sebagai partikel sumpah, yakni, pasti Kami
memberi balasan kepada mereka disebabkan kesabaran mereka atas

apa yang mereka alami yang berupa kesulitan beban syariat dan jihad

melawan orang-orang kafir, serta atas kesabaran menghadapi

penganiayaan dari mereka. Allah pasti membalas mereka dengan

balasan yang lebih baik daripada ketaatan yang telah mereka lakukan.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa dikhususkannya

penyebutan "pahala yang lebih baik dari apa yarLg telah mereka
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kerjakan' adalah karena apa yang selain itu adalah kebaikan yang

biasa, sementara ganjaran itu karena ketaatan.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya adalatr, dan pasti

Kami memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih

mulia dan lebih banyak daripada amalan mereka. Pengertian ini

seperti firman-Nya, AIA F {S {.::L\ ;V 6 (Barangsiapa

membawa arnal yang baik maka baginya [pahalal sepuluh kali lipat

amahtya). (Qs. Al An'aam t6l: 160). Atau, Kami pasti memberikan

balasan kepada mereka dengan balasan amalan-amalan terbaik

mereka. Ini artinya, Kami pasti memberikan balasan kepada individu

yang rendatr karena amalan-amalan tersebut dengan balasan yang

setara dengan batasan yang diberikan kepada individu yang paling .

luhu, yaitu balasan yang sangat banyak. Jadi, bukan berarti

memberikan pahala sesuai dengan individu-individu yang beragam

tingkat kebaikannya, yaitu yang baik digaqiar dengan kebaikan, dan

yang lebih baik digaqiar dengan yang lebih baik. Demikian menurut

suatu pendapat.

Ashim dan Ibnu Katsir membacanya 3-#3 dengan huruf

nuun) sedangkan yang lain membacanya dengan hurufyaa'

Ibnu Jarir d4n Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mazidah bin

Jabir, mengenai firman-Nya, *r4, $L $ *&,\35; (dan tepatilah

perjanjian dengan Altah apabila kamu berianif), dia berkata, "Ayat

ini diturunkan berkenaan dengan pembaiatan Rasulullatr SAW, yang

setiap orang yang memeluk Islam seakan-akan berbaiat kepada Islam.

Allah lalu berfirmaa, $ $tr\}t*, (dan tepatilah perianiian dengan

Allah),maka sedikit Mtrhammad dan para satrabatnya serta banyaknya

kaum musyrik membuat katian membatalkan baiat yang telatr kalian

baiatkan kepada Islem."

Ibnu Jarir, Ibnu At Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firman-Nyq',r5r'urf:!\ W {3
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(" 
* #j (dan j angonl ah kamu mt emb ot al kon s urnp ah- s ump ah [muJ

itu, sesudah meneguhkanrrya), dia berkata, "Maksudnya adalah setelah
pengukuhannya."

, Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan serupa

itu dari Qatadatr.

' Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan serupa itu dari Sa'id bin
Jubair. $

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Atha bin Abi Rabah,

dari Ibnu Abbas, bahwa Sa'idah Al Asadiyyah mengumpulkan bulu
dan sabut. Lalu berkenaan denganny4 turunlah ayat: ,lV VK g:
\11i #; (dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang

m e n gur a i lran b e nan gny a).

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan seperti itu dari Abu Bakar
bin Hafsh.

Dalam kedua riwayat diatas disebutkan bahwa wanita itu gila.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daxi As-Suddi,
mengenai sebab turuffrya ayat ini, dia berkata, "Dulu ada seorang

wanita di Makkah yang biasa disebut si pandir Makkah. Dia suka
memintal benang, lalu setelah pintalannya jadi, dia menguraikarmya.,'

Ibnu Jarir meriwayatkan maknanya dari Abdullah bin Katsir.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Ny a, ',A''^A aK ,f'$ u {iJ @iseOabknn adanya satu golongan yang tebih banyak
jumlahnya dari golongan yang lain), dia berkata, "Maksudnya adalah
manusia yang lebih banyak dari manusia lainnya.'

Mereka juga meriwayatkan dari Mujatrid, mengenai ayat ini,
dia berkata, "Mereka bersekutu dengan para sekirtu, lalu mendapati

mereka lebih banyak dan lebih mulia, maka mereka pun membatalkan
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percekutuan mereka Lalu merekabcrsekutu dengan pihak yang lebih

mulia, lalu mereka prm dilaran! melakukm itr"

'",!;r1#Sbj,';' i;31;<=lt q( \'i G;,
6F@'o$x-t3E-,(,Ai1fr#34

&,lil^Y"q @ I,JUA ;4,3 i9', W( 6.ifi :t"
'4t;\3:i.r1j,@<;{-Y+,i'rjr'fitrA<*ti

;e 6\syrlc aiv4Lli{i,13\iY, <,@,1

,frqS;,zqlIfrA'57$ @'o1:'-S iK\ S.

@''#5\ Ji' .E,ii3 W( <1ifr 4.
oir 3 ql5. iltar:3t63d ;{5 {r' rir.,

A @ -W -uF it:t 66 U6 AL 6'3;'-

@ l-t Sr::6 ii3fr fu*{ ;nl,"tlt OU}.{'"$t

G;:".frL

6j|+,4
# a$fr g uv6;*i-{'":$ a}{fr
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"Barangsiapo yang mengeriakan amal shalih, baik laki;lahi

maupan perempuan dalam keadaan befiman, maka sesungguhnya

akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan

sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan

pqhala yang lebih baik dari apa yang telah mereka keriakan.

Apabila kamu membacaAl Qur'an, hendaklah kamu meminta

perlindungan kepadaAllah dari syetan yang terkutuk.

Sesungguhnya syetan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-otang

yang beriman dan bertawakal hepada Tuhannya Sesungguhnya

kekuasaannya (syetan) hanyalah atas orang-orang lang
tnengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang

mempersekutukannya dcngan Allah. Dan apabila Kami letakkan

suatu ayat di tempat ayat ydng lain sebagai penggantinya padahal

Allah lebih mengetahui apayang diturunkan-Nya, meteka berkata,

'sesangguhnya kama adalah orang yang mengada-adahan saia'.

Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui Katakanlah, 'Ruhul

Qittlus (libril) menurunkan Al Qur'an itu dari Tuhanmu dengan

benar, untuk meneguhkan (hati) orang-orang yang telah beriman,

dan menjadi petunjuk sefia kabar gembira bagi otaflg.orang yang

berserah diri (kepada Allah)'. Dan sesungguhnya Kami mengetahui

bdhwa mereka berkata, 'SesungguhnyaAl Qur'an itu diaiarkan

oleh seorang rnanusia kepadanya (Muhammad)'. Padahal bahasa

orang yang mereka tuduhkan'(bahwa) Muhammad belaiar

kepadanya bahasa'Ajam, sedangAl Qur'an adalah dalam bahasa

Arab yang terdng. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman

kepada ayat-ayatAllah (Al Qur'an),Allah tidak akan memberi

petunjuk kepada mereka dan bagi mereka adzab yang pedih.

Ses ungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah

orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan

mereka itulah orung-orang pendusta.D (Qs. An-NaEl [16]: 97'105)
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Ini pennulaan anjuran bagi setiap orang beriman untuk

melalcukan setiap amal shallh, dan merup** .-gtapan umum

tentang jaqii Atlatr.

Makna W |t+ $ (boangsiapa yang mengeriaknn amal

shalih) adalah, barangsiapa melakukan amal apa pun yang shalih.

Tanrbahan tamyiz 6 5 Ft ii@H-taki maupun peremptan),

sementara lafazh , mencaktrp kedr.ranya, adalah untuk maksud

penegasan dan mubataghah dalam menetapkan janji ini.

Ada juga yang mengatakan bahwa lafazh ai berlaku bagi laki-

laki, maka penerapannya pada laki-laki dan perempuan merupakan

penjelasan cakupannya terhadap kedua jenis ittr.

L$ '; (dalam kcadaan beriman) berada pada posisi naslwb

sebagai haal $eterung kondisi). Allah SWT menjadikan keimanan

sebagai pengikat pada balasan tersebut, karena orang-orang kafir tidak

memiliki keyakinan terhadap itu, berdasarkan finnan-Nya, 11 Sllr;f,i

W {4 '.tW )+ ir $-,1 loan Kami hadapi segala amal yang

mereka kcrjakan, lalu Kami jadikan amal in [bagaikanJ debu yang

beterbangan). (Qs. Al Furqaan l25l: 23).

Allah lalu menyebutkan balasan bagi yang melakukan amal

shalih tersebut, '4 '',!; ''gr# (maka sesungguhrrya alcan Kami

b erikan kcpadarrya kehi&ryan yang b aik).

Ada perbedaan pendgpat mengenai kehidupan yang baik,

bagaimana ittr terj adi?

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Atha, dan

Adh-Dhahhak, dikatakan bahwa itu terjadi dengan rezeki yang halal.

Dalam riwayat Al }Iasan Al Bashri, ZudbinWahb, dan Wahb

bin Munabbih,.disebutkan bahwa itu t€rjadi dengan qana'ah. Begitu

pula pendapat yang diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Abbas.
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Adh-Dhahhak mengatakan batrwa itir terjadi dengan petunjuk

kepada ketaatan.

Diriwayatkan dari Mujahid, Qatadah, dan Atdurrahman bin

ZudbinAslam, bahwa kehidupan yang baik adalah kehidupan surga.

Diceritakan dari Al Hasan, dia berkata, "Tidaklah baik

kehidupan bagi seseorang kecuali di surga."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa kehidupan yang baik

adalatr kebahagiaan.

Diceritakan dari ,Ja'far Ash-Shadiq, bahwa itu adalah

mengenal Allah.

Abu Bakar Al Warraq berkata, *Maksudnya adalah manisnya

ketaatan."

Sahl bin Abdullatt At-Tasturi berkatA "Maksudnya adalah,

dilepaskannya dari hamba pengaturan ditioyq dan fengaturannya
diseralrkan kepada Dzat Y ang Maha Haq."

Pendapat lain menyebutkan bahwa itu adalah perasaan tidak

butuh terhadap para makhluk dan perasaan membutuhkan kepada Dzat

Yang Maha Haq.

Mayoritas mufassir berpendapat batrwa kehidupan yang baik

ini adalah sewaktu di dunia dan bukannya di akhirat, karena

kehidupan akhirat telah disebutkan dengan firman-Nya, ;{+;i3
'of4 V'\4 6 ,4, ,tit (dan sesungguhnya akan Kami berikan

balasan lrepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang

t elah mer eka kerj akan).

Tentang penafsiran balasan itu sebagai kebaikan, telah kami

kemukakan tadi. Bentuk tunggalnya dhamir pada i12iifi' dan bentuk

jamak p"au #ii3didasarkan pada lafazh ,I dan m4knanya.
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Setelah Altah menyebutkan amat yang shalih dan balasannya,

disusul dengan menyebutkan permohonan perlindungan yang

membebaskan amal-amal shalih dari bisikan godaan syetan, :r$ isg

,*1t ,,J431 A 4\'rS$ ';iijll @pabila lamu membaca At Qur'an,
hendaWah lramu rneminta perlindungan kcpada Allah dari syetan

yang terlaluk). rr$ri

Hunrf/aaf di sini unttrk mengurutkan permohonan aryunan
dengan amal shalih

Suatu pendapat menyebutkan bahwa ayat ini terhubung dengan

firman-Nya, ,e ,fr r;*. 4-<J1 4& ffj3 (Oo" Kami tarunkan

lrepadamu Al Kitab [Al Qur'anJ untuk menjelaskan segala sesuatu.

(Qs. An-Nahl [6]: 89). Perkiraarmya, apabila kamu hendak mulai

membacanya" mohonlah perlindungan.

Az-7ayaj dan para pakar bahasa lainnya mengatakan bahwa

maknanya adalah, bila engkau hendak membaca A[ Qur:an, mohonlatr

perlindugan (kepada Allah). Jadi, maknanya bukanlah, mohonlatr

perlindrurgan setelah engkau membaca Al Qru'an. Ini seperti

ungkapan: l' f*l ,,U0'd,f ri1 @ila engkau hendak makan, ucapkanlah

bismillaah).

AI Wahid-i berkata, "Ini ijma'para ahli fikih, bahwa memohon

perlindungan ittr sebelum mulai membacq kecuali yang diriwayatkan

dari Abu Hurairah, Ibnu Sirin, Daud, Malik, dan Hamzah, dari

kalangan ahli qira'ah, karena mereka mengatakan bahwa permohonan

perlindungan itu setelah membaca. Ini karena mereka berpendapat

dengan ztrahirnya ayat [yakni menggunakan /i'l madhil."

Makna 4\'t;;t yaitu, mohonlatr kepada Allah SWT agar

melindungimu dari syetan yang terkuhrk, yakni dari bisikannya. .,_

Dikhususkannya pembacaan A1 Qur'an di antara amalr,amal

shalih lainnya adalah karena memohon perlindungan ketika hendak
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melakukannya bertujuan menggarisbawahi bahwa permohonan

perlindwrgan ftepada Allah) ketika hendak melakukan amal-amal

shatih merupakan hal yang lebih penting. Demikian menunrt suatu

pendapat.

Khithab ini ditujukan kepada Rasulullah SAW unhrk

menunjukkan bahwa selain beliau lebih perlu lagi untuk memohon

perlidnngan, karena beliau saja yang ma'shum diBerintahkan untuk

memohon perlindtrngan kepada Allah dari bisikan syetan, maka

apalagi umatnya!

Jumhur berpendapat bahwa perintatr dalam ayat ini sebagai

anjuran, sementara diriwayatkan dari Atha bahwa perintah ini
menunjukkan wajibnya hal tersebut berdasarkan zhalimya ayat.

Pembahasan tentang memohon perlindungan kepada Allatr
telah dipdparkan secara ganrblang di permulaan kitab tafsir ini.

Dhamir pada';rrL'f ,j$frf @esunggyhnya syetan itu tidak ada

kehtasannya) adalah dhdmir sya'natau rurtuk syetan, yakni, dia tidak

memiliki kekuasaan $' (atas) penyesatan 4; i$ W( 68
ItJUl- (orang-orang yang beriman dan bertawakal trepada

Tuhannya).

Al Wahidi menuttukan dari para mufassir, batrwa mereka

menafsirkan f,ti: ai sini sebagai hujjah, dan mereka mengatakan

bahwa malananya adalah, dia tidak memiliki huiiatr terhadap orang-

orang beriman unfuk menyesatkan mereka dan mengajak mereka

kepada kesesatan.

Makna I'JUF. ry; & (dan bertautatrat lcepada Tuhannya)

adalatr menyerahkan urusan mereka kepada-Nya dalam setiap

perkataan dan perbuatarS karenp beriman kepada Allah dan

bertawakal kepada-Nya akan mencegah bisikan atau gangguan syetan

terhadap mereka, dan bila syetan mengganggu salah seorang mereka,
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maka gangguan itu tidak akan mempengaruhinya. Kalimat ini

mengandulg alasan perintah untuk memohon perlindungan kepada

Allatt.

Orang-orang yang memadukan keimanan dan tawakal adalatr

orang-orang yang dikatakan iblis datam Al Qur'an, iii fih $y

6&51 Qrecuali hamba-hamba-Mu - yang mukhlas d! Nary
meretra).(Qs. shaad [38]: 83) ,r,;41r;{f i[ii 4, iii 

'"4 
,s>tl,e't'L

t 16 '4 (Sesungguhnya hamba-harnba-Ku tidak a/a kehtasaan

bagimu terhadap mereka, kccuali orang-orang yang mengihtti lcamu,

yaitu orang-orangyang sesat). (Qs. Al trijr [15]: a2).

Allah SWT lalu menyebutkan terbatasnya kekuasaan syetan,

,a,3:lt (3y gesungguhnya kchtasaanrrya [syetanJ harryalah) untuk

menyesatk*r. XtrA <r,51 !$ latas orang-orang yang mengambilTtya

jadi pemimpin) danmematuhi bisikannya Ct* 4 i 'uiYt @o"

atas orang-orang yang mempersehttukannya dengan Allah).

Dhamir paira ykembali kepada Altah Ta'ala,yakni ili tv-llt
'o ; #.lru. lorang-orang yang mempe.rselantukan Allah).

Pendapat lain menyebutkan batrwa dhamir itu kembali kepada

syetan, bahwa orang-orang yang karenanya dan disebabkan oleh

bisikannya menj adi syirik (menyekutukan) Allatt.

'{)', <-.,\'4 a4t:,-6itiy (dan apabila l{ami letalckan suatu

6yat di tempat ayat yang lain sebagai pengga4tinya) mengawali

per{elasan dari Altah SWT mengenai syubhat kekufisan dan

penepisannya

Makna *lgt (yakni dari-6$ adalah mengangkat sesuatu dan

meletakkan yang lairurya sebagai penggantinya.

l.li +-,r:l artinya mengangkat sebuatr ayat dan menggantinya

dengan yang lain, yakni menghapusnya dengan ayat yang lain.
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Pembatrasan tentang penghapus an ayat telah dipaparkan dalam

penafsiran surah Al Baqarah.

'$G 1*rrrtra berkata) maksudnya adalatr orang-orang kafir

Quraisy yang tidak mengetahui hikmah penggantian itu, 6 1i3y

(sesungguhnya kamu) hai Muhammad, fi <oaoUn orang yang

mengada-adakan saja) detgan menyatalcan apa yang tidak dikatakan-

Nya, yaitu mengakui batrwa Dia telah memerintahkanmu sesuatu,

kemudian engkau menyatakan batrwa Dia memerintahkan yang

sebaliknya.

Allatl SWT lalu membantah mereka" yang menrurjulkan

kejatrilan merekq 'o;\:'-{ figi S.Qan*nn kcbanyakan mereka tiada

mengetahui) pengetahuan apa pun. Atau, tidak mengetatrui hikmah

penghapusan itu,. lcarena sebenamya itu dibangrrn atas dasar

kemaslahatan yang telatr diketahui Allatl SWT, yang terkadang

pensyariatan sesuatu mengandung kemaslatratan pada waktu tertentq

kemudian setelah waktu tersebut ada kemaslahatan pada pensyariatan

yang lainnya. Seandainya tabir itu disingfup bagi orang-orang kafir
itu, tenhrlah merelca mengetahui'alasan yang benar dan jalan yang

lurus, serta keadilan dan kelembutan.

Allah SWT lalu menjelaskan hikmah penghapusan itu kepada

para penentang yang menyatakan bahwa itu tidak berasal dari Allah,

dan Rasul-Nyalah yang mengada-adq '{, St Qronkanlah, "Al

Qur'an itu diturunkan oleh'), yalcni Al Qur'an yang ditunjukkan oleh

penyebutan ayat tadi.,y.3JJlt (ii {nunut Adus),yalcrri Jibril.

,r"Ai adalatr 'dlfrt (suci). Maknanya yaitu, ditunrnkan oleh

roh yang suci dari dosa-dosa manusia. Ini bentuk peng-idhafah-arr

maushuf (yang disifati) kepada sifat.

4;; ;22 (dari Tuhonmu) malsudnya adalah, penurunannya

bermula dari sisi Allah SWT, $X'" @engan benar). Ini berada pada
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I

i

posisi nashab sebagai haal $etetarrgan kondisi), yakni dalam kondisi

benar untuk suatu hikmah yang luhur.

V( <4$ :4. (untuk meneryuhkan [hatiJ orang-orang

yang telah beriman) pada keimarlalL sehingga mereka berkata,
..Semua yang menghapus dan yang dihapus adalah dari sisi Tuhan

kami." Juga karena bila meteka mengatafiui kemaslaliatan-

kemaslahatan dalam penghapusan, maka mereka akan tetap tegUh

pada keimanan dan keyakinan mereka. Ini dibac u, e;), dari Aqili
(pene guhan; penetaPan)

/4);.A. :;t "$ ,ii3 (dan menjadi petuniuk serta lwbar

gembira bagi orang-orang yang berserah diri [kepada AllahJ) di-

'athfy* kepada posisi 347, yakni sebagai peneguhan, petuqitrk,

dan kabar gembira bagi mereka. Ini berarti menepis terjadinya

kebalikan-kebalikan itu terhadap orang-orang selain mereka.

Allah swT lalu menyebutkan syubhat lainnya pada mereka,

F. W-,frtai$- ;IA'p iAS (dan s e s ung guhnv a Kami m e n g e t ahui

bahwa mereka berlata, "sesungguhnya Al Qur'an itu diaiarlcan oleh

seorang manusia lrcpadarrya [MuhammadJ.'). Huruf laam di siru

sebagai partikel penegas, yakni, dan sungguh Kami telah mengetahui

batrwa orang-orang kafir ifu berkata" !'sesrurgguhnya ada manusia, dan

bukan malaikat, yang mengajarkan Al Qur'an kepada Muhammad."

Para ulama berbeda pendapat mengenai penetapan manusia

yang mereka klaim itu:

Suatu perrdapat menyebutkan bahwa itu adalah budaknya Al

Fakih bin Al Mughiratr yang bernama Jab, seorang Nasrani yang

kemudian memeluk Islam. Apabila orang-orang kafir Quraisy

mendengar berita-berita katrm-kaum terdahulu dari Nabi sAw,

lantaran beliau orang yang buta huruf (tidak dapat menulis 'dan

membaca), maka mereka berkata" "Dia diajari oleh Jabr."
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Pendapat lain menyebutkan batrwa namanya Ya'isy, seorang

budak milik bani Al Hadhrami. Dia bisa membaca kitab-kitab non-

Arab.

Pendapat lain menyebutkan bahwa itu adalah budaknya bani

Amir bin Lu'ay.

Ada juga yang mengata*an bahwa itu adalah dua budak yang

bernama Yasar dan Jabr, seorang pandai besi yang biasa membuat

pedang, dan keduanya bisa membacakan kitab kepada mereka.

Ada juga yang mengatakan batrwa keduanya bisa membaca

Taurat dan Injil.

Ada juga yang mengatakan bahwa dia adalatr Salman Al
Farisi.

Ada juga yang mengatakan batrwa dia seorang Nasrani di
Makkah yang bernama Bal'aur, yang bisa membaca Taurat.

Ada juga yang mengatakan bahwa dia seorang lelaki Nasrani

bemrama Abu Maisaratr yang bisa berbahasa Romawi.

Dalam riwayat lain {isebutkan batrwa dia bernama Adas.

An-Nahhas berkata, *Pendapat-pendapat tersebut tidak saling

bertentangan, karena bisa juga mereka menyatakan bahwa meteka

semua mengajari beliau, namun tidak mungkin memadukan

berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa orang yang dimaksud

adalah Salman, karena ayat ini Makkiyyah (diturunkan di Makkah),

sedangkan Salman datang kepada Nabi SAW di Madinatr (setelah

beliau hrjratr ke Madinatr).'

Kemudian menjawab perkataan mereka dengan firman-Nya,

L56 5$y6:4 aljl SrZL(padahal bahasa orang yang mereka

tuduhlran fbahwal Mulwmmad belajar kepadanya bdhasa 'Ajam).

Sailiadalah jljr (kecondopgan), dikatakan '.tA aaneif yang arrinya
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$ih * JG (menyimpang daxi tujuan). Penjelasannya telah

dipaparkan dalam penafsiran surah Al A'raaf.

Hamzah dan Al Kisa'i membacanyu'tsit;'i-, dengan fathah

pada huruf yaa' dan haa'.

Sementara ulama lainnya membacanya dengan dhammah pada

hnruf yaa' dar- kasrah pada hunrf haa'. Maksudnya, padahal bahasa

yang mereka tuduhkan kepadanya dan mereka nyatakan diajarkan

kepadanya adatah batrasa'Ajarn (non-Arab)

Dikatakan 
"*l 

*; d,a$,;6t;, i?;y yatai tidak fasih. i;aAt

adalah 11.1i, yaitu lawarurya i,r;ir 6"t^1. orang Arab biasa menyebut

setiap bahasa yang tidak dikenat dalam batrasa mereka dan tidak

digunakan dalam percakapan mereka sebagai 'aiam (non-Arab).

Al Farra berkatq -F&ti adalah yang lisannya tidak fasih

(berbatrasa Arab) walaupun dia orang Arab. Sedangkan #+!1i adalatr

i;ir lpersia; non-Arab) yang asalnya memang non-i{rab."

Abu Ali Al Farisi berkata, "g*;it dinisbatkan kepada iarir
(non-Arab) yang tidak fasih (berbahasa Amb), baik orang Arab

maapun non-Arab. Demikian juga 'i.&\i. Sedangkan rp+li
dinisbatkan kepada ';it (non-Arab) walaupqn fasih (berbahasa

Arab)."
, | * .-z lrzt ttt -?t t-^)^-a -tfi \A t6 @edangkan Al Qur'an adalah dalam

bahasa Arab yang terang) mengisyaratkan kepada Al Qur'an. Disebut

if.1k*"rru orang-orang Arab biasa mengatakan Stil sebagai sebutan

untuk kasidah dan syair. Contohnya adalatr rurgkapan penyair berikut

ini:

- I -c l, .,u . ... o .. .
Ut ,3 dl d,k".-> V1 c-;*3 ay

cr96,.
wN -.jJl

*Kasidah buruk menunjultkanrrya lcepada ftami dia pun berkhiatlut,

namun aht Hra kau tidak akan mengkhianati kami."

t
OLJ

iik
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Atau yang dimaksud dengan lcijr uaaan iSXir (kefasihan),
jadi seakan-akan Allah berkata, o'Al 

Qur'an ini memiliki kefasihan

batrasa Arab dan keterangan yang jelas, maka bagaimana bisa kalian

menuduhnya diajari oleh orang asing (non-Arab), padatral kalian

sendiri tidak mampu menandingi safu suratr pun darinya, sementara

kalian adalah ahlinya batrasa Arab dan golongan serta para pemuka

kefasihan?"

Dua baris kalimat ini sebagai kalimat pennulaan yang

mendahului untuk membatalkan tuduhan mereka dan menyangkal

pendustaa4 mereka.

Setelah Allah SWT menyebutkan jawaban untuk mereka dan

mencela serta mengancarn m.erekq Allah ptur berfirman, I 'u$'"oy

6t\ *9 6j*L @esungguhnya orang-orang yang tidak beriman

lrcpada ayat-ryat Allah [Al Qur'anJ), yakni tidak mempercayainya. {
fr iO*(Allah tidak akan memberi petunjuk kcpada mereka) kepada

kebenaran yang merupakan jalan keselamatan, yaitu petunjuk yang

mengantarkan kepada hal yang diminta, karena Allah telah

mengetatrui kesengsataan mereka. L8 ,it:t" ;#3 @* bagi mereka

adzab yang pedih) disebabkan kekufiuan mereka dan pendustaan

mereka terhadap ay at- ay at Allatr.

Kemudian, kprena mereka menuduh Rasulullah SAW
mengada-ada, Allah membantatr mereka dengan firman-Nya, t13y

41 49 6j;A { tjl 4*l ,s}i2 (sesungsuhnya yans mengada-

adalcan lrebohongan, harryalah orang-orang yang tidak beriman

lrcpada ayat-ayat Allah),lalu bagaimana mungkin pengada-adaan itu
dari Rasulullah SAW, padahal beliau adalah pemimpin orang-orang

yang beriman kepada ayat-ayat Allah dan menyeru orang lain untuk
mengimaninya? Orang-orang kafir itulatr yang tidak beriman

kepadanya, dan merekalah yang mengada-adakan kebohongan.
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Az-Zajjaj berkata, "Maknanya adalah, sesungguhnya yang

mengada-adakan kebohongan adalatr orang-orang yang apabila

melihat ayat-ayat yang hanya Allah yang mampu mengadakannya,

maka mereka mendustakannya dengan kedustaan yang sangat parah."

Allah lalu menyebut mereka sebagai pendusta, &pL <a""

merelca itutah) yang disifati dengan itu, 63.+4ft'S {*onS-arang
pendusta), batrwa kedustaan itu merupakan karakter yang m€lekat

pada mereka dan merupakan kebiasaan mereka, maka mereka adalah

orang-orang yang semptpna dalam hal pendustaan, Ymg tidak ada

pendustaan yang lebih besar daripada pendustaan mereka terhadap

ayat-ayatAllah.

Afiirraz.zaq, Al Firyabi, Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, Ibnu

Al Mtrndzir, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

balrwa dia ditanya mengenai 4 '',)" (lcehidupan yang baik) dalam

ayat igi. Dia pun berkatq "Kehidupan yang baik adalah rezeki yang

halat dalam kehidupan duniq dan ketika kembali kepada Tuhannya,

dia diganjar dengan kebailtan atas amal yang telah diperbuatrya.i'

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya, dia berkata,

"Maksudnya adalah pencarian yang baik dan amal shalih."

Al Askari dalam Al Amtsal meriwayatkan dari Ali mengenai

ayat ini, dia berkatq "Maksudnya adatah qana'ah (kerelaan atau

kepuasan atas bagiannya)."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Al Hakim, dan

dia menilainya shahih, serta Al Baihaqi dalam Asy'Syu'ab

meriwayatkan dari beberapa jalur, dari Ibur Abbas, dia berkatq

"Maksudnya adalatr al qunuu' (kerelaan atau kepuasan atas

bagiannya)." i.

Dia juga berkata: Rasulullatr SAy pernah berdoa: q.r#'irfii

*,t *." F * *ti ,r4 ,j,'tfi fTt (Ya Attah, buattih itu reta
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dengan apa yang Engkau anugerahkan kepadaht, berlcahilah aht
padanya, dan berilah ganti dengan kebailwn untulcku dari setiap

firebaitranJ yang luput dariht.u7r

Ahmad, Muslim, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah meriwayatkan

dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullatr SAW bersabda, {Pt ,i a,tf ,t
6'tT q ?s t;65 6q 'Oiti (sungguh beruntung orang yang memeluk

Islam serta dianugerahi rezeki yang mencuhtpi, dor! Allah

menjadilrannya rela dengan apayong Dia beritran kepadanya).12

At-Tirmidzi dan An-Nasa'i meriwayatkan dari hadits Fadhalatr

bin Ubaid, batrwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, U'CIl'tI
y)gi '6q W 'orsi ,ile7i A AS (Sungguh beruntung orans yang

drtunjuki lrcpada Islam sementara hidupnya berkecuhtpan dan dia

merasa rela dengan itu).73

Abdnrrazzaq dalam Al Mushannaf dan Ibnu Al Mundzir
meriwayatkan dari Atha, dia berkatg "Isti'adzah (membaca

ta'aw,udz) adalah wajib untuk setiap bacaan dalam shalat dan

lainnya, berdasarkan fi rman-Nya, ;) #, $\ 3#, 3f !;X o$ $$

(Apabila karnu nembaca Al Qur'an, hendaHah meminta perlindungan

lrenada Allah dari syetan yang terhttuk)."

Tentang disyariatkannya isti'adzah untuk tilawah (membaca

Al Qw'an), telah kami kemtrkakan riwayat-riwayatnya.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nya, Xt$;r. <r.51 1; ,:^{)& (3y @esungguhnya

7r Sanadnyaiayyid.
HR. Al Hdlim Qt3sq:dan dia menshahihkannya serta telatr disepakati oleh

Adz-Dzahabi; Al Baihaqi dalanAsy-$u'ab QD9l) dari hadits IbnuAbbas.
72 shahih.
HR. Muslim Q1730); Ahmad (21168); At-Tirmidzi Q3aD; dan Ibnu Majatt

(4r38).

" shohih.
HR. At-Tirmidzi @/a97); Ahnad (6119); Al Hakim @1122); dan Al Albani

dalam Ash-Shahihah ( I 506) dari haCits Fadhalah.
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lcelansaannya [syetanJ harryalah atqs orang'orang yang

mengambilnya jadi pemimpin), dtaberkata, "Kekuasaan syetan adalah

terhadap orang yang menjadikan syetan sebagai pemimpin dan

melakukan kemaksiatan tehhadap Allah.'

Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Nasimt-rrya, Ibnu

Mardawaih, serta Al Hakim, dan dia menilainya shahih, dari:Ibnu

Abbas, mengenai firman-Nya, '{)', <r@,1 ';S); -\3i liLt '(dan

apabila Kami letakJran suatu syat di tempat a!!t yang lain sebagai

penssantturya) dan '!j-i c )i:,w6 6,fu-4s 6t'i @o"

sesungguhnya Tuhanmu [pelindungJ bagi orang-orang yang berhiirah

sesudah menderita cobaan), dia berkat4 "Abdullah bin sa'd bin Abi

Sarh pernah menjadi juru hrlis unttrk Rasulullah SAW. Lalu syetan

menggelincirkannya hingga dia bergabung dengan orang-orang kafir.

Lalu saat penaklukan Ma}&ah, Rasulullah SAW memerintahkan agax

dia dibunuh. Namun kemudian Utsman memintakan perlindungan

kepada Rasulullah SAW dan beliau pun melindunginya.'1

Ibnu Abi Syaibatr, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi

Hatim meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firman-Nya, -\3i \iLi

,i$ <)\4 fV ldan apabila Kami letakJan suatu ryat di tekpat

cyat yang lain sebagai penggantinya), diaberkata, "Ini seperti finnan-

Nya, ti.ri3 5'{Y. i4'6Y (Apa saia ayat yang pami nasakhkan, atau

Kami jaditran [manusial lupa kepadarrya).(Q$ Al Baqaratr [2]: 106)."

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dengan sanad yang dinilai dha'if olehAs-Suyuthi, dari

Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulutlah SAW pernatr mengenal seorang

pandai besi di Malkah yang bernama Ba['am, dia bukan orang Ar€b.

Sementara Orang-orang musyrik pemah melihat Rasulullah SAW

datang ke tempatnya dan keluar darinyq maka mereka berkata,$'lOia
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diajari oleh Bal'am'. Allalrpun menurunkan aya,c 6j3-fr'e :aS
(dan sesungguhnya Kami mengetahui bahwa mereka berkata1."1a

Diriwayatkan oleh Al Hakim, dan dia menilainya shahih, serta

Al Baihaqi dalam Syu'ab Al Iman daxi Al Hakim, mengenai ayat ini,
dia befkata, "Mereka (orang-orang musyrik Makkah) berkata,

'Sebenarnya Mutrammad diajari oleh Abd bin Al Hadhrami. Dia orang

yang memiliki banyak kitab'. Lalu trnunlah ayat ini."

Adam bin Abi Iyas, Sa'id bin Manshur, Ibnu'Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Al Baihaqi meriwayatkan daxi

Abdullah bin Muslim Al Hadhrami, dia berkata, "Dulu kami pernatr

memiliki dua budak yang berasal dari Ain At-Tamr, yang satu

bernama Yasar, dan yang satunya lagi bernama Jabr. Keduanya biasa

membuat pedang di Makkatl, dan keduanya strka membaca Injil. Suatu

ketika Nabi SAW melewati keduanya yang sedang membaca, lalu
beliau berhenti dan mendengarkan. Orang-orang musynk pun berkata,

'Sesungguhnya dia belajar dari kedua orang itut. Lalu tunmlah ayat

ini."

ou;8,t53;H ii J L.**L*-,, q i$ fu ;
it a w # 6 L; sJVc ; s-s:+rjt

'*<r,tr'

qli 1,J;It v# #", 5+@ ry 4$G -i{:
g'43 'u*,u\;;fi ,s,a'.trifi €*-ri+$i
tt
r^a,aiJb,;Y k#343iy'ifi

7a Dha't7
HR. Ibnu Jarir (14/119) dari hadits Ibnu Abbas.
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.r)

6i;^)\ # t*-s -t # $1{ G} 6}h4fi
'\# \i *;. [l-l:FC 4iP.4S 6L';3

s@ '43'fr \,qi:y,Gv.'r<)YYiiiab\4E
. :Ilh

ii*c, 6'iL't j': rJ e 3** ;, 3L ou ;;
<,N-ip;

$Barangsiapa yang kafv kepadL Attah sesudah dia beriman (dia

menAapat kemurkaan Atlah), kecuali orung yang dipaksa kaJir

padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (itia tidak berdosa)'

AkantetapiolangyangmelapangkandadanyauntukkekaJiran'
maka kemurx'aan Altah menimpanya dan baginya adzab yang besar'

Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka lebih

mencintaikehidupanduniadaripadaakhirat,danbahwaAttah
tiada memberipetuniuk kepada kaumyang kafin Mereka itulah

orang-orang ya4g hati, pendengaran dan pengtihatannya telah

dihunci-mati oleh Allah, dan mereka itutah orang-orang yang lalal

Pastitah bahwa mereka di akhirat nanti adalah orang-orang yang

merugl Dan sesungguhnya Tuhanmu (peltndung) bagi orang-

orungyangberhiirahsesudahmenderitacobaan'kemudianmereka
o"iirnoa dan sabar; sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-

benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang' (Ingattah) suatu

hari (ketika) tiap-tiap diri datang untukmembela dirinya sendiri,

dan bagi tiap'tiap diri disemputnakan (balosan) apa yang telah

dikerjakannya,sedangmerekatidakdianiaya(dirugikan).,,'

(Qs. An-Na$ [16]: 106-111)

I

I ,oFstR FArHbl qeotn
I

1

l--
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1*L # :Z i$ *U ; (Barangsiapa yang kafir kepada

Atlah sesudah dia beriman [dia menrtapat kemurkaan Atlahfi. Para

ulama berbeda pandangan mengenai i'rab-nya:

Mayoritas berpendapat bahwa itu sebagai badal (pengganti),

pengganti dari kalimai 41,./y",6j;l'-J t-$' (or ang- or ang y ang tidak

beriman kepada ayat-oyat Allah), dan maknanya: Sestrngguhnyayang

mengada-adakan kebohongan itu adalah orang yang kafir.

Dikecualikan dari mereka orang yang dipaksa sehingga tidak termasuk

kategori mengada-ada. Kemudian Allah berfirman, jffit,'6 ,; #-t
6i @lra" tetapi orang yang rnelapangkan dadanya untuk kekafiran),

yakni: meyakininya dan mer.lsa tenteram dengannya. 4:;b #
(malra kemurlcaan Allah menimpanya).

Atau sebagu badal (pengganti) dari mubtada', yaitu: 6$3
(Mereka itulah), atau dari Htabar, yaitu: 6ir+L;fi (orang-orang

pendusta).

Az-Zayaj berpendapat dengan yang pertama, sementara Al
Akhfasy berkata, "{ adalah mubtada', sementara Htabar'nya

mahdn{ (dibuang) dan dicukupkan dengan Htabar 'i y*re keduq

seperti ungkapan: 'UfS :i+ vtl V (siapa yang datang kepada kami

dari kalian, maka kami menghormatinya).'l

Namun ada yang manyatakan batrwa itu adalah $ VaV* i
pada kalimat "':4- S (barangsiapa yang kafir) yang berkedudukan

nashab sebagr celaan.

Ada juga yang mengatakan bahwa $ ini sebagai partikel

syarat, sementara penimpalnya mahdzuf (dibuang), karena penimpal

'd ; (orang yang melapangkan) telah menunjukkannya. Ini seperti

pendapat Al Akhfasy, hanya saja dia menyelisihinya mengenai

kemutlakan lafazh syarat pada 'S dan penimpal khabar-nya. Jadi,

berdasarkan pendapat ini, seakan-akan dikatakan: o<p nr* 'f V
",-:rb 1.4#t 

(tb u.ttb'6'ritt ,rfl ci ty,**t (uit*eiiupa kafir
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kepada Allah, maka dia mendapat kemurkaan [Allah], kecuali orang

yang dipaksa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk

kekafiran, maka kemurkaan tAllah] akan menimpanya). Benarnya

pengecualian orang yang dipaksa dari orang yang kafir, kendati dia

bukan orang kafir, adatah karena tampak padanya hal tersebut setelah

beriman, yang hal itu tidak tampak kecuali dari orang kafir. Jadithal

tersebut tidak akan tampak seandainya tidak ada paksaan.

Al'Qurthubi berkata "Para ulama sependapat bahwa orang

yang dipaksa kufur, hingga mengkhawatirkan keselamatan dirinya,

tidaklah berdosa bila dia menyatakan kekufuran sementara hatinya

tetap tenteram dengan keimanan, dan istinya tidak menj adi bain'

darinya sertatidak dihulumi sebagai orang kafir"'

Diceritakan dari Muhammad bin Al Hasan, bahwa bila dia

menampakkan kekufuran secara ztratrir, maka dia mwtad dan berlaku

ketetapan antara dirinya dengan Allah atas ketetapan Islam, sementara

istrinya menjadi bain dainya. Bila mati dia tidak dishalatkan, atau

apabita orang tuanya meninggat sebagai muslim maka dia tidak

mewarisinya. Pendapat ini tertolak oleh dalil-dalil Al Kitab dan

Sunnah.

AI Hasan Al Bashri, Al Auza'i, Asy-Syafi'i, dan Sahnun

berpendapat batrwa rukhshah yang disebutkan dalaln ayat ini terkait

dengan perkataan. Sedangkan dalam .hal perbuatan, tidak ada

rukhshah tyakni rukhshah tersebut tidak berlakul, misalnya dia

dipaksa bersujud kepada selain Allah.

Pendapat ini juga tertolak oleh zhahirnya aya! karena ayat ini

bersifat umum, mencalanp setiap orang yang dipaksa, tanpa

membedakan paksaan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan'

Tidak ada dalil pada mereka yang membatasi pemberlakukan aygf ini

. 
Maksudnya tidakterthalak secara bai4 *hnggatidak dapat dirujuk-penj.

TAFSIR FATHUL QADIR 447



hanya pada paksaan perkataan, karena penyimpulan hukum

berdasarkan kekhususan sebab tidak dapat diberlakukan dengan

adanya keumuman pada lafazh, sebagaimana dinyatakan dalam ilmu

ushul.

qi}t o,4Ul ,!r$i3 lpadahal hatinya tetap tenang dalam

beriman) berada pada posisi nashab sebagai haal (keterangan kondisi)

dari yang dikecualikan, yakni kecuali .yang kafir karena dipaksa,

sementara hatinya tetap tenteram dengan keimanan dan akidahnya

tidak berubah. Tidak ada setelah ini kecuali ancaman.besar, yaitu

paduan antara kemwkaan Allah dengan besarnya adzab Allatl
terhadap orang-orang yang murtad.

Kata penunjuk Slys (yang demikian itu) menunjuldmn

kekufuran setelah keimanan, atau kepada ancaman dengan kemurkaan

dan adz-ab.

Huruf baa' pada (;'a$i ";gt lj.gl ffigxrbabtcan karena

sesungguhnya mereka lebih mencintai kehidupan dunia) adalah faa'
sababiyah (mbnunjukkan sebab), yakni: QlS iV.l. A# *. U;
(yang demikian itu disebabkan mereka lebih mementingkan

kehidupan dnnia), 'uryA\'ffi 
",*{'rfi6131}<iI $ @aripada

aWtirat; dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang kalir),
yang di-'athf-kan dengan l3=*1 'rfi, (disebabkan karena

sesungguhnya mereka lebih mencinta) kehidupan dunia daripada

kehidupan akhirat, dan karena Allah tidak menunjuki orang-orang

kafir kepada keimanan

Allah lalu menyifati mereka dengan berfirman, 3.i3 Qnereka

itulah) orang-orang yang disifati dengan sifat-sifat buruk tersebut.

C;AV h:;::r 4$ {b ':"1 '{ A-$i (orang-orang yang hati,

pendengaran dan penglihatawya telah dikunci-mati oleh Allah)

sehingga tidak mematrami nasihat-nasihat, tidak mendengarnya dan
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tidak melihat tanda-tanda yang bisa dijadikan bukti atas kebenaran.

Tentang tabiat ini telah dipaparkan pada permulaan surah Al Baqarah.

Allah lalu menetapkan bagi mereka sifat kekurangan selain

sifat yang telah diiebutkan, 6j+€rt ? 6^4fr (dan mereka itulah

orang-orang yang lalai) terhadap apa yaxLg diinginkan pada me1gka.

Dhamir fashl intmenunjukkan sangat lalainya merekq yang tidakada

kelalaian yang lebih lalai daripada kelalaian ini.

Redaksi, 6i;;J1 P lb{, i ;{! iA I Qtastitah

baltwa mereka di akhirat nanti adalah orang'orang yang merugi)

maksudnya adalah, yang sempurna kerugiannya_ hingga mencapai

puncaknya. Penjelasan tentang malina 'lA { Qtastitah) telah

dipaparkan di beberapa tempa! termasuk dalam surah ini.

l:FC 6,i|- 4S 6t';l (dan sesungguhnva Tuhanmu

[petindungJ bagi orang-orang yang berhiirah) dari negeri kufur ke

negeri Islam. Klrabar .65 aiAvarrg dan letaknya dibelakangkan,

perkiraannyq'€!, ]p (benar-benar Matra Pengampun lagi Matra

Penyayang)

Pendapat lain menyebutkan bahwa Hmbar'nyaadalah, 6-il.
WS (bagi orang-orang yang berhiirah). Sesungguhnya Tuhanmu

adalah pelindung dan penolong bagi mereka. Pemaknaan ini jauh dari

mengena.

Pendapat lain menyebutkan bahwa khabar'nya adalatr 3;LA

A: lOenar-benar Maha Pengampun lagi Maha Perryryang), dan

kalimat 4S 6S Gesunsgthrrya Tuhanmu) yang kedua sebagai

peneg.ur yang pertama.

Disebutkan dalam At Kasysyaf, *'i3 di sini untuk

menunjukkan jauhnya perihal mereka 
-yakni 

orang-orang yang#ryat

ini diturunkan berkenaan dengan mereka- dari perihat orang-oiang

ini, yaitu Ammar dan kawan-kawarurya. Ini ditunjuk&an oleh riwayat
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yang menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan

Abdullah bin Abi Sarh.' Peqielasan tentang ini nanti 'akan

dikemukakan.

l#U *;:y(sesudah menderita cobaan) maksudnya adalah,

penderitaan dari orang-orang kafir terhadap mereka dengan menyiksa

mereka agar kembali kepada kekufuran. Ini juga dibaca rr,fii, dalam

bentuk bina' lil fa'il, yakni orang-orang yang menimpakan siksaan

kepada orang-orang beriman karena keislaman mereka.

bil{ 'L3 (kcmudtan merelca berjihad) di jalan Allah, fjjfi
(dan bersabar) atas apa yang mereka alami dari tindakan orang-orang

kafir dan bersabar dalam mengemban beratnya beban syariat yang

dipikul, ry 3rfr (benar-benar Maha Pengampun lagi Maha

Penyayang), yakni banyak memberikan ampunan dan ratrmat kepada

mereka.

Makna ayat ini berdasarkan qira'ah lli qahm bentuk bina' lil
fa'il sangat jelas, yakni sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha

Pengampun bagi orang-orang kafir yang menyiksa orang-orang yang

memeluk Islam, kemudian orang-orang yang memeluk Islam itu
berjihad (di jalan Allah) dan bersabar. Sedangkan berdasarkan qira'ah
dalam bentuk bina' lil maful,yutu qira'ah Jumhur, maka maknanya:

Bahwa orang-orang Isalam yang mendapat siksaan itu menyatakan

kekufuran karena dipaksa, sementara hati mereka tidak mengakui

kekufiran tersebut, jika amal perbuatan mereka selaras dengan

keyakinan mereka dan tetap berjihad di jilan Allah serta bersabar

terhadap berbagai cobaan itu, maka sesungguhnya Allah benar-benar

Maha Pengampun dan Maha Penyayang bagi mereka.

Adapun berdasarkan pendapat yang menyebutkan batrwa ayat

ini diturunkan berkenaan dengan Abu Sarh yang murtad dari Islam,

kemudian kembali lagi kepada Islam, maka maknanya adalatr, orang-

orang yang mendapat cobaan pada agamanya dengan kemurtadan, lalu
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dia kembali memeluk Islam serta berjihad dan bersabar, maka Aflatt

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang baginya.

Dhamir pada t5;{ (sesudah itu) kembali kepada cobaan atau

kepada hijratr, jiha.d, dan kesabaran, atau kepada semua itu.

6 ; 3+4 ,"fr 3L OV ii-*(lingatlohJ suatu hari [ketitraJ

tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendir). Az'Za11aj

berkata, "OY iL-pada posisillshab karena kalimat Iii, atau karena

disembunyikannya kata fii (ingatlatr), atau pfi (ingatkantatr

mereka), atau pliJf @eringatkanlah mereka)."

Tampak seolalr-olatr ada kejanggalan di-idhafah-kannya

dhamir ',ri3r tepadu'u.lil,padahal harus ada perbedaan antara mudhaf

dengan mudhaf ilaih. Jawabnya: Maksud i;.i3r yang pertama adalah

tubuh manusia, sedangkan l.i3r yang kedua adalah dzat. Jadi,seakan-

akan dikatakaru "Iingatlah pada hari ketika setiap orang datang

membela dirinya (dzatrya) sehingga tidak ada yang dipentingkan oleh

selainnya. Makna membela dirinya adalah mengemukakan alasan

untuk membela dirinya sehingga dia manjadi penentang dan

pembantah yang membela dirinya dan tidak melalnrkan hal itu untuk

selain dirinya pada Hari Kiamat.

. Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata: Ketika Rasulullah SAW

hendak hijaratr ke Madinah, beliau berkata kepada para satrabatnya,

,J iJi;rl ,j * ,r<s aJ',i{r.#l' ,ri jt?@i:j 9. UtS * ,,* ,lt,
g. t H,6 *tt\i rl. c':S-t n' $)#" rif . #il 

r S)l (n erpenc ar\ ah trat i an

darifu. Siapa yang memiliH kclantan hendaffioh menunggu hingga

al&ir malam, dan siapa yong tidak memiliH lcefuatan hendaWah

berangkat pado di permulaan malam. Jika kalian mendengar

tentanght, bahwa aht telah menempati suatu tempat, malca hendaklah

bergabung denganht).
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Lalu Bilal sang muadzin, Khabbab, Ammar, Aan seorang

perempuan dari suku Quraisy yang telah memeluk Islam, ditangkap

oleh kaum musyrik dan Abu Jahal. Mereka lalu menawarkan kepada

Bilal agar kembali kufur, namun dia menolak. Mereka lalu

meletakkan baju besi unttrk dijemur di bawah terik matahari,

kemudian mereka memakaikan baju besi itu padanya, Tatkala mereka

memakaikannya, Bilal berkata "Ahad, ahad fAllah Maha Esa]."

Sementara Khabbab, mereka a di atas duri, sedangkan

Ammar mengatakan perkataan yang mereka strkai, sekadar untuk

melindungi'dirinya. Sedangkan perempuan itu diikat oleh Abu Jahal

dengan empat p8*, kemudian dibentangkan lalu ditusuk

kemaluannya dengan tombak hingga membunuhnya.

Mereka lalu melepaskan Bilal, Khabbab, dan Ammar. Mereka

pun menemui Rasulullatr SAW dan memberitahu beliau tentang

siksaan yang mereka alami. Sementara Ammar merasa bersalah

karena telah mengatakan' perkataan itu [y,akni, ungrt menyelarrratkan

dirinyal. Rasulullatr SAW bertanya, .Aii rt. Ui ig |Jd|tti ',i5
sI i( Uii rrl! trli t tgl (Bagaimana hatimu trctil@ engkau

mengatalran apa yang engkau lwtakan itu? Apakah engkau tulus

dengan apa yang englau lcatakan itu?) Dia me4iawab, uTidak.u Allah

lalu menurunkan uyat, oi,}\"4Jr,+i135;rA $ $y6t"uali orang

yang dipataa trafir padalat hatinya tetap tenang dalam beriman [dia
tidak berdosa}.Ts

Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, Ibnu Sa'd, Ibnu Jarir, Ibnu

Abi Hatim, Al Hakim, dan dia menilainya shahih,Ibnu Mardawaih,

Al Baihaqi, serta Ibnu Asakir dari jal.ru Abu Ubaidah bin Muhammad

bin Ammar, dari ayahnya, dia menuturkan, "Kaum . musyrik

menangkap Ammar bin Yasir dan tidak melepaskannya hingga dia

mencelaNabi SAW dan menyebut-nyebut tuhan-tuhan mereka dengan

?5 Syahid-nya adalatr yang setelahnya.
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kebaikan, lalu mereka melepaskannya Ketika dia menghadap Nabi

SAW [dan menceritakan itu], beliau bertanya, s:litlt 6 Q4pa yang di

belakangmu?) Dia menjawab, "Keburukan. Aku tidak dilepaskan

hingga mencelamu dan menyebut trfian-hrhan mereka dengan

kebaikan.' Beliau bertanya lagi, fl{ii '.t?5'rfi (Bagaimana hatimu?)

Dia menjawab, "A*:u tetap mantap dengan keimanan." Beliau lalu

bersabda, 'tilt ryib'tt11lito mereka mengulangi [ituJ, .matra ulangilah

titul).Lalu turunl ai ayat: .fJ,U ogl 
':^#: ;rd '; Jy(kecuali

orang yang dipatcsa kafir padahal hatfuya tetap tenang dalam

beriman [dia tidakberdosa).Itu berkenaan {engan Ammar bin Yasir.

sedangkan V{ #t, 'd ,} S.{t (akon tetapi orang yang

melapangkan dadanya untuk kckafiran) berkenaan dengan Abdullatl

bin Abi Sarh.76

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

Asakir meriwayatkan dari Abu Malih mengenai firman-Nya, ,i it
.fJt W 'iXiS;r4l @ectnti orang vang dipaksa kafir padahal

hatturya tetap tenang dalam beriman [dia tifok berdosaJ), dia berkata,

"Dittrunkan berkenaan dengan Ammar bin Yasir.'

Masih banyak riwayat-riwayat lain yang menyatakan bahwa

ayat ini ditunurkan berkenaan dengan Ammar bin Yasir.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muhanrmad bin Sirin, dia

berkata: Ayat, ,f-.j! "'4ll '^5f: ;"4 f Jt (kccuali'orang yang

dipaksa kalir pqdahal hatfurya tetap tenang dalam beriman [dia tidak

berdosa) dihmrnkan berkenaarr dengan Iyasy bin Abi Rabi'ah.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalw Ikrimah, dari Ibnu

Abbas, dia berkata, "Beikenaan denganku diturtrnkannya ayat, #
1.{" -1t16 ){t fi' 61 6b @taka kcmurkaon Altah rnenimpanya

16 shahih.
IIR. Al Hakim (?1357), dan dia menilaiq'a shahih, serta telatr disepakati oleh

Adz-Wahabi; dan Abdurrazzaq ddam At-T{s} ( I /3 I 1 ).
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dan baginya adzab yang besar), kemudian dihapus dan dikecualikan

dari itu, Allah berfirman, lfi U ,;:"W\; <ti94S 6t'i
(dan sesungguhnya Tuhanmu [pelindung] bagi orang-orang yang

berhijrah sesudah menderita cobaan), yaitu Abdullah bin Abi Sarh

yang pernah menjadi juru tulis Rasulullah SAW, lalu dia digelincirkan

oleh syetan sehingga bergabung dengan orang-orang kafir. Nabi SAW

memerintahkan urtuk membunutrnya saat penaklukan Makkah,

ftrmun Utsman bin Affan memintakan perlindungan kepada Nabi

SAW, dan beliau menjaminnya (memberi perlindungan)."

Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari Ikrimatr dan Al
Hasan.

Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi dalam Sunan'nya

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata: Ayat, 4S 4t';3
'tjJY **:yHti 6-$)@r" sesungguhnya Tuhanmu [pelindungJ

bagt orang-orang yang berhiirah sesudah menderita cobaan)

diturunkan berkenaan dengao orang-orang yang mengalami cobaan

dari kalangan sahabatNabi SAW.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya, dia berkata, "Ada

sejumlah warga Makkah yang telatr memeluk Islam nalnun masih

menyembunyikan keislamannya" dan berkenaan dengan mereka

turunlah ayat, Wli, 6$ 4S 6t ';3 (dan sesungguhnya

Tuhanmu [petindungJ bast orang'orang yang berhiirah). Lalu

disampaikanlah strah kepada mereka" bahwa Allah telah memberikan

jalan keluar bagi merekq maka hendaklah mereka keluar tdari
Makkahl. Mereka pun dikejar oleh kaum musynk dan diperangi,

sehingga di antara mereka ada yang selamat dan ada juga yang

terbunuh."

Ibnu Abi Syaibatr meriwayatkan dari Al Hasan, bahwa mata'

mata dari Musailamah menangkap dua lelaki muslim dan

menghadapkan kepadanya, lalu Musailamatr berkata kepada salah
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satunya, 'Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan

Allah?' Dia menjawab, uYau Dia berkata lagi, "Apakah engkau

bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?' Dia lalu mendekatkan

kedul telinganya dan berkata "Sesungguhnya aku bisu." Musailamah

pun memerintahkan agar dia dibgnuh. Musailarnah lalu berkata

kepada yang satunya lagi, "Apakah engkau bersaksi bahwa

Muhammad adalah utusan Allah?'Dia menjawab, "Ya." Musailamah

berkata lagi, "Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan

Allatl?" Dia menjawab, "Ya." Musailamah pun melepaskannya.

orang itu lalu menemui Nabi sAw [dan menceritakan

kejadian itul. Beliau kemudian bersaMa kepadanya, e #'*v sl

{rlrturb:J"$ Ul $?t ,g$1.(Tentang temstnnu itu dia telah gugur di

atas kcimananrryta. Sedangkan engkm, ahu beri ruldtshah

[kcringanan). Riwayat ini mtrsal.11

136 65r,t!r t3; P',-41 &tl',+; lr1ffi G:
d, J"e.fi G'':Y' ;lir rj\ giUi ggii,9 n

#3$ P,& n r@ s;:;:iLL tL ;- ffi

l(-yiKoL$i&)-it%iSt+i{g;ix'H{b
z)),1
dJf^-r.,

3f-'^1fi6y'"p{3 {;i"fi&#u-l,$,A'lirf
77 LilatTafsir Al HasotAl BasbiQnq.Iladits imlimarsal.

W @ dA! tri +rsst ?:i3 t3,'K
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W(i6 4 ){s?U\J-; titt$;,fj @ U
*6tfi ;fr :F'"frrri,-fi i& )fiI ;'fr e lfiit 79: $i^,

(, wl;c i$ a @ pj.l,.i -fiu "g @ 5ai
@ 6,15 # V'W,si;f,:{bqbra{"$3
,t)yt ):;b

"Dan Allah telah membuat suatu perumpan aan (dengan) sebuah

negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezehinya datang
kepadanya melimpah-ruah dari segenap tempat, tetapi

(penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah, karena itu Allah
merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan,

disebabkan apa yang selalu mereka perbual Dan sesungguhnya
telah datbng kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri,

tetapi mereka mendustakannya, karena itu mereka dimusnahkan
adzab dan mereka adalah orang-orang yang zhalittt Maka

makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan
Allah kepadamu, dan syukurilah nikmatAllah, jika kamu hanya

kep ada-Nya s qj a menyembah, S es ungguhnya Allah h anya
mengharamkan atasmu (memakan) banghai, darah, daging babi
dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah,

tetapi barangsiapa yang terpaksa mctnakannya dengan tidak aniaya
dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Attah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu
mengatakan terhadap apayong disebut-sebut oleh lidahmu secara

dusta, 'Ini halal dan ini hatam\ unluk mengada-adahan

i, rl
o! ->t\iG')J. I

rl ./ ? /r/"/
tAr,rf it&l

g ;, *t11
f))P

iy,14,;;11 $;ojl4'
ilri$s
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kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-

adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. (Itu
adatah) kesenangan 11ang sedikig dan bagi mereka adzab yang

pedih. Dan terhadap orang-orang Yahudi Kami haramhan apa

ydng telah Kami ceritakan dahulu kepadamu, dan Kami tiada

menganiaya mereha akan tetapi merekalah yang menganiaya diri
mereka sendirl Kemudian, sesungguhnya Tuhanmu (mengampuni)

bagi orang-orung yang mengerjakan kesalshan karena

kebodohannya, kemudian mercka beilobat sesudah"itu dan

memperbaiki (dirinya); sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-
benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

'# 5t '31 .C$ (Dan Altah telah membuat suatu

perurnpamaan [denganJ sebuah negeri). Telah kami kemtrkakan,

balrwa .ii mengandung malara Jr+ (membuat), maka 'z$ (sebuah

negeri) sebagai mafulpertaoa, dan i,, (suatu perumpamaan) sebagai

maful kedua. Dibelakangkannya 'z$ (sebuah negeri) adalatr agar

tidak terjadi pemisahan antara keduanya dan sifatnya.

Telatr kami kemukakan juga batrwa €i bisajuga bermatara

sesuai aslinyq maka i6 @uotu perumpamaan) sebagu mafut-ny4
sementara 'i$ (sebuah negeri) sebagal badat-nya (perrgganti maful
tersebuQ.

' Para mufassir berbeda pendapat mengenai maksud *negeri" di
sini?

Mayoritas ulama berpendapat dengan yang pertamq dan

mereka menyatakan bahwa negeri yang dimaksud adalah Makkah. Itu
karena Rasulullah SAW telah mendoakan mereka, *'cffii 315 HiJi'riri r# ry # &$'# (YaAttah, keraskantah hantauan-Mu
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terhadap Mudhar daniadikanlah pada mereka paceklik sebagaimana

paceffiik pada tnas a Yusufl .7 
I

Mereka pun ditimpa paceklik, sampai-sampai mereka

memakan tulang-belulang.

Pendapat kedua lebih raJth, kal€na benfitk'naHrah latazh '\ii
menunjukkan demikian, sementara Makl€h tentunya termasuk dalam

keumuman ini. Lagipula" ancaman ini telah sempurna, dan

perumpamaar-l juga telatr sempurna, sementara selain Makkah adalah

geperti itu. Kendati dianggap batrwa maksudnya adalatr Makkah, maka

pada perumpamrun ini terkandung peringatan untuk selainnya.

Allah lalu menyifati negeri itu, 'i4t'. AA (dahutunya

oman), tidak menakutkan, '3; * (lagi tenteram), tidak kacau.

Maksudnya, penduduknya tidak merasa takut dan tidak ada

kekacauan 6, lfuj Orrrkinya datang tcepadanya), yakni re13ki

datang kepada p"rra,ri.rf*Vu, l!t$ @elimpah-ruah) lagi banyak, & n
gk ldgri segerup tempat), dari berbagai tempat yang mengekspor

barang kepadanya. z',;'z '; (tetapi ([pendudukJnya mengingkari),

yakni *flll';6 gf @enduduknya mengingkari) fi 5\(nilonat-nilonat
Allah) yang telah dianugeratrkan kepada mereka.

p[li adalafr bentuk jarnak dmi e, seperti halnya 15li yang

merupakan bentuk jarnak du.i ;ry. Ada juia yang mengatakan bahwa

kata ini merupakan bentuk jamak daxi .51if, seperti halnya ,i'l a*
"r$il.PeWmgkaran dari mereka itu adalatr pengingaran terhadap Allatr

SWT dan pendustaan para rasul-Nya.

fifi 6*t (karena itu Altah merasakan trcpada mereka), yakni

merasakan kepada penduduknyq +fiJV Vjr31 &Q @atraian kelapar an

dan lcetafutan).

T Muttalaq'olath.
HR. Al-Bul&ari (4321) dan Mrslim (412156) dari hadits Abdullah.
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Disebut ',-r,q, @akaian) karena menampakkan kekurusan,

pucatrya wqiah, dan buruknyg gerihal mereka. Dipinjamlah sebutan

itu dan diterapkan padanya 'airili 
6asa1. Asal $liJr lcita rasa) adalah

dengan mulut, kemudian dipit{am untuk kemutlakan persinggungan,

yang disertai dengan kerasnya sasaran karena memadukan dua indra"

yaitu indra peraba dan indra perasa.

Diriwayatkan bahwa Ibnu Ar-Rawandi 
-seorang 

zindiq-
berkata kepada Ibnu Al A'rabi 

-pakax 
bahasa dan sastra-, "Apakah

pakaian bisa. dirasa?" Ibnu Al A'rabi menjawab, "Tidak rlengapa,

watrai monyet. Anggaplah Muhammad bukan seorang nabi, tapi

bukankah dia seorang Arab?'Tampaknya orang zindiq itu menghujat

ayat tersebut dengan menyatakan bahwa yang lebih tepat adalah

dikatrikan, ?ir L,"Q, hr V,lt-Kl (karena itu Altah mengenakan kepada

mereka put ui* kelaparan). Atau, gyjit ilU xr' riiri6 6arena itu Allatr

merasakan kepada mereka rasa lapar). Ibnu Al A'rabi lalu

menyangkalnya.

Para ulama Bayan menanggapi, ulni termasuk bentuk isti'arah

(peminjaman kata) yang tidak murni, kargna peminjaman "pakaian"

adalah untuk sesuatu yang menutupi manusia dari kondisi-kondisi

seperti lapar dan taktrt, lantaran cakupan pakaian terhadap orang yang

mengenakannya. Kemudian disebutkan sifat yang tepat dengan yang

dipiqiamkan untukny4 yaitu lapar dan takut, karena kcmutlakan daya

rasa pada rasa lapar dan takut memang benar-benar terjadi pada

mereka. Oleh karena itu, mereka mengatakan: iitl?''jolri ,-ni, iryj O'i
t:t (fulan merasakan kesengsaraan dan kesulitan, dan dia

memirerasakan itu kepada orang lain). Jadi, ini benttrk peminjaman

kata yang tidak murni. Jika Allah mengatakan: 6L33 (mengenakrln

kepadanya) maka ini bentuk peminjauran murni."

Suatu pendapat menyebutkan bahwa kendati bentuk

peminjaman murni itu baik dari segi mubalaghah, namun bentuk yang
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tidak murni lebih menonjol dari segi batrwa dia lebih menjaga segi

yang dipinjamkan untuknya sehingga redaksinya bertambah jelas.

Pendapat lain menyebutkan bahwa asal bi'.iJr (daya rasa)

adalah dengan mulu! kemudian kadang dipinjam lalu ditempatkan

pada posisi pengenalan dan pengujian. Contohnya adalah ungkapan

penyair berikut ini:

W.t:Gt q::JL C)\',b") ,i:";" jV ,;!t:t UiJ" ;j
"Barangsiapo *"r^ot*, dunia, *ofu sesungguhnya aht telah

merasakannya. Telah digiringkan kepada kami rasa manis dan

pedihnya;'

Hafsh bin Ghayyats, Nashr bin Ashim, Ibnu Abi Ishaq, dan

Abu Amr sebagai yang diriwayatkan darinya. oleh Abdul Warits

membaoarlya dengan nashab pada latazh J'f,t karena di-'athf-kan

kepada,]Q.

Ulama lain membacanya dengan dhammah karena di-'athf'ksn
kepada Li,.

Al Farra berkatq "Semua sifat berlalflr pada negeri ihr kecuali,

aei- (mereka perbuat) untuk mengingatkan bahwa sebenarnya

maksudnya adalatr penduduknya."

fiiq 331j ldan sesungguhrrya telah datang lcepada mereka)

maksudnya adalah penduduk Mal&ah. # 3$ (seorang rasul dari

merelra sendiri) maksudnya adalah dari jenis mereka sendiri, yang

mereka mengenalinya dan mengetatrui nasabnya (siisilahnya). Rasul

itu lalu menyuruh mereka dengan sesuatu yang bermanfaat. bagi

mereka dan melarang mereka daxi hal-hal yang membatrayakan

mereka. i;r"tK . Qetapi mereka mendustalcannya) apa yang

dibawakanny a. ,)t't1lf i:if' Qrarena itu mereka dimusnahkan adzab)

yang ditimpakan kepada mereka daxi Allah SWT, dan kondisi mereka

ketika ditimpa oleh adzab itu sebagai <rAL (orang-orang yang

460 TAFSIR FATHUL QADIR



zhatim) terhadap diri mereka sendiri karena menjerumuskan diri

mereka ke dalarn adzab yang kekal, dan menjerumuskan orang lain

kepada maratrabaya, serta menghalangi mereka dari jalan Allah.

Redaksi ini merupakan kelanjutan penrmpamaan tadi.

Pendapat lain menyebutkan batrwa maksud adzab di sini

adalah kelaparan yang menimpa mereka.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud adzab di sini adalah

gugur saat Perang Badar.

Setelah Allah SWT mengingatkan mereka dengan apa yang

disebutkan-Nya perihal penduduk negeri tersebut, Allah lalu

memerintahkan mereka untuk memakan tezel<r yang Allah

anugerahkan kepada mereka harta rampasan perang dan sebagainya.

Penggnnaan hgruf faa' di sini bertujuan menunjuk&an batrwa itu

merupakan dampak dari ditinggalkannya kekufuran. Maknanya yaitu,

sesungguhnya setelatr kalian beriman dan meninggalkan kekufuran,

makanlatr makanan yang halal dan baik, yaitu harta rampasan pefirng,

dan tinggalkanlah yang buruk, yaitu bangkai dan daratr (dan

seterusnya, yang disebutkan itu).

ii (3.VH3 (dan ryuturilah nibnat Allah) yang telatr

dianugerahkan kepada kalian dan' penuhilatr halrrya .'a;fr;',(1 L{ oy

jilco lramu hanya kcpada-Nya saia menyembalt) dan tidak

menyembatr selain-Nya. Atau, jika memang benar pernyataan kalian

batrwa kalian memalcsudkan penyembahan tuhan-ttrhan yang kalian

klaim itu sebagai ibadah kepada Allah Ta'ala.

Ada juga yang mengatakan bahwa huruf faa' pada lK3
(malra makanlah) termasuk cakupan perintah unfuk bersyukr:r, dan

dimasukkan perintah untuk memakan, karena makan bisa mengantar

kepada kesyukuran
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'* $ ,a'$ % t#'frj (:t5'^gt'e$t'# fiY
(sesungguhnya Atlah hanya mengharamftan atasmu [memalcanJ

banglrai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan

menyebut natna selain Allah). Allah mengulang penyebutan hal-hal

yang diharamkan ini dalam surah ini setelah menyebutkannya dalam

surah Al Baraqarah, Al Maa'idah, serta Al An'aam, dan tentunya

penyebutan dalam surah ini untuk menepis alasan dan menghilangkan

syubhat.

Allah lalu menyebutkan ruklwhah rnemakan sebagian dari

yang disebutkan itu, 1;) YiL'11 59 ,61i'& 7- JyJi $ (tetapi

barongsiapa yang terpaksa memakanrrya dengan tidak aniaya dan

tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang). Pembahasan tentang semua yang

disebutkan di sini telatr dipaparkan secarzr gamblang.

Allah kemudian membatalkan haluan orang-orang kafu yang

menarnbatr-nambatri hat-hal yang diharamkan 
-seperti 

bahiirah darr

saaibal* serta mengurang-hpangi 
-seperti 

menghalalkan bangkai

dan daralr-, i*3 'H4\ ,3;'qWS3 @an iangantah tramu

mengatalran terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara

dusta).

A1 Kisa'i dan Az-za11aj mengatakan bahwa 6 di sini sebagai

mashdar, dan manshub-nya A*S karena W 1:.Maksudnya, dan

janganlah kalian mengatakan kedustaan karena penyebutan oleh lisan

kalian, dan maknanya: Janganlatr kalian mengharamkan dan

menghatalkan sesuatu lantaran uncapan kalian tanpa berdasarkan

hujjah.

Bisa juga 6 di sini sebagai maushul, dan manshub-tya {.i13i.

karena ,,16. Maksudnya, janganlatr kalian mengatakan kedustaan

tentang hal-hal yang disebut-sebut oleh tidah kalian mengenainya. lK

it: {*, 3{ Qni halat dan ini haram). Dibuang Latazh *t
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(mengenainya) karena sudah diketahui, maka perkataan 6i{, i11,-tli6,

i6 G"i halal dan ini haram) sebagai badal (pengganti) dari A*3.
Bisa juga pada redaksi ini ada kata yang dibuang. Perkiraannya adalatr

perkataan, yakni, dan janganlatr kalian mengatakan tentang apa-apa

yang disebut-sebut oleh lidah kalian dengan berkata, "Ini halal dan ini

haram." Atau, sambil berkatq "Ini halal dan ini haram." Bisa juga

manshub-nya A*3 karena J;i, dan li sebagai mashdar, yalari,

janganlah kalian berkata, "Ini halal dan ini haram," sambil lidah kalian

menyebut-nyebut kedustaan.

Lafazh 4ifi dibaca juga dengan dhammah padafuantf kaaf,

dzaal, dan baa' karena dianggap sebagai na't unttrk 'H;1
Al Hasan membacanya dengan fathah pada hunrf trmf dan

lrasrahpada huruf dzaal, dan bao'sebagai na'r unhrk (1,

Ada juga yang mengatakan sebagai badal dari ti. Ma}sudnya,

janganlah kalian mengatakan kedustaan yang disebut-sebut oleh lidah

kalian, "Ini halal dan ini haram."

Hnnrf laam pada .$3 fi & lfrii@ntuk mengada-adakan

kcbohongan terhadap Allah) adalah huruf laam yarag menunjukkan

akibat. Maksudnya, maka hal itu mengakibatkan kamu mengada-ada

terhadap Allah dengan menghalalkan dan mengharamkan, serta

menyandarkan itu kepada-Nya, padahal bukan dari-Nya.

AK i{ & 
"friir$| 

'st<trtungguhnya orang yang mengada-

adokan kebohongan terhadap Allah) dengan bentuk pengada-adaan

apa pun, 'oig'.{ Qiadatah beruntung) dengan bentuk keuntungan apa

pun, yaitu kemenangan yang diinginkan.

Marfu'-nya M U "(luu adatahJ kcsenangan yang sediht)

adatah karena sebagu rt:habar dafimubtada'yang dibuang.

Az-Zajjaj berkata, "Maksudnya adalatr # Ur, l#t,
(kesenangan mereka itu adalah kesenangan yang sedikit)."
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Atau karena sebagai mubtada' yarrg khabar-nya dibuang,

yakni, WL6 p O"s, mereka kesenangan yang sedikit).

?i $$ 'fi @r" bagi merelu adzab vang pedih) vang

ditimpakan kepada mereka di akhirat.

Allah lalu mengkhususkan penyebutan hal-hal yang

diharamkan bagi kaum Yahudi, Allah pun berfirman, (i)i.\;:C"u$gt

(Dan terhadap orang-orang Yahudi, I{ami haramlcan),.yakrii: Kauti

haramkan secara khusus bagi mereka thnpa selain mereka. 611r(*:r(,
(apa yang telah Kami ceritalcan kcpadamu) dengan firman Karni,

W;f" f* c{f #tS At <,i "P 
"; LL ,lriL (Kami

haramlran segala binatang yang berhtht; dan dari sapi dan domba,

Kami haramkan atas mereka lemak dari kcdua binatang rrz/. (Qs. Al
An'aam [6]: laQ.

Kata ff;6a(dahulu) terkait dengan t;ii' atau $i.

W (t @rn Kami tiada menganiaya merelra) {e.1ean
pengharaman itu, tapi Kami membalas kedurhakaan mereka. VGS;

"; 
#, # (akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka

sendiri) karena mereka melalerkan sebab-sebab itu sehingga kami

mengharamkan hal-hal tersebut atas mereka sebagai huhman bagi

mereka.

Allah SWT lalu menjelaskan bahwa mengada-ada terhadap

Allah SWT dan menyelisihi perintatr-Nya tidak menghalangi mereka

dari tobat dan ampunan, 'it-{2.,7;1i W O*.4t itf (kemudian,

sesungguhnya Tuhanmu fmengampuniJ bast orang-orang yang

mengerjalran kesalahan larena kebodohannya) disebabkan

ketidaktahuan. Penafsiran ayat ini telah dipaparkan dalam surah An-

Nisaa'.

.+t )i :i \iG t Qrcmudtan mereka bertobat sesudah itu)

maksudnya adalah setelah melakukan kebtrukan tersebut. Di sini

464 TAFSIR FATHUL QADIR



terkandnng penegasian, karena ? Qremudian) menunjukkan jeda

waktu. Lalu ditegaskan lagi dengan penyebutan ;{ (setelatt).

\ffi (dan memperbaih) perbuatan mereka yang

mengandung kerusakan yang telah mereka perbuat.

Allah lalu mengulang penegasan dan pernyataan itu, ,! eJiy
1725. (sesungguhnya Tuhanmu sesudah ifz), yakni setelatr pertobatan

ifi, jfJ 
3iA (O"n*-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang),

banyakmemberikan ampuwr lagi Maha Luas kasih sayang-Nya.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

llyr, '# fu'31C.F-, (dan Allah telah membuat suatu Perumpatmaan

[denganJ sebuah negerf,dia berkata, "Maksudnya adalah Makkah.o'

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan seperti itu

dari Athiyyah, mengenai ayat ini, dengan tambahan: Tidal*ah engkau

lihat bahwa Allah berfirman, ISKS fr lfi J:.q i6S (dan

sesungguhnya telah dotang kcpada mereka seorang rasul dari mereka

s endiri ; tetapi mereka mendw tahontrya).

Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Hunaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al
Mundzir meriwayatkan serupa itu.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Syihab, dia berkata,

'Negeri yang Allatr katakan: ''q * '1r1, AtA (yang dahulunya

aman lagi tenteram) adalah Yatsrib."

Saya (Asy-syaukani) katakan: Saya tidak tatru ilalil yang

melandasinya menetapkan demikian, dan indikasi mana yang

menunjul<kan demikian? Kapan negeri hijrah dan tempat tinggal kaum

Anshar menjadi inekar terhadap nikmat-nikmat Allah? Kapan Allah

menimpakan pakaian kelaparan dan rasa takut kepada mereka?

Padahal, negeri itu yang menepiskan keburukannya, sebagaimata alat

peniup tukang besi menghilangkan kebunrkan pada besi, sebagaimana

sabda Nabi SAW.
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Diriwayatkan pula secara shahihdari beliau, 'i'# P Ugri
o$tl- gi€ lOan Madinah adalah lebih baik bagi mereka iitra merela

mengetahui).7e

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

Hatim meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firrran-Nya, QtjfiS;
4i5is 'p;$l J$ ldan ianganlah lcamu mengatakan terhodap apa

yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta), dia berkata,

"Maksudnya adalatr mengenai bahitrah dan saaibah."so

. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Nadhrah, dia berkata,
rrrlu membaca ayat, l6($tig;:i;Q,XSH;" e# AW{;
(dan janganlah kamu mengatakan terlndap apa yang disebut-sebut

oleh lidahtnu secara dusta, 'Ini halal dan ini haram',) hingga akhir

ayat, dan aku masih senantiasa takut memberi fatwa hingga sekarang."

Saya (Asy-syaukani) katakan: Beliau rahimahullah benar,

karena keumuman ayat ini mencakup fatrnanya orang yang memberi

fatrva yang menyelisihi apa yang terdapat dalam Kitabullatr atau

dalam Sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana dilakukan oleh orang-

orang yang berpatokan pada pendapat dengan membelakangkan

riwayat, atau orang-orang yang jahil mengenai Kitabullah dan Sunnatr,

seperti paru muqalllid, yang 'memberi fatwa tanpa berdasarkan ilmu

dari Allah, tidak juga petwrjuk, dan tidak juga Kitab yang menerangi,

sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Akibatryq mereka dan yang

meminta fatwa mereka seperti yang dikatakan oleh pepatatr berikut

ini:

n shahth.
HR Muslim Q1992) dari hadits Amir bin Sa'd dari ayabnya.
t0 Keterangan tentang bahiirah dan saa'ibah, silakan lihat penafsiran suratr Al

Maa'idahayat 103.
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ia,*pts? &;^t t$c);GiW-#
*Bagailran binatang butayang dituntut tali kcndalilrya, dia buta

terhadap jalanan menihmg yang bengkok."

Ath-Thabarani meriwgyatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata,

"Sepertinya ada seseorang yang berkata, 'Sesungguhnya Allah
memerintahkan demikian, atau melarang demikian', lalu Allah
berfirman, 'Engkau dusta'. Atau dia berkata, 'Sesurgguhnya Allatr
mengharamkan demikian, atau menghalalkan demikian', lalu Allatr
berfirman kepadanya,'Engkau dusta'."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al Hasan,

mengenai firman-Ny a, & Q:j' 11, LG ItlC 'rr$ A (dan terhadap

orang-ordng Yahudi, Kami haramkan opa yang telah Kami
ceritakan), dia berkat4 "Maksudnya adalatr yang diceritakan dalam

suratr Al An'aart."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan seperti itu
dari Qatadah, dia berkatq "Maksudnya adalah, karena Allah
berfirman, l$Uf <r.,fi| &i (Dan terhadap orang-orang Yahudi)
hingga: W Gfi (Oo" sesungguhnya Kami adatah Maha Benar).
(Qs. Al An'aam [6]: 146)."

@ 1#'uq 1; W ;itt S 
-^A <r *hly

AL"g;@ # *te 6yL*, i;;4 t;:i tb6
6,11-6t'il1 @ $-49i I {;S4fib'l(3r;i(
',)+t11f @'++-ri3t'ori,fit\:6*btLLGi
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ti n-r/! )/..1
fr* reEl ,ii3

ri-{i3,il":illy3*;63#V

bfih.wOii&J;3i

J^

i

t..

e;,# JLU @tY,f|* ti'\1 \1:t d{$
&' L;;.A e,t\ A +$")fi tE*-$f ;$U

Hc;1, @'u$iJu ?ilrfi 1D,1' G'ii bry*i
()*6)-7"'tii 7;', oi;:*. #i u, ULr W#

4-!I,95!#
i',t{r;'6i'".5i €';i tY@'br%4 q,r*

6jJ
"sesungguhnya lbrahim adalah seorang Imamyang dapat

dijadikan teladan lagipatah kepadaAllah dan haniJ, Dan sekali-

kali bukanlah dia termuuk orung-orang yang mempercekutukan

(Tuhan), (tasr) yang mensyukari nikmat-nikmatAllah, Allah telah

memilihnya dan menuniakinya kepadaialan yang lurus. Dan Kami

berikan kepadanya kebaikan di dunia Dan sesungguhnya dia di

akhirat benar-benar ternosuk orang-orang yang shalih. Kemudian

Kami wahyukan kepadamu (Muharunad), 'Ikutilah agama lbrahim'

seorang yang hanf. Dan bukanlah dia tetmasuk otang-orang yang

mempersekutukan Tuhan. Sesungguhnya diwaiibkan

(menghormnti) hari Sabtu atas orang-orang (Yahudi) yang

berselisih padanya Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar akan

memberi keputusan di antara mereka di Hari Kiamat terhadap apa

yang tellah merekaperselisihkan itu serulah (maqusia) kepada

jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelaiaran yang baik, dan
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bantahlah mereka dengan card yang lebih baik. Sesungguhnya

Tuhanmu Dialah yang lebih meqgetahui tentang siapa yang tersesat

dari jalan-Nya ilan Dialah yang lebih rgengetahui orang-orang yang

mendapat petunjuk. Dan jika kamu memberikan balasan, maka

bolgslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yflng
ditimpakan kepadamu. Akan tetapijika kamu bersabar,

sesungguhlnya itulah ydng lebih baik bagi orang-orang yang sabar.

Bersabarlah (hai Muhammad) dan tiadalah kesabaranmu itu
melainkan dengan pertolongan Allah dan janganlah kamu bersedih

hati terhadap (kekaJiran) mereka dan janganlah kamu bersempit

dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Sesungguhnya Altah

beserta orsng-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat

kebaikan." (Qs. An-Nahl [16]: 120-128)

Setelah Allatr SWT menepiskan syubat-syubhat orang-orang

musyrik dan menyangkal hujatan-hujatan mereka, sementara Ibrahim

AS termasuk katrm muwahhid (kaurn yang mengesakan Allatr) dan

sekaligus sebagai suriteladan daii kalangan . nabi, Allah pun

menyebutkannya di akhir stratr ini,':rA <r( ,#LLI (sesungguhnya

Ibrahim adalah seorang Imam yang dapat dijadikan teladan).

Ibnu AI A'rabi berkata, 'oOrang yang alim disebut hf, a* i:li
adalah orang yang terhimpunkan kebaikan pada dirinya."

Al Wahidi berkata, "Mayoritas ahli tafsir berkata, 'Maksudnya

adalah pengajar kebaikan'. Berdasarkan pengertian ini, maka makna

status Ibrahim sebagai iif artinya sebagai pengajar kebaikan, atau

sebagai orang yang terpadu padanya sifat-sifat kebaikan, atau pengajar

yang mengajarkan syariat-syariat yang Allah ajarkan kepada beliau."

Pendapat lain menyebutkan bahwa iif U.r-utou?ilr, yakni

mengimami manusia agar mereka mengikutinya dalam ha1 kebaikan,

sebagaimana firman Allah SWT, Y4,t@6bE O;$esungguhnya Aht
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akan menjadikanmu Imam bagi seluruh manusial. (Qs. A1 Baqarah

12]124)."

Lrjjr aftinya 'ghlir Oang taat; patuh). Penjelasan tentang

makna brhttelah difaparkan dalam penafsiran surah Al Baqarah.

t*at adalah yang berpaling'dari agama-agama yang batit

kepada ugu*u yang haq. Penjelasannya telah dipaparkan dalam

penafsiran surah Al An'aam.

ir--{i[t 'uq trJ (dan sekali-kali butcanlah dia termasuk orang-

orang yang mempersekutukan) Allah, sebagaimana dinyatakan oleh

orang-orang kafir Quraisy menurut agarnamereka yang batil.

,;:i (+6 (ttasl yang mensyttlatri nilonat-nikrnat Allah),

yang Allatr anugerahkan kepadanya walaupun sedikit, sebagaimana

ditunjukkan bentuk jam' qillah (bentuk jamak yang sedikit), maka

urtuk nikmat yang banyak lebih mensyukurinya lagi.

'afr,A (Allah telah memilihnya) maksudnya adatah memilihnya

untuk menyandang kenabian dan mengkhususkannya dengan itu.

# ** 6lL;ii (dan menuniuHnya kcpadaialan yang lurus)

maksudnya adalatr agama Islam dan agama yang haq.

''rfi- qtri e &t?t (dan Kami berikan kepadanya trebaikan di
&tnia) maksudnya adalah budi pekerti yang baik atau perihal yang

baik. Ada juga yang mengatakan anak yang shalih. Ada juga yang

mengatakan pujian yang baik. Ada juga yang mengatakan kenabian.

Ada juga yang mengatakan shalawat kita untuknya dalam tasyahhud.

Ada juga yang mengatakan bahwa beliau menjadi panutan semua

pemeluk berbagai agarna. Tidak menepis kemungkinan bahwa apa

yang Allah anugerahkan kepadanya itu mencakup semua itu
berdasarkan pemyataan budi pekerti yang baik.

'e':)*)i J l*fi rtiit{t (dan sesungguhnya dia di affitirat benar-

benar termasuk orang-orang yang shatih) sesuai dengan

L
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pennohonannya kepada Tuhannya, beliau berdoa, <*)rt\ };ffr3
;i 1L i; q e-fi@ ,.,riti e o* i'q 4F. [ @ (dan masukkantah

alat lre dalam golongan orang-orang yang shalih, daniadikanlah aht

buah tutur yang baik bagi orang-orang [yang datangJ kernudian, dan

jadilranlah aht termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang

penuh kenil;matan). (Qs. Asy-Syu'araa' [26]: 83-85)

4y -fdf 
$ Qremuaian Kami wahyukan kepadamu) hai

Muhammad, kendati betapa tinggi derdjatmu dan betapa luhur

kedudukanmu, disamping statusmu sebagai pemimpin manusia. '6;\
'*lyL Q tu fi I ah a g am a I b r ahim).

Asal makna iijr uaAun isz (sebutan) untuk sesuatu yang

disyariatkan Allah bagi para hamba-Nya melalui lisan salah seorang

nabi-Nya.

Suatn pendapat menyebutkan bahwa yang dimaksud di sini

adalah ilartrya Nabi SAW kepada agama Ibrahim dalam hal tauhid

dan menyerukan kepadanYa.

Ibnu Jarir berkata, "Itu dalarn hal berlepas diri daxi berhala-

berhala dan supaya beragama dengan agama Islam."

' Pendapat lain menyebutkan dalam hal manasik haji.

Pendapat lain menyebutkan dalam hal pokok-pokok agama

dan tidak termasuk cabang-cabangnya.

Pendapat lain menyebutkan dalam semua syariatrya kecuali

yang telah dihapus, dan ini cu\up jelas, karena Allah telah

memerintahkan Nabi SAW untuk mengikuti para nabi, kendati beliau

sebagai pemimpin para nabi, ;+31 i-itlQ${uat@ itutilah petuniuk

mereka). (Qs. Al An'aam [6].: 90).

Manthub-nya($ lseorang yang hanifladalah karena sebagai .

haat $eterangan kondisi) dali ;,;tL Ini memang bisa dinyatakan

TAFSIR FATHUL QADIR 471



bahwa haal tersebtrt mengenai beliau (6r,kar,ena ilir merupakan

bagian darinya.

Telah dinyatakan dalam ilmu nahwu, bahwa haal darr mudhaf

ilaih dibolehkan bila mudhaf-nya menunjukkan perbuatan kepada

mudhaf ilaih, atau merupakan bagian darinya, atau sebagai suatu

bagian.

19. ;5i 'itt i(6 (dan bukanlah dia termasuk orang-orang

yang mempersekutukan Tuhan) merupakan pengulangan poin

sebelumny a, y trtg telah kami sebutkan.

)n W 6ji :f" J;!i j+ frL @esungguhnya diwaiibkan

[menghormatiJ hari Sabtu atas orang-orang (Yahudi) yang berselisih

padanya) maksudnya adalatr, sesungguhnya dijadikannya bencana

hari Sabtu, yaitu perubahan wujud orang-orang yang menyelisihinya.

Atau, diwajibkan menghormati hari Sabtu dan meninggalkan

perburuan pada hari itu atas orang-orang yang menyelisihinya, bukan

atas kaum-kaum selain mereka. ,

Para ulama berbeda pendapat mengenai perbedaan yang terjadi

di antara mereka mengenai hari sabat (hari Sabtu),

Segolongan mengatakan bahwa Musa memerintahkap mereka

pada hari Jum'at (sebagai hari khusus untuk beribadah kepada Allah)

dan menetapkannya bagi mereka serta memberitahukan mereka

tentang keutamaannya dibanding hari lainnya, namun mereka

menyelisihinya dan mengatakan bahwa hari Sabtu lebih utama, maka

Allah berfirman kepada Musa, "Biarkanlah mereka dengan apa yang

mereka pilih untuk diri mereka."

Pendapat lain meiryebutkan bahwa Allah SWT memerintahkan

mereka untuk memuliakan suatu hari dalam sepekan, lalu ijtihad

mereka berbeda-beda, lalu kaum Yahudi menctapkan hari Sabtu,

karena pada hari itu Allah SWT selesai dari penciptaan para makluk.
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Sementara kaum Nasrani menetapkan hari Ahad, karena pada hari itu
Allah memulai penciptaan paru makhluk. Kemudian Allah
menetapkan masing-masing itu untuk masing-masing mereka sesuai

ijtihad mereka. Allah juga menetapkan hari Jum'at r:ntuk umat ini
(umat Islam) tanpa membebani mereka untuk berijtihad mengenai itu,

seb agu fadhi I ah das nikmat dari-Nya.

Inti kaitan ayat ini dengan yang sebelumnya adalah, kaum

Yahudi mengklaim hari Sabtu sebagai bagian dari syariat-syariat

Ibrahim. Allah SWT lalu mengabarkan bahwa Dia menjadikan hari
Sabtu bagi orang-orang berselisih mengenainya dan tidak

menetapkannya bagi Ibrahim dan yang lain.

'r;4. K4 ,ii.3 iLj (dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar

alran memberi keputusan di antara mereka) maksudnya adalah di
antara mereka yang berselish mengenai itu. * llL \:1. #4i ii
l;ri:rr(di Hari Kiamat terhadap apa yang telah merela perselisihtcan

itu), Ialu memberi balasan kepada masing-masing sesuai dengan

haknya, baik terupa ganjaran pahala maupun siksa, sebagaimana

ditetapkan Allah SWT, berupa perubahan wujud bagi segolongan

mereka dan akibat lainnya.

Allah SWT lalu memerintahkan Rasul-Nya untuk menyeru

umatnya kepada Islam, A; ,W Jt C (serulah [manusial kepada

jalan Tuhanmu). Maf'ul-nya dibuang karena sudah maklum dengan

keumumannya, sebab beliau diutus kepada seluruh manusia, dan jalan

Allah itu adalah Islam. 
:i,

ff+U(dengan hitonah) maksudnya adalah dengan perkataan

yang bijaksana dan shahih. Ada juga yang mengatakan bahwa

maksudnya adalah hujjah-hujjah yang pasti, yang mendatangkan

keyakinan.

):.X '*i';;5 (dan pelajaran yang baik) maksudnya adalah

perkataan yang mengandung nasihat-nasihat yang baik, yang dirasa
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baik oleh yang mendengarnya dan menjadi kebaikan pada dirinya

berdasarkan pemanfaatan yang dilakukan oleh yang mendengar itu.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah hujjah-

hujjah retorika yang tajam, yang menggiring kepada penerimaan

dengan didahului oleh pendahuluan-pendahuluan yang dapat diterima.

Ada juga yang mengatakan bahwa dakwah hanya mempunyai

dua cara ini, akan tetapi ketika seorang da'i berhadapan dengan lawan

yang keras kepala, dia memerlukan penggunuuul penyanggahan,

argumentasi, dan bentuk-bentuk bantahan lainnya. Oleh karena itu,

Allah SwT berfirman, '"1{t A ,l\ $fi (dan bantahlah mereka

dengan cara yang lebih baik), yakni dengan cara membantah yang

lebih baik. Altah SWT memerintalrkan beliau untuk membantah

dengan caxa yang lebih baik, karena beliau adalatr da'i benar dan

tujuannya shahih, sementara lawannya batil dan tujuannya rusak.

4#;"'ii b4t* 'tL il|L;@esunsgtthnva Tuhanmu Dialah

yang lebih mengetahui tentang siapa yang.tersesat dari ialan'Nya).
Setelah Allah SWT mengaqiurkan rmtuk berdatcrnah denrgan cara tadi,

Allah menerangkan bahwa pehrnjuk dan hidayah bukanlah urusan

Nabi SAW, akan tetapi urusan Allah SWT, maka Allah berfirman, Lt

'rt* ';" i$j ltrtuogguhrya Tulwnnu Dialah yang lebih mengetahu)'

Maksudnya, Allah mengetahui siapa yang sesat dan siapa yang

mendapat petunjuk. 'qfr5i, tfi ';t (dan Diatah' yang lebih

mengetahui orang-orang yang mendapat petuniuk), yakni orang yang

melihat kebenaran lalu menujunya tanpa kesulitan. Allatl

mensyariatkan dakwah itu bagimu dan memerintahkanmu

melaksanakannya untuk menghapus alasan, menyempurnakan hujjah,

serta menepiskan syubhat. Tidak ada kewajiban atasmu selain itu.

Dikarenakan dakwah mengandung tuntunan terhadap para

mad'u (orang-orang yang didakrarahi atau diseru) untuk kembali

kepada kebenaran; dan bila mereka menolak maka mereka diperangi,

t_-
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Allah pu1 memerintahkan sang da'i untuk bersikap adil dalam

memberikan balasan, frG o$@an jila kamu memberikan balasan),

yakni bila hendak memberikan balasan. ., *j lr, ;:2, WF (maka

balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpalan
kepadamu), yakni dengan balasan yang sama dengan apa

diperbuatrya terhadapmu, tidak lebih dari itu.

Ibnu Jarir berkata, "Ayat tersebut diturunkan berkenaan

dengan orang-orang yang dizhalimi, yaitu ketika memungkinkan

untuk membalas orang yang menzhaliminya, hendaknya tidak

membalasnya kecuali seperti keztralimannya, tidak melebihi itu
dengan tindakan lainnya. "

Pendapat tersebut benar, karena ayat ini, kendati ada sebab

khususnya, sebagaimana aftan dikemukakan, namun penyimpulannya

berdasarkan keumuman lafazhnya, dan keumumannya itu
memaksudkan makna yang disebutkannya tadi.

Allatl SWT menyebut perbuatan pertama itu, yaitu perbuatan

buruk yang lebih dulu dilaktrkan, sebagai balasan, kendati yang

namanya balasan adalah perbuatan kedua sebagai tindak balasan

terhadap masalah yang dimunculkan sebelumnya. Ini memang hal

yang sudah dikenal dan terdapat di banyak bagian Al Qur'an yang

mulia.

Allah SWT lalu menganjurkan untuk memberi maaf, '{* 4:
6*fri-Y'r)31atran tetapi jitra lcamu bersabar, sesungguhnya rtulah

yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar). Maksudnya, jika
kalian bersabar sehingga tidak melalcukan pernbalasan yang setara,

maka itu lebih baik bagi kalian daripada menuntut balas.

Diposisikannya 'Uyrbt pada posisi dhamir sebagai pujian dari

Allah kepada mereka adalah karena mereka orang-orang yang

bersabar terhadap penderitaan.

yang
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Jumhur berpendapat bahwa ayat tersebtt muhksmah, karena

ayat ini tentang bersabar terhadap penganiyaan dan pujian terhadap

orang-orang yang bersabar secara umum.

Ada juga yang mengatakan bahwa hukum ayat tersebut

dihapus oleh ayat-ayat perang, namun tidak ada dalil yang kuat untuk
pendapat ini.

Allah SWT kemudian memerintahkan Rasul-Nya untuk

bercabar, 4)l (bersabarlah [hai Muhammad) terhadap berbagai

tindak aniaya yang menimpamu. $V $ 3;; t1j (dan tiadalah
kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah), yakni dengan

petunjuk-Nya dan peneguhan dari-Nya. Pengecualian ini merupakan

bentuk pengecualian menyeluruh dari yang umlm, yakni tidaklah

kesabaranmu itu disertai sesuatu keuali dengan petunjuk-Nya

untukmu. Ini mengandurg hiburan bagi Nabi SAW.

Allah lalu melarangnya bersedih hati, 41L 'iiz $j @an
janganlah lramu bersedih hoti terhadap flrelwJiranJ mereka), yakni

orang-orang kafu karena berpaling darimu. Atau, janganlah engkau

bersedih hati terhadap para korban Perang Uhud, karena mereka telatr

beralih kepada rahmat Allah.

6i4 q q* O -ii, 15 @an janganlah kamu bersempit
dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan). Jumhur membacanya

dengan fathah pada huruf dhaadh, sementara Ibnu Katsir
membacanya dengan kasrah. Ibnu As-Sakit berkata, "Keduanya
sama." Maksudnya sama saja, baik dengan fathah maupun dengan

kasrah.

Al Farra berkata, "'6pt dengan fathah, adalah apa yang
menyesakkan d4damu. Sedangkan i#r dengan kasrah adalah

kesempitan yang terjadi pada sesuatu yang lapang, seperti rumah dan

pakaian."
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Demikian juga perkataan Al Akhfasy. Kata ini memang

termasuk kata yang dibalik, karena Shlt merupakan sifat bagi

manusia, yang bisa berada di dalam manusia, tapi manusia tidak bisa

berada di dalamnya. Seakan-akan dia hendak menyifati lfalt sebagai

tulang'sehingga menjadi seperti sesuatu yang diliputi oleh manusia

dari segala sisinya.

Makna {ti'14,-\LiQerhadap apa yang mereka tipudayakan,\

adalah makar mereka terhadapmu di kemudian hari.

Allah lalu menutup surah ini dengan ayat yang mengandung

semua perintah dan semua larangan, \;*i Ali'e'fi\|- {trtungguhnya
Allah beserta orang-orang yang bertal*o), yakni jauhilatr segala

kemaksiatan dengan segala macamnya . 6# i '"Jb (dan orang-

orang yang berbuat kebaikan) dengan melaksanakan ketaatan dan

semua yang diperintatrkan.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya adalah,

sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang menghindari
penambahan pembalasan, dan orang-orang yang berbuat kebaikan

dengan mencukupkan pada balasan asal. Jadi, yang pertama

mengisyaratkan firman-Nya, .i::* li $2, W)13 (maka balaslah

dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpalcan

lcepadamu), sedangkan yang kedua mengisyaratkan firman-Nya, 4l
6*Ai-Y 'fr 

?;Q (atran tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya

itulah yang I eb ih b aik b agi or ang-or ang yang s ab ar).

. Pendapat lain mehyebutkan bahwa '6i 'u.fii lorang-orang
yang bertahaa) mengisyaratkan pengagungan perintah Allah,
sementara 5# i'"-{6 (dan orang-orang yang berbuat kebaitrnn)

mengisyaratkan belas kasihan terhadap para hamba Allah Ta'ala.

Diriwayatkan oleh Abdvnazzaq, Al Firyabi, Sa'id bin
Manshur, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ath-
Thabarani, Al Hakim, dan dia menilainya shahih, serta Ibnu

I
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Mardawaih, dari Ibnu Mas'ud, bahwa dia ditanya, "Apa ito iiliZ" Oia
menjawab, "Yang mengajarkan kebaikan kepada manusia." Mereka

berkata, "Lalu apa itu t;6itr" Dia menjawab, "Yang menaati Allah
dan Rasul-Nya."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nyu, lLli|'tA <g ,-;lfuy lrrrrrgguhnya lbrahim adalah

seorang Imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh trepada Atlah),
dia berkata, 'oBeliau memeluk Islam, dan pada masa beliau tidak ada

seorang pun yang memeluk Islam selain beliau. Oleh karena itu, Allah
berfirman, ltlrsiA <r?gaobh seorang Imom yang dapat dijadikan
teladan lagi patuh kepada Attah).'

Ibnu A1 Mundzir meriwayatkan darinya, mengenai firman-
Nya, 'a11 (r(@aaUlt seorong Imam yang dapat dijaditwn teladan),
dia berkata, "Maksudnya adalah teladan dalam kebaikan. ti)i (pat"n)
maksudnya adalatr taat."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Anas bin Malik, dia
berkata: Rasulullah SAW bersabda, h' 4, if ilf li W ).e'U 6
}ifrtp (TidaHah seorang hamba yang dipersaksilwn oleh seorang
Imam lrccuali Allah menerima kesaksian merelw).8r i:li adalah

seorang lelaki dewasa atau lebih. Allah berfirman, '^A <f ;**LiL
(sesungguhnya lbrahim adalah seorang Imam yang dapat dijadilwn
teladan).i:liuaAuf, seorang lelaki dewasa atau lebih."

Ab&maz.zaq, Ibnu Abi Syaibatr, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,
Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Umar, dia
berkat4 *Jibril shalat Zhuhur dan'Ashar dengan Ibrahim di Arafah,
kemudian dia menetap hingga terbenamnya matahari, lalu bertolak.
Kemudian shalat Magtrib dan Isya di Jam', lalu shalat Subuh di sana

dengan shalat yang cepat yang dilakukan'oleh seseorang dari kalian,
kaum muslim. Kemudian menetap di sana hingga ketika mencapai

tr Ibnu Mardawaih meriwayatkannya sendirian.
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waktu yang paling lambat yang dilakukan oleh seseorang dari

kalangan kalangan muslim, lalu bertolak. Kemudian melontar jumrah,

kemudian menyembelih (hewan Kurban), kemudian bercukur,

kemudian bertolak ke Baitullah dan Thawaf di sana. Allah lalu
berfirman kepada Nabi-Nya, (* ;.rSL L 'C ,5 4y -G5 'i
(Kemudian Kami wahyukan kepadamu [MuhammadJ, 'Ihttilah agama

Ibrahim, s eorang yang hanif' .)."

Abdwrazzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatk*_d*i Mujahid, mengenai firman-Nya, lp .2 :j!.r\ j+frL
,rr. \jiul 6-$i (sesungguhnya diwajibtran [menghormatiJ hari Sabtu

atas orang-orang [YahudiJ yang berselisih padanya), dia berkata,

"Allah menghendaki hari Jum'at, namun mereka menjadikan hari

Sabtu sebagai penggantinya."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan aari .latur As-Suddi, dari Abu Malik dan Sa'id bin
Jubair, mengenai ayat ini, dia berkata, "Maksudnya adalah, mereka

menghalalkannya. Musa melihat seorang lelaki membawa kayu bakar

pada hari Sabtu, lalu dia memukul tengkukrrya."

Disebutkan dalam Ash-Shahihain dar- lainnya dari hadits Abu
Hurairalr, dia berkatb: Rasulullah SAW bersabda, CrgUt Ot7'li 5;;
,sft g.i,k"i,,y4,';.',f jqtbry.s,y jE :il';di g,*y;;t,
ti itlit ,"ei_$ *t'",$'6 ii li,r ur'"rii *f.,futt ,i;&it ,f" ,'& *i
,b $6. csjt:eitt (Kita adatah yang terakhir [datangJ dan yang lebih

dulu'pada Hari Kiamat, walaupun mereka diberi Al Kitab
sebelum kita dan kita diberi Al Kitab setelah mereka. Kemudian ini
adalah hari mereka yang diwajibkan atas mereka (untuk

menghormatinya), yaloi hari Jum'at. Lalu mereka berselisih padanya.

Lalu Allah menunjuki kita untukitu. Maka manusia pun mengikuti kita
padanya. Besok kaum Yghudi, dan besolotya lagi kaum Nasrani).82

82 Muttafaq 'alaih.
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Muslim dan lainnya juga meriwayatkan serupa itu dari hadits

Hudzaifah.s3

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firman-Nya, -il#
iA e ,l\(dan bantahlah merekn dengan cara yang lebih baik), dia
berkata, "Maksudnya adalah, berpalinglah dari penganiayaan mereka

terhadapmu."

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan dia menilainya hasarn,

Abdullah bin Ahmad dalam Zawa'id Al Musnad, An-Nasa'i, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Khuzaimah dalam Al Fawaid,lbnta
Hibban, Ath-Thabarani, A1 Hakim, dan dia menilainya shahih, Ibnu
Mardawaih, Al Baihaqi dalam Ad-Dala'il, serta Adh-Dhiya' dalam Al
Mukhtarah; dari Ubay bin Ka'b, dia menuturkan, "Saat Perang Uhud,
jatuh korban dari golongan Anshar sebanyak 64 orang, sementara dari
golongan Mutrajirin sebanyak 6 orang, termasuk Hamzah. Mereka
(pihak musuh) merusak jasad Hamzah. Orang-orang Anshar pun
berkata, 'Jika suatu hari nanti kita mengalahkan mereka, kami pasti

akan melakukan seperti ini sebagai pembalasan terhadap mereka'.
Ketikapenaklukan Makkah, Allah Ta'alamenunrnkan ayat, l-iG qj
6*4i-X- 'fr ?;.4 4::*, Epj Y [:2! WF @an jitra trarnu

memberilran balasan, maka balaslah dengan balasan yang sarna

dengan siksaan yang ditimpatran kepadamu. Akan tetapi jika kanu
bersabar, sesungguhnya itulah,lang tebih baik bagi orang-orang
yang-sabar). Rasutullah SAW pun bersabda, f ,F ,Uii, lt )r.A

^litt 
\\ ltAt 6ami alcan bersabar dan tidak membalas. Tahanlah diri

kolian terhadap kaum itu kecuali empat orang).84

480

^t^IR.Al 
Bul:hari (876) dan Muslim (3/585) dari hadits Abu Hurairah.I shahih.

HR. Muslim Q1585).
Ea shahih.
Dikeluarkan oleh Abdullatr dalan Zau,a'id Al Musnad (358); At-Tirmidzi
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Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd, Al Bazzar,Ibnu Al Mundzir,
Ath-Thabarani, Al Hakim, dan dia menilainya shahih, Abu Nu,aim
dalam Al Ma'rifah, Ibnu Mardawaih, serta Al Baihaqi datam Ad-
Dala'il, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW berdiri di sisi jasad

Hamzah yang telatr syahid [di medah Uhud], lalu beliau melihat
pemandangan yang belum pernah beliau lihat pemandangan yang

lebih menyakitkan daripada pemandangan itu, karena saat itu beliar"r

melihat jasad Hamzatr telah dirusak. Beliau pun bersabda, ig'tiJ. :
'.ttb '+i;. b L? tfi ,-#, tF eil r;ej t * 6 uk .0{,6 ,:d!b
wtkli4'&)gw{ !,t 6i ,& i,t:r('nht:g:;;- ,;; w';t'ot g.l
(Semoga rahmat Allah dilimpahkan kepadamu. Sungguh engkau
dahulu, aku mengetahui selalu menyambung hubungan kekerabatan
dan melahtkan kcbajikan. Seandainya tidak ada lcesedihan

terhadapmu setelah kematianmu, tentu aht lebih senang untuk
membiarlranmu hingga Allah menghimpunkanmu dari roh-roh yang
barryak Sungguh, demi Allah aht alan merusak 70 jasad merelca

s e b agai b al as an untubnu).

Jibril lalu turun membawakan penutup surah An-Nahl,
sementara Nabi sAW sedang berdiri, HG 43 @rn jitra rramu

memberikan balasan). Nabi sAW pun menebus sumpahnya itu dan
menahan diri dari keinginannya, serta bersabar."85

Ibnu Al Mundzir, Ath-Thabarani, Ibnu Mardawaih, dan Al
Baihaqi dalam Ad-Dola'il jtaga meriwayatkan serupa itu dari Ibnu
Abbas secara marfu'.

(3129), dan dinilai shahih oleh Al Albani; dan Al Hakim er359), dia menilainya
shahih, serta telah disepakati oleh Adz-Dzahabi.

85 Dha'y.
HR. Al Hakim (31197) tanpa komentar, sementara Adz-Dzahabi berkata, "Layak

diperbincangkan."
Disebutkan oleh Al Haitsami dalam Al Majma' (6fir9), dan dia berkatq

"Diriwayatkan oleh Al Bazzx dan Ath-Thabarani. Dalam sanadnya terdapat Shalih
bin Basyir Al Muzni. Dia dha'if"

481

I

l

I

,t_-

TAFSIR FATHUL QADIR



Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nya, frl; iE (dan jitra lmmu memberikan

balasan), dia berkata, "Ini ketika Allah memerintahkan Nabi-Nya

untuk memerangi pihak yang memeranginya, kemudian turunlah suratr

At-Taubah dan habisnya bulan-bulan haram, maka ini dihapus."

Abdunazzaq, Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,

dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al Hasan, mengenai firman-

Nya, 5ij $ bJf:'6i e$i C';lit (sesungguhnya Attah beserta

orang-orang yang bertalcwa dan orang-orang yang berbuat

kebaikan), dia berkata, "Mereka bertakwa mengenai apa yang

diharamkan atas mereka dan berbuat baik pada apayang diwajibkan

atas mereka."
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ST]RAH AL ISRAA'

Surah Al Israa' berjumlah ll0 ayat. Ini surah Makkiyyah,
kecuali tiga ay at, yaitu:

1. 6jj5) ti4 ;.;$ (Dan sesungguhnya benar-benar mererca

hampir membuatmu gelisah)..(es. Al Israa' flTl:76)
Ayat ini diturunkan ketika Rasulullah sAw kedatangan para
utusan Tsaqif, dan ketika kaum yatrudi berkata, .,Ini bukan
negeri para nabi."

2. gi.c '.u..lil *J # ,it (Dan tratalcanlah, uya Tuhanht,
masuklcanlah aht secara masuk yang benar). (es. Al Israa.

tlTl:80)
3. 

":6\ J6 38 LL(Sesungguhnya [ilmuJ Tuhanmu metiputi
segala manusia). (Qs. Al Israa' [17]: 60)

Muqatil menambahkan firman-Ny u, 1t'i q l;l 63 'u-$i i;
(s e sungguhnya or ang- or ang yang dib er i p enget ahilan s eb erumnya).
(Qs. Al Israa' llTl:107)

An-Nahhas dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu
Abbas, dia berkata, "Surah Al Israa' diturunkan di Makkah.,' nl

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair
seperti itu.

A1 Bukhari, Ibnu Adh-Dharis, dan Ibnu Mardawaih
meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "pada surah Al Isra'a',
Al Kahfi dan Maryam termasuk pembebasan, dan semua ini sudah ada
sejak dahulu."
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Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan dia menilainya hasan, An-

Nasa'i, Al Hakim, dan Ibnu Mardawaih dari Aisyah, dia berkata,

"setiap malam Rasulullah SAW membaca surah Al Israa' dan Az-

Zttmat."86

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abu Amr Asy-Syaibani,

dia berkata, :'Abdullatr shalat Subuh mengimami kami, lalu dia

membaca dua surah, dan yang terakhir adalah surah Al Israa'."

*}3 JyrVJi b3 G,i$ .r*4{;al'ii;?"
@ j#ii gi ; frw:; r,trjtn; Ki.cir( cj-ti

qti;;i$l '&"fi1d;- r%6SSc$$r;3
t':i 5(fryAc\refi1s-)i j,+sa;

@6K3
"Maha Suci Allah, lang telah memperjalankan hamba-Nya pada

suatu malam dari At Masjidil Haram ke At Masjidil Aqsha yang
telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya

sebagian tanda-tanda kebesaran KamL Sesungguhnya Dia adalah

Maha Mendengar lagi Maha MelihatDan Kami berikan kepada

Musa Kitab (Taurat) dan Kami jadikan Kitab Taurqt itu petunjuk
bagi Bani Isra' il (dengan Jirman) r' Janganlah kamu mengambil

,r,

86 shahih.
HR. Ahmad (6168,122); At-Tirmidzi Q920,3405); dan Al Hakim Q1434).
Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam Ash-Shafuifuah ga\.
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penolong selain Aku, (yaitu) anak cacu dart orang_orang yang
Kami bawa bersama-sama Nuh. sesungguhnya dia adalah hamba

(Allah)lang banyak bersyukur.,,, (es. AI Israa. [17]: 1_3)

Firman-Nya, fr +*4 {-l c$i '6€"!, (Maha Suci Allah, yang
telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam). 'oLii adalab
mashdar d*r'&.

Dikatakan tjH.4 q -'& - .&,seperti 
t:n;SS _,guft.g

tfirrt t. Maknanya adalah, penyucian bagi Allah dari segala
kekurangan

S ibawaih be$ata,. "' Ami l -ny a adalah fi , I danbukan lafazlny a.

Perkiraannya: w"ir lrr 6yf (aku menyucikan Allah dengan penyucian),
maka UL$menempati iosisi qF.-

Berdasarkan pengertian tersebut, maka kalimat ini seperti
nngkapan iaip ri aan )r;:a, Jii}! (duduk dengan mendekapkan
lutut ke perut).

Pendapat lain menyebutkan bahwa itu adatah 'alam untuk
tasbih (penyucian), seperti halnya iCii untuk orang. Manshub-nyaibt
karcna_fi'l yang tersembunyi, yang tidak ditampakkan. perkiraannya:

t:t;* Ar git kemudian menempati posisi/,/ dan memerankannya.

Dalam pembahasan avat, Ti.llviyTi &1 6i:4 (Maha suci
Englrau, tidak ada yang knmi ketahui selain apa ydng telah Engkau
ajarlran kepada kamil.(Qs. Al Baqarah lzl: 32) telah kami paparkan
penjelasan terkait lafaz/r, l?".

Selanjutnya tentang i-li [yakni dari {;f], suatu pendapat
menyebutkan, "Yaifu berjalan pada malam hari.', Dikatakan cy, dan
.s;-'l sep,erti halnya & d^jlf lmemberi minum), keduanya adalah
dua macam logat.
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Seorang penyair memadukan keduanya dalam sebuah

ungkapan:

qi';.1'{t ULt;f ):41 i:ri 1t 7
'oDesa An-Nadhir dan kelompok kegelapan diperjalankan kepadalru,

namun itu tidakjuga berjalan."

Pendapat lain menyebutkan bahwa itu adalah berjalan di
permulaan malam, karena Li.iili hanya terjadi pada malam hari,
sehingga penyebutah o'malam" ,."*u jelas setelahnya [yakni pada

ayat ini dicantumkan ff @ada suatu malam)l pasti mempunyai
faedah.

Suatu pendap,at menyebutkan bahwa maksud j,i adalah
menyedikitkan masa rtrl)t [pembatasan perjalanan pada malam hari
tersebutl, yakni Allah memperjalankan beliau hanya pada sebagian

malam dari Makkah ke Syam, yang biasanya ditempuh dalam waktu
40 hari.

Alasan bahwa d{ menunjukkan sedikitrya masa tersebut
adalah bentuk nakirah yang menunjtrkkan bagran. Beda bila dikatakan

,)r$t €;:-,. (aku berjalan tadi malam), karena ini berarti perjalanan itu
mencakup seluruh malam tersebut.

Dalam menyatakan bahwa latazdr- d{ menunjukkan sebagian,
pengarang Al Kasysyaf berdalih dengan qira'ah Abdullah dan

Hudzaifah: Pt U(pada sebagian malam).

Az-Zajjaj berkata, *Malara d{ .e$, {;J adalatr
memperjalankan hamba-Ku, yakni Muhammad, pada malam hari.,,

Berdasarkan pengertian tersebut, maka Uil Uermul*u b
(memperjalankan) karena pengikatnya dengan kata .,malam,,

mengandung fungsi tersendiri.
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Allah mengatakan -e*(hamba-Nya) dan tidak mengatakan

fi {NuUi-Nya) atau Lytt (Rasul-Nya) atau $h. (Muhammad)
karena sebagai benttrk pemuliaan terhadap beliau SAW.

Para ulama berkata, "seandainya ada isim yang lebih mulia
dari ini, Allah SWT tentu menyebutkan itu pada posisi dan kedudukan
nan agung ini.

d,afu"fiti tlr.,. r, I *u't
€,611'ji;.'cJ+liA(Lk wQ,i

"Janganlah kau memanggil kecuali dengan panggilan, ,Wahai

hambanya', karena sesungguhnya itu adalah namaka yang paling
mulia.

seruan dengan ftfind-r7onla sebagai julukan pada kabilah-trabitahrrya
Seolah-olah ada banyak noma yang menjadi sebagian narna-

nomaht."

,6i )a3i (t @ari Al Masjidit Haram). Al Hasan dan

Qatadatr mengatakan bahwa maksudnya adalah masjid itu sendiri, dan
itu cukup jelas dalam Al Qur'an.

Para mufassir mengatakan batrwa Rasulullatr SAW
diperjalankan dari rumatr ummu Hani. Mereka lalu mengartikan

,6i ;r3t sebagai Makkah atau tanatr suci karena keduanya
mencakup Masjidil Haram. Atau karena semua tanah suci adalatr
masjid.

Allah SWT lalu menyebutkan tempat yang dituju dari
memperjalankan Rasul-Nya, ti;:Ui 6 Jyttn Masjidit Aqsha), yutu
Baitul Maqdis. Disebut tSrg [secara harfiah berarti jauh] karena
jauhnya jarak tempat tersebut dari Masjidil Haram, dan saat itu di sana

tidak ada masjid selain itu.

ti:a\ ,G'rl
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Allah kemudian menyebutkan sifat Masjidil Aqasha, K;. oili
)ij tJ,ang telah Kami berkahi sekelilingnya) dengan buah-buahan,

sungai-sungai, para nabi, dan orang-orang shalih. Allah SWT telah

memberkahi sekeliling Masjidil Aqsha dengan berbagai keberkahan

duniawi dan ukfiwari

Bentuk redaksi yang menggunakan lafazlr. Kj{ setelah lafazh

{-l adalah bentuk peralihan dal/- ghaibiyah (orartg ketika) kepada

takallum (orang pertama).

Allah lalu menyebutkan alasan memperjalankan, W1 U ,:4U I

(agar Kami perlihatkan kcpadarrya sebagiah tanda-tanda kebesaran

Kami), yakni apa-apa yang Allah SWT perlihatkan kepada beliau

berupa berbagai keajaiban, diantaranya menempuh jalan yang sangat

jauh hanya pada sebagian malam.

i3y @esunggthnta Dia) swr, Uf,f i @dalah Maha

Mendengar) setiap yang didengar, termasuk diantaranya ucapan

Rasulutlah SAW. jAl (lagi Maha Melihat) setiap yang dilihat,

termasuk diantaranya dzat Rasulullah SAW dan perbuatannya.

Para ulama berbeda pendapat, apakah Isra tersebut dengan

tubuh Rasulullah SAW beserta rohnya? Atau rohnya saja?

Mayoritas salaf dan khalaf berpendapat dengan yang pertama,

sementara segolongan ulama lain berpendapat dengan yang kedua,

termasuk diantaranya Aisyah, Mu'awiyatr, Al Hasan, Ibnu Ishaq, dan

Hudzaifah bin AI Yaman, sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Jarir.

Segolongan ulama merincikannya, "Isra tersebut dengan tubuh

beliau dalam keadaan jaga dari Baitul Maqdis, sementara ke langit

dengan roh."

Mereka berdalih dengan kalimat f;Vf *fi Jy<tt Masjidit
Aqsha), bahwa itu adalah tujuan Isra dengan dzat Rasulullah SAW.

Jika Isra dari Baitul Maqdis ke langit disertai tubuh beliau, tentu Allah
menyebutkannya. Namun banyak sekali hadits shahih yang
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menunjukkan kebenaran pendapat mayoritas salaf dan khalaf bahwa

Isra tersebut dengan tubuh dan roh beliau SAW dalam keadaan jaga

ke Baitul Maqdis, kemudian ke langit.

Redaksi Al Qur'an ini dan lafazh-latazlr, hadits yang serperti

. itu tidak perlu ditakwilkan menjadi penakwilan yang menyelisihi

hakikatnya, dan untuk itu tidak perlu menjauhkannya dari nalar logika

yang memang terbatas sehingga tidak dapat menjangkau hakikat,

karena tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Allah SWT.

Seandainya peristiwa itu hanya berupa mimpi, sebagaimana

dinyatakan oleh sebagian orang, bahwa Isra hanya dengan roh, dan

mimpi para nabi adalatr haq, maka tidak ada pendustaan orang-orang

kafir terhadap para Nabi SAW ketika beliau memberitahukan

peristiwa itu kepada mereka sehingga menjadi murtad orang yang

murtad, yang hatinya tidak terbuka urtuk keimanan, karena ada

kalanya seseorang bermimpi dalam tidurnya tentang sesuatu yang

tidak mungkin, bahkan mustatril, dan itu tidak diingkari oleh seorang

pun.

Adapun orang yang berpendapat bahwa Isra ini dengan roh
datam bentuk mimpi, berdalih dengan firman-Nya, -$t t!;t 6C t13

n6,i+$t6riJ (Oan Kami tidak nenjadilwn mimpi yang telah Kami
perlihatlr,an lcepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia). (Qs.

Al Israal [17]: 60).

Kalaupun menganggap bahwa yang dimaksud dengan mimpi
ini adalah lsra tersebut, namun pada awal ayat telah dinyatakan secara

tegas dengan firman-Nya, fi .ey71dA eit';r€.!. (fuIaha Suci Allah,
yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam).

Pernyataan tegas juga dinyatakan dalam b*yak hadits shahih
yang menunjukkan bahwa Allah memperjalankan beliau, sehingga

tidak bisa menakwilkan lili yang ada pada ayat ini sebagai

penglihatan mata, karena penglihatan mata juga kadang disebut ('.](.
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Jadi, bagaimana bisa mengartikan Isra (memperjalankan) dengan ['"](
(miryni atau penglihatan rnata), padahal Rasulullah SAW telah

menyatakan bahwa ketika beliau diperjalankan, beliau .berada di
arfiantidur dan jaga.

Perbedaan pendapat juga terjadi mengenai tanggal terjadinya

Isra:

Diriwayatkan bahwa itu terjadi setahun sebelum beliau hijrah

ke Madinah.

, Diriwayatkan juga batrwa Isra tersebut tedadi beberapa tahun

sebelum hijrah. Alasannya, Khadijah shalat bersama Nabi SAW,

padahal Khadijah telah meninggal 5 tatrun sebelum Nabi SAW hijrah.

Ada juga yang mengatakan 3 tatrun sebelumnya. Ada juga yang

mengatakan 4 tatrun sebelumnya. Sementara itu, shalat belum

diwajibkan kecuali sejak malam Isra.

Ibnu Abdil Barr berdalih dengan itu.

Ada perbedaan riwayat teatang pendapat dari Az-Zlthi.

Mereka yang berpendapat bahwa Isra terjadi I tahun sebelum

Hijralr adalah Az-Zd7i, menurut salah satu riwayat darinya. Demikian
juga Al Harbi, karena dia berkata, 'T.[abi SAW diperjalanankan pada

suatu malam 27 Rabi'ul Awwal, I tahun sebelum hijrah.

Ibnu Al Qasim dalam TariWt-nya berkata, "Isra terjadi 18

bulan setelah beliau diutus."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Aku tidak mengetahui seorang pun

dari kalangan ahli sejarah yang mengatakan demikian."

Diriwayatkan dari Az-Zthri, bahwa beliau diperjalankan 7

tahuh sebelum diutus.

Diriwayatkan juga darinya, dia berkata, o'beliau diperjalankan

5 tahun sebelum beliau diutus."
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Yunus meriwayatkan dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata,

"Khadij ah wafat sebelum diwaj ibkannya shalat."

di{,X &} 6taj (Dan Kami berikon kepada Musa Kitab)

maksudnya adalah Taurat.

Suatu pendapat menyebutkan batrwa maknanya adalah, Kami

memuliakan Muhammad dengan mi'rai, dan Kami memuliakan Musa

dengan Al Kitab.

iW) (dan Kami jadikan f/z) maksudnya adalah Kitab itu.

Ada jug a ymLgberkata, "Musa."

',Lr-l-t Oil uai Qtetunjuk bagi bani Isra'il) yang dengannya

mereka ditunjuki. fi# $1 $ angant ah kamu mengamb iI).

Abu Amr membacanya dengan huruf lod', sedangkan yang

lain membacanya dengan huruf /aa'. Maksudnya adalah, ,iW'N.
(agar mereka tidak mengambil). Maknanya adalah, Kami memberikan

Kitab itu unhrk menunjuki bani Isra'il, a3t mereka tidak mengambil

S*S *' rt Qtenolong selain Ah).

Al Farra berkata, "Maksudnya adahh pelindung yang

melindungi perkara-perkara meieka."

Diriwayatkan darinya, dia berkata, 'Maksudnya adalah, yang

mencukupi." 
,

Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya adalah

bertawakal kepada-Nya dalam segala urusan mereka.

Ada juga yang berkata" "Sekutu."

. Makna ,SSit r"t*u bahasa adalah yang menjadi sandaran

segala urusan.

d 'tGG t,-t!-$ baitut anak cucu dari orang-orang yang

Kami bawibersama-sama Nuh). Manshub-nya'11- j' aaAan karena

pengkhususan, atau karena seruan, yang Allah SWT menyebutkan
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penganugerahan nikmat-Nya kepada mereka yang tercakup dalam

penyelamatan nenek moyang mereka dari tenggelam. Bisa juga

sebagai maf'ul pertama dari \7di i\ llongonlah lcamu mengambi[),

yakni janganlah kamu mengambil anak cucu dari orang-orang yang

. Kami bawa bersama-sama Nuh sebagai penolong selain Aku, seperti

firman-Ny a, ($tr ls+?fr'K$\W ol{fi\{i (Dan [tidak wajar puta

baginyal menyuruhmu menjadikan malaiknt dan para nabi sebagai

tuhan). (Qs. Aali'Imraan [3]: 80).

Dibaca juga dengan rafa'karcna dianggap sebagai khabar dai-

mubtada' yang dibuan g, atansebagai badal duifa'il W.
Mujahid membacanya dengan fathah pada huruf dzaal,

sementara Zad bin Tsabit membacanya dengan kasrah.

Maksud i63rr ai sini adalah semua orang yang ada di bumi,

karena mereka anak cucu dari orang-orang yang dibawa oleh peratru

tersebut.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksudnya adalatr Musa

dan kaumnya dari kalangan bani Isra'il, dan inilatr yang sesuai dengan

qira'ah dengan nashab sebagai seruan, dan qira'ah dengan nashab

sebagai pengkhususan, serta dengan rafa'sebagai badal, dan sebagai

khabar, karena semuanya kembali kepada bani Isra'il yang telah

disebutkan

Adapun penetap an na s hab pada lafazh'i3- i, dengan ang gapan

sebagai mafrll_pertama dari lt\;i.iI, maka yang lebih tepat adalah

menafsirkan li-]-tJt sebagai semua manusia di muka bumi.

iF'l $;t 5(A3y(sesungguhnya dia adalah hamba [AllahL
yang banyak bersyuhtr) maksudnya adalah Nuh. Allah menyifatinya

dengan banyak bersyukur dan'menjadikannya sebagai alasan untuk

apa yang telah disebutkan sebelumnya. Ini untuk memberitahukan

bahwa kesyukuran termasuk . sebab-sebab terbesar kebaikan,

disamping merupakan ketaatan paling utama, dan hal ini untuk
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mendorong keturunarurya agdr senantiasa bersykur kepada Allah
SWT.

" Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari
ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, 'Nabi SAW diperjalankan pada

malam l7 bulan Rabi'ul Awwal, I tahun sebelum.hijrah."sT

Al Baihaqi dalam Ad-Dala'il meriwayatkan dari Ibnu Syihab,

dia berkata, "Rasulullah SAW diperjalankan pada malam hari ke

Baitul Maqdis I tahun sebelum beliau pergi ke Madinah."88

Al Baihaqi juga meriwayatkan seperti itu dari Urwah.

Al Baihaqi juga meriwayatkan dari As-Suddi, dia berkata,

"Rasulullah SAW diperjalankan pada malam hari, 16 bulan sebelum

hijrahnya.'

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, mengenai

firman-Nya, 5; Kj. ,sil Oang telah Kami be:rkahi sekelilingnya),
dia berkata, "Maksudnya adalalU yang Kami tumbulrkan pepohonan di
sekitarnya."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah,
mengenai firman-Nya, ',L*;t 

6S-,131 i(K.r 6:$Jl ;i,ri tfit:.j (dan
Kami berilran kepada Mwa Kitab [TattratJ dan Kami j<tdikan Kitab
Taurat itu petunjuh basr bani Isra'il), dia berkatq .,Allah

menjadikannya petur{uk yang mengeluarkan mereka dari kegelapan
kepada yang terang-benderang, serta menjadikannya sebagai rahmat
bagi mereka."

Ibnu Abi SyaibalU Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firman-Ny a, ,4Wt1

8' saya belum menemukannyq karena Ibnu Mardawaih meriwayatkannya
sendirian.

88 Dikeluarkan oleh Al Baihaqi dalam Ad-Dala'il el3s4) dari Az-zvhri, secara
mursal.
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j*: aj' tlanganlah kamu mengambil penolong selain Ah), dia
berkata, "Maksudnya adalah sekutu. "

Ibnu Abi Hatim meriwaya&an darinya mengenai firman-Nya,

d 't gZ 6: 
-ii_$ 

(yaitu) anak cucu dari orang-orang yang Kami
bawa bersama-sama Nuh), dia berkata, "Ini sebagai kalimat ssruan,

'wahai anak cucu dari orang-orang yang Kami bawa serta bersama-
sama dengan Nuh."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abdullatr bin Zatd, Al
Anshari, dia berkata: Rasulullah SAW bersabd4

,irt,ir :;ljl 
^;rf 

'ot fj e os 
" 

,ri e
ilar v,^ t.iAr ;f.l aqrl u."t

,?. .
t!L^r.,

,i;;
o . lal
,J 4l)

,,
crL3(,

(Anak cuci dari orang-orang yang Kami bawa bersama-sama
Nuh. Tidak ada yang bersama Nuh kecuali empat anah yaitu Ham,
Sam, Yafuts, dan Kusy. Dari lceempat anak inilah menyebarnya
manusia ini)."

Para mufassir telatr berpanjang lebar mingupas masalah ini,
seperti Ibnu Katsir dan As-Suyuthi, pada bagian ini dengan
mengemukakan hadits-hadits mengenai Isra dengan beragam
lafazhnya. Nimun tidak banyak faedalrnya untuk disinggung di sini,
karena itu cukup dikenal dalam kitab-kitab hadits.

Mereka juga berpanjang lebar mengupas tentang keutamaan-
keutamaan Masjidil Haram dan Masjid Al easha, dan itulah
pembahasan lain, seangkan maksud dalam kitab-kitab tafsir,
sebenarnya hanya berupa penafsiran lafazh-lafazh Al Kitab yang
mulia, penyebutan sebab-sebab turururya ayat, dan keterangan yang
disimpulkan darinya yang berupa masalah-masalah syar'iyah. Adapun

8e Ibnu Mardawaih meriwayatkannya sendirian.
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selain itu hanyalah kelebihan yang tidak bergitu diperlukan (di dalam

kitab tafsir).

'"Jir; #t etni cL 3A # o :\*r.I--,{ 6iW3
Ji\-(i & "H;g;.Wi 3;i ;erig @ @ W

6';;* @ {p# Gj6g)q"tiJ:,;-,t',;(5;t5t',,!u

Ki {tW 4J ),A &;:* tu{ 1::ur€3

;\; \iy? ?6 ib"K$, M #4 @ Li
( 2-')?5\ Wfij'PLH W- i,+$i 3.r,

rH. i .K: * @ W Wc rifi, iy'j; itr!"

@ q $$L'# {ifr et{V'bhi;{ ejf 'rf @ $5
{tfii1i,rsfui^;1 }UtStW

$Dan telah Kami tetapkan terhadap bani Isra'il dalam Kitab itu,

'sesurngguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini
dua kali, danpasti kamu akan menyombongkan diri dengan

kesombongan yang besar'. Maka apabila datang saat hukuman bagi
(kejahatan) pertama dari kedua (lecjahatan) itu, Kami datangkan
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kepadama hamba-hamba Kamiyang mempunyai kekuatan yang

besar,lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah
ketetapan yang pasti terlalesana Kemudian Kami berikan kepadamu

giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan Kami
membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan Kami

jadikan kelompok yang lebih besar, Jika kamu berbuat baik
(berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu

berbuat jahat maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila

datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami

datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka

kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana musuh-

musuhmu memasuhinya pada kali pertama, dan untuk
membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasal

Mudah-mudahan Tuhanmu ahan melimpahkan rahmat(-Nya)

kepadamu; dan sekiranya kamu kembali (kepada kedurhakaan),

niscaya Kami kembali (mengadzabmu) dan Kami jadikan Neruka

Jahanam penjara.bagi orung4rrang yang tidak beriman.

S es ung g uhnya Al Qur' an ini memberikan p etunj uk kep ada (j alan)

yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang

mukmin yang merygerjakan amal-amal shalih bahwa bagi mereka

ada pahala yang besar, dan sesungguhnya orang-orang yang tidak

beriman kepada hari akhirat, Kami sediakan bagi mereka adzab

yang pedih. Dan manusia mendoa urytuk kejahatan sebagaimana

dia mendoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-

gesa." (Qs. Al Israa' [17]: 4.11)

!'irman-Nya, ,-{{-fr A &*JL-,j;. Jl,W; (dan telah Kami

tetaplcan terhadap bani Isre'il dalam Kitab itu), yal<ni tptz Clal
(Karni beritahukan dan Kami kabarkan). Atau, V:$b tlo3 lfami
tetapkan dan Kami sempurnakan)
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Asal makna l:nlir 1yut "i dafi-t:i331 adatatr et?tt:prr. it<')i
ag (menuntaskan dan menyelesaikan sesuatu).

Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya t+\t (Kami

mewahukan), dan ini ditunjukkan oleh kalimat, $-#L1s- JL(kepaaa

bani Isra'i|).

Jika bermakn u ).'l?s iyrli (pemberitahuan), tentu dikatakan

|h,|?l t". r*h3 (Karni beriiahukan kepada bani Isra'il). Jika bermakna

Cii;'lfarni tetapkan) tentu dikatakan j;.rrhl,4. ,P (terhadap bani

Isra'il). Jika bermakna rASf 6fami sempumakan) tentu dikatakan u4
U.t t'\@ada bani Isra' il).

Maksud i{fi ai sini adalah Taurat, dan kemungkinan

penurunannya kepada Nabi mereka, Musa, adalah seperti

penunrnannya kepada mereka, karena mereka adalatr kaumnya.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksud 5.5 di sini

adalalr Lauh Mahftnh.

Abu Al-Aliyah dan Sa'id bin Jubair membacanya f#' ;.
Isa Ats-Tsaqafi membacanya ,$1ii 4 Lf;i (sesungguhnya

lramu alran membuat lcerusakan di mulw bumi ini) dengan huruf raa'.

Makna qira'ah tersebut mendekati makna qira'ah jumhur,

karena bila mereka melakukan pengrusakan, berarti mereka

melakukan kerusakan pada diri mereka. Maksud "pengrusakan"

adalatr menyelisihi syariat Allah pada mereka di dalam Taurat.

Maksud ,;i-,$tadalahnegeri Syarn dan Baitul Maqdis.

Pendapat lain menyebutkan, 'Negeri Mesir." Huruf laam pada

L3*liadalah penimpal kalimat sumpah yang dibuang.

An-Naisaburi berkata, *Atau memberlakgkan it:eAt pada

fungsi sumpah, seakan-akan dikatakan, 'Dan Kami 'bersumpah,

niscaya kamu akan membuat kerusakan'."
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Manshub-rty" tii:: (dua kali) adalah karena sebagai sifat dari

mashdar yang dibuang, atau ada peran mashdar padanya yang

memerankan selain jenisnya. Maksudnya, kali yang pertama adalah

pembunuhan Sya'ya', atau penahanan Armiya, atau penyelisihan

hukum-hukum Taurat. Sedangkan kali yang kedua adalah

pembunuhan Yahya binzakaiya dan tekad untuk membunuh Isa.

@ $L W) (dan pasti kamu. akan menyombtonglan diri

dengan lresombongan yang besar). Huruf laam di sini seperti huruf

laam sebelumnya, yakni kamu pasti akan menyombongkan diri dari

(enggan) menaati Allah dan kanru pasti akan menyombongkan diri

terhadap sesama manusia dengan berbuat kezhaliman dan melampaui

batas dalam hal itu.

enJ U ,& $$ (mapa apabila datang saat huhtman bagi

\rejahatanJ pertama dwi trBdua fireiahatanJ irz) maksudnya adalah

yang pertama dari kedua kerusakan yang disebutkan .-6r'8'P1;6.
*-$ e\ JS\ 6o i datanglwn kcpadamu hamba-hamba Kami yang

*r*pinyoi kehntan yang besar),yakni kekuatan dalam peperangan

dan kehebatan dalam pertempnrhn

Suatu pendapat menyebutkan bahwa maksudnya adalah

Bukfitanashar dan bala tentaranya

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksudnya adalah Jalut'

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksudnya adalah pasukan

dari Persia

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksudnya adalah pasukan

Babilonia.

)qli:Wti6 (lalu mereka meraialela di kampung-kampung)

maksudnya adalah memporak-porandakan

Dikatakan t3.,8 dan tjlntir serta t-/.ti artinya sama. Demikian

perkataan Ibnu Gharir dan Al Qutaibi.
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Az-Zajial berkata, "Maknanya adalah, mereka berkeliaran di

pemukiman-pemukiman untuk mencari-cari yang masih tersisa untuk

mereka bunuh."

Lebih jauh dia berkata, "i.n:rlt adalah mencari sesuatu secara

teliti."

Al Jauhari berkata, ,.npradalah mashdar aati ,(4i:9V6,
yakni menyelinap ke tengah-tengah perkampungan sebagaimana

menerobosnya seseorang untuk mencari-cari berita."

Demikian juga perkataan Abu Ubaidh.

Ibnu Jarir berkata, "Makna ti"v adalah berkeliling di

kampung-kampung untuk mencari dan membufiuh para penduduknya,

mereka datang dan pergi."

Al Farra berkata, "Maknanya adalah, membunuh mereka di

tempat-tempat tinggal mereka."

Al Fana kemudian mengemukakan bait.syair Hassan berikut

ini:

fAt,i-p"rii,tri y.."/"tA # );,^,)

" Di antar a kami ada yang b erhadapan dengan pedang Muhammad,

lalu berkeliling mencari-cari musuh di antara kerumunan."

Quthrub berkata, "Maknanya adalah menyarnbangi."

Quthnrb lalu mengemukakan ungkapan penyair berikut ini:

q;'fii:'t^,'. G.ft i* i;U, t*
"Malra kami pun menyambangi negeri-negeri mereka dengan

lrpkerasan, dan lwmi kembali dengan membawa para pemimpin

mereka dalam kcadaan terikat."

Ibnu Abbas membacany a t $6,i,dengan htruf haa' .

i't ,ilJt 9i
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' Abu Zud betkata, "',i4' ,r.t:-r,iit 'a:flt dan a'!4)t artinya

berkeliling pada malam hari."

Pendapat lain menyebutkan bahwa berkeliling pada malam

hari adalah iC;.ir. Demikian perkataan Ubaidah. Dibaca juga ,)b

)(!t. M.5nu $)i :W adalah 1(rlr h4 (tengah-tengah

perkampungan).

irii t5;; 6(S @an rtutah petetapan yang pasti terlapsana)

maksudnya adalah pasti terjadi.

fu*';Hyg:l t;;'i Qrpmudian Kami beripan pepadamu

giliran untuk mengalahkan mereka kembali) maksudnya adalah

negeri, kemenangan, din pengembalian ketika mereka bertobat.

Pendapat lain menyebutkan bahwa itu terjadi setelah Daud

membunuh Jalut.

Pendapat lain menyebutkan bahwa itu terjadi ketika Daud

membunutr Buklrtanashar.

4i li; &;rX (dan Kami membantumu dengan harta

kelmyaan dan anak-anok) setelah mer.Lmp.N harta kalian dan

menawan anak-anak kalian hingga perihal kalian kembali seperti

Li Ki Ktift (dan Kami jaditan kelompok vang lebih

besar). Abu ubaidah berkata, "'J#t adalah sejumlatr lelaki'" Jadi'

maknanya adalah, sejumlah lelaki dari musnh kalian. !$tjuga berarti

orang yang melarikan orang lain dari keluarganya. Dikatakan V d*,

)rJ, seperti halnya i$ a*, ];ri. nisa juga '..^43r adalatr bentuk jarnak
- . t'..
darr.p.

. # iL (iitra knmu berbuat baik) yay,rti, perbuatan dan

perkataan kalian sesuai dengan yang ditutut dari kalian. K;'5.;lAt
(berart.i) lcamu berbuat baik bagi dirimu sendili), karena balasan itu

kembali kepada kalian.
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?6 i$ @an iika tramu berbuat iahat) maksudnya adalah

perbuatan dan perkataan kalian, yaitu menempatkannya tidak

sebagaimana yang dituntut dari kalian. 6, @"t* (rcjahatan) itu bagi

dirimu sendiri), yakni bagi pelakunya. Contohnya adalah trngkapan

penyair berikut ini:

dt,)$.t;k;$, /Jr)- -. -..

."Kebanggaan sebagai bantingan bagi ke&ta tangan dan mulut."

Maksudnya adalah terhadap tangan dan mulut.

Ibnu Jarir berkata, "Huruf laam di sini bermaknu jl; yakni

iir.li A'i dtl (maka kepada [diri]nyala]r kembalinya keburukan itu),

r.p"rti irr*urrAllah Ta'ala,6 dtl 6, L\(karena sesungguhnya

Tuhanmu telah memerintahkan fyan| demikian ituJ kcpadanya). (Qs.

Az-Zalzalah t99l: 5) Maksudnya adalah pf 0<epaaanya)."

Pendapat lain menyebutkan batrwa malananya adalah, baginya

balasannya atau hultumannya.

Al Husain bin Al Fadhl berkata" "(Maksudnya adalah) maka

baginya kebanyakan keburukannya."

Suatu pendapat menyebutkan batrwa ffiithab ini untuk bani

Isra'il yang berbuat apa yang disebutkan dataur ayat-ayat ini.

Pendapat lain menyebutkan bahwa' khithab ini untuk bani

Isra'il pada masa Muhammad SAW. Maknanya adalatr, memberitahu

mereka tentang kejadian yang menimpa para pendahulu mereka agar

mereka mewaspadai itu.

Pendapat lain menyebutkan bahwa khithab ini untuk kaum
musyrik Quraisy.

it+$i 3J3 ;t; \i9 (dan apabila datang saat huhtman bagi

[kejahatanJ yang kedua) maksudnya adalah, tibanya waktu yang telah

dijanjikan, berupa hukuman yang terakhir. Waktu yang terak*rir itu
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adalah mereka' membunuh Yahya bin Zakariyya, sebagaimana

disebutkan di muka. Kisah tentang pembtrnuhan beliau dipaparkan

secara gamblang di datam Injil, dan di dalamnya disebutkan bahwa

namanya adalah Yohana. Beliau dibunuh oleh salatr seorang raja

mereka disebabkan permintaan seorang wanita. Nama raja tersebut

adalah Lakhit, demikiari yang dikatakan oleh Ibnu Qutaibah.

Sementara Ibnu Jarir mengatakan bahwa namanya adalah Hairdus.

Kalimat penimpal ri1 dibuang, perkiraannya: 'itbt1, (karni

membangkitkan mereka), karena ditunjukkan oleh penimpal ri! yang

pertama.

'#tS ljrfi.lJxami datangkan orang-orang lainJ untuk

menyurafnkan muka-muka kamu). Katimat ili terkait dengan penimpal

yang dibuang itu, yakni untuk rnelakukan terhadap kalian apa yafig

membunrkkan muka katian sehingga tampak pada kalian bekas

keburukan dan kedukaan pada uajah kalian. Pendapat lain

menyebutkan bafuwa yang dimat6ud dengan i-htt di sini adalah para

pemimpin mereka.

Al Kisa'i membacanya ip., d"ogan htrruf huruf nuun, dan

dhamir-nya untuk Allah SWT.

Ubay membacanyu'ttr;,Edengan htrruf huruf nuun taukid.

Abu Bakar, Al A'rnasy, Ibnu Wutsab, Hamzah,. dan Ibnu Amir

membacany u; H.,dengan huruf huruf yaa' dalambentuk tunggal.

Az-Zajjaj berkatq "Apa pun yang Anda kasrah'kan atat

fathah-kan maka Anda telah membebaskannya, dan dhamir-nya

adalah untuk Allah atauEjlt."

3?A\ Wj (ddn merepa masuk pc dalam mesjid) di''athf-

kankepada lll4,
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,;:' 'iJ iig" (2:- (sebagaimana musuh-musuhmu

memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasaknn)

maksudnya adalah $flff; t l]4(membinasakan dan menghancurkan).

Quthrub berkata, "Maksudnya adalah ry'lfi (menghancurkan).

Contohnya yaitu ungkapan penyair berikut ini:

i,,t )z at cz ,z l9zl

d't r') *v )'a- J*r.i )\G i1 ,6r t1;

"Tidaklah manusia kecuali seperti dua pekerja,

Yang salah satu pekerja menghancurkan apa yang dia bangun,

s ementara yang lainrrya meninggilcan."

Ulama yang lain membacanya dengan huruf !aa', dhammah

pada huruf hamzah, dan huruf wcrwu setelahnya, dengan anggapan

bahw a fa' i/-nya adalah fi Cf" (ham.b a-hanb a Kami).

W C (apa saja yang merelw htasa) maksudnya adalah, apa

yang mereka tundukkah berupa negeri-negeri kalian, atau masa

kekuasaan mereka. W $ehabis-habisrrya) inaksudnya adatah $21,$

(s ehabis-habisrrya), penyebutan mashdm untuk menepiskan keraguan

dan memastikan berita.

'K;j- n -k: ,P (mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan

rahmat [-NyaJ kepiadamu) wa]rai bani Isra'il setela]r Tuhan mengadzab

kalian pada kali yang kedua tf ir$ (dan seHranya kannu kembali

flrepada kedurhakaan) r.rntuk ketiga kalinya, (i lntscaya Kami
kembali) mengadzabmu.

Para ahli sejarah mengatakan bahwa mereka kembali
melakukan perbuatan yang tidak selayaknya mereka perbuat (yaitu
mendustakan Muha$mad SAW) dan menyembunyikan apa yang

dicantumkan di dalam Taurat dan Injil (yaitu tentang diutusnya

beliau), maka Allah kembali mengadzab mereka melalui tangan

orang-orang Arab. Hal itu dialami oleh bani Quraizhah, An-Nadhir,
bani Qainuqa, dan Khaibar, yaitu berupa pembunuhan, penawanan,

TAFSIR FATHUL QADIR



dan pemberlakukan pajak terhadap orang-orang.mereka yang masih

tersisa, serta ditimpakannya kehinaan dan kenistaan pada mereka.

W tisjt '& W (dan Kami jadikan Neraka Jahanam

penjara bagi orang-orang yang tidak beriman) maksudnya adalah

i#, (penjara), yakni i!4 y*sbermakna S2ti xu""l& Maknanya

adalah, mereka dipenjara di dalam Jatranam dan tidak dapat keluar

darinya selama-lam arly a.

menyempitkan dan melingkupinya."

Pendapat lain menyebutkan, "Maksudnya adalah hamparan

dan pijakan."

Berdasarkan pengertian tersebut (bahwa maksudnya adalah

hamparan dan pijakan), maka maksud fiti adalah hamparan yang

dijadikan hamparan oleh manusia.

;;1 A ,A o#, 'otlf t:i6 Ly $esungshnya at Qur'an ini
memberilran petunjuk kepada [ialanJ yang lebih lurus) maksudnya

adalah, Al Qur'an menunjuki manusia jalan yang lebih lurus daripada

jalan-j alan lainny4 yaitu agama.Islam.

Jadi, '$il e ,lt adalah sifat untuk maushuf yang dibuang,

yaitu &,r.LJt (ialan).

Az-Zajjajberkata, "Petunjuk kepada (alan) yang lebih lurus

adalah mengesakan Allah dan beriman kepada para rasul-Nya."

Demikian juga perkataan A1 Farra.

iryrj[r '.$j 6an memberi khabar gembira kepada orang-

orang mukrnin). Hamzah dan Al Kisa'i membacanya 'j:.!-, dengan

fathah pada huruf huruf yaa' dan dhammah pada htxuf syiin.

Ulama lainnya membacanya dengan dhammah padahtxuf yaa'
dan lrasrah pada huruf syiin danlrt$t, yakni memberi kabar gembira

berupa janji tentang kebaikan; baik segera maupun kemudian, bagi
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\

orang-orangberiman.**fi'rtfr.it-$ltv*gmengerjakanamal-amal
shalih) yang telah dianjurkan Al Qur'an untuk diamalkan {A 'p '"t

{6 (Uot*a bagi mereka ada pahala yang besar), yuLrri kelak
mereka akan mendapat pahala yang besar. ,,, ,

{$U'bU\'.{ 6.t "& (dan sesungguhnya orang-orang ydng

tidak beriman kepada hari akhira) dan hularm-hukumnya yarLg

dijelaskan di dalam Al Qur'an. 6) Crt'{6'fr (Kami sediakan bagi

merelra adzab yang pedih), yaitu adzr;b neraka. Kalimat im di-'athf-
kan kepada fi-, dengan perkiraan .;^i (memberitahukan), ymB

maksudnya memberitahukan orang-orang yang tidak beriman kepada

Hari Akhirat

Ndaksud '.#3r adalah pemberitahuan muflalq atau maknanya
yang hakiki, dan huruf laam-nya mencalup pemberian dna kabar
gembira bagi orang-orang beriman; yang pertama pahala bagi merekq
dan yang kedua adzab bagi musuh-musuh mereka.

t3\ 3A$ '6 (tu maruuia mendoa untub keiatwtan).,

Maksud lii{i (marusia) di sini adalah jenis, karena doa ini kadang

terjadi dari sebagran individunya terhadap dirinya dan anaknya ketika
merasa gundah dengan sesuatu yang ia tidak ingin untuk dil€bull€n.

;{\ ii;i (sebagaimarw dia mendoa untuk kcbaikan), yang

ma}sudnya adalah seperti doanya kepada Tubannya unhrk

memohonkan kebaikan bagi dirinya dan keluargany4 misalnya

memohon kesehatan dan rezeki. Seandainya Allah mengabulkan

doanya unttrk kebunrkan bagi dirinya, niscaya dia binasa, akan tetapi

Allah tidak memperkenankan itu, sebagai tdhilah dan rahmat dad-
Nya. Ini seperri firnan-Nyq ffi 4)ti4 'fi oAX J$i trS
(Dan kalau sekiranya Allah tnenyegerakan kejahatan bagi monusia

seperti permintaan rnereka untuk menyegerakan kebaikan). (Qs.

Yuunus [10]: I l). Penjelasannya telah dipaparkan terdahulu.

',in
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pendapat lain menyebutkan bahwa maksud 3i,{,1 (manusia) di

sini adalatr yang mengucapkan perkataan ini, yaitu orang kafir yang

mendoakan kebr:rukan bagi dirinya, berupa minta disegerakannya

adzab,sebagaimana dia memohon kebaikan, tra'611'; (tL 5fi ty 7{11

A v(4C*t J 
-l:atd*;t4-W i+*' Lsa (a Attah, iika betut

ai w.*j ini, diaiah yang berur dari sisi Englau, maka huianilah

trami batu dari langit, atau datangkanlah kapada kami adzab yang

pedih). (Qs. Al Anfaal [8]: 32)

Pendapat lain menyebutkan batrwa maknanya adalah,

memohon yang diperingatkan (dilarang), sebagaimana memohon

sesuatu yang dibolehkan. Dibuangnya huruf wctwu d*i IA{ '6i
dalanr tulisan mushaf adalah lcarena tidak dilafaztlkan lantaran adanya

huruf laam belsuhtn setelahnya' seperti firman-firuran-Nya berilut

ini:
:i5ji,{6 (Kelak trtu,ri akan memanggil malaikat Zabaniyah).

(Qs.Al 'Alaq [96]: 18)

Sbqffrfr'$ @* Attah menghquskan vang batil)' (Qs' Asv-

Syunraa P2l:2$
'wlx ':n1 ;ri- 'ii,6 @ltah akan memberikan kepada orang'

orang yang b eriman pahala yang b e sar). (Qs. An-Nisaa' [4] : I 46)

{;4 3^i1 6(i (Oan adalah manusia bersifat tergesa-gesa)

maksudnya adalah bertabiat tergesa-gesa. Di antara ketergesa-

gesaannya. adatatr memohon keburukan sebagaimana memohon

kebaikan.

Pendapat lain menyebutkan batrwa itu mengisyaratkan kepada

Adam AS ketika bangkit sebelum sempurnanya roh padanya.

Pemaknaan yang sesuai dengan konteks redaksinya adalah pemaknaan

yang pertama.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrrndzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Itnu Abbas, mengenai firman-Nyq -,4. JyWi
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&#L(dan telah Kami tetaplam terhadap &r:.rt tr,"ei'il), dia be ,kaEa,

"Maksudnya adalah rriti.Of (Kami beritahu merekr)""

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya, dia berkata,

"Maksudnya adalah erf.?t$ami beritahu mereka)."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan darinya, dia

berkata, "Maksudnya adalah i€-#i| (Kami beritahu mereka)."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya, dia

berkata, - &#L-,i;. 6tt43i (dan tetah Kami tetapkan terhadap bani

Isra'it)maksudnya adalah lrgiiLb 
VlaI (Kami tetapkan atas mereka)J'

Ibnu Asakir dalam TariWrnya meriwayatkan dari Ali,
mengenai firman-Nyu g{, $Ji elf;! @esunggulurya kamu akan

membuat kerwakan di mulm bumi ini &ia lcal\, dia berkata

"@engrusakan) yang pertama adalah membunuh Takariya" dan yang

kedua adalah membuntrh Yatrya."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, mengenai ayat ini,
dia berkata, '?engrusakan pertama adalah pembrmuhan Takariya
Allah lalu mengirim raja penguasa ralsyat jelata kepada mereka Bani

Isra'il pun bersiap-siap, lalu memerangi rakyat jelata itu sehingga

banyak yang gugur dari mereka. Itulah firman-Nya, tHf ii W;

r* 6o i berikon kepadamu giliran tmtuk mengalahkan mereka

kembali);'

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dai Ibnu Abbas,

dia berkate '?engrusakan yang pertma arl"lalU Allatt

membangkitkan terhadap mereka Jalut, kemudian pengrusakan yang

kedua adalah, Allah membangkitkan terhadap mereka Bukhtanashar,

dan mereka pun berbuat semena-mena sehingga Allah menguasakan

orang-orang beriman atas mereka."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya, Vt;r
(lalu mereka merajalela), dia berkata, "Maksudnya adalah

berkeliaran."
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Ibnu Jarir juga meriwayatkan darinya, dia berkata, * t#
(membinasakan sehobis-habisrrya) maksudnya adalah sehancur-

hancurnya."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, mengenai

firman-Nya, 'k5- 6 'k5 & (mudah-mudahan Tuhanmu akan

melimpahlran rahmat[-Nyal kepadamu), dia berkata, "Rahmat yang

dijanjikan kepada mereka adalah diutusnya Muhammad SAW."

Abdurrazzaq, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari Qatadah, mengenai firman-Nya, 6i fi "b @r" sekiranya lcamu

lrcmbali [trepada lhdurhalwanJ, niscrya Kami kcmbali

[mengadzabmu), dia berkata, "Lalu mereka kembali, maka Allah

SWT mengutus Muhammad SAW kepada mereka. Lalu mereka pun

menyerahkan upeti secaratunduk dalam keadaan hina."

Perlu diketahui, banyak riwayat yang berbeda dalam

menetapkan peristiwa yang terkait dengan kalimat *dua kali', dalam

menetapkan siapa-siapa yang Allah kuasakan atas mereka dan

mengenai adzab atas mereka, namun itu tidak banyak faedatrnya bila

disinggung di sini.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, ti{\t*W"
fiti @an Kami jadikan Neraka Jahanam pienjara bagi orang-orang

yang tidakberiman), dia berkata, "Maksudnya adalah 6pr1lpenjara)."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dariny4 dia

berkat4 *Makna W fulah, Allah menjadikan tempat tinggal

mereka di dalamnya."

Abdwruzz,aq,Ibnu Jarir,Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Al Hasan, mengenai firman-Nya, fG, dia

berkata, "Maksudnya adalah tt$j tbtJ-(alas dan tempattidur)."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu 7-aid,,mengenai firman-Nya,

i;l 3,4 " 
# i'f:fiti t:iL LL (s e sun g guhny a Al Qur' an ini m e mb er ikan
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petunjuk kepada [ialanJ yang lebih lurus), dia berkata, " Maksudnya

adalah, kepada yang lebih benar."

Al Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa dia sering

membaca ayat ',$j i6 <l 6 o$'of)11 tS'i'y {sesunswhnya Al

Qur'an ini memberikan petunjuk kepada [ialanJ yang lebih lurus)

dengan takhfif,
' Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nya, ,ii,fg f#' ;$itfiy 63 fa* manusia mendoa untuk keiahatan

sebagaimana dia mendoa untuk kebailwn), dia berkata, "Maksudnya

adalah ucapan manusia, 'Ya Allatr, lalmatilahdia dan mtrkailah dia."

Ibnu Jarir meriwayatl<an darinya, me,ngenai firman-Nya, 'tt$

{;4 #i\ (dan adatah mousia bersifat , dia berkata,

"Maksudnya adalah gelisah atau risaq tidak sabaran terhadap

kelapangan dan kesempitao.'

Ibnu Abi Syaibalu'Ibnu Jarir, Ibnru Al Mundzir, Ibnu Abi
Hatim, dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Salman Al Farisi, dia

berkata, *Pengrusakan yang pertarna kali adalaL Allah ciptakan pada

Adam kepalanya. Setelatr itu Adam prm bisa melihat'ketika dia

diciptakan, dan masih tersisa kakinya (yang belum diciptakan).

Setelah melewati waktu Ashar, dia berlota, 'Wahai Ttrhanku,

segerakanlah sebelum malam (tiba)'. Itulah firman-Nya, $;4 ia{SfS
(danodalalrmarutsiabersifattergeso-gesa)."

t;Xr(Si'i1;-c-w),fitx::tt;i"{ct'.3(is6'$i6rs

r ;i, Ksz$'wtis 5G i frA; K{ brtu:' W.
i;X6?#ar,*;fil1^L'LU' @{."11 ffi$t
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$";$,i)-t, &?gJ{-$ Sr*$(b{,6
W 3;.t3y,'ls ;S ?arZt e;.afi$ ax;J, @ *r-
-'"lj 

@ s;c$ &;'*,4- 'as 3i{;
Wr'i 3j$ W'6, A.W 6i (,j';6 afi J1:J

@ti:i
UV*tQ

"Ddn Kami jadikan mtlam dan siang sebagai dua tanda,lalu Kami
hapuskan tanda molam dan Kami jadikan tanda siang itu terang,

agar kamu mencari karunia dari Tuhanma, dan supaya kamu

mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala

sesuatu telah Kami terangkan dengan jehs. Dan tiap-tiap manusia

itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana tetapnya

kalung) pada lehernya- Dan Kami keluarkan baginya pada Hari
Kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka Bacalah kitabmu,

cukuplah dirimu sendiri pada tuhtu ini sebagai penghisab
ter h adapmu B,arangsiapta yang berbuat ses uoi dengan hiday ah

(Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuh (keselamatan)

dirinya sendiri; dan barangsiapayang sesat maka sesungguhnya dia
tersesat bagi (kerugian) dirinya sendirl Dan seorung yang berdosa

tidak dapat memikul dosa orang laii, don Kami tidak akan

mengadzab sebelum Kami menguttu seorang rasal Dan jika Kami
hendak membinasakan suatu negeri" maka Kami perintahkan
kepada orang-otang yang hidup mewah di negeri itu (supaya

menaatiAllah) tetapi mereha mclakukan kedurhakaan dalam negeri
itu, maka sudah sqtantasnya berlaku terhadapnya perkataan

KYs'tAs:t

.$\,grif'U );.b gix<r<:; Ss
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(ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri ilu sehancw-

hancurnla Dan berupa banyaknya kaum sesudah Nuh telah Kan i
binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu Maha Mengetahui lngi Maha

Melihat dosa hamba-hamba-NyaJ'(Qs. Al Israa' ll7lz t2-17)

Setelah Allah SWT menyebutkan bukti-bukti kenabian dan

tauhid (keesaan), Allah menegaskannya dengan dalil lainnya yang

berupa keajaiban ciptaan-Nya dan keindahan para maktrluk-Nya' lii;i
6rX j$ft S$l go" Kami iadikan malam dan siang sebagai dua

tanda), maksudnya adalalq pada keduanya terdapat kegelapan serta

penerangan yang silih berganti, dan semua keajaiban yang tercakup

oleh keduanya yang l<riterianya tidak dapat dijangkau oleh

pemahaman. Maknanya yaitu sebagai tand4 bahwa keduanya

menrrqiukkan keberadaan Sang Pencipta dan kekrnsaan-L'[ya.

Didahultrkannya penyebutan malarn daripada siang karena ihl

merupakan asalnya

$t 't1; -$fi gatu l{ami hapttskan tando malon)

adalah, Kami hapuskan cahayanyq karena bulan pun bagaikan

matatrari dalarn hal penerangan dan pencahayaan

Pendapat lain menyebutkan bahwa di antara damF*
penghapusan itu adalah hitam yang tampak pada bulan.

Pendapat lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan

menghapusnya adalalr, Allah SWT menjadikannya sebagai pengbapus

cahaya yang dihapus. Jadi, maksudnya bukan berarti menghapusnya

setelah sebelumnya tidak demikian.

',rX t(1i'dy,-$:73 @an Kami iadikan tanda siang itu terang)

maksudnya adalah, Allah SWT menjadikan matatrarinya bersinar

menerangi segala sesuatu yang adapadanya.
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Abu Amr bin Al Ala' dan Al Kisa'i berkata, "Maksudnya

adalah dari perkataan orang Arab, )Q, ;diapabila kondisinya dapat

melihat dengannya."

Pendapat lain menyebutkan bahwa artinya adalah terang bagi

manusia, yaitu dari ungkapan 'H t:dl (menampakkannya sehingga

nampak).

Pemaknaan yang pertama merupakan penyifatannya yang

menyebutkan perihal penghuninya sedangkan yang kedua merupakan

penyifatannya yang menyebutkan perihalnya sendiri.

Di-idhafah-kannya 'd:; kepada )11 dan t-6i sebagai

fteterangan, yakni, maka kami hapuskan tanda itq, yaitu malam, dan

tanda yang lainnya, yaitu siang. Ini seperti ungkapan: UtiS ;rpt;;l
(diri sesuatu dan dzatnya).

K, e{$tffi-(agar kamu mencari parunia dari Tuhanmu)

maksudnya adalah, agg{. dengan putihnya siang kalian dapat

beraktivitas untuk mencari penghidupan. Huruf loam di sini terkait

dengan redaksi ',r4l6iiJ,:;-$1{;(dan Kamiiadikan tanda siang itu

terang), yakni Kami menjadikannya ag1 kamu mencari karunia dari

Tuhanmu berupa rezeki, karena mayoritas pencapaian rezeki dan

penunaian berbagai keperluan dila}ukan pada siang hari. Di sini tidak

disebutkan istirahat pada malam hari, karena telah cukup disebutkan

di tempat larn, tia) 
"4(, 

s.i.lp5S'$1r8 b ofi ') (otalah

yang menjadikan malam bagi kamu supcya kamu beristirahat

padanya dan [menjaditranJ siang terang'benderang bupaya lwmu

mencari karunia AllahD. (Qs. Yuunus [10]: 67)

Allah lalu rhenyebutkan maslahat lainnya dalam hal itu,

,ittt6 ircJii '"3c 'lA4 (dan supaya lwmu mengetahui bilangan

tahun-tahun dan perhitungan), yang terkait dengan kedua fi'l tadi,

yakni $t't1; 
-Gf3 

ltatu Kami hapuskan tanda malam) aan 't1;-C'W.)

?# t#i (dan Kami iadilwn tanda siang itu terang), bukan dengan
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salah satunya saja seperti yang pertama, sebab mengetahui bilangan

tahun-tahun dan perhitungan hanya dengan silih bergantinya siang dan

malam, mengetatrui hari-hari, bulan-bulan, dan tahun-tahun.

Perbedaan antara'lUir 6itangan) dengan',+t4t (perhitungan)

yaitu, 3361r @ilangan) adalah penghitungan sesuatu yang memiliki

kuantitas dengan pengulangan yang serupanya tanpa terjadinya

sesuatu. darinya, sedangkan A(-gjt @erhitungan) adalatr penghitungan

sesuatu yang memiliki kuantitas dengan pengulangan serupanya dari

segi pencapaian kelompok tertentu darinya pada batas tertentu darinya

dengan sebutan yang khusus. Tahun, misalnya, jika dilihat jumlah

harinya, maka itulah lUir @ilangan), dan bila ditilik dari segl

tercapainya dan terjadinya, maka itu dari jumlah bulan-bulan, ymg

setiap bulan terbentuk dari hari-hari, setiap hari tebentuk dari jam-jam,

dan setiap jam terbeptuk dari menit-menit, maka itulah +d,
(perhitungan)

{=rr Xi:i, ,*r',95 @on segala sesuatu telah Kami terangkan

dengan jelas) maksudnya adalah, segala sesuatu yang kalian perlukan

tmtuk urusan agama dan dunia kalian, telatr Kami jelaskan dengan

sejelas-jelasnya, tidak ada kesamatran, maka saat itulatr tidak ada lagi

alasan. '# 'e €{i '# -afi{. (yaitu agar orang yang binasa itu
binasarrya dengan kcteranganyang nyata dan agar orang yang hidup

itu dengan keterangan yang nyata [Wla]).(Qs. Al Anfaal [8]: a2).

oleh karena itu, Allah berfimran, .# A';'* ff$ q4y'jtU-; {a,a

tiap-tiap manusia itu telah Kami tetaplwn amal perbuatannya

[s ebagaimana tetapnya katungJ pada lehernya) .

Abu Ubaidah berkata, "Menurut orang Arab, j.Ut aaahh

nasib, dan disebutkan pula i*iir (nasib; peruntungan). Jadi, ltfur
adalah apa yang akan terjadi pada seseorang di kemudian hari yang

merupakan nasibnya, berupa akal,' perbuatan, umur, rez,eln,

kebatragiaan, dan kesengsaraan. Seolah-olah ada 3,t, O**g) yang

terbang menuju kepadanya dari sarang azali dan gelapnya kegaiban

(
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yang tidak ada penghabisannya dan tidak ada ujungnya, menuju

kepada orang tersebut pada waktunya yang telatr ditetapkan tanpa

keselamatan dan tidak pula tempat berlindung."

Al Azhari berkata, "Asalnya dalam hal ini, bahwa setelah

Allah SWT menciptakan Adam, Allah memberitahunya mana yang

taat dan mana yang maksiat dari keturunannya. Allah lalu menuliskan

apa yang telah diberitahukan-Nya itu semuanya dan menetapkan

kebatragiaan bagi yang diketahui-Nya taat serta kesengsaraan bagi

yang diketahui-Nya bermaksiat. Lalu berlangsunglah masa yang

panjang hingga sampai kepada penciptaan masing-masing.itu. Itulah

yang dimaksud dalam firman-Ny a" -# A f'* '^;5 ,y'L Lat @*
tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya

[sebagaimana tetaprrya kalungJ pada lehernya), yakni apa yarlg

terbang menujunya dalam ilmu Allatr.-& A @ada lehernya) adalah

ungkapan tentang kepastian, sebagaimana keadaan kalung pada leher

di antara yang dikenakan."

Az-Zajjajberkata, "Disebutkannya !filr ltefrer) sebagai bentuk

ungkapan tentang kepastian sebagaimana kepastian cakupan kalung

pada leher."

Srl; '^i4 (+ #, 6-'i 'ejl; (dan Kami keluarlcan basinya

pada Hari Kiamat sebuah kitab yang dijumpairrya terbuka). Ibna
Abbas, Al Hasan, Mujahid, Ibnu Muhaishin, Abu Ja'far, dan Ya'qub

membacany a ffil, dengan huruf yaa' ber-fathah dan huruf raa' ber-

dhammah, dengan makna, keluarlah nasib itu baginya. Lafa^ (+
pada posisi nashab sebagai lwal Q<eterarrgan kondisi). Bisa juga

maknanya, keluarlatr baginya nasib itu, lalu meqiadi sebuah kitab.

Sementara itu, Yahya bin Wutsab membacany"'A;rl^dengan

dhammah.padahtraf yaa' dat kasrah pada huruf raa', yalrlrri irt 'gli-
(Allah keluarkan)
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Syaibah dan Muhaurmad bin As-Sumaifi membaca

sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Ja'fa4 ti.i- dengan

dharnmah pada hwuf yaa' danfathahpadaraa' dalarnbentuk bina' lil
maful. Maksudnya, keluarlah baginya nasib itu sebagai sebuah kitab:

Ulama lain membacanya 1/r, denean huruf nuun, denfian

anggapan bahwa yang mengeluarkan adalah Allah SWT, dar- (i+
s'ebagai maf'ul bih. Pada qira'ah ini, Abu Amr berdalih dengan

redaksi 'i{$ <fo*i tetapkan).

Abu Ja'far, Al Hasan, dan Ibnu Amir membacanya 6titi,

dengan dlnmmah pada huruf yaa', fathah pda laam, serta tasydid

padabn;r:ut qoof.

Ulama lainnya membocanya dengan fat alrpada huruf ;',
suhn pada huruf loon, dn toklrtr(tanpa tasydiQ padahvruf qaaf.

Atlah mengdakan W'.fr (yary dijunpainya terbuka) sebagai

bentuk pe,lryegeraan kabr gembira teutang kebaikan dan celaan

terhadap kebtrukan

i$,{.Vi (bacatah Htabnu) maksudnya adalah, Kami katakan

kepadanya" "Bacalah kitabmu."

Suahr p"oarput me,nyebutlcan batrwa kitab itr bisa dibaca oleh

orang yang dapat membacadan yang tidak dapat membaca.

(;,ry$ qifpun ptan dirimu sendiri pada wahtt ini
sebagai penghisab terhadqma), huruf boa' pada q, sebagai

tambahan, da $;sebagai tonyiz.

Sibawaih berkata, "/6t +* bermalna gtld/rr Q*.
bermakna ?sl&."

?*

Bisa juga 'rr";,irtbermakna 4t3r lyang menc,kupi), kemudian

menempati posisi saksi, sehingga menjadi muta'addi dengan kata

bantu p.tA"'*i3r termak;11a',rn Al (orang; diri). Bisa joga i;jr
bermakna '*...a1i, (pemeriksa), seperti kata i:.f.,-rbt dan'u$it.
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.&1.,$1ifi9 tft:X 6 (barangsiapa berbuat sesuai dengan

hidayah [AltahJ, maka sesungguhrrya dia berbuat itu untuk

[keselamatanJ dirinya sendir). Allah SWT menjelaskan ba]rwa pa]rala

amal shalih dan balasan sebaliknya dikhususkan bagi pelaktrnya, dan

tidak menimpa yarr1g lainnya. Jadi, barangsiapa me4ialankan perintah

Allah dan meninggatkan larangan Alhh, maka manfaatrya akan

kembali kepada dirinya.

'll ;S (dan barangsiapa yang sesat) dari jalan kebenaran

sehingga tidak melakukan apa yang diperintatrkan kepadanya dan

tidak meninggalkan apa yang dilarang darinya, W U t3$ @atta

sesungguhnya dia tersesat bagt fterustanl dirinya sendiri).

Mattsudnya, akibat dari kesesatannya hanya akan menimpa dirinya

dan tidak melebihi itu. Jadi, masing-masing diri bisa menghitung

dirinya dalam hal mendapat ganjaran ketaatannya dan balasan

kemaksiatannya.

Allah klu menegaskan ini dengan lebih tegas Lagi, "''aS 3i S;

{A 3' (dan seorang yang berdosa tidak dapat memihtl dosa orang

u6. :ljtadalatr lfui1aosa). Dikatakan it3ti - tis\t'3i-'):)i,yakni
6i (aoru), bentuk jamaknya !i1t .itijl;uia uermatcna ii'irr 6tu*1.
Contohnya, dtfi & '{.,U5 $Jol lSambil mereka memihtl dosa-dosa

di atas punggungnya). (Qs. Al An'aam [6]: 3l), yakni beban-beban

dosa mereka. Makna ayat ini adalah, seseorang yang berdosa tidak

akan memikul dosa orang lain sehingga orang lain itu terlepas dari

dosanya dan dialihkan kepada orang pertama. Penjelasan seperti.ini

telah dipaparkan dalam surah Al An'aam

Dalam menafsirkan ayat tersebut Az-Zaijai berkata,

"sesungguhnya orang yang berdosa tidak dihukum karena dosa orang

lain."

{A gl &L '+;;t K U; (dan Kami tidak atran mengadzab

sebelum Kami mengutus seorang rasu[). Setelatr Allah SWT

516 TAFSIR FATHUL QADIR



menyebutkan pengkhuiusan orang yang beramal sesuai dengan

hidayah-Nya dan orang yang sesat karena kesesatannya" serta tidak

menghumum seseorang karena kesalahan orang lain, Allah lalu

menyebutkan bahwa Allah tidak mengadzab para hamba-Nya kecuali

setelah memberikan peringatan kepada mreka dengan mengutus para

rasul-Nya kepada mereka dan menurunkarl Kitab-Kitab-Nya.

Allah menjelaskan bahwa Allah tidak membiarkan mereka

telantar, dan tidak menghukum mereka sebelum menegakkan hujjah

atas mereka. Allatr tidak mengadzab mereka, baik di dunia maupun di

akhirat, kecuali setelah memperingatkan mereka dengan mengutus

3ara 
rasul-Nya kepada mereka. Demikian perkataan sejumlah ulama.

Sementara itu, jumhur berpendapat bahwa yang dinafikan di

sini adalah adzab dunia, bukanadzab'alfiirat.

$ ";i i$ 61:,5$; @o, jika Kami larrdak rumbinasakan

suotu negeri, ,rroka Knfi perintahkur). Paa mufassir berbeda

pendapat me,lrgenai ,rnk"a $J:

Pendopat pefiarrrt, maksudnya adalali perintah yang

menrpakan kebalikan dari larangan. Pada pendapat ini juga terjadi

perbdaan pendapat mengenai hal yang diperintahkan, dan mayoritas

menyatakan bahwa itu adalah ketaatan dan kebaikan. Datam Al
Kotytyof disebutkan, nldalnanya adalab Iftmi memerintahkan

mereka fasilq maka mereka menjadi fasik.'" Ctkup panjang

perbincangan masatah ini, dan diikuti oleh mereka yang mengira-ngira
penafsirannya. Apa yang disebutkannya ini termasuk yang disertai

dengan kebalikan, yaitu seperti ungkapan ,iP 'rt;,| (aku

memerintahkannya namun dia menyelisihinya), karena setiap orang

yang mengerti bahasa Arab dapat memahami bahwa yang

diperintahkan itu adalatr sesuatu yang bukan kemaksiatan, sebab

kemaksiatan menafikan perintah dan menggugurkannya. Demikian

n ti}rrt rLt xasy ry af.Qrcs $.
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jlaga'# nti( tA* memerintatrkannya ftlmun dia fasik), karena status

kefasikannya menafikan status yang diperintahkan.

Pendapat kedua,makna A;i $adalah, Kami memperbanyak

orang-orang fasiknya

Al Wahidi berkata, 'iOrang Arab biasa mengatakan i$t ;1
apabila mereka banyak, jadi dikatakan: ttr e;l karena Allatl

membanyalckan mereka.

Abu Utsman An-Nahdi, Abu Raja, Abu Al Aliyah, i{r-Rabi,

Mujahid, dan Al Hasan membacanya {/f (Kami menguasakan

mereka), dengan tasydid pada huruf miim, yakni, Kami mer{adikan

mereka sebagai para pemimpin yang berkuasa.

Al Hasan, Qatadatr, Abu Haiwah Asy-Syami, Ya'qub,

Kharijah dari Nafi, Hammad bin Salarnah dari Ibnu Katsir, Ali, dan

Ibnu Abbas membacanya tfyl, dengan madd dan takhJif (tanpa

tasydid), yakni, Kami membanyakkan para lalimnya dan .para

penguasanya. Demikian perkataan Al Kisa'i.

Abu Ubaidah berkata,"ify,l 
-dengan 

madd- darrif;l adalatr

dua macam logat yang artinya flg <uk"membanyakkannya)."

Contohnya yaitu hadits,iji? i# ,laj' 'P lSeOattc-baik harta

adalah htda yang beranak banyak).er tvtatcsudnya adalah banyak

keturunannya. Demikian juga perkataan Ibnu Aziz.

Al Hasan dan Yahya bin Ya'mur membacanya t 2l, dengan

qashr (pendek; tanpa madd) dan, kasrah pada huruf miim, yang

et shahih.
HR. Ahmad (31468) dari hadits Suwaid bin Hubairah RA.
Disebutkan oleh Al Haitsami dalam Maima' Az-Zauta'id (5D58), dia berkata,

"Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dan Ahmad. Pma perawi Ahmad adalah para

perawi tsiqah."
Disebutkan oleh Ibnu Al Atsir dalam Asad Al Ghabah (21494) dengan tema

"Biografi Suwaid bin Hubairatr RA'.
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malaranya rii5 6r*i lakukan), Qim'ah ini diriwayatkan juga'dari

Ibnu Abbas.

Qatadah dan Al Hasan berkata, "Maknanya adalah qff Cfrrrri
memperbanyak).

Diceritakan juga riwayat yang menyerupai itu oleh Abu Zaid

dan Abu Ubaid, sementara Al Kisa'i menyangkalnya" dan dia berkata,

"Tidak dikatal@n turtuk yang banyak kecuali {il dengan madd)'

Dalam Ash-Shahhah disebutkan: Abu Al Hasan berkata " ,21

ii6, d"rrg* kasrah, yakni tit g (banyak hartanya). 'tpt t:l afiinya

katrm itubanyak"

Jumhur membacan)ra f,Jt a^ri;li 6erintaUl, Jra4g maknanya

adalah sebagaimana yang tclatr kami kemukakan pada pendapat

pertama

L,Iakna tQ$l @rorgomng Wrg W newah di rcgeri itu)

ailalah, orang{rang-yang dianugerahi nilonat yang diliputi dengan

kenikmatan dan kelapangan penghi&ryaa-

Para mufassir mengatakan tentang penafsiran 'o-i;-jlr, bahwa

mereka adalah para lalim yang berhrasa dan para raja yang lalim.

Dikhususkannya penyebutan mereka karqa yang sclain mereka

hanyalah pengikut me,r,eka

Makna q.W Qetryi mereka nutafukan kc&rhakaan'dalarn
negeri rz) maksudnya adalah tetapi mereka keluar dari ketaatan dan

bersikeras tetap dalam kekufiran mereka, karena fasik artinya keluar

menuju sesuatu yang lebih keji.

\frt W '6li (maka sudah sepantosnya berlaht terhadapnya

perlranan firetentuan Kam$ maksudnya adalab pasti adzab menimpa

s"titut tampaknya kefasikan mereka.

{EX l$j'n Qccmudian Kami hancurkan negeri itu sehancar-

hancurnya) maksudnya adalalL dengan penghancuran yang besar yang
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tidak dapat dicegatr karena kedahsyatannya dan hebatrya kejadian

tersebut

Tadi telah dikatakan batrwa penalo*,ilan fi merupakan kiasan

tentang sesuahr yang membuat mereka berbuat fasik, yaitu setelah

Allah melimpatrkan nikmat kepada mereka.

Telatr dikatakan juga bahwa maksud ';S 6r# 6 -g:J (Kami

hendak membinasakan suatu negeri) adalah, telah dekat waktu

penghancuran suatu negeri, yaittr beralih dari yang nyata tanpa tempat

berlindung.

Allah SWT lalu menyebutkan batrwa kebiasaan ini yang

berlaku pada generasi-generasi terdahulu, d';;, g#t <,rKV\{3
(dan berapa banyalorya kaum sesudah Nuh telah Kami binasakan),

yakni betapa banyak dari mereka yang telah Kami binasakan. Jadi, ii
adalatr mafut dari 6fff1, sementara g#t <, adalah penjelasan f
atau tamyiz-nya, yakni berapa banyak kaum yang kafir setelatr Nuh,

seperti Ad dan Tsamud, lalu mereka ditimpa kehancuran dan ailzab

yang sangat pedih. Di sini terkandung misi untuk membuat takut

orang-orang MalJcah.

Allah lalu menujukan frhithab kepada Rasul-Nya yang

mengandung peringatan bagi selunrh manusia, [$ +tQ ;\'d;,6$
LA @q" cuhrylah Tuhanmu Moha Mengetahui lagi Maha Melihat

do s a hamb a-hamb a-Nya).

Al Farra berkata,'"Bolehnya memasukkan hunrf baa'kepada

lafazh marfu' apabila pelakunya terpuji atau tercela karenanya, seperti

ungkapan tlrii lcukuplatr bagtmu),'*i 1ifl @ormatilah seseorang

dengannya), dan riril 'qU i76 lcukup Uuit *ut **-, itu sebagai

makanan), sertatidak dikataican '*\iti padahal Andamaksudnya iti
31} f (saudaramu berdiri)."

Ayat tersebut mengandung kabar berita yang besar bagi orang-

orang yang taat, serta peringatan keras yang menakutkan bagi yang
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lalai, walau tanpa kemalciafan, l<ar€na pengetahuan yang sempuma,

berita yang lengkap, serta pemikiran yang norrral menuntut terjadinya

pembalasan kepada yang berhak memperolehnya sesuai dengan

haknya, dan ini tidak menafikan tambahan keutamaan bagi ymg
,i iberhak atas hal itr.

Maksud 'Allah SWT Matra Mengetahui lagi Maha Melihat'
adalalL Dia metiputi hakikat segala sesuahl, baik lahir maupun batin,

tidak ada sesuattr pun yang luput dari-Nya.

Al Baihaqi dalam Dala'il An-Nubuwwah dan Ibnu Asakir

meriwayatkan dari Sa'id Al lvlaqburi, bahwa AMullah bin Salam

bertanya kepada Nabi SAW mengenai yang hitam pada bulan. Beliau
pun.bersabda, .#t U til ifi iqfiri ,!lt, wt*i,tr jri iLJs $tr
'*i, i oft i{'t i$;'6 @rrl" odalah fua maatart. ittan wu
berfirna "Dan l(anti jadiko, ,nolon dan siang sebagai dta tanda,

lalu l(ani hryBka, tarda malorlu Jadi, hitutt Wrg kan lilut itu
adalah pengtryus).n,

IbnuJarir dan Ibnu tv{ardanraih meriwayatkm dari Ibnu Abbas,

dari Nabi SAW, ymg s€makna dengan ini, namrm d€ngan redaksi

'* "I-rff; *Saradnya diperbincangkan,,

Ibnu Abi Syalbah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrmdzir, Ibnu Abi
Hatim, dan Ibnu Al Anbad dalam Al Maslahif meritvayzfkan dari Ali,
menge,sai firrran-Nya, fil 'rl:rQf,3 gau Kmi lu7iuskan tanda

malam), dia berkata, *Maksudnya adalah hitam yaryadapada bulan."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan serupa itu
dari Ibnu Abbas.

" ot-'rf.
Dikeluarkan oleh Al Baihaqi duJran Ad-Dala'il (6D61, 262). Dalam sanadrya

terdapat Abu Ma'syar Al lvladani (dha'if).
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trbnu Jaxir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadalu

mengenai finnan-Nya, t1* 
)#li't(y. 6;{u (dan Kami iTdtkan tanda

siang itu terang), dia berkata, "Maksudnya adalah aii (erang;

bersinar)- Kij b, {;:t ffi. lagw kamu mencari lcarunia dari

Tuhanmu), yakni menjadikan untuk kalian urusan yang panjang

(banyak)."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Nyq iti:5 (Ifumi terangkan), dia berkata,

"Maksridnya adalatr 6q (Kami terangkan; jelaskan)."

Ahmad, Abd bin Hr:rnaid, dan Ibnu Jarir meriwayatkan denBm

sanad hasan dari Jabir, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW

bersabda, # ,J ptut S {.b (Amal perbuatan setiap orang

I dikalungtcanJ p ada I eherny a) .e3

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, 4 :;-r* i{$
4iL (amal perbuatannya [sebagaimana tetaryya lcalungJ pada

leheriya), dia berkata, "Maksudnya adalah kebatragiaannya dan

kesertgsaraannya, serta apa yang ditakdirkan Allah baginya dan

atasnyq selalu menyertainya dimanapun dia berada."

Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

Anas, mengenai firman-Nya, i{t* @mat perbuatannya), dia berkata

"Maksudnya adatah ii(S @atatat amalnya)."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

dia berkata "Maksudnya adalah ilr 1u*atny il. G+ #t 6-fr iFt
ts Sanadnya hasan.
HR. Ahmad (342,349, dan 360) dari jalur Ibnu Lahi'ah, dari Ibnu Az-Zubain,

dari Jabir.
Al Haitsami (7149) berkatq "Diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam sanadnya

terdapat Ibnu Luhai'ah, haditsnya hasan, namun ada kelemahan padanya. Adapun
para perawin lainnya adalatr para perawi lsh.Shahih."

Saya katakanr Seandainya ini bukan sebagai hadits di salah satu jalur
periwayatannya dan dinyatakan demikian, tentu perihalnya tidak akan demikian.
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tii "fr- 
(dan Kami kcluarkan baginya pada Hari Kiamat sebuah

Htab yang dijumpainya terbuka), yakni amal yang telah dihimpunkan

padanya. Pada Haxi Kianat dikeluarkanlatr trntuknya catatan amal

perbuatannya dalam keadaan terb.uka, lalu dia pun membacarrya."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah,

mengenai firman-Nya, 6Iril.!$ (bacatah kitabmu), dia berkata, "Saat

itu akan dapat membaca setiap oftttlg yang tidak dapat membaca

sewaktu di dtrnia."

Ibnu Abdil Barr dalarn At-Tamhid meriwayatkan dari Aisyah,

mengenai firman-Nya, 6rA t4W 3i{; (dan sborang yang berdosa

tidak dapat memikul dosa orang lain), dia menuturkan, "Khadijatr

pernah bertanya tentang anak-anak kaum musyrik, lalu beliau

menjawab, €fi b i (Meretra termasuk golongan bapak-bapak

merelca). Setetatr itu Khadijah bertanya lagi dan beliau pun bersabda,
'$rtb ,jg W.ilIf nbi (Atlah lebih mengetahui tentang apa yang akan

merelra perbuat). Setelatr itu aku bertanya kepada beliau, 'Bagaimana

ketentuan Islam?' Lalu turunl ah ayat, {A'rr$ 3i$; (dan seorang

yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain). Beliau kemudian

bersabd4 ;S+t ,rV S (Mereta berada di atas fitrah). Atau beliau

mengatakan tra, d (Di surga).uea

As-suyuthi berkata, "sanadnya dha' d.-

Disebutkan secara valid dalam Ash-Shabibain dan yang

lainnya, batrwa Nabi SAW ditanya" "Wahai Rasulullah, sesungguhnya

saat penyergapan kami mendapatkan anak-anak kaum musyrik."

Beliau lalu bersab da,'{<b .'$ " Mer eka tyalari anak-anak itrtf t ermasuk

golongan merefu [yakni kaum musyrik].'es

* Dho'if.
Disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Al Fatfu (3D91), dia berkata, "Dalam

sanadnya terdapat Abu Mu'adz, yaitu Sulaiman bin Arqam. Dia dha'if,"
" shahih.
Hadits ini ada dalam riwayat Muslim saja, jadi bukan dalarn Ash-Shabibain.
Silakan hbat Shabih Muslim (311365) dan Ahmad dalam Musnad-nya (6/72,73)

:

L
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Banyak hadits yang menyinggung masalah'ini, dan ini
merupakan pembahasan yang paqiang.

Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir mengemtrkakan

banyak hadits mengenai anak-anak kaum musyrik. Kemudian dia

menukil perkataan ulama mengenai masalatr ini.

Ishaq bin Ralrawaitu Ahmad, Ibnu Hibban, Abu Nu'aim dalam

Al Ma'rifah, Ath-Thabaxani, dan Al Baihaqi dalam Al I'tiqad,

meriwayatkan dari Al Aswad bin Saxi, bahwaNabi SAW bersabdq

,;At G -C'y;, ,i;'"p;,
,u;liy;t ,w 4u't ?l|y; ,rqt ?7bW" -^1Ll

(Empat orang yang berhujjah pdda Hari Kiamat yaitu orcrng

nli yang tidak dopat mendengar apa-apa, orang pondir, orang piht4
dan oran! yang mati pada mosafatrah @taso lasong dari rasul, atau

mosa antna Nabi Mulammad SAW dot Nabi Isa AS).

Beliau lalu bersabda,

,,rir trt;\t gl\h'dt',y|r rW &,,; lur Ltj
(Lalu Allah mengambil janji-janji mereko, balu,a mereka pasti

alan menaati-Nya, dan diutuslah utusan kepada mereka [dengan
membau,a perintahJ, uMasuHah lwlian ke neraka.")

Beliau lalu bersaMa,

'i:) ,Cy-,, tii.'# U;IEJ G,b; i vy# ,* e{tr
t<)tii*;w'i-'t

(Sungguh, demi Dzatyang jiwa'Muhammad berada di nngan-

Nya, seandainya mereka memasuWnya, niscaya alwn menjadi dingin

dari hadits lbnu Abbas, dari Ash-Sha'b bin Jutsamah.
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dan lreselamatan bagi mereka. Adapn yang tidak memasuHnya, akan

di s er e t tre p adany a) .e 
6

Sanadnya dalam riwayat Ahmad adalah: Ali bin Abdullatt

menceritakan kepada kami: Mu'adz bin Hisyam menceritakan kepada

kami: Ayahku menceritakan kepadaku dari Abu Qatadah, dari Al

Ahnaf bin Qais, dari Al Aswad bin Sari.

' Ishaq bin Rahawaih, Ahrnad, dan Ibnu Mardan'aih juga

mengeluarkan riwayat ini dari Abu Htrairah.

Ahmad mengeluarkannya dengan sanad tadidari Qatadatl, dari

Al Hasan, dari Abu Rafi, dari Abu Hurairah.

Qasim bin Ashbagh, AlBaz'z.ar, Abu Ya'lq.dan Ibnu Abil Barr

dalam At-Tahmid meriwayatkan dari Anas, dia berkata, "Rasulullah

SAW bersabda...." Lalu disebutkan haditsnya menyerupai itu, yang

lafazhAsti (yang pandir) diganti dengan lafazh|fii, (yang kurang

waras pikirannya).

Al Hakim, At-Tirmidzi dalam Nawadir Al Ushul, A*t-
Thabarani, dan Abu Nu'aim meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, dari

Rasulullah SAW, beliau bersabda,

dil$uyfu;#jurrslrii ,;i
(Pada Hari Kiamat kelak alwn didatangkan orang yang

hilang alralnyo, yang mati pada masa fatrah (masa antara Isa dan

Muhammad SAry, dan yang mati ketika masih kecil," lalu

dikemukakan maknanya secaxa pardang lebar).e7

% shahth.
HR. Ahmad (4D4)dnlbnuHibban Ofnq.
Disebutkan oleh Al Albani dalam Shahih Al Jami'(881) dari hadits Al Aswad

bin Sari dan Abu Hurairah.
n Dha'i1
Disebutkan oleh Al Haitsami dalam Al Maima' (7D16), dia berkata,

"Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam Al Ausath. Dalam sanadnya terdapat Amr
bin Waqid, dia matruk (riwayatnya ditinggalkan)."
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Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij, dari Ibnu

Abbas, mengenai firrran-Nya, $rt (J 6a*o l{ami perintahkan

trcpada orang-orang yang hifup mei,ah di negeri iA, diil berkata,

"Malsudnya adatah untuk menaati Allah, nalnul mereka justru

berbuat maksiat terhadap-Nya."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan seperti ittr

dari Sa'id bin Jubair.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Syatr bin Hausyab, dia

berkata: Alru mendengar Ibnu Abbas berbicara mengenai ayatim, (J
(ii @"t* Kami perintahlan lupada orang-orang yang hidup

mewah di negeri itu), diaberkata, "Maksudnya adalah untuk bersikap-

benar, namun mereka menyelisihi-Nyq maka ditimpakan

pembinasaan ifu atas mereka'

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi l{atim, dan Al Baihaqi

dalam Al Asma'wa Ash-Shilar meriwayatkan darinya' mengenai ayat

ini, dia berkata" "Maksudnya adalah, Kami kuasakan orang-orang

jahatnya, lalu mereka pun bermaksiat. Tatkala mereka melalnrkan itrtr

Kami binasakan mereka dellgan adzu;b."

Hal ini seperti penjelasan dalam firman-Nyq $ +G 6'fKS

q; iik$. A; 'F 6 <O* demikianlah Kami adakan

pada tiap-tiap ,r{tii peniahot'peniahat yang terbesar agar mereka

melahian tipu-daya dalam rugeri rrz/. (Qs. Al An'aam [6]: 123)

At Bukhari dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu

Mas'ud, dia berkata, "Dulu kami mengatakan untuk negeri yang

penduduknya banyak metakukah perbuatan jahiliyah, bahWa telatr

dikuasakan atas mereka bani fulan."
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fi 6;; f Lj Ara 6 Qt- 5' WL;-''' "\ i) i,? s
u GC) i;Siirlf @ 5;1 t|;i A"$:#

6K-ri .#:"'.l\L (^ii- !, l"i ;, ri;:"
w 3;;$; LK; ib w r, ;$b, ;$b

ui lKV es; IKl 16; A g ;*;*;,K
@ {riI (yi'i3JiA:,,@t&t aigi @

'i$i1'^r2"r;Ut7y"tA,:S

\3H13

Wa$ge;j
3' B aran gs iap a mengh endoki kehidupan sekarang (duniawi), ruaka

Kami segerakan baginya di dunia itu apayang Kami kehendaki bagi
orung yang Kami kehendaki dan Kamitentukan baginya Neraka

Jahanam; dia akan memosukinya dalam keadaan tercela dan
terusir. Dan barangsiapayang menghendaki kehidupan akhirat dan

berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang dia adalah

mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya

dibalasi dengan bailc Kepada masing-masing golongan baik
golongan ini maupan golongan itu Kami berikan bantuan dari
kemurahan Tuhanmu Dan ketnurahan Tuhanmu tidak dapat

dihalangi Perhotikanlah bagaimana Kami lebihkan sebagian dari

tuif{tifr$tr:

#,
@

t,
-f.1

c#iw

i:rl:v
$TA,ftgt*gJilfr$j,r.# S;

3;i,3'#l\''$ieqffi@q#
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ftrerckt atos sebagian (yang lnin). Dan pasfi kehidupan akhirar lebih

tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya Janganlah kamu

adakan tuhan-tuhan yang lain di samping Allah, agar kamu fidak

menjadi tercela dan tidak ditinggatkan (Allah). Dan Tuhanmu telah

memerintahkan supaya kamuiangan menyembah selain Dia dan

hendaklah kamu berbuat baikpada ibu-bapakmu dengan sebaik-

baikny* Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya

s amp ai berumur tanj ut dalam pemelih araanmu, maka s ekali-kali
janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' dan

janganlah kamu tnembentak mereka dan ucapkanlah kepada

mereka perkataan yang mulia Dan rendahkanlah dirimu terhadap

mereka berdua d.engan penuh kesayangan dan ucapkanlahr'Wahai

Tuhanku, kasihilah mereka kedaanya, sebagainuna tnereka berdaa

telah mendidik aku waldu kecil.D (Qs. Al Israa' llTlt l8'2a)

Firman-Nya, 'i-)3 i;- Itg i (Barangsiapa menghendaV

lrehidupan sekarang [duniawi) menrpakan penegasan kalimat-

kalimat sebelumnyq yutu iitr$ ,S,t\Ht (dan tiap-tiap manusia itu

telah Kami tetapkan) dan &jiif $ (b*rngtiapa yang berbuat sesuai

dengan hidayah [Allah] ).

Maksud U3iadalah manfaat yang sekarang atau negeri y'ang

sekarang. Maknanya yaitu, barangsiapa dengan amal-amal baiknya

atau amal-amal aktriratrya menghendaki itu. Oleh karena, termasuk

juga orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang yang riya,

dan orang-orang munafi.k.

:i W (maka Kami segerakan baginya) maksudnya adalah,

Kami segerakan baginya apa yang dikehendakinya itu, Q.@i dunia

itu), yakai di tempat yang sekarang.

Kemudian yang disegerakan itu dibatasi dengan dua kriteria:
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Pertama, firman-Nya, {\fr tl (apa yang .Kami kehendaH),

yakni apa yang dikehendaki Allah SWT untuk disegerakan baginya,

bukannya apa yarry dikehendaki orang itu. Oleh karena itu, banyak

Anda saksikan orang-orang yang menghendaki kesegeraan itu di dunia

tidak memperoleh apa yang mereka kehendaki dan tidak

mencapainya.

Kedua, firman-Nya, L-j A (bagi orang yang Kami

kehendaki), yakni bagi siapa yang Kami,kehendaki untuk disegerakan

baginya sesuai dengan kehendak Kami.

frj {J- (bagi orang yang Kami trchendaki) adalah: badal

(pengganti) dari dhamir pada iii dengan pengulangan jaar sebagai

bentuk badl al ba'dh min al full (pengganti sebagian dari

keseluruhan), karena dhamir itu kembali kepada ',y, dan itu bersifat

umum.

Ayat ini juga sebagai batasan ayal-ayat yang muflak, seperti

firman-Nya, (\ .ii f;At 6; L-j- <rg 6 (dan barangsiapa yang

menghendaki keuntungan di dunia Kami berilwn kepadanya sebagian

dari lreuntungan dunia). (Qs. Asy'Syuuraa $21:20)

'o;-i.1 W f' W.'# fdyS.; W gl:i ;#fi L-i'o(,;
(Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya,

niscaya lrami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di
dunia dengan sempurna dan mereka di dunia ttr4 tidak akan

dirugikan). (Qs. Huud [1 1]: 15)

Ada yang mengatakan batrwa itu juga dibaca )U- 6, dengan

huruf !aa', namuir kami tidak mengetahui siapa yang membacanya

demikian. Berdasarkan qira'ah ini, maka menurut suatu pendapat,

dhamir-nya trntuk Allah SWT, yakni apa yang dikehendaki Allah,
sehingga maknanya seperti makna qira'ah dengan httruf nuun Namun
pandangan ini tidak tepat, karena menyelisihi yang sebelumnya, yaitu
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(if,,(Kami segerakan)dan yang setelabnya, yaifir L.j;;41tagi orang

** *::#f3 
menyebutkan batrwa dhamir'nva kembali

kepada s, pada redaksi: A i( fi (barangsiapa menghendaW),

sehingga menjadi terikat dengan L-j i) @ogi orang yang Kami

ftphendaki), yakni Kami segerakan baginya apa yang dikehendakinya,

akan tetapi sesuai dengan kehendak Kami. Jadi, tidak akan terjadi bagi

yang menghendaki disegerakan apa yang dikehendakinya kecuali

Allah menghendaki itu.

Dibatik permohonan harrpa yang tidak berpengaruh ini kecuali

dengan kefira batasan tadi, terdap at atzalb akhirat yang abadi , W'/
'& lit (I{ani tentukan bagirya Nerapa Jalunam), karena dia

meninggalkan apa yang diperintahkan itu, berupa arnal untuk akhirat,

dan kemumiannya dari segala kotoran (aib).

ri,',ui. (dia akan memasuHnya) berada pada posisi nashab

sebagai haal getrraagan kondisi), yalari E U(memasukinya).

gi-$ tiji @atam kcadaan tercela dan terusi) maksudnya

adalah terusir daxi ratrmat Allah dan dijauhkan darinya. Inilatt

hukumannya di akhirat, disamping tidak mendapatkan apa-apa di

dunia kecuali yang tetah ditetapkan Allah swT baginya. Lalq

bagaimana perihal orang yang sengsara ini dibanding dengan orang

beriman yang bertalora? Sesungguhnya orang yang beriman dan

bertalora memperoleh apa yang telah ditetapkan dan dikehendaki

Allah baginya di dunia tanpa keltrh-kesah dan gelisah aarinya,

disamping ketenangan jiwanya dan ketenteraman hatinya serta

keyakinarpya terhadap Tuhannya Selain itu, di akhirat dia

menantikan balasan dari Allah SWT, yaitu surga.

oleh karena itu, Allah berfirman, 1b$i i(S fi (dan

barangsiapa yang 'menghendaki kehidupan awtirat), yakni

menghendaki kehidupan akhirat dengan amal-amalnya.
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l& 6 63 @* berusaha ke arah itu dengan sungguh-

sungguh), yikni usaha yang sungguh-sungguh menuju kepadanya

yang sesuai dengannya, berupa melalokan apa yang diperintatrkan

kepadanya dan meninggalkan apa yang dilarang darinya dengan tulus

iktrlas karena Allah, sesuai dengan rambu-rambu syar'i, tanpa

memperturutkan hawa nafsu, dan tidak mengada-ada

, ', tt"

"urt 3i2 @edang dia adalah mulonin) maksudnya adalah

beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, karena pelaku

amal shalih tidak berhak mendapatkan ganjaran kecuali dia termasuk

orangyangberiman.6tJl'*ftldi{t_(SylSesuns*thnyaAllahhanya
rnenerima [KurbanJ dmi oirang-orang yang bertalewa). (Qs. Al
Maa'idah l5l:27)

Kalimat tersebut berada pada posisi nashab sebagu haal
(keteranga kondisi), dan kata penunjuk ,fui1it, (maka mereka itu)
menuqiukkan kepada orang-orang yang menghendaki kehidupan

aktrirat dan mengupayakannya secara sungguh-surgguh. Khabar-nya
adalah 6K:ri.i*:"1t\4 Qnalw mereka itu adatah orang-orqng yang
usahanya dibalasi dengan baik) di sisi Allah, yakni diterima dan tidak
ditolak.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa maknanya adalah

dilipatgandakan hingga berlipat-lipat.

4llul, SWT menetapkan usaha yang dibalas dengan kebaikan
harus memenuhi tiga hal, yaitu:

Pertama, menghendaki kehidupan aktrirat.

Kedua, mengupayakannya secara sungguh-sungguh.

Ketig4 dilakukan oleh orang yang beriman.

Allah SWT lalu mer{elaskan kesempurnaan kasih sayang dan

cakupan ralrmat-Ny q ib lfi };$b ;.{3i 3} * Gcpaaa masing-
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masing golongan baik golongan ini 'maupun golonggn itu Kami
berilran bantuan dari kemurahan Tuhanmu).

Tanwin pada * sebagai iwadh (pengganti) mudhaf ilah,
It"perkiraannya"tJ OFlt 'U lZti Jt Gspada masing-masing dari kedua

golongan itu Ka;i berikan bantuan), yakni Kami tambalrkan baginya
dari kemurahan Kami secara berkesinambungan tanpa henti. Kami
memberikan reznki kepada orang-orang beriman dan orang-orang

kafir, kepada oftrng-omng yang taat" dan orang-orang yang

bermaksiat Kemaksiatan orang. yang maksiat tidak mempenganrhi

terputusnya rezekinya dalr tambahan pe,mberian yang disegerakan bagi
yang menghendaki kehidrrym dunia Adryrm anugerah yang diberikan
di dunia dao di akhir+ hdalah bagi orang yang menghenilaki
kehidupan akhirat. Kalimd 8y [fL irr, (dffi ketmrahan tuhownu)
mengisyardkan bahwa ihr mrlmi l@unia, terkait dengan 3j 1Xo-i
Mkmbmtwr).

W 3{ *g lr(Cj (dan kcnwahan Tuhanmu tidak dapat
dilutangi) maksudnya adatah tbt i (dftalangi). Dikatakan - 'o'*,
r$; ' t'hiartinya iiii (mengMaogiq/a). Setiap yang mengMaugi
Anda dari sesuattq dikatakau 'erlb'{F (menghalanginya dari Anda).

i{jri seUagai batuI dari if Qnosing-nosing), d^ i{j{ A-
'athf-l*ankcpada MaL

Az-Z,anaj berkatq ':Allah SWt memberitahukan batrwa Allah
memberi kepada orang muslim dm orang kafir, dan Allatr memberi
rezeki kepada kedua golongan ihr semuanya, maka Allah pun

berfirman, $$"ir;{F_, i.{3i(ooin golongan ini maupun golongan

itu Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu)."

,* & i#:, 6:it ,is fir Qterhatikanlah bagaimana Kami
lebihktin sebagian dari mereka atas sebagian [yang lafl). Khithab iru
unttrki'Muhammad SAW. Kemungkinan juga untuk setiap yang

mempunyai kemampuan memperhatikan dan' mengambil pelajaran.
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Kalimat ini menegaskan dan menjelaskan apa telah dikemukakan

tentang pemberian bantuan. Maknanya yaitu, perhatikanlah bagaimana

Kami melebihkan pemberian yang disegerakan kepada sebagian

hamba, sehingga ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang kuat

dan ada yang lemah, ada yang sehat dan ada yang sakit, ada yang

pintff dan ada yang bodoh. Semua itu berdasarkan hikmat yang luhur,

yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia.

i*;i if\ 9g;5$';r-fir (dan pasti kehidupan akhirat lebih

tinggi tinglcatnya dan lebih besar kcutamaannya). Ini karena

perbandingan keutamaan tingkatan-tingkatan di al<hirat dibandingkan

dengan keutamaan tingkatan-tingkatan di dunia seperti perbandingan

akhirat dengan dunia, padatral dunia tidak ada apa'aparlya

dibandingkan dengan akhirat. Oleh karena itu, kehidupan akhirat lebih

tinggi tingkatannya dan lebih besar keutamaannya. 
'

Pendapat lain menyebutkan batrwa maksudnya adalah, orang-

orang mukmin akan masuk surga, sementara orang-orang kafir akan

masuk neraka. Oleh karena itu, tarnpaklatr keutamaan orang-orang

beriman daripada orang-orang kafir. Inti maknanya yaitu, keutamaan

kehidupan akhirat dan tingkatan-tingkatannya jauh lebih tinggi

dibandingkan dengan kehidupan dunia dan tingkatan-tingkatan para

penghuninya, baik dari segi kelapangan, kesempitan, maupun lainnya.

Setelah Allah SWT menyebutkan. secara global perbuatan-

peibuatan baik dalam firman-Nya, t ji 'fi W 6 frj @o"

berusaha lrc arah itu dengan sungguh-sungguh sedang dia adalah

mulonin), Allah lalu menyebutkannya secara rinci yang diawati

dengan yang paling mulia" yaitu tauhi d, Aif$$ e#J $anganlah
lcamu adalran tuhan-tuhan yang lain di samping Allah). I{hithab ini
untuk Nabi SAW, dan maksudnya adalah umat beliau sebagai

penyemangat yang me.ngobarkan, atau untuk setiap orang yang layak

ditujukannya khithab ini tepadanya.
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Pendapat lain menyebutkan bahwa ini berdasarkan anggapan

disembunyikannya lafazh perkataan, perkiraannya, katakanlah kepada

setiap mukallaf,, *Janganlatr kamu adakan...."

'i,tl lagar kamu tidalc menjadi). Manshub-ny" 3k adalah

karena sebagai penimpal kalimat larangan. Perkiraannya adalah i,(i I
)rt ,94 3li (angan sampai kamu menjadi). Makna ',rk ua&uU M
(menjadi), dari ungkap *r't|f W c,sl ,i; t:i,Au L.a 1*.rrgasah
mata parang hingga menjadi seolatr-olah dia adalah aib). Jadi,

maksudnya bukan 3jiiir yang kebalikan i$lr @erdiri;.

Pendapat lain menyebutkan batrwa ini sebagai kiasan tentang

ketidakmampuan mencapai kebaikan-kebaikan, karena

mengupayakannya dilakukan dengan i$tt (berdiri; pelaksanaan),

sedangkan ketidalananrpuannya mengindikasikan duduk atau diam
dari mengupayakan.

Pendapat lain mengatakan batrwa di antara perihal orang yang

tercela dan. ditinggalkan adalah duduk sarnbil menyesali dan

memikirkan apa yang luput darinya. Berdasarkan pengertian ini, maka
i;fir ai sini maknanya adalah yang sebenarnya (yakni duduk).

Manshub-nya {jii CrlX (tercela dan tidak ditinggatlcan

tAtlah) adalah karena sebagai khobar dari Gl, atau sebagu haat
(keterangan kondisi), yakni maka kamu memadukan kedua hal, yaitu
celaan bagimu dari Allab para malaikat-Ny4 dan hamba-harirba-Nya

yang shalih, serta kamu ditinggalkan Allah SWT. Atau, dalam kondisi
kamu memadukan kedua hal tersebut.

Setelatr Altah SWT menyebutkan unsur utama (tauhid),

selanjutnya disusul dengan menyebutkan syiar-syiar dan syariat-

syariat, A! c;i3 (dan Tuhanmu telah memerintahlan), yakniperintah
yang pasti. i;U, $1@rpoyo kamu jangan menyembah), yalmi f i,f
rjlfi, sehingga of me-nashab-kan. Bisa juga sebagai penafsiran dan

tidak sebagai larangan. Ini dibaca juga u!, ,irii (dan Tuhanmu
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mewasiatkan) kepada para hanrba-Nya untuk menyembatr kepada-Nya

saja.

Kemudian disusul dengan perintah untuk berbuat baik kepada

kedua or4ng ua, t&il i.X$b (dan hendaWah kannu berbuat baik
pada ibu-bapalonu dengan sebaik-baibrya). Berbuat baiklah kepada

keduanya dengan sebaik-baiknya.

ith.ri| tidak dikaitkan dengan ti:;,y karena mashdar ttdak
didahului oleh kata yang dikatikan dengannya

Suatu pendapat menyebutkan alasan disebutkannya berbuat

baik kepada kedua ofturg tua setelah penyebutan ibadah kepada Allatr
SWT, "Itu karena keduanya merupakan sebab keberadaannya lantaran

terlahir dari keduanya. "

Dijadikannya berbuat baik kepada kedua orang tua sebagai

penyerta tauhidullatr dan ibadah kepada-Nya .nnenrpakan p€rnyataa-o

yang mbnegaskan hak keduanya dan keharusan memelihara perihal

keduanya. .

Allah SWT juga telah menyebutkan dalam ayat lainnya
tentang bersyukur kepada keduanya yang menyertai kesyukuran
kepada-Nya, sebagaimana firman-Nya, 'r{-f$ O H 6
(Berslruhtrlah kepada-Ku dan lcepada dua orang ibu bapalonel." (Qs.

Luqmaqn [31]: la)

Allah SWT lalu mengkhususkan penyebutan kondisi lanjut
usiq karena dalam kondisi itu kedua orang tua lebih memedukan
bakti anak, 69 S1-13L1';4i l"+"rfii tlyltitra salah seorang di
antara lreduanya atau kcdua-duartya sampai berumur lanjut dalarn

pemeliharaanmu).

Lafazh 61 merupakan rangkaian bl tdi*ut syarat dan 6
kalimat tanya unfuk menegaskan makna syarat, kemudian dimasukkan

huruf nuun taukid (nun yang berfungsi sebagai penegas) pada fi'l
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sebagai tambahan pernyataan. Jadi seolah-olah dikatakan,

"Sesungguhnya syarat ini termasuk hat yang biasa terjadi."

Para atrli nahwu berkata" '01 menyerupai larangan dari segi
kepastian dan ketidakpastian, maka sangaflah benar masuknya huruf
nuurt taukid kepadanya. "

Hamzah dan Al Kisa'i membacany a g&.
Al Fara berkata, "Penggunaan kata mutsanna (berbilang dua)

adalatr karena latazh ci*ts:] telah disebutkan sebelumnya, sehingga

fi ' l-nyamengikuti bilangan itu."

Allah lalu mengatakan t3t{ ll:3,L1@alah seorang di antara
lreduarrya atau kedua-duarrya) setagai kalimat permulaan. Adapun
berdasarkan qira'ah ':;#, yrk- ALl sebagai fa,it yang berdiri
sendiri, dan kalimat l3g 311otou kcdua-duanya) itrya sebagufa'il,
-banya sqia tidak berdiri sendiri tapi menyertai (mengikuti) dengan di-
'athf-Yan

Pendapat yang lebih tepat tentang lafazh -l:3,fr 
berdasarkan

qira'ah prXk aaaan sebagai badal (pengganti) dari dhamir yang
kembali kepada l!:itpadaf il-nya,sementara t7l{{ sebagai kalimat
yang di-'ath1t-17 kepada badal tersebut. Tidak benar menetapkan
l3g sebagai penegas dhamir, karena ,athf itu melazimkan
penyertaan I

Makna tr'-,4 aaakln'Ar;uifi ' .8 e (datam pemelihoraawnu
dan tanggunganmz). Bentuk tunggalnya dhamir paca n'+ U &*t
serta yang setelahnya untuk mengisyaratkan bahwa masing-masing
individu dilarang melakukan apa yang dilarang dan diperintahkan
melakukan apa yang diperintahl6an.

Maloa ,i1 6 ,9 * (maka setwli-kali janganlah kamu
mengatalcan kepada keduanya perkataan uah') adalah, janganlatr

sekali-kali kamu mengatakan rrahrr kepada salatr seorang dari
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keduanya, 'baik ketika bersarna maupun sendiri-sendiri. Jadi,

maksu'dnya bukan ketika bersama saja.

Tentang lafa:ir- $ uM beberapa logat, yaitu dengan harakat

dharnmah pada hunrf hamzah dan harakat yang tiga padahwaf faa',
dengan tanwin, tanpa tanwin, dengan kasrah pada huruf hamzah dart

faa'tarlpatanwin,;f aan aif a.og* hnruf .haa'.

Al Farra berkata, "Orang Arab biasa mengatakan "U'.lt1tl-b\l
t4zi g-), yakni fulan mengatakan 'uf uf karena bau yang tercium

olehnya."

Al Ashma'i berkata, "lJli adalah kotoran teling4 sedangkan

'.;ilr aaAan kotoran kuku. Itu dikatakan ketika merasa jijik pada

sesuatu, kemudian itu sering digunakao setiap kali merasa terganggu

oleh itu."

Tsa'lab meriwayatkan dari Ibnu Al A'rabi, bahwa iiti adahfr

?:,ig (risau; getisah).

Al Qutaibi berkata, "Asalnya yaitu,'apabila ada debu atau

serupanya yang terjatuh mengenainya, lalu dia meniupnya unhrk
menghilangkannya, maka suara tiupan yang terjadi itulah Uf. I,a,
mereka terbiasa menggunakan itu urtuk setiap hal yang tidak disukai,
yang mengenai mereka.')

Az-Zajjajberkata, "Maknanya adalah busnk. "
Abu Amr bin Al Ala berkata, "Uli adalah kotoran di antara

kuku-kulo, sedangkan'.;ilt uaA*, memotongnya."

Kesimpulannyq itu adalah ism /i'l yang terbentuk dari
kerisauan dan rasa keberatan. Oleh karena itu, seorang anak dilarang
menampakkan sesuatu yang menunjukkan kerisauan dan keberatan

terhadap kedua orang tuanya. Dari larangan ini dapat dipatrami

tentang segala hal yang menyakiti perasarur keduanya, yang berupa.
perkataan, sebagaimana dinyatakan dalam ilmu ushul.
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6H $3 @an janganlah kamu membentak mereka). '.,4it

adalah bentakan dan hardikan. Dikatakan 'olJ dan t:73y apabila

mengatainya dengan perkataan yang membentaknya.

Az-7-ajjaj berkata, "Janganlah kamu berkata-kata kepada

keduanya dengan kerisauan di hadapan keduanya."

Cl3 S; (dan ucaplwntah lcepada mereka) sebagai pengganti

bentakan dan hardikan, tirrZ $i' @ertrataan yang mulia), yakni

perkataan lembut yang sangat baik, yang diungkapkan dengan sebaik-

baik pengungkapan, yang disertai dengan kesopanan, rasa malu, dan

kesantunan.

'i;!r 'e ,fni LG 4 ;LiL!,9 (dan rendahkantah dirimu

tertadop mereka berdtn dengan penuh kzsayangan).

Al Qatral menyebutkan dua pandangan tentang makna '#
*iit:

Pertama, bila seekor bunxrg hendak mendekap anak-anaknya

kepada dirinya untuk' mendidiknya, maka dia 
",V 

q 'F
(merendahkan sayapnya urttrk anak-anaknya), karena itulah 'P
g(4jj, merupakan kiasan tentang baiknya pengurusan. Jadi, seolah-

olah Allatr berkata kepada sang anak, "Peliharalah kedua orang tuamu

dengan mendekap keduanya kephda dirimu sebagaimana keduanya

metakukan ittr terhadapmu pada waktu kecilmu."

Kedua, ketika burung hendak terbang dan meninggi, maka dia

merentangkari sayapnya, dan ketika hendak turun dia merendalrkan

sayapnya, maka gffijl 4il *"*pakan kiasan tentang kerendatran hati

dan meninggdkan ketinggian.

Ada dua pengertian tentang Cn-idhafah-kannya L(4/J' kepada

iirr'
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Pertama,itu seperti di-idhafah-kannya hakim kepada kebaikan

dalam ungkapan lgzJjt ?9 @akim kebaikan). Jadi, asalnya adalatr

. U.iJr I..pilr irii*ir (perlindungan yang merendah).

' Kedua, menempuh

kerendatran itu dibayangkan

cara pemir{arnan kata. Seola}r-olah

sebagai sayap, kemudian sayap itu

ditetapkan sebagai kerendahan.

.lr4*,y.ryP*gyyu ,ifii,3t arog* dlnmmahpada huruf dzaal,

d*i #; yi -'ttL'iti\i - iX - lri.
Sa'id bin Jubair dan Urwah bin Az'Zubair membacanya

dengan kasrah pada huruf dzaal. H j"gj,driwayatkan dari Ibnu

Abbas dan Ashim, yaitu dari ungkapan Jrl5 lit'r, yakni binatang yang

mudatr dituntun, tidak ada kesulitan padanya.

'FS| 'e mengandrurg malnra alasan, yakni untuk

melimpatrkan kesih sayang kepada keduanya karena lanjutnya usia

mbreka berdua, dari karena mereka berdua kini membutuhkan orang

yang datrulunya merupakan makhluk Allah yang sangatmembutuhkan

keduanya.

Kemudian seolah-olah Allah SWT berkata kepadanya, "Selain

itu, janganlah kamu hanya melimpatrkan kasih sayangmu yang tidak

berbatas, akan tetapi W aS, ( qLi S ir3 (dan ucapkanlah,

'Wahai Tuhanht, kasihilah mereka kcduanya, sebagaitnana mereka

berdua telah tnendidik ahtwabu kccil'.)."

Huruf Kaaf di sini pada posisi nashab sebagai sifat dari

mashdaryang dibuang, yakni-uf W A'Ai(dengan kasih sayang

seperti didikan mereka berduafced'Jaml atau ul W,4 J9 (seperti

kasih sayang mereka berdua kepadaku).

Pendapat lain menyebutkan batrwa maksudnya bukan kasih

sayang ieperti kasih sayang, tapi hunrf kaaf im penyertaan mereka

berdua dalam keberadaan, maka diharapkan itu terjadi sebagaimana

yang pernatr terjadi. iipt fyuf,"i M A(rl pengembangan. Bisa juga
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huruf kaaf itu sebagai alasan, yakni karena didikan mereka berdua

. kepadaku, seperti halnya ?533 tK tib'i\i (Dan berdzikirlah

[dengan merryebutJ Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya

kepadamu). (Qs.Al Baqarah [2]: 198).

Sungguh, Allah SWT sudah sangat jelas memberikan wasiat

tentang kedua orang tua, hingga membangkitkan bulu kuduk orang-

orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, mengenai

firman-Nya, L;Cfi i;- i( g (barangsiapa menghendaH trehidupan

selrarang fduniawifi, dia berkata, "Ma]sudnya, barangsiapa dengan

ilmunya menghendaki keduniaan. '*1j d 5fr t1 tii. :i, $5 @aka
Kami segeralran baginya di dunia itu apa yang Kami kehendaki bagi

oring yorg Kami kchendah)dengan itu."

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Abu Nu'aim dalam Al Hilyah
meriwayatkan dari Al Hasaq mengenai firman-Nya, 3; g 

@epada

masing-masing golongan l{ami berikan bantuan), dia berkata,

"semuanya Allatr beri rezeki di dunia, yang baik maupun yang jatrat."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai ayat ini, dia berkata, "Allah mernberi kepada yang

menghendaki keduniaan dan kepada yang menghendaki kehidupaq

akhirat."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, dia berkata,

""$1fr @ilwlangi), yakni tbt i(dihalangi)."

Ibnu Jair dan Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan seperti itu

dari Ibnu Zaid.

Ath-Thabarani, Ibnu Mardawaih, dan Abu Nu'aim dalam Al

flilyahmeriwayatkan dari Salmaru dari Nabi SAW, beliau bersabdq li
gjft'z;:1 gVlr 4 fu '*i \t*.'gtu tq f glt,i €i-ll'qi ).p'u
,)*b (TidaHah seorang hunba yang menghendaki agar deraiatnya

tinggi di dunia lalu dengan itu dia menjadi tinggi kecwli Allah
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menyifatinya di akhirat dengan derajat yangyang lebih besar dari itu,

dan lebih lama).

g"liuo lalu membacakan ayat, J=-ii KV g$ $i f;1ii
(dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar

lreutamaanya)." ki dari riwayat Z,adzan,dari Salman

Dalam Ash-Shahibafie disebutkan: Jif 
'oil ,F, yvsiirt Jif irf

,t:,:t gil e rdt qF ,ti; G ',* (poro pemiliki derajat yans

tinggi pasti alcan melihat para penghuni 'Iltyyin, sebagaimana mereka

melihat bintangyang tersisa di ufuklangit).ee

Ibnu Jarh, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, (j,'i (tercela),

dia berkata, "Maksudnya adalah 6.1ii (tercela)."

Al Firyabi, Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,

dan Ibnu Al Anbari dalam AlMashahfmeriwayatkan dari jalur Sa'id

bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa dia membacu'{: ,i.T: [dengan

fuiruf shaaflsebagai pengganti lafazh,#.1 tat tg* hwuf dhaadhl.

Dia juga berkata, "Huruf wclwu melekat

sedangkan kalian membacanya '&t ,?1t3
Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan seperti itu dari Adh-

Dhahhak.

Abu Ubaid, Ibnu Mard', Ibnu A1 Mundzir, dan Ibnu

Mardawaih juga meriwayatkan seperti itu dari jalur Maimun bin

Malran, darinya, dengan tambahan: Seandainya diturunkan sesuai

dengan qadha,maka tidak ada seorang pun yang menyekutukan-Nya.

t'Dha'y.
Disebutkan oleh Al Haitsami dalam Al Majma' (7149), dia berkata,

"Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani. Dalam sanadnya terdapat Abu Ash-Shabbah
Abdul Ghaflrr, dia m atruk (iw ay dfrya ditinggalkan)."

e Muttafaq'alaih.
IIR. Al Bulhari (3256) dan Muslim (4D177) dari hadits Abu Sa'id Al Khudri

RA.

pada huruf shaad,
I

TAFSIR FATHUL QADIR 541



Saya (Asy-Syaukani) katakan: Demikian ini jika qadha iru
bermakna selesai dari penetapan perkara, yaitu salah satu makna

mutlak da,,i q adha, sebagaimana firman-firman-Nya:

aU;/-fi *c$ :I!\G (Telah diputusknn perkara yang lamu
berdua menanyakannya [kepadafuJ). (Qs. Yuusuf [12]: 41)

H<;f M1 $y7 (Apabila kamu telah menyelesaitran

ibadah hajimu). (Qs. Al Baqaratr [2]:200)
';it:btl '# tli$ luatra bpabita knmu telah menyelesailwn

shalat[mu). (Qs. An-Nisaa' [a]: 103).

Akan tetapi, di sini bermakna perintah, yaitu salah satu makna

qadha, sedangkan perintah tidak melazimkan demikian, karena Allah
SWT telah memerintahkan para hamba-Nya dengan segala yang

diwajibkan-Nya, dan diantaranya adalah mengesakan-Nya dengan

ibadatr serta mentauhidkan-Nya, dan itu tidak melazimkan tidak
terjadinya syirik dari orang-orang yang berbuat syirik.

Di antara makna mutlak al qadha^ adalah makra-makna lain
selain kedua makna tadi, seperti al qadha, yang bermakaa al khalq
(penciptaan), seperti firman-Nyq ilfi '& |;:# (Maka Dia
menjadtlrannya tujuh langit). (Qs. Fushshilat [41]: l2). Jugabermakna

kehendak, seperti firman-Nyu, iK+ 3 li 3g;fi9 fr\ #i $L(Apabita

Allah berlrehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya culatp

berlrata lrcpadanya, t'Kun" 
fiadilahJ, maka jadilah dia)- (Qs. Aali

'Imraan pl: afi. Juga bermakna pesan, seperti firman-Nya, :rK U:

7{J1,;}Uyt*itLrt$\:h(Dantidaklahkamu[MuhammadJberada
di sisi yang sebelah Barat l@tilca Kami tnenyampaikan perintah
kepada Musa). (Qs. At Qashash l28l:44).

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari jalur Ali
bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, menggnai firman-Ny", &.5 t;33
(dan Tuhanmu telah memerintahkarr, dia berkata, "Maksudnya adalah

yf (memerintatrkan)."
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Ibnu Al Mtrndzir meriwayatkan dari Mujahid, mengenai ayat

ini, dia berkata, "Maksudnya adalah 'd!" qc (Tuhanmu telatr

mengamanatkan).'

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al Hasan, mengenai

firman-Nya" (d,zl i-n!\; (dan hendaklah kamu berbuat baik pada

ibu.$apalqns dengan sebaik-baik ya), dia berkata, "Maksudnya
adalah tl6berbakti)."

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firman-Nya, -6 .*X
$ @"t" sekali-kali ianganlah kamu mengatakan kcpada keduanya

perlrataan "oh'), dia berkata, "Itu karena memalingkan diri dari

kotoran keduanya termasuk hal yang menyakiti perasaan keduanya,

padatral keduanya tidak pernah berpaling dari kotoranmu (saat buang

air besar dan kecil) ketika karnu masih kecil."

Ad-Dailami meriwayatkan dari Al Husain bin Ali, secara

marfu', 'Ai';;i Ul b 6l Osiiit 'u ,t;b b, * i lseandainya Attah

rnengetahui sesuatu yang terrnasuk lcedurhakaan [terhadap kedua

orang tua) yang lebih rendah dari perkataan "ah" tenfitlah Allah
alran m e n ghar am kanny a) .r 

oo

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari hthalrr bin Muhammad,

mengenai firman-Nya, QrL- {i'Cfi 33 <ar" ucapkanlah kepada

merelra perkataan yang mulia), dia berkata, "Bila keduanya

memanggil, maka katakanlah, 'laabbaihtmaa wa sa'daihtmaa' (alcu

penuhi panggilan kalian berduq dan aku menghormati kalian

berdua)."

'N Dho'iq
Dikeluarkan oleh Ad-Dailami dalam Musnad At Firdaus (3/398). Dalam

sanadnya terdapat Isa bin Abdullah. Ibnu Hajar mengatakan maqbul (bisa diterima).
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Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah,

mengenai ayat ini, dia berkata, "Maksudnya adalah perkataan yang

lembut dan halus."

A1 Bukhari dalam Al Adab,Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Urwatr, mengenai firman-Nya,
j3l( e 4 }$i (dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka

berdua), dia berkata, "Maksudnya adalah bersikap lembut terhadap

keduanya hingga tidak menolak sesuatu pun yang mereka berdua

inginkan."

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

ayat ini, dia berkata, "Merendah dirilah terhadap kedua orang tuamu

sebagaimana merendah dirinya hambasatraya kepada majikanny a yarug

kasar dan keras."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ali bin
Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, tar2'Yl 3; S3
(dan ucapkanlah, uWahai Tuhanht, kasihilah merelw keduanya.'), dia
berkata, "setelah ini Allah menurunkan ayat, ;JW(,6-56 t#6rc
Jfl,13'6A');'4?,iA, lilis- (Tiadalah sepatutnya' bagi Nabi

dan orang-orang yqng beriman memintakan arnpun firepada AllahJ
bagi orang-orang musyrilc, walaupun orang-orang musyrik itu adalah
lmum kerabat[nyafl." (Qs. At-Tauba]r [9]: 1I3).

Al Bukhari dul?r, Al Adab Al Mufrad, Abu Daud, Ibnu Jarir,

dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan serupa itu dari beberapa jalur

darinya.

Tentang berbakti kepada kedua orang tua, banyak sekali hadits

yang valid yang ter.dapat dalam Ash-Shabibain dan lainnya, dan itu
cukup dikenal dalam kitab-kitab hadits.
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",YgA ;r:i<)b6"Y" -#.).t'la tri

@ gr.)t 1'#3y

"Tuhanmu lebih mengetahai apa yang ada dalam hatima; iika
kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha

Pengampun bagi orang-orang yang bertobat. Dan berikanlah

kepada keluarga-keluargayang dekat akan haknya, kepada otang

miskin dan orang yong dalam perialanan; danianganlah kamu

men g h amb ur-h amb urkan (h artamu) s ec ar a b o ro s - S es un g g uhny a

pemboros-petnboros itu adalah saudara-saudara syetan, dan syetan

itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya Daniika kamu

berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu

"$il5

61\.$yfiii$;aitfrr{5

lr-[,

<2.,
,bUs
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yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan

yang pantas. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu

pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena

itu kamu menjadi tercela dan menyesal, Sesungguhnya Tuhanmu

melapangkan rezeki kepada siapayang Dia kehendaki dan

menyempitkannya; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha

melihat akan hamba-hambanya. Dan janganlah kamu membunuh

anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan

memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya

membunuh mereka adalah suatu dosayang besar. Dan janganlah

kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu

perbaatan yang keji, dan suatu jalan ydng buruk. Dan janganlah

kamu membanuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya),

melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa

dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi

kekuas aan kep ada ahli warisnya, tetapi j anganlah ahli waris itu
melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya dia adalah

orang yang mendapat pertolongaz." (Qs. Al fsraa' [17]: 25-33)

Firman-Ny", .hfi Oqfi-K# (Tuhanmu lebih mengetahui

apa yang ada dalam hatimu) maksudnya adalah ada dan tidaknya

keikhlasan pada diri kalian dalam melaksanakan segala ketaatan dan

tobat dari dosa yang kalian perbuat. Hal yang termasuk cakupan

keumuman ini adalah kebaikan di dalam hati.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa ayat tersebut khusus

mengenai kewajiban terhadap kedua orang tua, dan diharamkan

bersikap durhaka terhadap mereka.

Pendapat yang lebih tepat adalah menyimpulkan berdasarkan

keumuman lafazh sehingga tidak mengkfiususkannya dengan indikasi

redaksi, dan tidak pula membatasinya.
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'r---^r'tj,K bt ]itffi lamu orang-orang yang baik), yakni

memaksudkan kebaikan, bertobat dari dosa, dan ikhlas dalam

melaksanakan ketaatan, maka tidak ada mudharat bagi kalian dari

dosa yang telah kalian tobati itu. 6;L 6S>L i\4 ii$ (maka

sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang

bertobat),yakni yang benar-benar kembali dari dosa kepada tobat, dan

dari ketidakikhlasan kepada muminya keikhlasan. Sesungguhnya Dia

Maha Pengampun terhadap perkataan, perbuatan, dan keyakinan yang

telah kalian perbuat. Oleh karena itu, barangsiapa bertobat kepada

Allah maka Allah menerima tobatnya, dan barangsiapa kembali

kepada Allah maka Allah kembali kepadanya

Allah SWT kemudian menyebutkan wasiat untuk berbuat baik

kepada selain kedua orang tua setelatr berwasiat untuk berbuat baik

kepada kedua orairg tua, yaitu kepada kerabat, ,:r? {iiii $ 9(j ldan
berilranlah lrepada keluarga-kcluarga yang dekat alcan halotya).

Khithab ini untuk Rasulullah SAW, sebagai motivasi dan dorongan

bagi umatnya, atau untuk sgtiap orang mukallaf yang layak dengan

khithab ini, sebagaimana firman-Nya, i$ ;i3 (dan Tuhanmu telah

mernerintahkan).

Maksud t$t tiadalah keluarga dekat, dan hak mereka adalah

silatunahirn yang diperintahkan Allah. Di sini Allah mengulang

wasiat.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang wajibnya

memberi nafkah kepada kerabat dekat atau sebagian mereka,

sebagaimana halnya orang tua kepada anak dan anak terhadap orang

tua, sudah cukup dikenal. Hal yang perlu difokuskan di sini adalah

kewajiban silaturrahim dengan mereka sesuai kemampuan dan

kondisi.
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'#g (orang miskin) di-'athfiral kepada tjti is (keluarga-

lreluarga yang dekat). 'Ahtf (perungkaian) ini menunjukkan bahwa

maksud "hak" di sini adalah hak harta. '

;*j"fi ffi gan orang yang dalam perialanan) di-'athf-kan

kepada '.+*;:\3 (orang miskin). Maknanya yaitu, dan berikanlah hak

(harta) kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan.

Tentang hakikat orang miskin dan ibnu sabil (orung yang

dalam perjalanan) telah dipaparkan dalam surah Al Baqarah dan At-

Taubah. Maksudnyapadaayat ini adalah bersedekah kepada keduanya

(orang miskin dan ibn:u sabit) sesuai kemampuan, sebagai sedekah

sunah, atau dari zakat yang telah diwajibkan Allah. Keduanya (orang

miskin dan ibnu sabil) termasuk di antara kedelapan golongan yang

berhak menerima penyaluran zal<at.

Setelah Allah SWT memerintahkan itu, Allah melarang

bersikap boros, 9# 3{i {3 @an janganlah lamu mengharnbur-

hamburlran [hartamuJ secqra boros). i:i;gl artinya menghambr.gkan

harta, sebagaimana menghambtrkan benih secara seftlmpangan tanpa

memaksudkannya dengan tepat sasaran. Itu adalah pemborosan yang

tercela dan melampaui batas, yang dipandang baik secara syar'i dalam

penggunruur hana. Atau menggunakan harta tidak secara hak

walaupun hanya sedikit.

Asy-Syaf i berkata, "'l,..{3, adalah penggun&m harta bukan

pada haknya, dan tidak ada tabdzir pada amal kebaikan."

Setelah mengemukakan pendapat Asy-Syafi'i ini, Al Qurthubi

berkata, "Ini pandangan jumhur."

Asyhub mengatakan dari Malik, "i#t artinya mengambil

harta dari haknya dan menggunakannya pada pada haknya."

Maksudnya adalah pemborosan, dan itu diharamkan

berdasarkan firman-Ny u, *t!i"',t\ 6f-LYj('";{$t'iry (sesungguhnya
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pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syetan), karena
kalimat ini sebagai alasan larangan tabdzir.

Maksud "saudara" adalah penyerupaan yang sempurna,
sedangkan menjauhi penyerupaan dengan syetan 

-walaupun 
hanya

satu karakter di antara karakter-karaktemya- adalatr wajib, apalagi
yang lebih umum, sebagaimana ditunjukkan oreh kemutlakan kata
penyerupaan. sikap boros (menghambur-hamburkan harta) termasuk.
perbuatan syetan, maka bila seorang manusia melakukannya,berurti
dia telatr mematuhi dan mengikuti syetan.

$K .{) i,:q)i ir(3 @an syetan itu adalah sangat ingtrar
lrepada Tuhannya) maksudnya adalah banyak ingar dan besar
pembangkangtumya terhadap kebenaran, karena disamping
pengingkarannyq dia juga tidak melakukan hal rain selain keburukan,
dan tidak memerintahkan kecuali memerintahkan keburukan, serta
tidak melaktrkan gangguan kecuali dengan sesuatu yang tidak
mengandung kebaikan.

Ayat tersebut menyatakan batrwa para pemboros menyerupai
syetan, kemudian menyatakan bahwa jenis syetan adalah sangat
ingkar, maka ini menunjukkan keserupaan pemboros dengan syetan,
dan setiap yang menyerupai syetan maka dihukumi syetan, sedangkan
setiap syetan itu sangat ingt *, makapemboros adalah sangat ingkar.

tr.,a-4,a..r, .., , t
F":;;u$(danjilca kamu berpaling dari mereka). Tadi telah

dikemukakan, bahwa asal tll adalah rangkaian ol katimat syarat dan 6
kalimat tanya. Masuknya iru*r nuun taukid pada kalimat sy.arat
karena menyerupai larangan, yakni jika kamu berpaling dari kaum
kerabat, orang miskin, danibnu sabillarfiarcaterpaksa. + a"d iq
(untuk memperoleh rahrnat dari ruhanmu) karenatidak adany a rezeki
dari Tuhanmu, akan tetapi Allah menempatkan akibat, yaitu
pengharapan terhadap rahmat Allah sebagai sebab, yaitu tidak adanya
rezeki, karena orang yang tidak memiliki rezeki akan
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menghaxapkannya, Maknanya: jika kamu berpaling dari mereka

karena tidak adanya rezeki dari Tuhanmu, maka kamu mengharapkan

agar Allah membukakannya untukmu.

gt:.$ Jj 4 JX (maka tratatrantah kepada merelm ucapan
yang pantas), yakni perkataan santun, seperti memberikan janji
dengan cara yang baik, atau permohonan maaf (pemakluman). Al
Kisa'i mengatakan, "r):At 'n 'e'fr artfnya aku menghaluskan
perkataan kepadanya." Al Farra berkat4 "Makna ayat ini: jika kamu
berpaling dari orang yang meminta-minta karena kesulitan, J3 # .lX
tfr @aka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas), yakni

janjikanlah kepada mereka janji yang baik." Bisa juga maknanya: jika
kamu berpaling dari mereka dan tidak dapat memberi manfaat kepada
mereka karena ketidak mampuanmu, maka katakanlah kepada mereka
perkataan yang pantas. Jadi yang dimaksud dengan berpaling di sini,
bukan memalingkan wajah. Ayat ini mengandung ajaran dari Allah
SWT untuk para hamba-Nya ketika mereka diminta oleh orang yang
meminta-minta sementara mereka tidak memiliki sesuatu unfuk
diberikan, yaitu bagaimana cara mereka menanggapinya.

setelah Allah swr menyebutkan adab menolak permintaan
setelah menyebutkan larangan bersikap boros, Allah menjelaskan
etika penggunaan hartq 4jrt$,zrei{; & 6y'njv isi j,:41j @an
janganlah lramu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan
janganlah lramu terlalu mengulurlcanrrya). Larungan ini berlaku pada
setiap mukallaf, balk khithab in untuk Nabi sAW se'bagai sindiran
dan pengajaran bagi umatnya, maupun untuk setiap mukailaf yang
layak dituju oleh khithab ini. Maksudnya adalah larangan bagi
rnanusia untuk bersikap pelit sehingga menyempitkan dirinya sendiri
dan keluarg,NLya, serta tidak juga terlalu boros dalam penggunaan
harta sehingga digunakan untuk hal-hal yang tidak diperlukan. Jadi,
ini larangan untuk terlalu menahan sekaligus larangan untuk terlalu
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berlebihan. Dari sini lahir pensyariatannya sikap pertengahan, yaitu

adil yang dianjurkan Allah.

b!,i\i )b e*V
"Dan janganlah kamu bersikap berlebihan atau sangat htrang, kedua

sisi tujuan perkara itu adalah tercela."

Dalam ayat ini Allah SWT memberikan perumpamaan tentang

perihal orang yang kikir sebagai orang yang tangannya terbelenggu

pada lehernyo, ymg dia tidak bisa leluasa, serta perumpamaan orang

yang melampaui batas dalam penggunaan harta sebagai orang yang

terlalu mengulurkan tangannya sehingga tidak ada yang menempal

dari apa yang digenggam tangannya. Dalam penggambaran ini

terkandung deskripsi yang sangat mendalam.

Allah SWT talu menjelaskan petaka dari kedua hal yang

dilarang itu, Y;f i{,i (karena itu lamu rnenjadi tercela) di sisi

manusia disebabkan kekikiran yang ada padamu, SF @o" menyesal)

disebabkan pemborosan yang kanru lakukan, yakni terputus dari

maksud-maksud yang disebabkan kefakiran.

Asal makna )fitadalah yang terputus dari perjalanan, yaitu

orang yang kelelahan menempuh perjalanan. #t;jr adalah unta

yang tidak lagi memiki kekuatan sehingga tidak dapat bangkit.

Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, G ';tVrL;;11 ;Et#-
(niscaya penglihatanmu akan lcembali kepadamu dengan tidak

menemulran sesuatu cacat dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan

pcyah). (Qs. Al Mulk 167l: 4). Maksudnya adalah tumpul dan

terputus.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya adalah,

menyesali apa yang telah terjadi. ; l

Jadi, yang berpendapat demikian mengartikan i;;St sebagai

Lririr 6enyesalan). Pendapat ini perlu diberi catatan, mengrngatfa'il

$';')rG:riq4ut)
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aari i:$l adalah i:t:.,:,,L, dan tidak dikatakan 3P kecuali untuk

yang tercela.

Allah lalu menghibur Rasul-Nya dan orang-orang beriman,

bahwa orang-orang yang mengalami kekurangan bukanlah karena

mereka meremehkan Allah SWT, akan tetapi karena kehendak Yang

Maha Pencipta lagi Pemberi Rezeki, ,7t i't) $ 3:Si 3-j- .4, Lt-

(sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia

kehendaki dan menyempitkannya), yakni melapangkannya bagi

sebagian dan menyempitkannya bagi sebagian lain untuk hikmah yang

agung. Ini bukan berarti orang yang dilapangkan rezekinya itu tercela

di sisi-Nya, dan bukan pula orang yang disempitkan rezekinya adalah

rendah di hadapan-Nya.

Suatu pendapat menyebqtkan bahwa bisa juga yang dimaksud

"kelapangan dan kesempitan" adalah termasuk urusan Allah yang

simpanan-simpanan-Nya tidak pemah habis, sedangkan para hamba-

Nya harus berhemat.

Allah lalu menyebutkan alasan pelapangan dan penyempitan

pada sebagian hamba , U W .uV it( rty@esungguhnya Dia Maha

Mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya), yakni

mengetahui apa yang mereka nyatakan dan apa yang mereka

rahasiakan. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari-Nya, karena Dia

Maha Mengetatrui segala perihal mereka dan Matra Melihat
pengaturan r ezeki mereka.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allahlah yang menanggung

semua rezeki para hamba-Nya, *y"^*'t:n['(fuSi @an janganlah

lwmu membunuh anak-anakrnu lcarena talatt kemiskinan).

Ada ungkapan menyebutkan L,6kjr $t'n',fr I itr'jt!flf lorang
itu miskin sehingga tidak ada lagi miliknya selain bebatuan besar yang

halus).

5s2 TAFSIR FATHUL QADIR



Allah SWT rnelaxang mereka membunuh anak-anak mereka

karena takut rniskin, sebab mereka biasa melakukan itu.

Allah lalu menjelaskan kepada mereka, bahwa takutnya
mereka kepada kemiskinan, yang menyebabkan pembunuhan anak-

anak mereka sendiri, tidaklah bisa diterima, karena Allah SWT yang

memberi rezeki kepada para hamba-Nyq sebagaimana memberi

rczeki kepada bapak-bapak mereka. Allah pun berfirman, ;#:1 '*
{ey 6o*itah yang akan memberi rezeki kepada merelm dan juga
kepadamu), dan bukannya kalian yang memberi rezeki kepada

mereka, sehingga kalian melakukan perbuatan itu.

Ayat serupa ini telah dikemukakan dalam surah AI An'aam.

Allah SWT lalu menyebutkan alasan larangan membunuh
anak-anak mereka, f$W+ ir'z-;& Lt@esungguhnya membunuh

merelra adalah suatu dosa yan{ besar). Jumhur membacanya dengan

lrasrah pada huruf lchaa serta suhtn pada hunrf thaa' dat hamzah

qashr (pendek).

Sementara itu, Ibnu Amir membacany u (h?, dengan fathah
pada huruf khaa', tltaa', danhamzah qashr.

Dikatakan A *) ,J Q* apabila dia berdosa, dan

dikatakan (bl apabita dia menempuh jalan yang salatr, baik secara

sengaja maupun tidak sengaja.

Al Aztrari berkata, *(b _ uh, seperti d): &r: fJ, ,?:W.
bila sengaja melalcukan kesalahan. Sedangkm, ;W) ;t}Jlll - (hr(

apabila tidak sengaja."

{a;dt udulut ism yangmemerankan peran ;Grri. Mengenai ini,
ada dua macam logat, yaitu pendek yang artinya bagus, dan dengan

madd yang artinya sedikit. Ibnu Katsir membacanya dengan kasrah

pada huruf raa', fathah pada'huruf thaa', dan madd pada huruf
hamzah.
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An-Nahhas berkata, eer\ku tidak mengetahui alasan qira'ah

ini."

Abu Hatim juga menganggapnya keliru.

A1 Hasan membacanyu (br, dengan fathah pada huruf khaa'

dart thaa', dengan tanw in tanpa htxuf hamzah

Setelah Allah SWT melarang membunuh anak-anak karena

menyebabkan terputusnya keturunan, Allah menyebutkan larangan

berzina yang menyebabkan kacaunya garis keturun*, {;)\ Vl 1;
(dan janganlah kamu mendekati zina). Ini larangan mendekatinya

dengan melakukan pendatruluan-pendahuluannya, maka

melakukannya lebih terlarang lagi. Jika sarana menuju sesuatu itu
haram, maka sesuatu itu sendiri adalah haram. Tentang lafazh {i)i ada

dua logat, yaitu denganmadd danqashr (pendek; tanpa madd).

Allah kemudian menyebutkan A** dilarangny a zine- ir( fiy
4ei 

@esungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji),

yakni sangat buruk. # fgS (dan suatu jalan yang buruk), yakni

seburuk-buruk jalan adalah jalannya. Demikian itu karena

menyebabkan ke neraka, dan tidak ada perbedaan pandangan bahwa

perbuatan ini termasuk perbuatan dosa besar. Tentang keburukannya

dan peringatan untuk menjauhinya, banyak sekali dalil-datil yang

sudah cukup maklum.

Setelah Allah menyebutkan larangan membunuh, terulama

anak-anak sendiri, dan larangan zina yang menyebabkan kacaurya

garis keturunan, Allah pun menyebutkan larangan membunuh jiwa
yang terpelihara secara umum, ad1 $yN i, 6l "fri l$,i {3 6on
.janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamlmn Allah

[membunuhnyaJ, melainkan dengan suatu [alasanJ yang benar).

Maksud K, it ,it t o"f dihoramkan Altah [membutnuhnyaJ
adalah yang Allah jadikan terpelihara dengan perlindungan agama

atau perlindungan perj anj ian.
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Maksud ,fi, @"nsoo suafii [alasanJ yang beno) adalah

pengecualian dibolehkannya membunutr jiwa yang pada asalaya

dilindnngi, yaitu seperti murtad, pezina muhshan (yang telah

menikatr), qishosh (balas membuntrh)' terhadap pembunuh yang

membunuh dengan sengaja, serta tainnya. Pengecualian ini bersifat

total, yakni, janganlatr kalian membunuhnya dengan suatu sebab

kecuali sebab yang . dibenarkan. Pembahasan tentang ini telah

dipaparkan dalam surah Al An'aam.

Allah SWT lalu menjelaskan hukum sebagian orang yang

dibtrntrh tanpa alasan yang benar, VIE: 'Ji 6 @an barangsiapa

dibunuh secara zhalim), yakni tanpa sebab yang dibenarkan secara

syar'i. 6,if .$.6G 'iit (maka sesungguhnya Kami telah memberi

lrehrasaan lrepada ahli warisnya), yakni kepada yang memegang

urusannya dari kalangan ahli warisnya bila mereka ad6 atilnpengwrsa

bila tidak ada ahli warisnya l,rLilJr adalah kekuasaan terhadap si

pembunuh, bila mau dia boleh membunuhnyq dan bila mau dia boleh

memaafkannya" dan bila mau dia pun boleh mengarnbil diyat darinya.

Setelatr Allah menyebutkan bolehnya qishash bagi yang

mempunyai hak darah korban pembuntrhan, atau pengganti dari

qishash,Allah pun melarang bertindak melampaui batas, A ,'iti'
Sfii ltetapi janganlah ahli waris itu melompaui batas dalam

membunuh), yakni tidak melampaui apa yang dibolehkan Allatr

baginya, seperti membalas membunuh dua orang atau lebih sebagai

balasan membunuh satu orang. Atau merusak fisik saat membunuh

atau menyrksanya. ' 
.

Jumhur membacanya i)-i; d6, dengan huruf yaa', yakni

walinya (ahli warisnya).

Hamzah dan Al Kisa'i membacanyu J$,dengan huruf raa',

yaitu khithab kepada pembunuh pertama. Larangan membuquh

baginya artinya yaitu, janganlah karntl wahai pembunuh, bertindak
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melarnpaui batas dalam membunuh, karena kamu akan dituntut

qishash, disamping .hukuman, kemurkaan, dan laknat. Allah

terhadapmu

. Ibnu Jarir mengatakan bahwa khithab ini untuk Nabi SAW dan

para pemimpim setelatrnya, yakni janganlah engkau, hai Muhammad,

membunuh yang bukan pembunuh. Jangan pula itu dilakukan oleh

para pernimpin setelahmu

Dalam qira'ahUbay disebutkan : yjlS.!i.
Allah lalu menyebutkan alasan larangan melampaui batas, i3y

)rH i( @esungguhnya dia adatah orang yang mendapat

pertolongan), yakni ditolong dan dibantu. Maksudnya adalatr wali

korban (atau atrli warisnya), karena Allah SWT menolongnya dengan

menetapkan qishash baginya dengan menyebutkan huiiah-hujjah dan

meqielaskan dalil-dalil-Nya, serta memerintahkan para penguasa

untuk menolongnya dan memenuhi haknya hingga haknya itu
terpenuhi. Bisa juga dltamir itu kembali kepada korban pembunuhan,

yakni.sesungguhnya Allah menolongnya melalui walinya.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa ayat ini merupakan ayat

pertama mengenai pembunuhan, karena ayat ini Makkiyyah

(ditunrrkan di Mal*ah).

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, mengenai firman-Nya, ,6K oy

l$, (iitra kamu orang-orang yang baik), dia berkata" "Biasanya

kata-kata atau perbuatan yang tampak ketika marah (tanpa berpikir

panjang) terjadi dari anak kepada orang tua, sehingga Allah pun

berfirman" 'ar* $K oy$ika kamu orang-orang yang baik), yakni

jika niatnu baik, GL <."$\ lrrL :;i9 (matra sesungguhnya Dia

Maha Pengampun bagi orang-ordng yang bertobat) atas kata-kata

atau perbuatau yang murcul secara spontan darinya."

ll--
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Ibnu Abi Ad-Dunya dan Al Baihaqi dalam Asy'Syt'ab

meriwayatkan dariny4 mengenai firman-Nya , (;L <*i\lA',i$
(malra sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang

bertobat),dia berkata, "Maksudnya iaaan orang-orang yang kembali

kepada kebaikan."

Sa'id bin Manshur, Hannad, Ibnu Abi Hatim, dan Al Baihaqi

meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, mengenai ayat ini, dia berkata,

"Maksudnya adalah orang-orang yang kembali dari dosa kepada tobat

dan dari perbuatan keburukan kepada kebajikan."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Ny4 4$9.1Oagi orang-orang yang bertobat), dia

berkata, "Maksudnya adalah bagi orang-orang yang taat dan berbuat

kebajikan." '

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Al Baihaqi dalamAsy-

Syu'ab meriwayatkan darinya, dia berkata, "Maksudnya adalah 'u!l$J,

(bagi orang-orang yang bertobat)."

Al Bukhari dalam ?ariffir-nya, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi

Hatim meriwayatkan darinya, mengenai firman-Nya, i1'- t$ii $ gC|

(dan berikanlah kepada kcluarga-kcluarga yang dekat akan halcnya),

dia berkata *Allah memerintatrkannya rurtuk memberikan hak kepada

yang berhak dan mengajarinya bagaimana cara bersikap bila dia

memiliki sesuatu yang dapat diberikan kepadanya, dan bagaiamana

bersikap ketika dia tidak memilikinya. Allah berfirman, &!;j gV

ti;j "i) d ft M @o jika kamu berpaling dari merelw untuk

memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan), yakni jika

mereka meminta kepadamu dan kamu tidak mmemiliki sesuatu dan

kamu sedang menunggu rezeki dad Allah, g;S $3 fr JX (maka

lratalranlah lcepada mereka ucapan yang pantas), insya Allah itu akan

menjadi semacam janji."

Suffan berkatq "Janji dari Nabi SAW adalah keputusan."
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Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan darinya,

mengenai ayat ini, dia berakta, 'Maksudnya adalah menyambung

hubungan kekerabatan, memberi makan orang miskin, dan berbuat

baik kepada ibnu sabilJ'

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ali bin Al Husain, batrwa dia

berkata kepada seorang lelaki dari warga Syam, "Apakah engkau suka

membaca Al Qur'an?" Dia menjawab, 'Ya." Dia berkata lagi,

"Bagaimana engkau setelatr membaca dalam surah Al Israa', l'i g(j
e 63( (dan berikanlah lccpada lccluarga-lreluarga yang dekat alwn

halmya), apakah kalian memberikan hak kepada kerabat yang

diperintatrkan Allah?' Dia menjawab, "Ya."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, mengenai ayat

ini, dia berkata, "Keluarga-keluarga dekat yang dimaksud adalatr

kerabat bani AMul Muththalib."

Saya (Asy-Syaukani) katakan: Dalam redaksi ini. tidak ada

yang mengindikasikan pengkfiususil ffi, dan tidak ada dalil yang

menunjukkan demikian. Makna susunan redaksi Al Qur'an sangat

jelas, bahwa Hrithab ini berlaktr bagi setiap yang layak baginya makna

ini dari umat ini, karena maknanya adalah perintatr bagi setiap

mukall af yatg memungkinkan baginya untuk menyarrbung hubungan

dengan kerabatnya dan memberikan kepada mereka hak mereka.

Itulah penyanrbungan hubungan yang diperintahkan Allah. Walaupun

khithab ini ditujukan kepada Nabi SAW, namun jika ini sebagai

sindiran bagi umatnya" maka perkara ini sama dengan yang pertama.

Sedangkan jika ini ffiithab bagi beliau tanpa sindiran, maka beliau

adalah teladan bagi umatnya. Jadi, perintah bagi Nabi SAW untuk

memberikan hak kepada karib kerabatrya adalah juga perintah bagi

setiap umatrya.

Dengan demikian, Hrithab ini tidak aif.n*rrf.- bagi Nabi

SAw, berdasarkan firman-Nya, it t-d W$1 t$ {i3 (dan Tuhanmu
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telah memerintahkan sup$ya kamu iangan menyernbah selain Dia)

dan, *b(j)\ 'ogLYj( 'u2# 3l ,@ 9.#;ii{2laaniangantah tramu

menghambur-hamburlwn [hartomuJ secara boros. Sesungguhnya

pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syetan). Mengenai

makna ayat ini, yang menunjukkan wajibnya silaturrahim, ditunjukkan

oleh banyak hadits.

' Diriwayatkan oleh Ahmad serta Al Hakim, dan dia menilainya

shahih, dari Anas, bafiwa seorang lelaki berkata, .Wahai Rasulullah,

aku orang yang mampunyai banyak harta, keluarga, orok, dan tempat,

maka beritahu alar cara memberi nafkalL dan apa yang harus

kuperbuat?' Beliau lalu bersabda

'u;'r;tt;)r$l l;t $';Lii;L qY ,Grl$tit{1 LF
',#ti rei,t,yilt

(Engkau keluarlan zakat yang diwaiibkan, lcarena itu sebagai

penyuci yang merryuciknnmu, dan engkau merryambung hubungan

lrerabatmu serta memberikan hak peminta, tentangga, dan orang

misffin).

Dia berkata lagi, "Wahai Rasulullah, apakatr itu terlalu sedikit

bagiku?" Beliau bersabda"

ti# .,s,t r,JJ.lr'i.t:, tr$:4b'b c.jt ri erli

(Maka berikanlah kcpada keluarga-kefur)go yang dekat akan

habtya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perialanan.

Janganlah kamu menghambur-hamburkan [hartamuJ secara boros)."

Diaberkata lagt, "Itu cukup bagilu, wahai Rasulullah."lol

'or shahih.
HR. Ahmad (31136) dan Al Halcim (21361), dia mmilainya shahih serta telah

disepakati oleh Adz.Dzahabi.



AlBazzar, Abu Ya'la, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, "Setelah

diturunkanny a ay at, l1; tfiri S 9(j @an b er ikanl ah kep ada kc luar ga-

lrelilarga yang detrat akan halorya), Rasulullatr SAW memanggil

Fathimah, lalu memberinya Fadak.lo2

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"setelalr diturunkannya ayag iSL {rfliri 9(j (dan berikanlah kcpada

lreluorga-keluarga yang dekat akon lubtya), Rasulullah SAW

memberikan hak Fadak kepada Fathimah."

Setelatr mengemukakan hadits Abu Sa'id dengan lafazh ini,

Ibnu Katsir berkata, *Ini hadits ymg nrmit walauprm sanadnya shohih,

karena ayat ini Makkiyyah (diturunkm di Makkah), sedangkan Fadak

ditaklukkan dengan Khaiba pada tahun ke-7 sealah hijrah. Lalu,

bagaimana bisn berpadu demikim?-

Diriwayatkan oleh AI Firyabi, Sa'id bin Manshrn, Ibnu Abi
Syaibah, Al Bukhmi &larin,Al Adob,Ibnra Jarir, Ibnu Al Munzir, Ibnu

Abi Hatino, AthFThbeaol Al Hakim, dan dia menilainya slnhih,

serta Al Baihaqi dalffii Asy-W'ab, d&i Ibnu Mas'ud, mengenai

firman-Nya, 9# 3ii 13 (don jang@rtat kontu menghonbw-

hamburlran th*tanul secara boros), dia berkat4 'ilFt adalah

menggunalran hrta tidak pada haknya"

Ibnu Jair meriwayatkan darinya, dia berkata, "Kami para

sahabat Muhammad sepakat bahwa'.,lri$t makzudnya menggunakan

harta tidak pada haknya."

ta Dhattf.
Disebutkan oleh Al Haitsami dalam Al Majma' Ql49), dia berkat4

"Diriwayatlon oleh Ath-Thabarani. Dalm sanadnya terdapat Athiyyah Al Aufi, dia
dh' aif matruk (riwayatrya ditinggallon)."

Disebutkan juga oleh Ibnu K*sir QRq, ke,mudiau dia menyebutkan sanadnya,

dan dalamnya terdapat Athiyyah Al Aufi.

!t_
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Sa' id bin Manshur, Al Bukhari dalam Al Adab, lbnu Jarir, Ibnu

Al Mundzir, dan Al Baihaqi dalam Asy-Syu'ab meiwayatkan dari

Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, 'r;# it (sesungguhnya

pemboros-pemboros itu), dia berkata, "Maksudnya adalatr orang-

orang yang menggunakan haxta tidak pada haknya."

Al Baihaqi dalam Asy-Syu:ab meriwayatkan dari Ali, dia

berkata, "Apa yang engkau nafl<alrkan untuk dirimu dan anggota

keluarga rumahmu tanpa boros? Apa yang engkau sedekahkan adalatt

untukmu. Sementara itu, yang engkau nafkatrkan secara riya' lagar

dilihat orang lainl dan sum'ah [agar didengar orang lain], adala]r

bagian syetan."

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Ny u, ifi S:' ;fi Sa @atra katakanlah

lcepada mereka ucapan yang pantas), dia berkata, "Maksudnya adalatr

janji."

Sa'id bin Manshur dan Ibnu Al Mrnrdzir meriwayatkan dari

Sayyar bin Abi Al hakam, dia menutukan, "Rasulullah SAW

menerima hadiatr dari Irak, sementara beliau suka memberi, maka

beliau membagikannya kepada orang-orang. Hal ini lalu didengar oleh

sejumlatr orang Arab, mereka pun berkatq 'Sesungguhnya kami akan

menemui Nabi SAW untuk meminta kepadanya'. Mereka lalu

mendapati beliau telah selesai (membagi). Allah pun menurunkan

ayat, it$ $,'nj* X:i J:Q$j Qtan jangantah kamu jaditran tanganmu

terbelenggu pada lehermu),yakni tertahan. (,9,'iii t#t$ vlf iJ;
(dan janganlah kamu terlalu mengulurlwnrryd larena itu lcamu

menjadi tercela), yakni dicela oleh manusia. 6t)1 (dan menyesal),

yakni tidak ada lagi sesuatu di tanganmu."

Saya (Asy-syaukani) katakan: Saya tidak tahu bagaimana ini?

Karena ayat ini Makkiyyah (ditunrnkan di Makkah), dan saat itu tidak

ada orang Arab yang datang kepada Rasulullah, dan tidak ada sesuatu
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pun yang dibawakan kepada beliau dari Irak dan tidak pula dari

tempat yang lebih dekat dari itn, karena penaklukkan Irak terjadi

setelah wafatnya beliau SAW.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al Minhat bin Amr: Seorang

wanita menguttrs anaknya kepada Nabi SAW, lalu dia berkata,

"Berilalr aku pakaian." Beliau pun bersabau,ir? $* 6 (Afu tidak
mempunyai apa-apa). Wanita itu berkata lagi ftepada anaknya),

'Kembalilah kepadanya, dan katakan kepadanya, 'Berilah aku

gamismu'." Dia pun kembali kepada beliau, maka beliau

menanggalkan gamisnya dan memberikannya kepadanya. Lalu
tunmlah ayat, 'ili;):i${{j (danjanganlah kamu jadikan tanganmu

terbelenggu).r03

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan serupa itu dari Ibnu

Mas'ud.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Umamah, bahwa

Nabi SAW berkata kepada Aisyatr sambil meneptrkkan tangannyq

,;g ;* $tb 6 44ll lWalrankanlah opq yang ada di atas punggung

telapakfu). Aisyah lalu berkata, "Kalau begitu, tidak akan lagi apa-apa

yang tersisa." Beliau lalu mengatakan itu tiga kali. Allah kemudian

menurunkan aya! 'nli 3i- SA {j (dan janganlah lcamu jadiknn
tanganmu terbelenggu).lu Riwayat ini kacau, karena beliau menikahi
Aisyatr setelah hijratr [sedangkan ayat ini Makkiyah, yakni diturunkan

di Makkah, sebelum beliau hijrahl.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nya, 'n$ {i$4*; (Dan jangantah kamu jadikan

tanganmu terbelenggu), dia berkatak, "Maksudnya adalah bakhil
(pelit)."

r03 Disebutkan oleh Al Wahidi dalamAsbab An-MtzuI (165).
tu Dha'i7 karena lbnu Maidawaih meriwayatkannya sendirian, dan turunnya

ayat ini sebelum dinilohinya Aisyah RA olehNabi SAW.
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Keduanya juga meriwayatkan darinya, mengenai ayat ini, dia

berkata, "Ini berkaitan dengan nafkah. Allah mengatakan, 'Janganlah

kamu menjadikannya terbelenggu sehingga tidak mengulurkannya

untuk memberikan kebaikan, tapi jangan pula kamu terlalu

mengulurkannya, yakni bersikap boros'. qL 'ifi (lmrena itu kamu

menjadi tercela), yakni mencela dirinya karena harta yang luput

darinya. (# @an menyesal) karena habisnya seluruh hartanya."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari A1 Hasan, mengenai

firman-Nyu, 3$s i\4 $- itSli t;-,f,, Ly (sesungguhnya Tuhanmu

melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan

menyempitkannya), dia berkata, "Maksudnya adalah dengan

melihatnya, jika kekayaan baik baginya maka dijadikan kuyu, dan bila
kemiskinan baik baginya maka dijadikan miskin."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, *t '#
(lrarena tahtt kemiskinan), dia berkata, "Maksudnya adalah pilt llr3'.3

airliri ltatcut miskin dan kelaparan)."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya,

mengenai firman-Nya, V5;. (dosa), dia berkata, "Maksudnya adalah
ii,9r laoru; kej ahatan)."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, mengenai

firman-Nyu, {;jl V"I'{3 (dan janganlah lamu mendelmti zina), dia
berkata, "Ketika ayat ini diturunkan, belum ada hudud,lalu setelah itu
diturunkan hudud dalam suratr An-Nuur."

Abu Ya'la dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ubay bin
Ka'b, bahwa dia membac a ayat, W 'M: 'z-4 i,t( liL"ii)i Vi{;
(dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah

suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk), lalu dia
berkata, "Kecuali orang yang bertobat, karena Allah Maha Pengampun

lagi Maha Pengasih." Hal ini lalu disampaikan kepada Umar, maka dia

563TAFSIR FATHUL QADIR



menemuinya, lalu menanyakan ifu. Ubay pun berkata, "Aku
menerimanya dari mulut Rasulullah SAW, sementara engkau tidak
adayangdikerjakan kecuali berada di Baqi."

Masih banyak hadits lainnya tentang peringbtan untuk
menjauhi zina.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Adh-
Dhahhak, mengenai"friilan-Nya, {.ili ifi{S (dan jangantah kamu
membunuh jiwa), dia berkata, "Ini diturunkan di Mpkkah, saat Nabi
SAW masih di sana. Ini merupakan ayat pertama dari Al eur'an yang
dittrunkan berkenaan dengan pembunuhan. orang-orang musyrik
Makkah pernah membunuh para sahabat Rasulullah SAW, maka
Allah berkatq 'Siapa yang membnnuh kalian dari kalangan musyrik,
maka jangan sampai mendorong kalian membuntrh bapaknya atau

saudaranya atau salatr seorang keluarganya jika mereka musyrik. Jadi,
janganlatr kalian membunuh kecuali mereka yang memerangi kalian'.
Ini sebelum diturunkannya surah Baraa'ah (At-Taubah)."

Dikatakan juga batrwa diperintahkan unhrk membunuh orang-
orang musyrik, 6it i,( ilyi.pt a \)u; {i eetapi janganlah ahti
waris itu melarnpaui batas dalam membunuh. sesungguhnya dia
adalah orang yang mendapat pertolongan). Dikatakan, "Janganlah
kamu membunuh, kecuali yang memerangimu." Berdasarkan ini,
hingga kini kaum muslim tidak dihalalkan menerangi kecuali orang-
orang yang memerangi mereka."

Al Baihaqi dalam Sunan-nya meriwayatkan dari Zaid bin
Aslam,.bahwa pada masa jahiliyah, bila seseorang membunuh orang
lain, maka mereka tidak rela kecuali membunuh orang yang
terpandang dari pihak pembunuh. Jika pembunuhnya bukan orang
yang terpandang, maka mereka tidak membunuh penbunuhnya tapi
membunuh yang lain. Hal ini lalu diluruskan dengan firman Allah
SWT,,iilitift;S3 (dan janganlah kamu membunuh jiwa)hingga: iri
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,Yfr A J;t(tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam
membunuh).

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Al
Aufi, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, W ';i IUE B A
KLC, -rt) (dan barangsiapa dibunuh secarq zhalim, maka

sesunggihnya Kami telah memberi kehtasaan kepada ahli warisnya),

dia berkat4 "Ini keterangan dari Allah mengenai tuntutan balasan atau

tembusan atas pembr:nuhan. Itulah maksud (W.Gtnuasaan) di sini."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Mujahid, darinya,

mengenai firman-Nya, Sllii C ;ri iii Qetapi janganlah ahli waris
itu inelampaui batas dalam membunuh), dia berkata, "Maksudnya
adalah banyak membunuh."

Ibnu AI Mundzir meriwayatkan dari jalur Abu Shalih, darinya,

dia berkata, "Maksudnya adalah tidak membunuh kecuali pembunuh
kerabatrya."

w,tL* i:g'& g F: a,trv$t 4\ 36 Vj{)
o.tI' +*u 6$ "i$ fiy.'S{$ l:rfi @ {g <rfi <,5 i,y
-t'L'jb.*6(;4u ,tfr{; ir'Jr'r;*rTay e{{f

s; i w'tro & 7E ($ fi 'c.t+{; ;;?q

C,#Jj @ {i:; i:;6k4!3 K ;WV 7a6 -€ri

3 @ $ 3qfa -J; CSii 
"ri 

J 6(,y"(; 6,ii
',y 3y $y€j U,ayl@ 6jf q'-u 4,-,'o( q"
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W<Ij6j;tr{sy6.ly{,s$ru,{t5l{;i",r1:rK6rt

63 $y i\is',#1 c(fr ( l:$, cffl. -6:

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan

cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa;'dan

penuhilah janjr" sesungguhnyaianii itu pasti diminta

pertanggungjawabannya Dan sempurnakanlah takatan apabila

kamu menakar, dan timbanglah dengan neruca yang benat. Itulah
yang lebih utama (bagimu) dan.lebih baik akibatnya. Dan

janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai

pengetahuan tentangnya Ses ungguhnya pendengaran, penglihatan

dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungiawabannya, Dan

janganlah kamu beirjalan dimuka bumi ini dengan sombong,

karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi,

dan sekali-kali kamu fidak akan sampai setinggi gunung. Semua itu

kejahatannya amat dibenci (tli sisi Tuhanmu). Itulah sebagian

hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu Danianganlah kamu

mengadakan tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan

kamu dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela lagi

dijauhkan (dari rahmatAllah). Maka apaleah patut Tuhan

memilihkan bagimu anak-anak laki-laki sedang Dia sendiri

ruengambil anak-anak perempuan di antara pata malaikat?

S es ungg uhnya kamu b enar-benar inengucapkan kata-kata y ang

besar (dosanya). Dan sesungguhnya dalamAl Qur'an ini Kami

telah ulang-ulangi (peringatan-peringaton), agar mereka selalu

ingat Dan ulangan peringotan itu tidak lain hanyalah menambah

mereka lafi (dari kebenaran)." (Qs. Al Israa' ll7lz34'a\

Setelah Allah SWT menYebutkan

nyawa, Allah pun menyebutkan larangan

larangan menghilangkar

merusak haxtq dan yang
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paling utama untuk dipelihara dan dijaga adalah harta anak yatim.
Allah berfirman, # J( Vj 15 (dan janganlah kamu mendekati
harta anakyatim);

Larangan "mendekati" harta anak yatim sebagai hiperbola
terhadap larangan mempergunakannya dan perusakannya.

Allah SWT lalu menerangkan bahwa larangan mendekati
bukan berarti larangan menggunakannya (mengelolanya) demi
kemaslahatannya, melainkan wali anak yatim boleh mengembangkan
harta anak yatim untuk hal-hal yang maslahat baginya, tA a ,&Jt
(lrecuali dengan cara yang lebih baik [bermanfaat), yal<nt kecuali
dengan tindakan yang terbaik, seperti memeliharffiyd,
mengembangkannya, dan mengupayakan pertambatrannya.

Allah lalu menyebutkan batas larangan mendekati harta anak
yatim, i377 U $i (sanpai dia dewasa), yakni janganlah kalian
mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik,
hingga anak yatim itu dewasa Bila dia telah dewasq maka kalian
boleh menyeralrkannya kepadanya atau menggunakannya dengan
seizinnya. Per{elasan tentang ini telah dipaparkan secara gamblang
dalam surah Al An'aam.

#i\,$5, <ao" penuhilah janjii). pembahasan tentang ini telah
dipaparkan di beberapa tempat.

Az'Zajjaj berkata, "setiap yang Allatr perintatrkan dan Allah
larang, masuk dalam perjanjian, maka termasuk juga perjanjian antara
hamba dengan Tuhannya, dan antar sesama para hamba sendiri."

Pemenuhan jarti adalah pemeliharaannya sesuai dengan
tuntunan syar'i dan ketentuan yangtdisepakati, kecuali ada dalil
khusus yang menunjukkan bolehnya membatalkannya.

$1 6( 3i:fi iy @esunssuhnya janji itu pasti diminta
pertanggung-jawabannya), yakni ^f, ls'i; (diminta pertanggung_
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jawabannya), dan yang dimintai pertanggungjawabannya adalah

pelakunya.

Ada juga yang mengatakan batrwa janji itu pasti dituntut
pemenuhannya terhadap pelanggamya.

'i6 f;1'$-Il l;ri? (dan sempurnakanlah takaran apabila kamu

menakar) maksudnya adalah, sempurnakanlah takaran dan janganlah

kalian mencuranginya ketika kalian menakar untuk orang lain.

dSVW\V$<ao" fimbanglah dengan neraca yang benar).

Az-Zajjaj berkata, "Maksudnya adalah neraca yang seimbang."

Maksudnya adalatr timbangan dirham dan serupanya.

Mengenai lataz}r^ tersebut ada dua macam loga! yaitu dengan

dhammah pada huruf qaaf dmdengan lwsrahpadahr;r:fi qaaf.

Pendapat lain menyebutkan batrwa itu adalatr timbangan yang

disebut qarsithun.

Ada juga yang mengatakan batrwa itu adalatr keadilan itu
sendiri. Demikian mentrrut batrasa Romawi.

Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah batrasa Siryani.

Ibnu Katsir, Nafi, Abu Amr, Ibnu Amir, dan Ashim dalam

riwayat Abu Bakar membacanyu ur6:,.iit, dengan dhammah pada

Lntruf qaaf.

Harnzah, Al Kisa'i, dan Hafsh dari Ashim, membacanya

dengan lcasrah padahrxuf qaaf.

Kata penunjuk 34i lftutalt) menunjukkan pemenuhan takaran

dan timbangan, dan ini sebagai mubtada', sedangkan khabar-nya

adalah "1 OonS lebih utama [bagimu), yakni lebih baik bagimu di
sisi Allah dan di sisi manusia, yang berdampak mengharumkan nama

dan mendorong orang lain untuk bermuamalah denganny". ** #t
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(dan lebih baik akibatnya), yakni LEb i#t (ebih baik akibatnya),

dari JT yang artiny" &) (kembali).

Allah SWT lalu memerintalrkan untuk meluruskan lisan dan

hati, fu .716 3\1 ,Xfr.I; (dan janganlah kamu mengihtti apa yang

lcamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya), yakni janganlah

kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui. Kata ,3fr berasal dari

ungkapan 'uti "o:tti yang artinya, aku mengikuti jejak si fulan.

Contohnya, Pt i$ti latctriran bait syair), karena dia mengikuti setiap

bait syair. Co",o,l"Fnnya adalatr sebutan sebuah kabilah yang dikenal

dengan sebutan Lltill, karena mereka mengikuti jejak kaki orang lain.

Ibnu Jarir menuturkan dari suatu golongan yang mengatakan

'ii aan iJti seperti halnya & d*,tO.
Mundzir bin Sa'id Al Buthi berkata, "Ui dan 3ti seperti v'4

dan'#:'

Al Kisa'i menuturkan dari sebagian ahli qira'ah,batrwa dia
,

membacanyaU, dengan dhammah pada hunrf qaaf dan suhtn pada

huruf/aa'.

Al Farra membacanya dengan fatlwh pada huruf qaaf, yutrt
logat sebagian bangsa Arab, narnun Abu Hatim dan yang lain

mengingkarinya.

Makna ayat ini adalah, larangan bagi manusia untuk

mengatakan sesuatu yang tidak dia ketahui. Ini perkara umum, namun

sejumlah mufassir menetapkannya sebagai perkara kfiusus.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa maknanya adalah,

janganlah kamu mencela seseorang mengenai sesuatu yang tidak
kamu ketatrui.

Pendapat lain menyebutkan bahwa ini mengenai kesaksian

palsu.

Pendapat lain menyebutkan batrwa ini mengenai tuduhan.
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Al Qutaibi berkata, *Makna ayat ini adalah, janganlah kamu

mengikuti desas-desus dan sak wasangka."

Pendapat Al Qutaibi yang benar, karena yang selain itu adalah

' i I m (memptrnyai pengetahuan).

' Suatu pendapat menyebutkan bahwa ji, di sini adalah

keyakinan yang bertopang pada sandaran yang pasti dan yang dugaan.

Abu As-Sa'ud berkata dalam Tafsir-nya, "Penggunaannya

dengan makna ini termasuk yang sudah sangat masyhur."

Saya katakan: Ayat ini menunjukkan tidak bolehnya

mengamalkan sesuatu yang tidak'kita ketahui hakikatrya. Akan tetapi,

ayat ini bersifat umum, yang dikhus-uskan oleh dalil-dalil yang

membolehkan beramal berdasarkan dugaan, seperti beramal

berdasarkan keumuman, berdasarkan berita satu orang, berdasarkan

kesaksiar5 ijtihad mengenai kiblat, sanksi perburuan, dan sebagdinya.

Jadi, tidak keluar dari keumtrmannya dan keumuman ,#'n,#-{!fitit,
*i'. (Sesungguhnya persangkaan itu tidak sOdiHt pun berguna untuk

rnencapai kebenaran). (Qs. Yuunus [10]: 36) kecuali ada dalil yang

menur{ukkan bolehnyb mengamalkannya. Jadi, beramal berdasarkan

pandangan pada masalah-masalatr syariat, jika memang tidak terdapat

dalilnya dalam Al Kitab dan Sunnah, maka Nabi SAW telah

memberikan ruklahah dalam hal itu, sebagaimana sabda beliau

kepada Mu'adz saat menugaskannya sebagai qadhi, t\Fpd 6 (dengan

apa engkau memutuskan?). Mu'adz menjawab, "Dengan Kitabullah."
Beliau bertanya lagi,'*3 i'ttt Uitw tidok kau temuknn?) Ma'adz
menjawab, "Maka dengan Sunnah Rasulullah." Beliau bertanya lagi,

V'd'oV Qito tidak lau temulcan [iugaJD Mu'adz menjawab, "Aku
berijtihad dengan pendapatku." Ini hadits yang bisa dijadikan hujjah,

sebagaimana telah paparkan dalam pembahasan tersendiri.

Adapqn langsung melompat kepada pendapat, padahal ada

dalil dalam Al Kitab atau Sunnah, lantaran si pemilik pendapat tidak
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mau mencarinya tapi langsrmg menggunakan pendapatnya, maka ini

jelas termasuk dalam larangan ini, karena itu murni pendapat

mengenai ketetapan Allah, sedangkan dengan adanya. dalil dalam

Kitabullan dan Sunnah Rasul-Nya, maka manusia tidak memerlukan

pendapatnya, karena rukhshah penggunuuul pendapat adalah ketika

tidak adanya dalil, pada saat itu seorang mujtahid dibolehkan beramal

berdasarkan pendapatnya (hasil ijtihadnya), namun tidak ada dalil

yang menunjukkan bolehnya orang lain mengamalkannya dan

memosisikannya termasuk masalah-masalah syar' i.

Dengan demikian, pandangan-panSangan yang terdapat dalam

kitab-kitab furu' (cabang-cabang syariat) bukan termasuk bagian dari

syariat, dar-r mengamalkannya berarti berada di tepian jurang yang

hampir roboh. Oleh karena itu, seorang mujtahid yang banyak

menggunakan pendapat seringkali melontarkan pandangan mengenai

sesuatu yang.tidak dia ketatrui. Akibatnya, muqallid (yang me$ru;

membuntut) yang mengamalkan pendapat mujtahid tersebut ada

dalam kondisi, * ',i, W. t fiG (Gelap-gulita yang tindih-

bertindih). (Qs. An-Nuur pal: aQ.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa ayat ini khusus berkenaan

dengan akidah, namun tidak ada dalil yang menunjukkan demikian.

Allah SWT lalu menyebutkan alasan larangan mengamalkan

se suatu yang tidak kita ketatru i, $X i$ i'Kr$i\'S ;riffi: ;gS'&i -t 
y

(sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu

alran diminta pertanggungianabannya). ln mengisyaratkan kepada

ketiga anggota tubuh tersebut, dan semuanya diperlalcukan sebagai

sesuatu yang berakal, yang akan dimintai pertanggungiawaban

mengenainya sebagai saksi atas pemiliknya

Az-Zajjaj berkata, "Orang Arab biasa mengungkap\m sesuatu

yang berakal dan yang tidak berakal dengan ungkapan ,14i."
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Dhamir pada *I iL . i( (akan diminta
pertanggungianabannya) kembali kepada .( Oemikian pula dharnir
pada )i.

Pendapat lain menyebutkan bahwa dhamir pada 5(kembali
kepada yang mengikuti, yang ditunjukkan oleh redaksi .X-ii {, @on
j anganl ah kamu mengihtt)

ii beruda pada posi si rafa' karena disandarkannya $I
kepadanya. Pendapat ini disanggah dengan pendapat yang diieritakan
oleh An-Nahhas, yang menyatakan kesamaan pendapat mengenai

tidak bolehnya mendahulukan pelaku pada posisi fa'il jrka dia jaar
ataumajrur

Pendapat lain menyebutkan bahwa yang lebih tepat dikatakan
adalah, uFa'il dari {ra:i AiUuang, sedangkan yang disebutkan itu
adalah penafsirannya. "

Makna, meminta pe(anggungiawaban anggota-anggota tubuh
tersebut adalah menanyai pemiliknya mengenai penggunaannya,

karena semua itu adalah alat, sedangkan yang menggunakannya

adalah roh manusia. Jika dia menggunakannya untuk kebaikan maka
dia berhak mendapat patrala, narnun bila dia menggurakarutya untuk
keburukan maka dia berhak mendapat siksa.

Pendapat lain menyebutkan batrwa Allah SWT menjadikan
anggota-anggota tubuh itu dapat berbicara saat ditanya, lalu anggota-
anggota tubuh itu mongatakan apa yang dilakukan oleh pemiliknya.

t:joig A,*iS; (danjanganlah lcamu berjalan di mutra bumi
ini dengan sombong). Menurut suatu pendapat, i:*Jlt adalah sangat

gembira.

Pendapat lain menyebutkan batrwa t$ "aArAsikap 
sombong

dalam berjalan.
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Pendapat lai4 menyebutkan bahwa itu adalah sikap seseorang

yang melampaui ketentuan yang ada:

Pendapat lain menyebutkan bahwa itu adalah keangkuhan

dalam berjalan.

Pendapat lain menyebutkan'bahwa itu adalah ?\i: '9;;t

(kesombongan).

Pendapat lain menyebutkan bahwa itu adalah kesemangatan.

Pendapat yang benar bahwa yang dimaksud di sini adalah

keangkuhan dan kebanggaan-

Dalam menafsirkan ayat ini, Az-Zajjaj berkata, "Janganlatt

kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh dan membanggakan

diri."

Disebutkanny u ,6fi (bun) kendati berjalan itu pastinya di
muka bumi atau di atas sesuatu yang bertopang di muka bumi, adalah

suatu benhrk penegasan. Sungguh indah orang yang berkata,

4rl ,*r^ ii WIE Lbt-tlt;l!r al ,;o,t,
gl ,*f y}U68 -.c.. c . ) . 

t c*i 1?tb e|-{ ol:

"Janganlah engkau berjalan di muka bumi kecuali dengan rendah

hati, lrarena betapa banyak di bawahnya orang-orang yang lebih

tinggi der aj atnya darimu.

Kendati engkau dalam lcemuliaan, perlindungan, dan penjagaan,

namun bgtapa banyak orangyang mati dalam keadaan lebih

terl indung daripada e ngkau."

{4t uaA"n mashdar pada posisi haat fteterangan kondisi),
yakni ?r^ 

,t (dalam keadaan sombong), dan menempatkan mashdar

pada posisi sifat adalatr suatu bentuk penegasan.
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Jumhur membacanya

sebagai mashdar.

rJ t'vJt dengan fath?h pada huruf raa'

Ya'qub meriwayatkan dari sejumlah ulama dengan lwsrah,

karena dianggap sebagai ismfa'il.

Allah SWT lalu menyebutkan alasan pelaxangan ini, 'O# J J4
f;fi (lrarena sesungguhnya lwmu setrati-kali tidak dapat menembus

bumi).

Dikatakan -:it'O? artinya -.'A & (merobek pakaian). 6?
',.P|l\i artinyal.Plti $ (menembus bumi). ily.ir ua*urr celah lebar di
bumi. Maknanyir adalah, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat

menembus bumi dengan berjalanmu. di atasnya dengan kesombongan.

Ini mengandung celaan bagi orang yang menyombongkan diri.

$ 3W U Jt (dan setrati-trali kamu tidak akan sampai

setinggi gunung) maksudnya adalah, dan sekali-kali kemampuanmu

itu tidak akan sampai setinggi guung hingga besarnya tubuhnya

mendorongmu untuk bersikap sombong dan angkuh, karena tidak ada

daya padamu hingga kamu bisa menembus bumi dengan berjalan di
atasnya, dan besarnya tubuhmu juga tidak akan setinggi gunung. Lalu,

apa yang mendorongmu berbuat demikian?

{aE adalah mashdar pada posisi haal (keterangan kondisi),

atau. tamyiz, atau maf'ul lah.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa maksud ,/:)\i tt? aAAr/r-

melubanginya, bukannya menempuh j araknya.

Al Aztrari berkata, "f\\i'O? aaA*menempuh bumi."

An-Nahhas berkata, "Ini lebih jelas, seakan-akan itu diambil
dari'oiyir, yaitu celatr lebar. Dikatakan 9\I'U U?t "ori artinya si

fulan lebih banyak perjalanannya daripada si fulan."

Kata penunjuk .4!( $ 1rr*uo i/z) menunjukkan perintah-

perintah dan larangan-larangan yang telah disebutkan, atau
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menunjukkan larangan-larangan saja pada kalimat Jii .1;

janganlah lrnmu mengilafii) serta ,# $3 gon janganlah
berjalan).

Ashim, Ibnu Amir, Hamzah, Al' Kisa'i,
membacanya i,i+7, dalam bentuk di-idhafah-kannya
dhamir [yakni a-].

' Qira'ah ini dikuatkanoleh kalimat 6jK @*at dibenci [di sisi
Tuhanmu), karena kejahatan atau keburukan.adalatr sesuatu yang

dibenci. Dikuatkan juga oleh qira'ah Ubay: i/iib og, dan qira'ah int
dipilih oleh Abu Ubaid.

Ibnu Katsir, Nafi, dan Abu Amr membacanya'i!, yaifi,t

bentuk hrnggal dari bti1Jt. Manshub-nyalafazh ini adalah karena
sebagai khabar 'oK sementataffi sebagai sifat '&k*"nubermakna

&, atausebagai badal (pengganti ) dmi 4.
Pendapat lain menyebutkan bahwa ffi sebagu khabar kedua

dart (:(yng membawak anlafa* 3 .

Abu Ali Al Farisi me-rajih-kan pendapat yang menyebutkan
bahwa itu sebagai badal.

Ada juga pendapat lain selain yang telah disebutkan ini, namun
tampak terlalu dipaksakan dan dibuat-buat.

Az-Zajjaj berkata, "Bentuk idhafah lebih tepat, karena ayat-
ayat sebelumnya menyinggung tentang l; Ct"u*or.*; kejahatan)
dan fr (kebaikan), maka y^e 7r,, adalah yang 'o;iiit (yang
dibenci). Ini juga dikuatkan dengan adanya peringatan tentang yang
dibenci."

Lebih jauh dia berkat4 '.Orang yang membacarrya dengan
tanwin berarti menetapkan kalimat AiY (seruua irz) mencakup hal-
hal yang dilarang saja tanpa mencalnrp hal-hal yang diperintah.

(dan

kamu

dan
,.

e$r
Masruq

kepada
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Maknanya yaitu, semua yang Allah larang adalatr keburukan atau

kejahatan, dan itu dibenci (di sisi Allah)."

Selanjutnya dia berkata, "Bedasarkan qira'ah iru [dengan

tanwinJ,maka '05!*A sebagai badal aari iiol,Jr dan bukan sebagu na't

(sifat)."
'Maksud 

"dibenci di sisi Allah" adalatr yang Allah murkai dan

tidak diridhai, bukannya tidak diinginkan secara mutlak, karena

banyak datil-dalil pasti yang menyatakan bahwa segala sesuatu terjadi

dengan kehendak Allah SWT. Disebutkannya "kebencian" secara

mutlak di sini, padatral diantara hal-hal yang diSebutkan itu termasuk

perbuatan-perbuatan dosa besar, untuk m€mberikan penjelasan bahwa

semata-r4ata kebencian di sisi Allah Ta'ala hanrs diwaspadai dan

drjauhi oleh yang mendengarnya.

Kesimpulannya, bahwa sifat-sifat yang disebutkan ifir

diantaranya ada yang baik dan diperintatrkan, dan ada pula yang

dibenci dan yang dilarang.

Adapun berdasarkan qla'ah dengan bentuk idhafah, maka

kata penunjuk itu tyakni 6L$ Y (semua ita)l menunjukkan hal-hal

yang dilarang. Kemudian pemberitahtran batrwa hal-hal yang dilarang

itu adalah keburukan yang dibenci.

ilJJ 'u 3i3 4y 6X -Q itl Qulah sebagian hilonah,vang

diwahyulran Tuhan kepadamu). Kata penunjuk di sini menunjukkan

apa-apayang disebutkan pada kalimat, fiJi @an ianganlah lwmu

rnengadakan) hingga sebelum kirlimat ini, dan itu terdiri dari25 taHtf.

dJ AtrL {;:J \, (sebagian hilonah yang diwahyukan Tuhan

kepadamu) maksudnya adalah, dari jenisnya atau sebagiannya.

Disebut "a;32 y*"na merupakan perkatryn yang bijaksana,

yaitu yang diketahui dari syariat atau dari hukum-hukum yang

bdaksana, yang tidak mengarah kepada kerusakan.
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Menunrt para ahli hikmalL ,<+l adatah ungkapan tentang
Dzat yang haq.

iKLJ ',y Gebagian hibtah) terkait dengan kalimat yang

dibuang, yang menempati posisi haal, yatcri y#t 'U W (adalah

sebagian dari hilanah), atau badal dari maushal dengan pengulangan
j aar, atauterkait dengan [iJ.

7; 6L 6'i i M{j @an ianganlah kamu mengadakan tulnn
yang lain di samping Allah). AUah SWT mengulang larangan berbuat
syirik sebagai penegasah dan peringatan bahwa itu adalah pokok dan
tiang agama

Pendapat lain menyebutkan bahwa Allah SWT memaksudkan
penegasao tersebut secara lebih detail, ymg pertarna dinyatakan tiji
(rfr, (tercela dan teruir), dan i1u mengisyaratkan kondisi syirik di

dunia, sementara yang kedua dinyatakan akan mengantarkan ,i* A
Slfl (fi Qre dalan treraka dalam kcadoan tercela lagi dijiuhkan
[dari rahmat allahfl, dan ini mengisyaratkan kondisinya di akhirat
dan menetap di sana

l6i1i 1yilrni dari jii] di sini menlisyaratkan bahwa sewaktu
di dunia manusia mempunyai hak untuk memilih, beda hatnya dengan
di aktrirat. Penafsiran iiita* ':iWrelah dipaparkan.

€t1'$;tS ; {tS'"-q\ rU: K,ffi @aka apakoh pant ruhan
menilihkan bagimu anak-anok laki-laki sedang Dia sendiri
mengambil anak-anak peremlruan di antqa para malaikat?). ltbu
Utaidah berkata, "'€futartinya '€4 uskanmu)."

Al Fadhl berkat4 "Malcsudnya adalah '€aiel (memilihkan
bagimu)." Ini adalah Hrithab untuk orang-orang kafir yang
mengatakan bahwa para malaikat adalah anak-anak perempruu Allah.
Ini mengandung celaan keras dan teguran, karena yang mengatakan
itu adalah orang-orang yang seperti binatang, bahkan lebih
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sesat lagi. Huruf faa' dr sini berfungsi sebagai 'athf Qtatfrkel
penggabung) seperti yang lainnya, sebagaimana telah kami sebutkan.

ijfr ftylesunggufurya kamu benar'benar mengucapkan)

maksudnya adalah, yang mengatakan bahwa mereka memiliki anak-

anak laki-laki, sedangkan Allah memiliki anak-anak perempuul.

W g, (trata-lcata yang besm [dosanyafi maksudnya adalalt

sangat besar dan mengada-ada terhadap Allah hingga batas yang tidak

terhingga. (

o(fii tlti b.g;. ';f,t @r, sesungguhnya datam Al Qur'an ini

Kami telah ulang-ulangi [peringatan-peringatanJ) maksudnya adalah,

Kami telah menjelaskan berbagai perkataan, perumpamaan, dan

sebagainya di dalarn Al Qrrr'an. Atau, Kami telatr mengulang-ulang di

dalamnya.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa e di sini sebagai

tambatran, perkiraannya: lrtiiir $i d;e t$i (a* sesungguhnya Kami

tetatr mengulang-ulang Al Qur'an ini). Asal makria a-idr [yakni dari

ff"A aAAanmengalihkan sesuatu dari suatu arah ke arah lainnya.

Pendapat lain menyebutkan bahwa '&-*ir adalah i;9,
(pergantian), yakni Kami pergantikan di antara nasihat-nasihat agar

mereka selalu ingat dan mengambil pelajaran. Jumhur membacanya
(i;2, dengan tasydid, sedahgtan Al Hasan dengan takhfif lyakrri tanpa

tasydidl.

Allah Ta'ala lalu menyebutkan alasan ifi,ljfid.(agar mereka

,selalu ingat), yakni agar mereka sadar dan menghayati dengan akal

mereka serta memikirkannya hingga rnereka menyadari kebatilan

yang merekakatakan.

Yahya bin Wutsab, Al A'masy, Hamzah, dan Al Kisa'i
membacany" t;FdS" dengan takttif, sedangkan yang lain dengan

tasydid, dan dipilih oleh Abu Utaid karena mengandung makna

banyak.

J-
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{3 Syil4-(t @m ulangor peringaton tu trdak tain hanyatah
menonbah mereka lui [doi kcbenoot) berada pada posisi nashob

sebagai lual (feterangan kondisi), yakni, bahwa keberadaan

dan peringatan ini tidaklah menambah mereka kecuali
semakin jauh dad kebenaran dan lalai untuk memperhatikan
kebenaran, kar€na mereka telah meyakini bahwa di dalam Al Qur'an
tffdaltat muslihat, sihir, perrdukrman dan syair, maka mereka tidak
terlepas dari kesesatan itu dan tidak ada yang melepaskan mereka
menuju pefi4iuk )4ani b€nil.

Ibnu Jarir meriwayattan dei Qaradab me,nge,nai firman-Nyq

A$ XV V"111 @an jotg@rlat kant nendekai hota onak yatim),
dia bedmta, *Dulun}ra mereka tidak mencampuri hata, makanan, dan

tmggangan m€rckq hingga trnmnya a4t lK*$ nlrfJiS oLl (Dan
jika kan mengauli merekq ,rraka nereka dalal, saudoanu). (Qs.

Al Baqamh V7:220).

Ibnu Abi llatim meriwaydan dari Sa'id bin lfiair, mengenai

firman-Nyra, {}S <,9 i$t iylsesugutatyo i@tii itu pasti diminta
pertmgwgiav,abun n), dia bedrda, *Allah akan meminta
pertmggungiawaban orang ,raog melmggar jaqiinya atas

pelanggarannya itu"

Ib,nu Al Mmdzir meriwayattm dai Ibnu Juraij, mengenai
ayat mt dia bcdda, "L{aksudn}'a arlalah meminta
p€rtanggung, es jqii yang diberikanryra"

Ibnu Abi llatim meriura5rdon dtrl Sa'id bin lftair, mengenai
fimm-Nya, ?g 6L 3g $* (dor senryanakanlah t&sm apabita
kom. nenaku), dia b€d(e, 'tvtarcUnya ad"tah rmlk orang lain,

4tr{\ l}it @ot titttborgloh dcngp .turaca), yakni dengan
tambmgan Menun* bahasa Romau,i, Otahrtt adalah 7 At .:,-rf.l,ti,
(itulah Wg lebih utmu lbagtrul, yakni p€,!ry€mprnaan takaran
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dan timbangan lebih baik dgnpada pengurangannya 5r;.16 ifit go,
lebih baik akibatnya), yakni {6 (akibatrya).'

Ibnu Abi SyaibalU Al Firyabi, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid,

dia berkata, "!"ti.4ir adalah itiir laaig menurut bahasa Romawi."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dani Adh-Dhahhak, dia

berkata, *'ul$LA adalah irrFr <".*tu keseimbangan)."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al Hasan, dia berkata,
*Malsudnya adalah 'lv,lA (besi).':

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nya, Jfr{; (danianganlah traiu mengilatti), dia

berkata" "Makzudnya adalalU janganlah kamu katakan."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, dia berkata, "Maksudnya

adalah, janganlah kamu me,lruduh seseorang dengan sesuattr yang

karrru tidak memprmyai pengetahuan tentangnya. "

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Al Hanafiyyalr, mengenai ayat ini, dia

berkata, "Maksudnya adalah kesaksian palsu."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daxi Ikrimah, mengenai firman-

Nya, $1 '^1 i,( ,aii Y trilY 'A$ '€xi 'Ly (sesuns*hrva

pendengara4 penglilwtan don lwti, semuartya itu akan diminta

pertanggungjowabamya), dia berkata, "Pendengaran, penglihatan,

dan hatinya akan bersalsi terhadapnya."

Al Firyabi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nya, $1 iL i( ,;t4;, g (semuanya itu akan diminta

pertanggungia'wabawrya), dia berkata, "Maksudnya adalah pada Hari

Kiamat, apakah demikian atau tidak?"

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah,

mengenai firman-Nya, (; 6,ii A # {i @an ianganlah kamu
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berjalan di muka bumi ini dengan sombong), dia berkata, "Maksudnya
yaitu, janganlah kamu berjalan dengan angkuh dan sombong, karena

keangkuhan dan kesombonganmu itu tidak akan mengantarkanmu
setinggi gunung dan tidak akan dapat menembus bumi."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"Sesungguhnya Taurat terdapat di dalam lima belas ayat pada surah

Al Israa'. Allah berfirman, ,r; qL$i ASn{j ldaniangantah kamu

mengadakon tuhon yang lain disonping Allah)."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrmdzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari jalur Ati bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nya, ti1, (tag dijauhkan tfui rahmat Altah), dia
berkata "Maksudnya adalah diusir (dijautrkan dari rahmat All"h)."

,E{s &i &ifrl X &@ fr{(fi"}ir$ g6'"i#"
't (*Sl6i;r$'o-,{rfr S ffi 4* i-S(J'i,(,1i1- fi;rg'b_,|ifr S $S -e* &$t, n;;,

'oj1i.{ rji'6; iI;{. 6?'ot";n 3if',1, @ 6f" W

5;\$i 3;r'+{te i +3 "Ay6ijS-iL = *5}#lq f; #

"c; u3r; fi ^$ b$ e w @ w6v- {+{i

g,ir:rt,st SL W$ {a|Lfi-K A'. in'o( i S

c
" ,/ /n . a/

eby og?;ts

'ty"fi_,ntit:6ji b-*5 {t'6j it, a(A o i$ ef;

.L

2(Y
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lff..i! ;n'\i,b,Xt fii @ gHL, Jyi,# oy

@{#s6.<iM
KKatakanlah, 'Jifulau odt tuhan-tuhan di sampkg-Nya,

sebagaimana yang merefu futakan, niscqru tuhanluhan itu

mencari jalan kepafu (Tuhan) Yang mempunyaiAtsy'. Maha Suci

dan Maha Tinggi Dit dafi apayang mereha holahan dengan

ketinggian yang sebesar-baarnyo Langityang tuiah, bwni dan

semua yang ada di dolonnya bertasbih kepada Allalu Dan tak ada

sesuatupun mclainkan bertasbih dengan ncmaii-Nya" tetapi kamu

sekalian tidak mengerti tosbih mcreka Sesungguhnya Dia adalah

Maha Penyantun lagi Maha Pengampwt Dan apabila kamu

membaca Al Qur'an niscaya Kailri adakan antara kamu orung-

orang yang tidak'berfunan kepoda kehidupon akhirot, snttu dinding

yang tertutap, dan Kami adakan tutupan di atos hati mcteha dan

sumbatan di telinga ntcreka, agar rnereka tiduk fupat
memahaminyo. Dan qabila fomu menyebut Tuhanmu saia dalam

Al Qur'an, niscaya mereka berpalkg ke belakang harena bencinya

Kami lebih mengetahui dalom keadaan bagabtana mcreka

mendengarkan sewoHu merefo ncndengailcan kamb dan sewaktu

mereka berbisik-bisik, (yaitu) ketika orang4rang zhalirn itu berkata,

'Kamu tidak lain hanyaloh nungihuti seorang laki-lakiyang kena

sihirt. Likatlah bagainuw mereha menbuat peramPamaan-

perumparnaan terhoilapmu; karena iiu mereka meniadi sesat dan

tidak dapat lagi meneinukaniatan (yang benar)."

(Qs. Al Israi ll77z a2a8\

Firman-Ny 
", 

i'jfi K tt!. iX L( i S (Katakanlah, "Jikalau ada

tuhan-tuhan di sarnping-Nya," sebagaimano yang mereka katakan).
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Ibnu Katsir dan Hafsh membacanya il;i, dengan hwtf yaa',
sedangkan yang lain membacanya dengan huruf taa' sebagai khithab
bagi orang-oftmg yang mengatakan adanya tuhan tuhan lain selain
Allah. (1.aaAan penimpal perkataan batil mereka dan sebagai

penimpal j.

il|. "i ,{t \$* loX"oyo tuttor-tutun itu mencari [iatanJ
lrepada [TuhanJ Yang mempnltai Arsy) maksudnya adala]r Allatr
SWT. S,r! jalan\ maksudnya adaleh jalan untuk saling mengalahkan

dan saling mempertahankan diri, sebagaimana dilakukan oleh para

raja yang berupa peperangan

Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya adalah, niscaya
tuhan-tuhan ifu mendekatkan diri kepda Allall karena mereka lebih
rendatr dari-Nya, dan orang-orang musyrik meyakini batrwa tuhan-
tuhan itu bisa mendekatkan merekakepada Allah.

Semakna dengan ini adalah firman Allah SwT, 'ifr Sy'tl1;-q.'"9:j
61.(i lsektranya ada di langit do, fr buri tuhon-tuhan selain Allah,
tentulah lreduanya itu sudah rusakbinasa). (Qs. Al Anbiyaa' l2,ll:22)

Allah SWT lalu mennrcikan Diri-Nya, ';S:) (Maha Suci).
pt tyakni dari'nd$ladalah tUsr (pelryucian). penjelasan tentang
ini telan dipaparkan. ,lr;,t(Dan MahaTinggi Dia),sangat jauh ilil$
(dari apa yang mereka kotakor) png benrpa perkataan-perkataan
yang diida-adakan dan kedustaan-kedustaan besar. (!f (dengan
lrctinggian), yakni $p (dengm ketingion) tapi menggunakan lafaztr

Xij'*o* memerankan dt3t, seeerti nrman-Nva, Eq-;;$ $K;{tXt;
(Dan Allah menumbuhkan kamt doi tmah dengan sebaik-baitcnya).
(Qs. Nuu[ fTtl: 17)

Allah lalu menyifati ketinggian itu dengan sitL L!@ebesar-
besarnya) guna menunjukkan kesucian yang sangat, serta unfuk
menyatakan bahwa antara yang wajib bagi Dzat-Nya dan yang
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mungkin bagi Dzat-Nya serta antara yang kaya sec,ara muflak dengan

yang fakir secaxa mutlalg ada kejelasan yang tidak logis bila ada

tambahan padanya.

Allah SWT lalu menerangkan kerajaan-Nya dan keagungan

kekuasaan-Nya, "rd;;6 ,OifSU i LfAil'Si' {tny yang tujuh bumi

don semua yang ada di.dalowrya bertasbih kcpada Allah).Ini juga

dibaca ii!:-.i- aengan hunrfyaa'. Dibaca pula de,ngan huruf taa'.

Allah mengatakan '"t f. (di dalorurya) menggunakan dhamir
untuk yang berakal, karena disandarkan kepada tasbih, yang 

.

merupakan perbuatan yang berakal. Allah SWT telah memberitatrukan

tentang langit dan bumi, bahwa semua itu b€rtasbih menyucikan-Nya.

Demikian juga para makhluk berakal fi dalamnya, yaitu malaikat
manusia, dan jin, bahkan segala sesuatu yang tidak berakal.

Allah lalu menambahkan ihr dengan kata yang lebih umum
dan sebagai penegilannya, ** C#.{f # n rt$ (dan tak ada sesuatu

pun'melainkan bertasbih dengan memuji-Itlya). Jadi, ini mencakup

segala hal yang disebut sesuatq apa pun itu

Suatu pendapat menyebutkan bahwa lalimat 't;t ;fi (dan

semua yang ada di dalamnya) diartikan sebagai malaikat dan ats-

tsaqalain (manusia dan jin), sementara kalimat 
"*'63- 

$t, ;1 d,rb
(dan tak ada sesuatu pun melainfun bertasbih dengan memuji-Nya)
diaftikan sebagai makhluk-makhluk lainnya (J/akni selain malaikat,
manusia, dan jin).

Para ulama berbeda pendapat mengenai keumuman ini,
dikhususkan atau tidak?

Segolongan ularna mengatakan bahwa ini tidak dikhususkan.

Mereka mengartikan pr sebagai tasbih perrbuktian, karena setiap

makhluk bersaksi atas dirinya. Juga menrmjukkan bahwa Allah adalatr

Maha Pencipta lagi Maha Kuasa.
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Segolongan ulama menyatakan bahwa tasbih ini adalatr

hakikat, dan keumumannya menunjuk&an zhahirnyu Maksudnya,

semua makhluk bertasbih kepada Allah. Semuanya bertasbih kepada-

Nya dengan tasbih ini, yang maknanya adalah menyucikan, sekalipun

manusia tidak dapat mendengar tasbih itu dan tidak memahaminya. Ini
dikuatkan oleh firman Allah SWT, fit# i;?X J SS Qetapi kamu

sekalian tidak mengerti tasbih mereka).

Bila yang dimaksud adalah tasbih pembuktian, maka bisa

dipahami oleh setiap orang. Pandangan ini disanggatr, bahwa maksud

6;7fi$ 1t**u sekalian tidak mengerti) adalahorang-orang kafir yang

berpaling dari ini.

Segolongan lainnya mengatakan bahwa keumuman ini
dikhususkan dengan malaikat,lin, dan manusia, tidak termasuk benda-

benda.

Ada juga yang mengdtakan bahwa itu khustrs fisik atau benda

yang tumbuh, sehingga termasuk juga tumbuh-tumbuhan,

sebagaimana diriwayatkan dari Ikrimah dan Al Hasan. Dikhususkan

tasbihnya hunbuh-fimbuhan seloma masa tumbuhnya (sewaktu masih

tumbuh), bukan setelah terpotong. Pandangan ini dilandasi oleh hadits

yang menyebutkan bahwa Nabi SAW melewati dua kuburan,

kemudian beliau minta diambilkan pelepah pohon yang masih basatr

(segar), lalu beliau membelahnya meqiadi dua, lalu bersabd4 'rilt-iSt

$d 6 tt4:b (Sesunggufurya [tangtraiJ ini akan meringankan bagi
kei duanya s el ama b elum mengering) .'ot

Adapun memaknai ayat ini secara umum, dikuatkan oleh

firrran-firman-Nya berikut ini :

tos Muttafaq'alaih.
HR Al Bulftari (21S) dan Muslim On40| Aari mAits Ibnu Abbas.
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OtiiL #\'# i*. XC$ W f;y(Sesungsuhnva Kami

menundukkan gunung-gunung untukbertasbih bersona dia [DaudJ di

woldupetangdanpagi). (Qs. Shaad [38]: 18)

;itl '):4 b -ry6 g'* <o"" diantaranya sungguh ada yang

rneluncur jatuh, karena tafut kcpada Allah) . (Qs. Al Baqarah pl: 7 a)

(i 34 i-t (Dan gunung-gunung runtuh). (Qs. Maryam [19]:

e0)

Dikuatkan pula oleh riwayat datarn Ash-Sluhih:

(1) Riwayat tentang bertasbihnya makanan, bahwa (pa.a

satrabat) mendengar tasbihnya makanan, yang saat ihr mereka sedang

makan bersama Rasulullatl SAW.106

(2) Riwayat tentang tangisan batang pohon kur-a.107

(3) Riwayat tentang sebuah batu di Makkah yang

mengucapkan salam kepada Nabi SAW.I08

Begitu juga tentang tasbihnya kerikil di telapak tangan Nabi

sAw.roe

Menepiskan keumuman ayat tersebut dengan maksud sekadar

menjauhkan, bukanlah sikap orang yang beriman kepada Allah SWT

dan beriman kepada apa yang datang dari sisi-Nya.

yaitu,

Makna 
"h Cii$r,(melatnlan bertasbih dengan memuii-Nya)

melainkan bersabih disertai dengan memuji-Nya. i;r1 J ,g
'et di $etapi kamu selcalian tidakmengerti tasbih mereka).

'n shahih.
Al Bulfiari (357g)dan Ahmad (l/460) dari nadits Ibnu Mas'ud
to'shahih.

HR. Al Bukfiari (3583) dari hadits lbnu Umar RA.
rot shahih.
HR. Muslim (411782) dan Ahmad dalam Mtsnad'nya (5/89).
r@ Disebutkan oleh Al Haitsami dalarn Maima' Az-Zava'id (8D98,299), dia

berkata, "Diriwayaftan oleh Al Baz.zar dengan dt:a sanad yang para perawi salah

satu sanadnya adalah para perz'wits@ah."
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Al Hasan, Abu Amr, Ya'qub, Hafslt f{amzah, Al Kisa'i, dati

Khalaf memb acanyafop, dengan hunrf raa' dalam bentuk ffiithab.

Ulama lainnya membacanya dengan huruf yaa'. Qira'ah ini
dipilih oleh Abu Utaid.

6;b ry i'( fiSgesungguturya Dia adalah Maha Penyantun

lagi Malu Pengonpn), di antara kesantunan-Nya adalah

menangguhkan penimpaan siksaan-Nya yang telah dijanjikan kepada

kalian, dan di antara ampunan-Nya bagi kalian adalah, Dia tidak
menghukum orang yang bertobat dari antarakatian.

Setelatr Allah SWT menyebutkan tentang kehrhanan, Allah
menyinggung tentang sebagian ayat Al Qur'an dan dampak terhadap

yang mendengarnya, 1:,-.{\'o}*3-{ ir$i g: 6$.61r, lr(,fi 3l tisi
(;:J (Vs @an apabila kanu membaca Al Qur'an niscaya'Kami
adakan anttra kmnu orang-orang Wrg tidok beriman kcpada

kchidupan affirirat, suatu dfurdw yang tertutttp), yakni Kami adakan

dinding penghalang antara engkau, hai Mtrhammad, dan orang-orang
musyrik yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat.

Mereka berpaling dari bacaanmu dan lalainya mereka
terhadapmu, mal@ seolah-olah antara engkau dengan mereka terdapat

dinding penghalang, mereka melewatimu tapi mereka tidak dapat

melihatuu. Demikianlah makna yang dikemukakan oleh Az-za11aj

dan lainnya.

Makna L3.:3 *aUnr]4i (penutup)

Al Akhfasy berkata, *Maksudnya adalah r!,ti (penutup)."

- Fa'il-nyabisapadalafazh maful,sebagaimanapadaungkapan
L;;t ?::N eJ1, paaana maksudnya adalah bV: €g lsesrrnggutoya
engkau adalatr yang mendatangkan kesialan.dan keberuntungan).
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Pendapat lain menyebutkan bahwa W artinya i" r's

(mempunyai hrhrpan), seperti ungkapan 'irt'# (sungai m6hap1,

yakni 16l rS (memptrnyai luapan).

Pendapat lain menyebutkan bahwa artinya adalah hijab

(penghalang) yang tidak dapat dilihat oleh mata, sehingga tertutup

darinya.

Pendapat lain menyebutkan bahwa a*inya adatah hijab yang di

bawahnya ada hijab lagi, sehingga terhrtup oleh yang lain.

Pendapat lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan

hijab (penghalang) yang menuhrpi adalah cap dan vonis.

?1 b;6 g; W (dan Kami adafan tutupan di atas hati

merefu). k\f adalah bentuk jamak doi ot{, penafsirannya telah

dipaparkan dalam surah Al An'aam.

Suatu pendapat menyebutkan batrwa ini merupakan

pengungkapan tentang perkataan mereka yaittr liii G$ $Iati kami

tertutup). (Qs. An-Nisaa' [4]: 155) dan +!G-,tS36X.lTt:{96Y.d;
Qlati lrami berada dalam tutupan [yang menutupiJ apd yang kamu

seru liami kepadanya dan di telinga kami ada sumbatan dan di antara

lrami dan lramu ada dhding). (Qs. Fushshilat [41]: 5)

l;fr'- 6 @S* mereka tidak dapat memahaminya) adatahfa'ul

li ajlih, yakni |tititiltl hq (sehingga mereka tidak memahaminya)

atau i,4;i'*5. ("g* mereka tidak memahaminya), yakni memaharni

perintah-perintah, larangan-larangan, hikmatr-hikmah, dan makna-

makna di dalamnya

fi: 6iSU 
-os @"" swnbatmt di tetinga mereka) maksudnya

adalah kehilian dan sumbatan. Pada redatci ini terdapat kalimat yang

dibuang, perkiraannya :'o ffib1 6ito mereka menderrgarnya).

Di antara keburukan orang-orang musyrik adalah, mereka suka

disebut-sebutnya tuhan-tuhan mereka sebagaimana disebutnya Allah
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SWT. Apabila mereka mendengar disebutkannya Allah tanpa

disebutkannya tuhan-tuhan merek4 maka mereka meninggalkan

majelis (obrolan). Oleh karena itu, Allah berfirman, A6fi ,tii13 gftw
i'"Li (Oan apabila komu menyebut Tuhanmu saja dalam Al Qur'an),
maksudnya adalah hanya Tuhanmrq tanpa menyebut tuhan-tutran

mereka. Ini merupalan mashdq yang berperaa pada posisi haal
(keterangan kondisi).

6ii b;6#fft(niscaya mereka ter)aing kc betalang karena

bencilrya) ,naun mashdw, perkiraannya f:$ tit (mereka pergl

Qeranjak meninggalkan) atau (t$ t37l (mereka bertolak

meninggalkan).

Ada juga yang mengatakan bahwa itu merupakan benttrk
jarnak d*i )U, seperti halnya 12'6 aaniji.

Pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang pertarnq dan

mashdar itu pada posisi haol (keterangan kondisi), yakni 'itdtt ti:t
(mereka berpaling sambil beranjak perg).

,e1i,rililr.q 1A !/ 1X*rri lebih mengetahui dalam kcadoan

bagaimana mereka mendengokor) maksudnya adalah ketika
mendengarkanmu karena meremehkanmu dan meremehkan Al Qur'an
serta tidak mempedulikan penyebutanmu terhadap Tutranmu saja.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa hunrf 6aa'di sini sebagai

tarnbalran, dan z twf pada illl{tiS- l$ ew aku m er e ka rn e ndengar lcan

tramu)'terkait dengan' fi ltettn mengetahui), yakni, Kami lebih
mengetatrui sewaktu mereka mendengarkanmu tentang apa yang

mereka dengar. Ini mengandung penegasan ancaman.

. Redaksi ,;n i sy3 gan sewafuu mereka berbisik-bisrft) terkait
dengan redaksi $it (teUn mengetahuD jugq yakni, dan Kami juga
lebih mengetahui apa yang mereka bisik-bisikkan di antara sesama

mereka sewakhr mereka berbisik-bisik. Mereka memang berbisik-
bisik di antara sesama mereka mengenai kedustaan dan olokan.
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Lafazh 3ji-@erkata) sebagai badat d^ritiliiyi gan sewaWu

merelra b erbis ik-bisik).

S;,:i Lt Jy i'-;$ ol(Kamu ridak lain hanyatah mengihtti

seorang laki-laki yang kena sihi) maksudnya adalah, masing-masing

mereka berkata kepada yang lainnya dalarn bisik-bisik merek4

"Kamu hanyalatr mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir,

sehingga akalnya kacau dan menyimpang dari batas keadilan."

Ibnu Al A'rabi berkata, *':i,:;JtrA"fuf, orang yang hilang akal

sehingga merusak perbuatannya, yaitu dari 3iil ?W y,*g
artinya makanan rusak. Zip'uajf arlryatanah yang terkena hujatr

terlalu banyak, sehingga merusaknya"

Pendapat lain menyebutkan bahwa jjl;;it adalah yang

tepeday4 karena sihir adatah tik dan tipu-day4 karena mereka

menyatakan bahwa Muhammad SAW belajar dari sebagian orang, lalu

mereka memperdayainya dalam pengajaran itu. '

Abu Ubaidatr berkata, 'llakna 6;;i adalah yang diberi
makanan, sehingga tidak lagi memerlukan makanan dan minuman.

Orang Arab biasa mengatakan tentang orang yang pengecut 'py'S
t?4 (dia takut), dan setiap yang biasa makan, baik manusia maupun

lainnya, disebut 3ie.C<intohnya adalah lngkapan Imru' Al Qais
berikut ini:

Ttbu) lwu#) * /,t c;*T irl
'Diperlihatkan *"* kami &n posiri rr*ong p"rt*o gaib, dan lcami

menyantap makaran s erta minuman' ."

Ibnu Qutaibah berkata "Saya tidak tahu apa

mendorongnya mengemukakao penafsiran ini, padahal para

menafsirkannya de.lrgan penafsiran-penafsiran yang j elas. "

3$i1 ii'\i;b ,i:! $i Qihattah bagaimana mereka membuat

perumpama(m-perumparna(m terludapmu) maksudnya adalah,

yang

salaf
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terladang mereka mengatakan bahwa engkau adalah dulxrn, terkadang

tukang sihir, terkadang penyair, danterkadang orang gila.

f{i 1tor"r- itu mereka me4iadi sesat) dari jalan kebenaran

datarn semna ifir. j+7 'or#- fi @*, tidok dapat lagi menemukan
jalan) menuju kebenaran, atatr menuju pernyataan yang bisa diterima
oleh logika, karena mereta telah melakukan apa yang mereka latokan
terhadapnya

Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya adalah, mereka

tidak dapat menemuka4 jalen keluar kil€oa kontradiktifrya perkataan

mereka sendiri, seperti, "Dia seorang trkang sihir yang gla."

Ibnu Abi llatim meriwayafkan dari Sa'id bin Jubair, mengenai

firman-Nyq i4 ,rfif,ri ,trt \is.{ ('y1n*ca1a uhan-uhon itu merrcui
jalon kepada Jfuhag Yog ,tueqryryai Arsy), dia berkata,

"Maksudnya adalah rmtuk kerajaan-Nya"

Sa'id bin ldanshur, Ibnu Abi llafim, Ath-Thabarani, Abu
Nu'aim di dalam Al Eilyah dan Al Baihaqi dalam Al Asma' wa Ash-
ShW meriwayatkan dari Abdurrahman bin Qartb bahwa pada malam
Rasulullah SAW diperjalankan ke lvlasjidil Aqshq Jibril berada di
sebelah kaoannya dan Mkail berada di sebelah kirinya, lalu membawa
terbang beliau hingga mencapai langit tqtinggi. Saat kembali, beliau
bersaMa,

br, r s4 f F,Ue &,er,ilr',yry1#
,J"!r ';t oaA ,ll,- a.'r3r ,fil"trii .t;lt ,€r',y .pt

jut, iit-;.
. (Aht mendengw tasbih dqi semua langit yurg tinggt bersana

tasbih yang barryak Semua lorytt ymg finggi itu bertasbih kepada

Dzat yang memiliki kemuliaot kuena turr&* kepada Dzat yang
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memiliki kctinggian dengan qPa yang meninggi. Maha Suci Dzat Yartg

Maha Luhur lagi MalwTinggr, Maha Suci Dia tagi Maha Tinggi)'rr0

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Anas, batrwa pada suatu

hari, ketika n"srrtUUn SAW duduk bersama para satrabatnya, tiba-tiba

terdengar suara jatuhnya sesuahl, maka beliau bersabda,

€7 tA c e\ #,* rl$t,U'of q|?:t ir,5r t" Ll

eh$- r*L gt,;i+ *"tY.b
z-z a t,

'(LanStt merintih dan adalah lwfuya tntuk merintih' Demi

Dzat yang jiwa Muhotunod berada di tangan-Itlya, tidak ada tempat

satu jengkal pn padottya kc'cuoli ado dahi malaikat yang tengah

b er sujud sambil bqtasbih numti i-Ny).rrr

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Abu Asy-Syaik*r da|am Al

'Azhqnah meriwayatkan d+n Jafg, dia berkata: Rasulullah SAW

bersabda,

'of't!)t 
e.6-,*y iti L;'o\rfr.t 7i y);l :*ri}:l tf

b3';- W) ,dAr '#t ,t$:ost it;" t#ti,,ht o;-:, itx
.;iiir

(Maukah aht beritahu kolian tentang sesuatu yang Nuh

perintahkan kepada anabtya? Sesungguhnya Nuh berkata lcepada

analtrya" "Wahai Anakku aht memerintahftanmu agar mengucapkan,

"o Murrkar.
Disebutkan oleh Al Hatisami datm Al Majma' (1178), dia berkata,

"Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam Al Kabb dan Al Auarft. Dalam sanadnya

terdapat Miskin bin lvlaimun- "
Adz-Dzafubi me,lryebutkan haditsnya ini, dan dia mengatakan batrwa rni munkar.

Saya kaakan, "Lihat Lisan Al Mizan (6133)."

"'shahih.
Disebutkan oleh Al Albard dalam Shabih Al Joni' (1020), dan dia

menyandarlcamya kepada Iblrtr lvlardawaih dari Anas.
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'Subhaanallaah' Maha Suci Allah), karena sesungguhnya itu adalah
sholatnya pora maWtluk dan tasbihrrya para maWtluk Dengan itutah
para maffitluk diberi rezeki).rrz

Allah Ta'ala berfirman, *,* & $r, d d ol; (dan tak ada
sesuatu pun melainkon bertasbih dengan memuji-Nya).

Ahmad dan Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan serupa itu
dari hadits IbnuUmar

Ibnu Abi Hatim dari Abu Umarnah, dia berkata,

"Tidaklah seorang hambab€rtasbih dengan suatu tasbih kecuati semua

makhluk yang Alah ciptakan juga bertasbih. Allah berfirman, 6 ob
**&$y;j (dan tak ada sesuottt pn melatuknt berrasbih dengan
memuji-Nya)."

Ibnu I(atsir berkata, "Ada kelemahan pada sanadnya.,'

Al Bul&ari, Muslim, dan lainnya meriwayatkan dari Abu
Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersaMa,

(Seekor semut nenyengat salah seolang nabi. Lalu dia
memerintahkan ago .sqang semut itu dibakar, malw Altah
mewalryukan kepadatya, "Dikoenakan seekor semut engkau
membakar sebuah umat yqg bertasbih,).rr3 

:

,4i1 l.,r ;'rfr,i;L,Ft f1 ;b :V\t'u q u;,s *j
'# f\,'n'^!l a;f e+t ) l*,hf 'n

tt2 Dha'i1
Dikeluarian oleh Ibnu Jarir (15/65) dan Ibnu Katsir (3/42), dia berlo@

"Sanadnya dha'if.Dalam sanadqra terdapat Al Audi, yang dinilai iho'y oleh para
Imam hadits."

saya katakan: selain itq terdapat pula Musa bin ubaidab yang dinilai dha'if

'\r+Wr':ro,Y;Wdikatakannva&tanAt-raqrib"'
IIR. Al Bulfiari (3019) dan Muslim (41t759) dari hadits Abu Hurairatr.
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An-Nasa'i, Abu Asy-Syaikb, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Ibnu Amr, dia berkata: Rasulullah SAW melarang

membunuh katak, dan beliau bersabd4 'e# qi$t (Bersuwutya katak

adalah tasbih).rA

Abu Asy$yaikh dm At 'Aztwruh dan Ibnu,Ivlardawaih

meriwayatkm dari Ibnu Ab,bas, *gpo"i fit *-Nyq $y;i d rb
.r#, & (fur, tak qda sentdu pn melainkon bertasbih dengor

mem4ii-Ir$n), dia berkata, "Tmamim itu b€rtasbilt dan pahalanya

unttrk pemiUtnya, pakaian juga bcrestih, dan b€ian yang kbtor dri
pakaianitg b6lgafia, 'Jika kan soq'mg muhiq maka cNlcilah akll'."

Abu Aqr-SJnde miwoydm edtrJna dh berlm, *Segala

sesuahr beedi&, kecrltli qitng dmkeb&i."

Ibnu Rahccmih &kB Mts@ meriuuyukm dri jalur

Az-Ztfrji,, dia bed@,.lD,ibo*ukqn blrrry gagak ymg bersalry lebat

kepada Abu Bakar, lalu dia memfentangkan kedua myaprya dan

berkata, 'Tidak ada bdruao yaog dihllll dar tidak ppla dahan dari

suafir pohon (yaog dipotrng) kecuali mengttitangkao tasbih'--

Riwuyat tersebut dikeluarkao juga oleh Ahmad dalem Az-ZuM

dan Abu Asy-Syai*ft dei ldaimrm bin lvfahtq dia berkat4

'Dibawralan kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq." [^alu disebutkan

Uvnayatnyz tadi, namun ttdatk mofu'.

Abu Nu'aim dalam Al Hib,ah dan Ibnu tvlardawaih

meriwayatkannya puta dari hadits AbuHurairah, yangmenyertrpai itu.

Ibnu Mardawaih juga meriwayafkan dari hadits Ibnu tvlas'ud'

yang smikna de,ngan sebagianqra

"l shahitt
HR An.lfudi QDl0) dari hadiB Abdun*man bin Ufsm'n, dc|lp lafazh:

(Beliau) ne@ membrmuh kuhrffilk obat
Hadis ini dinilai shahih oleh Al Albqi dalam Shahih Al Jani'(no. 6971), tapi

saya tidak mnya deingan uazl'g;s& (bo***ryo kaak adatoh

tasbih).
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Abu Asy-Syaikh juga meriwayatkan dari hadits Abu Dardq

dengan maknanya

Ibnu Asakir juga meriwayatkan dari hadits Abu Rahm serupa

itu. :
,

Ib,nu Al Mundzir meriwayatkan dari Al tlasan, dia berkata,
*Ayatini drlam Taryt setara dinean seribu aya\ afi&$t;i g"V
(don tak ofu sesagtu Wr melainkan bertasbih dengm memuii-Nya).

Di dalam Taurat disebutkan bahwa gunung-gunrmg bstasbih,
pepohonan bertasbih, dan anu serta anu juga bertasbih-"

Ahmad daa Abu Asy-syaikh dari Ibnu Abbas,

dia b€rkat4 '?ada $atu malam Daud sh+lat hingga pagi. Saat pagi,

dia mendapati dirirya senang, lalu dia dis€ru oleh seekor katdq 'Hai
Dau{ aru'. lebih terbiase daripada engkau. Sungguh, aku hanya tidrn
ringan (tidak nyen5rak)'."

Al Baihaqi det,nrn lgy$yry ab meriwayatkan dari Shadaqah bin
Yasar, dia berkata, "Ketika Dad seilang di mihrabnya, dia melihat

seekor ulat..kecil, maka dia berpikir tentang penciptaannya dan

berkata, 'Unttrk apa Allah menyediakan makhluk ini?' Allah lalu
menjadikan ulat itu dapatberbicara, maka ulat ihr prm berbicara, 'Hai
Daud, apakah engkau t4iub dengqn dirimu, kanena sesrmggubnya

kami mempunyai yang.telah dibedkan Allah kepadalar

untuk tebih banyak berdzikir dan bersyukrn kepada Allah daripada

engkau atas apa yang telah Allah anugerahkan . Allah
Mrman, & &$ rd 4 tt]t @m tak ada sestnn pn melainkan

b er t u b ih de ngan menuj i-Nya) ."

Mengenai masalah tersebuL masih banyak sekali hadits-hadits

dan riwayat-riwayat dari para salaf yang menyatakan bertasbihnya

semuamd<hluk.

Diriwayatkan oleh Abu Ya'14 Ibnu Abi Hatim, AI HakixE dan

dia menilainya shahih,Ibnu Mardawaih, Abu Nu'aim, dan Al Baihaqi

r

t



\

dari Asma binti Abu Bakar, dia berkata, "setelah diturunkannya ayat,

,4 ,;)T'i ,r* (Binasalah kedua tangan Abu Lahab). (Qs. Al-Lahab

[111]: 1), datanglah Al Aura Ummu Jamil,'sarnbil berteriak-teriak,
sementara tangannya membawa ulekan, dia berkata, AS tl-l: qt $ii
q4 6:;t:t @ia mencela bapak kami. Kami benci agamanya ari U*i
mendurhakainya). Sementara itu, Rasulullah SAW sedang duduk, dan

di sampingnya Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata, 'Wanita itu telatr

datang, dan aku l:hawatir dia akan melihat engkau'. Beliau lalu
bersabda, l.tt, i (dl gesun4guhnya dia tidak akan melihath).Beliau
kemudian membacakan ayat Al Qur'an, yang dengannya beliau
dilindungi, sebagaimana difirmankan Allah Ta' alo, W i,Cjfr 3b $$
(}:,3(G'tj+{U'oj$.{ irjt A: q.@r, apabita kamu membaca At
Qilr'an niscaya Kati adokon antsa kamu orang-orgrrg yang tidak
beriman kcpada kehi&ryan akhirat, suatu dindingyang tertutup).

Wanita itu datang hingga berdiri di hadapan Abu Bakar,

narnun dia tidak melihat Nabi SAW, dia berkata, 'Wahai Abu Bakar,

telah sampai berita kepadaku bahwa sahabatuu telah mencaciku'. Abu
Bakil berkata, 'Tidak, demi Tuhan Baitullah ini, dia tidak
mencacimd

Wanita tersebut lalu kembali sambil berkata, 'Quraisy tehfr
tahu bahwa aku putri pemimpin -ereka'."I15

Kisah tersebut diriwayatkan dengan lafhzh yang bermacam-
macam.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meiiwayatkan dari Qatadah,
mengenai firman-Ny4 ,t-.{\'b};j-{ ir.i '*: q;6:; 'b($ Cl} Gy3

(;:.3 (V- @" apabila komu membaca Al Qur'an niscaya Kami
adalran antara kamu orong-orang yang tidak beriman kcpada

lcehidupan aWirat, suatu dind@ yang tertutup), diq berkata,

rr5 Dikeluarkan oleh Al Hakim dalam Mwtadrak-nya Qt36l), dan dia
menialinya shahih, serta telah disepakati oleh Adz-Dzahabi dari hadits Asma binti
Abu Bakar.
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..Dinding yang menutupi itu adalah tutupan pada hati mereka untuk

dan mengarnbil manfaat darinya karena mereka

mematuhi syetan sehingga syetan menguasai mereka"

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari zuhair bin Muhammad,

mengenai ayat ini, dia berkata, "Rasulullah SAW ketika membacakan

Al Qur'an kepada orang-orang musyrik Mal*ab, mereka mendengar

bacaan beliau namun tidak melihat beliau."

Ibnu Jarfu, Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani, dm Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengelrai firrran-Nyu, \l$

$jf i;$S lnxcaya mereka berpaling ke belakang karena bencinva),

dia berkata "Maksudnya adalah para syetan."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya' mengenai firman-

Nyu ,6$i#:i'ty(swa\u merepa mendengarkan kamu), dia berkata

"Maksudnya adalah Utbah bin Rab'iab Syaibah bin Rabi'ah, Al

Walid bin Al Mugbira[ dan Al Ash bin Wa'il."

U;&.
t:4;tj{'G

ii 5j*; #;i $Yi,'tiii ; tJ dfi' " $i 8'3+i;

-eg.2, 6k;3;{i7p @ 6} 6K i & S' 7
SrySy'r{oLi,#;

l'6 -K3 @ (# fr" ** 6(',c#1fi11#. &'Mi
{4 -* 6ffii% # nre o$'337W 4K

'tj,;i {S 6r' 6L-k rs 3 r}6,iFS *

iiij a,lit];;i o rC;-,53
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",F e'e#i ,Agg, A;U{:$ o;gi$i s"r$,A i[S

@6;:3j6r*r1i
"Dan nereha berhato, 'Apakah bila kami telah menjadi tulang-

belulong dan benda-bendayang hancur, opa benar-benarkah kami
akan dibanghithan hembali sebagai mahhtuk yong baru?'

Kotaharrloh, 'lodilah fo,nu sehalian batu otau besi" atau suatu
tttthhlu* dafi rr.aHtluhyang fidah mtmghin (hidup) menurut
pikiranmu', nafu mereha afun bertonya, 'Siapa yang akan

menghidrryhu hotni hemboli?' Kalahanlah, 'Yang telah
menciptahan kamu pada hali yory pertanu'. Lolu mereko akan
menggelcnggelengfun kepok roercha hqodamu dan berkata,

'Kopan itu (akan tedadi)?' Kotokorrloh, 'Madth-mudahan wafuu
berbangtcit ita dckd. Yaitupafu hori Dia ncmonggtt hamu, lalu
hanu nenofirti-Nya sombil memuji-Nyar'dan kamu mengira

bahwa kanu tidah berdian (di dalam hubur) hecaali sebenttr saja'
Dan katqhanl.ol, kcpoda ho,mba-hamba-Kur,Hendaklah mereka
mengucaphan perfutaan yang lebih baih (benar). Sesungguhnya

syetan itu meninbulkan percelisihlan di antara rnereku
Sesunggtrtnya syetan ita adolah musuh yang nyata bagi manusiar.

Tuhanmu tebih nungathuitentang karnu Dia akan memberi
rahmat kcpodoma jiha Dia nunghendaki, dan Dia akan

mengadztbmu jiho Dia ruenghendahi Dan Kami tidaklah
mcngulusmu untuh menjadi penjaga bagi mereka Dan Tuhanmu

lebih mengetahuisiapayang (ada) di langit dan di buml Dan
sesrmgguhnya telah Kami lebihhu, sebogian nabi-nabi itu atas

sebagian (yang loir), dan Kami berikan Zobur (kepada) Daud,n

(Qs. Al fsrae' [17]: a9-55)
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Setelah Allah SWT menyinggung tentang syubhat-syubhat

mereka mengenai kenabian beliau SAW, Allah menyinggung syubhat

mereka mengenai perkara pembangkitan kembali setelah mati, (j63

$i;tL-k(\tr(dan mereka berkata, "Apakah bila trami telah meniadi

tulang-belulang dan benda-benda yang luncfi.').Kata tanya ini

sebagai pengingkaran dan anggapan jauh dari kemungkinan.

Pemyataan syubhatrya, batrwa bila manusia mati dan tulang-

belulangnya sudah mengering, hancur, betebaran di berbagai tempat,

serta bercampur-baur dengan segala uruur yang serupq maka

bagaimana bisa setelah ihr dihimpunkan kembali, kemudian diberi

kehidupan pada himpunan itu?

Allah SWT lalu menjawab mereka, batrwa mengembalikan

tub-uh mayat kepada kehidupan kembali adalah perkara yang

memr:ngkinkan. Seandainya kalian menganggap tubuhnya telatr

menjadi sestrattr y*g tdogat jauh kemungkinan untuk hidup dan

sudah berupa serpihan-serpihan seperti bebatuan dan besi, maka itu

seperti ungkapan seseorang yang berkata, "Apakatr engkau

menginginkanku, sedangkan aku adalah anak fulan?" Lalu dijawab,

"Terserah apa engkau anak sultan, atau anak siapa saja yang engkau

inginkan, namun aku tetap akan menuntut hakku darimu."

rata brill adalah segala sesuatu yang telah hancur. seperti

remukan (remah-remah), pecahan, dan serpihan. Demikian perkatakan

AbuUbaidah, Al Kisa'i, Al Fana, danAl A}fifasy. Dari pengertian ini
terdapat ungkapan gi i#' UtV?"e.artinya sesuatu itu hancur-luluh

(menjadi remah-remah), a* i* aiseUut '.jl
Pendapat lain menyebutkan ba]rwa izt'lladatah debu.

Pendapat lain menyebutkan batrwa i:rrilr adalah tanah.

la+.i. €L 'tj,;,J Gj @pa benar-benarkah kami akan

dibangkitlcan kembali sebagai maWtluk yang baru?). Pengulangan
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kalimat tanya ini menunjulftan penegasan pengingkaran dan anggapan
jauhnya dari kemungkinan.

'Amil pada r31 aAahh yang ditunpnkkan oleh i,LH, bukan
dirinya sendiri, karena apa yang setelah 0!, huruf hamzah dan laam
tidak bertungsi untuk yang sebelunnya. Perftiraannya Wyt C\rii riff'ol$ flf t# (apakah bila kami telah menjadi tulang-ua"r*e d;
remah-remah l€mi al€n dibangkitkan kembali? Apakatr benar karni
akan dibangkitkan kembali?).

Manshub-tya (A aaaUlkarena sebagai mashdar yang tidak
menggunakan lafazhaya, atau karena sebagai haal fteterangan
kondisi), yakni 'dj$ (sebagai makhluk). Sementara lata:A ta$;,
(yang baru) sebagai sifafirya

e 5 @ rii 31 
,;q. W S (katakantah, ,,Jaditah tramu

sekalian batu atatt besi, atatt suatu malihluk') lainpya, 4i4q
ft;* (dari makliluk yang tidak munghin [hidupJ menurut
pikiranmu). Ibnu Jarir Hat4 "Malmanya yaitu, jika kalian heran
bahwa Allah kuasa membentuk tulang dan daging pada kalian, maka
jadilah kalian batu atau besi jika kalian memang mampu untuk itu.,,

AIi bin Isa berkata, "Maknanya yaitu, sesungguhnya sekalipun
kalian me4iadi batu atau besi, niscaya Allatr mengembalikan kalian
sebagaimana memulai penciptaan kaliaru dan Allatr mematikan kalian
kemudian menghidupkan kalian kembali.'

An-Nahhas berkata, "Ini pendapat yang bagus, karena mereka
tidak akan bisa mer{adi batu atau besi. Jadi, maknanya yaitu, mereka
telatr mengakui pencipta mereka namun mengingkari pembangkitan
kembali. Lalu dikatakan kepada mereka, 'Bayangkanlah apa pun yang
.kalian inginkan untuk menjadi ihr. sekalipun kalian menjadi batu atau

besi, niscaya Allah membangkitkan kalian kembali sebagaimana
menciptakan kalian pertama kali'."
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Saya katakan: Berdasarkan pemaknaan ini, kami tetapkan

jawaban syubhat sebelum ini.

fit* j';U'-q€L 5 @tau suatu maffitluk dari malcliluk

yang tidak mungkin [hidupJ menurut pikiranmu) yakni, yang kalian

anggap besar dan lebih besar daripada batu dan besi yang tidak

memiliki kehidupan, maka sesungguhnya kalian pasti akan

dibangkitkan kembali.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksudnya adalah l*gtt,
bumi, dan gunung-gunuog, karena dianggap besar.

Segolongan ulama dan tabi'in mengatakan batrwa maksudnya

adalah kematian, karena tidak ada yang lebih besar dari itu dalam

benak manusia.

Maknanya adalah, walaupun kalian telah mati karena Allah

telah mematikan kalian, niscaya Allah akan membangkitkan kalian

kembali. Pemaknaan ini sangat nampak tidak mengena sasaran, karena

makna ayat ini peningkatan dari batu kepada besi, kemudian dari besi

kepada yang lebih besar dalam pandangan manusia, seangkan

kematian bukanlah sesuatu yang bisa dicerna dan dirasakan bila

dikaitkan dengan peningkatan dari besi kepadanya.

,t) -l . .,urt- ,y ojfr" (maka mereka akan bertanya, "Siapa yang

alran menghidupkan lmmi kembali.') bita l<ami telah menjadi tulang-

belulang dan remah-remah, atau bafu, atau besi, padatral antara kedua

kondisi itu terdapat perbedaan yang sangatjauh?

; iX &' ,sili ,i, (Katakanlata "Yang telah menciptakan

lrnmu pada kali yang pertama.') maksudnya adalatr, kalian akan

dibangkitkan kembali 'oleh Tuhan yang telatr menciptakan dan

membentuk kalian pada saat pertama kali menciptakan kalian, tanpa

ada contoh dan gambaran sebelumnya.

a
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#ii A\i'ii{:t (lalu mereka akan menggeleng-gelengkan

kepala mereka lcepodamu) maksudnya adalah menggoyang-

goyangkannya sebagai olokan.

Dikatakan tbt ft {'&lf - 'rjr$it WJ W- - f,lt 'rlfi artinya

kepalanya bergoyang. if,llt '6 on^v" menggoyangkan kepalanya

seperti orang yang keheranan. Contohnya adalah ungkapan Ar-Rajiz
berikut ini:

" D i a me ngge l engkm kcp al any a k p qfurt, dan me manggut."

Penyair lainnya berkata,

qtill Ct u'c*1J3
aa

"Dan aht pun menggelengkan (kcpala) ksrena tuanya usiantya."

Penyair lainnya berkata,

eY, d.'*til ,i.?ril
" Tatkala melihatht, dia mengg;elengkan kcpat a kcpadaht."

Jl g ljfij (dan berkata" uKapan itu [akan terjadiJ?')
adalah pembangkitan itu. Ini sebagai olokan dari mereka.

6i 6K 01 G $ ltototonlah, uMudah-mudahan wabu
berbangffit itu dekat.) maksudnya adalah, ihr sudatr dekat, karena

fi (mudah-mudahon) dalam kalam Allah artinya pasti terjadi.

Contohnya, ti,;' iK t;gft 'Si dlv @o" tahukah kamu hai

[MuhammadJ, boleh jadi Hari Berbangkit itu sudah dekat wahurrya).

(Qs. Al AEznarb [33]: 63). Sedangkan setiap yang akan datang adalatr

dekat.
.o)71t ot .e

f?4 t;- @aitu pada hari Dia memanggil kamu). Zharf
(keterangan waktu) ini pada posisi manshub karcna Ji'l yang
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disembuyikan, yakni jti lmgatlah), atau karena sebagai bddal da,jt

6; {aetrat), atau perkiraanny"i't 6 ir'g €'fA iv- (vuito pada hari

Dia memanggil kamu'terjadilatr apa yang terjadi), Maksudnya adalah

memanggil ke padang mahsyar dengan perkataan yang didengar oleh

semuamakhluk.

suatu pendapat, menyebutkan bahwa itu adatah teriakan yang

dapat didengar, sehingga menjadi panggilan untqk berkumpul di

padang mahsyar.

+#, 4t413 (lalu kamu mematuhi-Nya sambil memuii'

Nya) maksudnya adalah, untr'rk kepada-Nya sambil memuji-Nya

karena apa yang dilakukan-Nya kepadamu. Ini berada pada posisi

nashab sebagai haal $eterangan kondisi).

Suatu pendapat menyebutkan batrwa maknanya adalah, lalu

kamu memattrhi-Nya dan segala puji bagi Allah, seperti ungkapan

penyair berikut ini:

'8r;vurt4 >va;'t i, br,j{:
"sementara aht, segala puii bagi Allah, tidak ada pakaian mewah

yang alru kenakan dan tidakpula cadar yang aht sandang."

Telah diriwayatkan batrwa ketika orang-orang kafir keluar dari

kuburan mereka, mereka mengucapkan !f;iry'Oflri' (Matra Suci

Engkau dan segala puji bagi-Mu).

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksud "panggilan" di sini

adalah pembangkitan kembali, dan maksud "mematuhi" di sini adalatl

mereka bangkit. Jadi, maknanya adalatt, yaitu pada hari Tuhan

membangkitkan kalian, lalu kalian pun bangkit dalam keadaan tunduk

patuh.

{;! if '4 oLi'j,rfi; (dan knmu mengira bahwa kamu tidak

berdiam fdi dalam kuburJ kecuali sebentar saja) maksudnya adalatr
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ketika kalian dibangkitkan. Kalian mengira tidaklah kalian berdiam di
dalam kuburan kalian kecuali sebentar.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa maksudnya adalah antara

dua tiupan (sangkakala), karena di antara dua tiupuan ifi adzz;b

ditahan dari orang-orang yang diadzab, dan selama 40 tahun mereka

tidur., sebagaimana fimankan-N y a, V Sj e b;. :; C{AUG (Mer e ka

berlrata, "Aduh celakalah kami! Siapalcah yan! membangkitkan kami

dari tempat tidur kami [kuburJ?'2 (Qs. Yaasiin 136]:52).

Pendapat lain menyebutkan bahwa dunia menjadi hina dan

kecil dalam pandangan mereka ketika mereka melihat Hari Kiamat,
maka mereka pun mengatakan perkataan tersebut.

;-J a ,ii tlg- 6rU- Sj (Qan tratakanlah kcpada hamba-

hamba-Ku, -"HendaHah mereka Tnengucapkan perlcqtaan yang lebih
baik [benarJ") maksudnya adalab katakanlah, hai Muhammad,

kepada hamba-hamba-Ku yang beriman, bahwa ketika mereka

berdialog dengan orang-orang musyrik, hendaklah mereka

mengatakan perkataan yang lebih baik dari perkataan lainnya.

Ipr seperti firman-Nya, tA d 6t,Jt.-tdsi $fj** J;
(Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan

cara yang paling baik). (Qs. Al'Ankabuut l29i,: aQ)

4SX.i5 (Maka berbicalah kamu berdua dengan

lrata-lratayang lemah-lembut). (Qs. Thaahaa pg: aa)

Bersikap kasar terhadap mereka bisa membuat mereka

berpaling, atau menyebabkan seperti yang difirmankan Allah SW'T,

* #jii'AlW;'lgi, u'.,i$ <2ifr1:5{j (Dan jangontah

lramu memaki sembalan-sembahan yang rnereka sembah selain Allah,
lrarena mereka nonti akan memaki Allah dengan melampaui batas

tanpa pengetahuan). (Qs. Al An'aam [6]: 108). Ini sebelum

diturunkannya ayat yang memerintalrkan perang.
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Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya yaitu,

katal€nlah kepada mereka agar melaksanakan apa yang diperintahkan

Allah dan mencegah apa yang dilarang AUah.

Pendapat lain menyebutkan bahwa ayat ini k&usus mengenai

orang-orang mukmin di kalangan mereka sendiri. Pemaknaan yang

pertama lebih tepat, sebagaimana {itunjukkan oleh sebabnya, yang

akan l<arni kemukakan nanti.

'fr. U- ';fi*Ji '3y Gtsrnssrrhinya syetan itu menimbultran

perselisilwn di antara merelca) maksudnya adalah kerusakan dan

menimbulkan permusuhan.

'Al Yazidi berkata "Dikatakan q. tl artinya merusak

(hubungan) di antara kita."

Ulama lainnya mengatakan bahwa i;3r aaaan permusuhan.

q ft'i *E 6( 'bn$i \y(sesungguhrrya svetan itu adalah

musuh yang nyata bagi manusra) maksudnya adalatr menampakkan

permusuhan. Ini sebagai alasan untuk yang sebelumnya.

Penjelasannya seperti ayat ini telah dipaparkan dalam surah Al
Baqarah.

'&i:- t6 oL 5 KtLS- 16 4K l; '*S (ruhanmu tebih

mengetahui tentang kamu. Dia akan memberi rahmat lcepadamu jilca

Dia "menghendaki, dan Dia alcan mengadzabmu jilw Dia
menghendaki). Suatu pendapat menyebutkan bahwa in khrthab unutk

orang-ornag musyrik. Maknanya adalah, jika Tuhanmu menghendaki

maka Dia menuqiukkanmu kepada Islam, lalu meratrmatimu. Atau,

mematikanmu dalam keadaan sylrik lalu mengadzabmu.

Pendapat lain menyebutkan bahwa im khithab untuk or*U-
orang beriman, yakni bila menghendaki maka Dia merahmatimu

dengan memeliharamu daxi orang-orang kafir, atau bila Dia

menghendaki maka Dia mengadzabmu dengan menguasakan mereka

atas kamu.
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Pendapat lain menyebutkan bahwa ini sebagai penafsiran

kalimat lAA,li @ans lebih baik [benarfi. '
i4 F* WitJ @o" Kami tidaHah mengutusmu untuk

nenjadi penjaga bagi mereko) maksudnya adalah, dan tidaklatr Kami

mewakilkan kepadamu dalam mencegah mereka dari kekufuran dan

memaksa mereka kepada keimanan.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya adalah, tidaklah

Kami menjadikanmu sebagai penanggung jawab mereka sehingga

engkau dihukum karena mereka.

,t'tr:G +it$i A * 1A 4:; (dan Tuhanmu lebih mengetahui

siapa yang [adal di lurgit dan di bum) maksudnya adalatr, lebih

mengetahui tentang dzat perihal, dr; hak mereka. Ini [ebih umum

daripada kalimat K, ,A K5 (Tuhdnmu lebih mengetahui tentang

kamu), karena mencakup semua maktrluk yang ada di langit dan di
bumi, sedangkan yang itullhusus manusia atau sebagian manusia.

Kalimat ini juga sebagai pengantar untuk firman-Ny a, 61i i13

,# i{"'4i ;; (dan s e sungguhnya te lah Kami t e b ihtran s e b agi an nabi-
nabi itu atos sebagian [yong lainfi, yakni kelebihan ini berdasarkan

pengetatruan-Nyq mengenai siapa yang lebih tinggi derajatnya dan

siapa yang lebih rendah derajatrya, serta siapa yang berhak mendapat

tambahan kekhususan dengan memperbanyak keutamaannya.

Per{elasan tentang ini telah dipaparkan dalam penafsiran surah

Al Baqarah. Allah telatr menjadikan Ibratrim sebagai kekasih, Musa

sebagai manusia yang diajak bicara secara langsung, Isa sebagai

kalimat dan roh dari-Nya" Sulaiman sebagai ruja agung, dan

Muhammad diampuni dosanya yang terdatrulu dan yang kemudian,

serta me4i adikannya sebagai penghulu manusia.

Ayat tersebut mengandung sanggahan terhadap hat yang

diingkari oleh orang-orang kafir mengenai apa yang dikemukakan
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oleh Rasululhh SAW, yaitu ketinggian derajatnya di sisi Tuhannya
'Azza wa Jalla.

Allah lalu menyebutkan kelebihan yang dianugemhkan kepada

Daud, 6i:3i1 (fii$ (dan Kami berikan Tnbur tkepadal Daud), yakni
kitab Zabur. .

Az-Zajjaj berkat4 "Maksudnya adalah, janganlah kalian
mengingkari keutamaan Muhammad dan penganugerahaan Al Qur'an
kepadanya, karena Allah telatr menganugeratrkan Z,abrx kepada

Daud."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari. Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, (8i @""
benda-benda yang honcur), dia berkata, "Maksudnya adalah menjadi
debu."

Ibnu Abi Syaibatr, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firman-Nya, (ti @""
benda-benda yang hancur), dia berkata, "Maksudnya adalah menjadi
tanah."

Mengenai firman-Ny 4 t..-i3f ij;Wfl(katakanlah, ,,Jadilah

lramu sekalian batu atau besi.') Mujatrid berkat4 "Maksudnya adalah,
terserah kamu, jadilah karru itq maka kelak Allah mengembalikanmu
sebagaimana dahulu."

Ibnu Abi Syaibatr, Abdullah bin Ahmad dalarn Zswa'id Az-
Zuhd,Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan
dari Ibnu Umar, mengenai firman-Ny4 fir* ;';U,1ii€t 6 (atuu
suatu maHiluk dari makhl*k yang tidak mungkin [hidupJ menurut
pikiranmu), dia berkata, "Maksudnya adalah kematian. Kalaupun
kamu menjadi maya! niscaya Aku hidupkan karnu kembali.,'

Abdullah bin Ahmad dalam hwo'id Az-Zuhd,Ibnu Jarir, dan
Al Hakim juga meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Abbas.
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Abu Asy-Syaikh dalan Al 'Azhamah juga meriwayatkan
seperti itu dari Al Hasan.

Abdutlah bin Ahma4 Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir juga
meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, serupa itu, dengan tambahan,
*Allah mengatakan, 'Jadilah kalian kematian jika kalian bisa, karena
sesungguhnya kematian itu akan mati'."

Ibnu Jarir, Ibnu AI Mr.rndzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai finnan-Nya, fiyi,r:>*:tri
ffiJ <t"t" merelca akan menggeleng-gelengkan lwpata mereka
kcpadamu), dia berkata, "Malsudnya adalah, akan menggerak-
ger4kkannya sebagai olokan."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Mujahid, mengenai
firman-Nya, 3 6 6jfii (fun berkata" "Kapan itu [akan terjadiJ?")
dia berkata, "Maksudnya adalah pengembalian itu.,,

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ali bin
Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, mengenai finnan-Nya, A'*#r
-ei4(lalu kamu mematuhi-Nya sambil memuji-Nya), dia berkata,
"Maksudnya adalah dengan perintah-Nya."

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari sa'id bin Jubair, mengenai ayat ini, dia berkata,
"Mereka keluar dari kuburan mereka sambil mengucapkan pjUr Afei
'!rb:t (Matra Suci Engkau ya AllalL dan aku memuji-Mu)."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari eatadah, dia
berkala, " 4si2" $r*;tr, (lalu kamu mematuhi-Nya sambil memuji-
Nya) maksudnya adalah, dengan mengenali dan mematuhi-Nya. |r:&;
# 1 '4 oL@an kamu mengira bahwa kamu tidak berdiam [di
dalam l.atburJ kccuali sebentar sa7'a) maksudnya adalah di dunia.
Duria adalah hina dalam diri mereka dan menjadi kecil saat mereka
menyaksikan Hari Kiamat."
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Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Sirin, mengenai

firman-Ny u iA A ,lit]fi-or*}. jr, go, atau"tah kepada homba-

hamba-Ku, "HendaHah mereka mengucapkmt perkataan yang lebih

baik [benarJ'), dia berkata, "Maksudnya adalah laa ilaaha illallaah

(tidak ada tuhan yqng haq selain Allan)."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, mengenai

ayat ini, dia berkata, "Maksudnya adalah me,maafl<an keburukan."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al Hasan, dia berkata,

"Maksudnya adalalt berkata kepadanya" 'Semoga Altah

meralrmatimu, dan semoga dllah mengamptmimu'."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadab dia berkata,

"Perselisihan yang ditimbulkan syetan adalah hasutannya."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadatu

mengenai frrman-Nya, 6j 
"i$ 

q6 @n Kami berikan kbur
\repada| Daud), dia berkata, "Kami pernah membicarakannya, bahwa

itu adalah doa yang diajarkan Daud, tahmid dan tamjid kepada Allah
'Azza wa Jalla. Di dalamnya tidak disebutkan tentang yang halal dan

yang haram, dan tidak pula kewajiban-kewajiban dan tidak pula

tentang hudud."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Anas, dia

berkata, "7-abrr adalah pujian kepada Allab doa dan tasbih."

Saya (Asy-syaukani) katakan: Itu memang seperti yang

dikatakan oleh Qatadah dan Ar-Rabi, karena kami telah membuka

Zabrn, dan di dalamnya kami dapati lfiutbah-khutbah yang pernah

disampaikan oleh Daud AS, dan doa yang dipanjatkannya kepada

Allah SWT ketika dia memasuki tempat ibadah. Jumlahnya yaitu 150

khutbah, dan setiap k*rutbah disebut iii @azmur - etgan.fothah

pada huruf miim pertam4 suhm pada hunrf zaay, dhammah pada

huruf miim kedta, dan diakhiri dengan huruf raa'-). Pada sebagian

khutbah ini Daud mengadu kepada Tuhannya mengenai musuh-
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musuhnya dan memohon ke,menanganatas mereka pada sebagian lain
berisi pujian dan saqirmgan kepada Allah swr atas pertolongan rren

kemenangan atas mnsuh-musuhya pada lfirdbahnya dibunyikan
sebuah alat dari beberrya alatpermainan

As-Suyuthi dalanAd-Dwr Al Motw menyebutkan beberapa
riwayat dengan banyak lflfrrfi, dari sejumlah salaf yang p€mah
membaca 7-abw, namun tidak ban1rak frodah un6lk dipaparkan di sini,
karena dengan Al Qur'an srdah cukrry, sehingF tidak memerlukan itu
dan tidak pula yang lain

{|# #i iK<,Kfi-t6 4i; u ffi 'rSVj,i'

4;$afr.6&i.65ri{j
6rlii'oK6v afi6 fuy'd,$ 636 #:; ;,oj;_3 {3

6;,i3 4 #4l ri_'J| ti 1# ;* {t d- i d ob

Ui6-Lrtv' it;#4ay;i,fi*#"(t::;
w ili'-i$i 3;3, t; ig:Jfiu ; 31a1 <f1,#1,

,l*
("r:t

@

'iv;jl @d;

Jfr -it;ltJi e y @ W itj;frV 3$ qV

6s;r$#sjfi&#ir;N
rrKoto*ottloh, 'Pangillolt nwr*ayog *orn utgop $rrtarr) selain

Allthr rrrako nwth frda* a*st aatpuyd *ehaosua unfu*
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mcnghilangkan bahaya daripadamu dan tidak p ula
memindah,kannya'. Orang-orang yang mcreha seru itr4 mereka

sendiri mencari jalan kqada Tuhan mereka siapa di qntara mereka
yang lebih dekat (kepadaAllah) dan mengharaphan rahmat-Nya

dan takat akan adzab-Nya; sesungguhnya adzab Tuhanmu adalah
sesuatuyang ftarus) ditakuti Tak ada suatu negeripun (yang

durhaka penduduknya), melainkan Kami mcmbinasakannya
sebelam Hari Kiamat, atau Kami adzab (penduduhnya) dengan

adzab yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di datam
kitab (Lauh Mahfuzh). Dan sehali-kali tidah adayang mcnghalangi

Kami untuk mengirimhan (kepadamu) tanda-tanda (kekuasaan
Kani), melainkon karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh

orang4rang dahulu Don tebh Kotni berikan kepada Tsamud unta
betina itu (sebagai mukjizot) yang dapat diliha| tetapi mcreha

mcnganiaya unta betina itu Dan Kami tidak memberi tunda-tanda
itu melainkan untuh mcnahutl Dan (ingatlah), ketika Kami

wahyukan hepadamu,'sesungguhnya (ilnu) Tahanmu meliputi
segola tnanusia'. Dan Kami tidak menjadikan mhnpi yang tetah

Kaniperlihatkan kepadamry melainkon sebagai ujian bagi manusia
dan (begilu pula) pohon hayu yang terkutuk dalam AI eur'an. Dan
Kan i menakut-nahuti tetopi yang demikian itu hanyalah

menanbah besar kedurhakaan meteha .,,

(Qs. AI Israa' [17]: 56-60)

Firmm-Nya, .Ai, i ,I;: ir-$ifi; $ {xoto**rtafu ,,panggiilah

mereka yang kamu anggqp [tuhanJ selain Altah) adalah sanggahan
terhadap segolongan kaum musyrik yang menyembatr patung-pattrng
yang mereka anggap sebagai para malaikat, dan terhadap segolongan
Ahli Kitab yang mengatakan ketuhanan Is4 Maryam, danTJzair. Jadi,
Allah swr memerintatrkan Rasul-Nya sAW untuk. berkata kepada
mereka, "Panggillah mereka yang kalian anggap tuhan selain Allah.'
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Pendapat lain menyebutkan bahwa maksud #3 6.$i lmeretra
yang lrarnu anggap [nhanfi adakah segolongan jin yang diikuti oleh

segolongan manusia dari kalangan bangsa Arab.

Ayat ini mengkhususkan apa yaigkami sebutkan, berdasarkan

firman-Nya, 'igjl 4; itL 6fr;- (mereka sendiri mencari jalan
lrepada Tuhm mereka), karena hal ini tidak layak dilakukan oleh
benda-benda

'# #l .iK<rKE{i @ata mereka tidak akan metmpunyai

lrchtasaan. untuk menghilangkan bahaya daripadamz) maksudnya

adalah, mereka tidak dapat melakukan ihr, sedangkan sesembahan

yang Maha Haq adalah yang kuasa menghilangkan batraya, serta

merubatr dari satu kondisi ke kondisi lainnya, dan aari suatu tempat ke

tempat lainnya, maka hanrs dipastikan batrwa apa-apa yang kalian
anggap sebagai tuhan sesungguhnya bukanlah tuhan.

Allah SWT lalu menegaskan ketidalonarnpuan mereka dengan

menerangkan betapa mereka membuhrhkan Allah untuk
mendatangkan manfaat dan mencegah mudhara! 6i1 '"-{t ir{j
'i;;jf 4; lL 6fr- (orang-orang yang merelca seru itu, mereka

sendiri mencari jalan keryada Tuhan merekn). 6lj (orang-orang)
adalalr mubtada', dan 6iX- {r-$ ty*S mereka seru itu) adatatr

sifatry4 sementara dhamir shiloh-tyadibuang, yakni i{*U. Khabar
mubtada'-nya adalah ";glt -6 8t 6fr-(mereka sendiri mencari
jalan kepada Tuhan mereka). Bisa juga 6i1 6-jf adalatr khabar
mubtada', yakni yang mereka seru untuk menyembatr mereka. 6fr-
berada pada posisi nashab sebagai lraal (ketaangan kondisi). Ibnu
Mas'ud membacanya'rt-i|;f-,dengan huruf taa' dalarrbentuk Hithab,
sedangkan yang lain dorgan hurufyaa'sebagai lchabar.

Sementara lafazh 6;5, tidak ada perbedaan qira'ah, yutu
dengan hurufyaa'.
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"qlt artinya mendekatkan diri dengan ketaatan dan ibadah,
yakni mereka merendahkan diri kepada Allah dalarn rangka
mendekatkan diri kepada Tuhan mereka

Dhamir pada lgj kembali kepada para penyembatr atau

sesembatran-ssss6f ah an

{3 'ft\ {tiono di antua nereka yang lebih dekat [kepada
Allah) adalah mubada'dan lhabo.

Az-7anaj berkata, "Maknanya yaitu, siapa di antara mereka
yang lebih dekat kepada Allah dengan jalan rtu, yang lebih
mendekatkan diri kepada-Nya dengan rmal shalih?"

Bisa juga sebagai badal dari dLmtir pada 6fr- (merco),
yang maksudnyq yang lebih dekat kepada Allah Ta'ala mencari jalan
kepada-Nya. Lalrf bagaimana dengan yang lebih rendah dari itu?

Pendapat lain menyebutkan bahwa glfrmengandung makna'tthf- (berambisi), ]akni yang lebih dekat di antara mereka
berarnbisi dengan ketaatan dan ibadall

,aa-a ar-a , a a:.i; 1'fr (d"r, menghoapkan rabrut-Nya) sebagaimana
yang lainnya kannya fr:6; 6j6, (dan tahtt akan adzab-
Nya) sebagaimana yang lainnya takut 4lffin it". 6;tZ 6( 4j e$G 'lt
(sesungguhrrya adzob ruhaimu adalah sesttatu yang [harusJ ditafuti).
Ini alasan unhrk frilL 6jEL, (tafut akm adzab-Nya), yakni
sesunggtrhnya adza;b Allah swT benar-benar ditakuti oleh para hamba
dari kalangan malaikat, para nabi, dan sebagainya

Allah SWT lalu me4ielaskan perihal kehidupan dunia dan
pendudnknya , {1fi ;;-'$ 61fr, iiJt dj ,i og (tak ada suatu
negeri pun [yang durhaka pen&tdubtyaJ, melainkan Kami
membinasakannya sebelum Hoi Kianat).Ll ai rioi sebagai penafi dan

ci nntuk menunjukkan cakupan, yakni yj U U (tidak ada suatu
negeri pun), yakni negeri manapun di antara negeri-negeri orang-
orang kafir.

TAFSIR FATHUL QADIR 613



Az-ZaJjaj berkata, " Maksudnya adalah, tidak ada penduduk

suatu negeri kecuali mereka akan dibinasakan, baik dengan kematian

maupun dengan adzab yang menimpamereka."

Jadi, maksud Sij @egeri) di sini adalah 'penduduknya.

Dikatakannya sebelum Hari Kiamat adalah karena pembinasaan pada

Hari Kiamat tidak dikhususkan bagi negeri-negeri kafir, tapi

mencakup selurtrh negeri karena habisnya umur dunia.

Pendapat lain menyebutkan bahwa pembinasaan itu trntuk

yang shalih, sedangkan pengadzaban untuk yang durhaka.

Pemaknaan yang pertarna lebih tepat, berdasarkan firman-Nya,

ii* tixv jt -rr$f ,tx: (L 6 (Dan tidak pernah [putaJ

Kami membinasakan ftota-kota; kecuali pen&dubtya dalam keafuan

melahilran kezMiman). (Qs. Al Qashash [28J: 59)

iljt 'o(V*rg demikian r'rz) maksudnya adalah pembinasaan

dan pengadzaban yang disebutkan itu. .,,$(g (di dalam kitab), rylmi
Laulr Mahtuzh. iilZ (tetah tertulis),vui"i Ulii ltefan tertulis). jalr
adalatr krir ltrtir*1, asalnya mashdar.'yJr -aengan 

harakat- juga

seperti itu. lLIr bentuk jarnalcnya 3&1, sedangkan ]tlJr -dengan
s uhtt- bentuk j amat<nya i;f .

-o;f;riiU*1rU$ {t grji :t*j |lgiYi (dan setrati-tuti tidok

ado yang menghalangi Kami untuk mengirimkan flrepadamuJ tanda-

tanda (lrchtasaan Kami), melainkan lmrena tanda-tanda itu telah

didustalan oleh orang-olang dahulu." Para mufassir mengatakan

batrwa penduduk Makkah meminta Rasulullah'SAw agar merubah

bukit Shafa me4iadi emas untuk mereka, dan agar meratakan gulung-

gunung Makkah dari mereka. Lalu Jibril mendatangi beliau dan

berkata, "Jika engkau mair, teriadilah apa yang diminta oleh kaummu,

akan tetapi bila mereka tidak beriman, maka tidak akan ditangguhkan

(pengadzaban mereka). Atau jika engkau mau, engkau pelan-pelan

menyeru mereka." Lalu turunlah ayat ini.
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Maknanya adalah, dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi

Kami untuk mengirim tanda-tanda ftekuasaan Kami) yang mereka

mint4 melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-

orang dahulu. Jika kami mengirimkannya lalu orang-orang itu
mendustakannya, maka disegerakanlab (adz?b mereka) dan mereka

tidak diberi tangguh, sebagaimana Sunnahrllah SWT terhadap para

hamba-Nya

Jadi, "halangan" ini sebagai kata pinjaman unfuk

apkan kata "meningalkan". Pengecualian di sini adalatl

pengecualian menyeluruh dari keumuman segala sesuatu, yakni

tidaldah Kami meninggalkan pengirimannya karena sesuatu pun

kecuali karena pendustaan orang-orang terdahulu. Jika orang-orang itu
mendustakannya sebagaimana orang-orang terdahulu karena

kesamaan mereka dalam kehrfirran dan pembangkffigffi, maka

berlakukan terhadap mereka apa yang berlaku terhadap orang-orang
terdahulu.

Lafafu o1 y*g pertama berada pada posisi nashab karena

berlakunya i#' (ha*tan) terhadapnya, sedanglan J y*g kedua

berada pada posisi rafa'. Hunrf baa'pad" gljiadalah tambatran.

Kesimpulannya, ymg menghalangi pengiriman tanda-tanda
yang mereka minta adalah karena permintaan mereka disertai dengan
pendustaan, dan pennintaan yang disertai pendustaan akan
mengakibatkan pembinasaan secara keselunrban hingga ke akar-
akarnya. Sementara Kami telah menetapkan untuk menangguhkan
perkara itu dari sejak diutusnya Muhammad SAW kepada mereka
hingga Hari Kiamat kelak.

Pendapat lain menyebutkan bahwa makna ayat ini adalah,

sesungguhnya orang-orang l<afir Quraisy dan yang sejenisnya hanya
mengikuti nenek moyang merekq sehingga mereka tidak akan
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beriman, sebagaimana nenek moyang mereka, sehingga pengiriman

tanda-tanda itu menjadi sia-sia

Allah lalu menunjulkan buktinya dengan mengemukakan

kisah Nabi Shalih dan unta betinanya, karena ketika mereka

mengajukan apa yang mereka ajukan mengenai unta betina itu dan

sifatnya yang telah dijelaskan di bagian lain, Allah pun memberikan

kepada mereka apa yang me,reka mint4 nalnun ternyata mereka tidak

beriman, sehingga mereka dibinasakan hingga ke akar-akarnya.

Dikhususlcannya penyebutkan kaum Nabi Shatih sebagai btrkti

adalah karena bekas-bekas pembinasaan mereka terdapat di negeri-

negeri Arab yang dekat lokasi kaum Quraisy dan serupanya, sehingga

mereka dapat melihatnya.

Altah Uerfirman, i; 'i$i i;itrf;t:.i (dan telah Kami berikan

kcpada Tsamud unta betlna ltu [sebagal muSlzatJ yang dapat dilihat),

yakni dapat dilihat oleh pengliharan manusia.

Allah berfirman" t-;i ,f$ii$'.(K) (dqn Kami iaditran tanda

siang itu terang). (Qs. Al Israa' ll7l: l2). Atau disandarkan

kepadanya perihal yang menyaksikannya sebagai kiasan, atau: Tanda

ihr menjadikan mereka dapat melihai, dan siapa yang diperlihatkan

kepadanya maka dia dapat melihatnya. Ayat ini dibaca juga dalam

bentnk shighah @u\ dibaca pula dengan harukatfathah pada miim

dan sluad, dan manslrub-nya itu karena sebagai hoal $eterangan
kondisi). Dqra{ dibaca pula dengan rafa' sebagai ffiabar dari

mtbtada'yang dibuang. Kalimat ini di-'athf-kan, kepada kalimat yang

dibnry yans dia4iuklon oleh kandungan redaksinyq yakni: 6i.,L<i

XAt itli UIT1 G,alu mereka mendustakannyao dan telatr Kami berikan

k€pada Tsamrd uffi htina).

. lvfiakna U W Getqi mereka tunganiaya unta betina itu)

adalah msogeia5rmya deogan mendustakmnya Atau, kata ti.J0.
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mengandung makna mengingkari, yakni mengingkarinya dalam
keadaan lrufrr, jadi tidak hanya sekadar hfur atau mengingkari.

6,]i Jt +t$t, 'b3 6 (dan Kami tidak memberi tanda-tanda
itu melainkan untuk Ada perbedaan pendapat mengenai
penafsiran i:,rfli ai sini menjadi beberapa pendapat:

P ertama, maksudnf adalah pelaj aran-pelaj aran drn mukj izat-
mu\iizat yang dijarlikan Allah melalui t ngan para rasul, sebagai bukti
peringatan agar membuat takut orang-orang yang mendusakan.

Kedua, itu adalah bukti-bukti pembalasan tmtuk membuat
takut terhadap kemaksiatan

Ketiga, perubahan kondisi dari kecil menjadi dewasa,

kemudian menjadi tua, agar dengan perubahan kondisi itu manusia

takut akan akibatperihalnya 
"

Keempat, ayat-afiAl Qur' an.

Ke lima, ke,m*ian yang tiba-tiba

Pemaknaan yang sesuai dengan konteksnya adalab penafsiran
t 6i tersebut mertrpakan tanda-tanda yang mereka mint4 yakni
tidaklah Kami tanda-tanda yang diminta itu kecuati
unttrk membuat takut terhadap turunnya adzab. Jika mereka tidak
takut maka akan ditimpakan kepada mereka

. Kalimat ini sebagai katimat permulaan yang tidak ada
posisinya. Bisa juga b€rada pada posisi nashab sebagai haar

fteterangan kondisi) dai dhamir U W getapi mereka menganiaya
unta betina itu), yakni, tetapi mereka menganiaya unta betina itu dan
tidak merasa taktrt. sementara kondisinyq bahwa tanda-tanda yang
Kami kirimkan diantaranya hanya untuk membuat takut.

Ibnu Qutaibatr berkata "Maksudnya adalalu dan tidaklah Kami
tanda-taqda yang diminta itu kecuali untuk membuat

takut akan adzab dengan segera,'
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Setelatr Alhh menyebutkan halangan mengirimkan tanda-

tanda yang diminta kepada Rasul-Nya, Allah menguatkan hati beliau

dengan jaqii pertolongan dan kemenangan, q6\J(t -1f:Ly3&'16
(Dan [ingatlahJ, ketila Kami walryukan kcpadamu, "Sesungguhnya

[ilmuJ Tuhanmu meliputi segalo \?ry*,"),Zharf ini terkait dengan

kata yang dibuang, yakni i:lJ lili 5l rtSl (ingatlatr ketika Kami

wahyukan kepadamu), yaitu mereka berada dalam genggaman-Nya

dan di bawatr kekuasaan-Nyq maka tidak ada jalan bagi mereka unttrk

keluar dari apa yang dikehendaki Allah terhadap merekd, karena

mereka telah diliputi oleh ilmu dan kekuasaan-Nya.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksud "mamrsia" di sini

adalah penduduk Makkah, dan peliputan-Nya terhadap mereka adalatr

pembinasaan mereka, yakni Allah akan membinasakan mereka. Ini
diungkapkan dengan latazh madhi (yang telah berlalu) sebagai

peringatan akan kepastian terjadinya, sebagaimana terjadi para Perang

Badar dan penaklukan Makkah .l

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksudnya adalah, Allah
SWt melindunginya dari manusia yang hendak membunuhnya,

hingga beliau menyampaikan risalah Tuhannya.

n6'i+1&.;J $t c3t$;6 @an Kami tidak menjaditran

mimpi yang telah Kami perlilutlan kepadamu, melainkan sebagai

ujian bagi manusia). Setelah Atlah SWT menjelaskan batrwa

penunrnan tanda-tanda itu mengandung peringatan mtuk membuat

takut, selanjutnya ditambah dengan penyebutan ayat dengan isra',
yaitu yang disebutkan pada pennulaan suratr ini. Allah menyebutrya

[-]( (mimpi) karena terjadi pada malam hari, atau karena orang-orang

kafir mengatakan bahwa itu adalah mimpi.

Pada permulaan suratr ini telah kami kemukakan pendapat lain

mengenai penafsiran 63( i"i. Di antara dampaknya adatah murtadnya
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sejumlah orang yang telatr memeluk Islam saat Nabi SAW
mengabarkan bahwa beliau diperjalaokan pada malarn hari.

Pendapat lain menyebutkan bahwa itu adalah penglihatan di
dalam tidur, dan Nabi .A.W melihat dirinya memasuki Makkah, lalu
kaum muslim terfitnah karenanya.

Setelah Allah menaklukkan I\dal&ab tunmlah firrran-Nya" i
+4\ U:31 Stft Xt 431 (Sesunsuhnya Allah akan membuldikan

lrepada Rasul-Nya tentang kebenoqt mimpiryn dengan sebenarnya).

(Qs.Al Fat! [a8]: 27).

Ada pendapat yang menyebutkan bahwa ayat ini Makiyyah
(diturunkan di Mal&ah), sedangkan mimpi tersebut terja.di di
Madinah.

Pendapat lain menyebutkan bahwa rnirnFi yang disebutkan di
dalam ayat ini adalab beliau melihat bani Marwan melompat ke atas

mimbarnya seperti melompatnya kera, maka hal ittr pun terasa buruk
olehnya. Lalu dikatakan bahwa itr merrryakan keduniaan yang

diberikarU maka beliau pun merasa s€nang. Pandangan ini lemah,

karena tidak ada fitnah bagi manusia pada mimpi ini kecuali yang

dimaksud dengan manusia di sini adalah Rasulullah SAW sendiri.
Adapun yang dimaksud dengan fitnah (ujian) adalah keburukan yang

dirasakan oleh Rasulullah sAw. Atau ini diartikan bahwa beliau tetatr

memberitatnrkan orang-orang, lalu mereka t€rfitnah.

Pendapat lain menyebutkan bahwa Allah SWT
memperlihatkan kepada beliau dalam tidumya tentang tempat-tempat
jatuhnya orang-orang Quraisy, sampai-sampai beliau mengatakan &tj

iir gyat 4 i$,i J&i lOemi Atlah seakmt-akan aht melihat temiat-
tempat jatuhnya orang-orang itu), *raya menunjuk ke tanah sambil
mengatakan gri LH rri,,oiti t;a, rit (Ini tempat jatuhnya si fulan.
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Ini tempat jatuhnya si futan).rr6 Ketika orang-orang Qwaisy

mendengar itu, merekamenganggap mimpi itu sebagai olokan'

oLirt y'n;$i ':;ifii (dan [begttu palal pohon krytu vang

terhttuk dalam Al Qtr'ui dt''othf-l<ar-kepada ['.](.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa pada redaksi ini ada kata

yang didahulukan dan dibelakangnya" perkiraannya 4t C;\ vir+ q
,/fi.ra. if ltiir G rtjjij, t;aq Sqif (dan Kami tidak menjadikan

mimpi yang telah IGmi perlihatkan kepadanru dan [begitu pula]

pohon kayu yang terkgtgk dalam Al Qur'an, melainkan sebagai ujian

bagi manusia).

, Mayoritas mufassir mengatakan bahwa itu adalatr pohon

zaqqum, dan yang dimaksud dengan terkuhrknya pohon itu adalah

sebagaimana difirmankan Allah swT, *ltiul @ ,,!1t g;L.LL
(Sesiunggufurya polnn zaqqum itu malwnan orang yang banyak

berdosa). (Qs. Ad-hkhaan [aa]: a3-a$.

Az-Zanai b€rkat4 "sesungguhnya orang Arab biasa

mengatakan irfi; rmtr* setiap makanan yang tidak disukai."

Makna i-i1u5ian) di sini yaifir, Abu Jatral dan lainnya berkata,

"sahabat kalian menyatakan bdhwa Neraka Jatranam dapat membakar

batq dan di sanatrmbuh pohon." Allah lalu menurunkan ayat ini.

Diriwayatkan juga batrwa Abu Jahal menyuruh seorang budak

perempwm, lalu dia pun membawakan kurma dan mentega, lalu Abu

]*A berkata kepada temantemanny a: t3^t:1(makanlah dengan cepat).

Ibrru Az-7aba'ri berkata, *Allah telah membanyakkan pohon

zaqqum di negeri katiaq karena sesungguhnya itu adalah kurma

menurut batrasa Yaman."

r'6 shahih.
Dikeluarkan oleh Muslim (3/1a03); Ahmad (1126); darr An-Nasa'i (4/109) dari

hadits Anas binlvlalik
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Pendapat lain menyebutkan bahwa pohon yang terkutuk itu
adalah pohon yang melambai-lambai mengenai pohon lainnya lalu
mematikannya (menyebabkan kematian pohon lainnya itu), yaitu
pohon Kasyuts).

Pendapat lain menyebutkan bahwa itu adalah syetan.

Pendapat lain menyebutkan bahwa itu adalah kaum Yatrudi.

Pendapat lain menyebutkan bahwa itu adalah bani Umayyatr.

6 g;f I i\i 6 #'fi @on l<ami menahtt-nahtti
mereka, tetapi yang demiWan itu lwnyalah menambah besar
kc&rhakaan mereka) maksrrdnya adalalu Kami menakut-nakuti
mereka dengan tanda-tanda ftebesaran lkmi), namun tidak membuat
mereka bertambah takug tapi jusEl"semakin melarrrpaui batas. Jadi,
tidaklah berguna bagi mereka pengiriman tanda-tanda itu kecuali
menarnbatr kelofuran. Dan pada saat itu tenfu Kami akan melakukan
kepada mereka apa yang telah Kami lakukan kepada orang-orang kafir
sebelum mereka, yaitu mengadab mereka hingga ke akar-akamyg,
namun Kami telatr menetapkan untuk menangguhkan hukuman.

Abdurrazzaq, .Al Firyabi, Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi
Syaibatr, Al Bulfiari, An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu
Abi Hatim, Ath-Thabarani, Al Hakino, Ibnu Mardawaih, dan Abu
Nu'aim dalarn Ad-Dala'il meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, mengenai
finnan-Nya, ir;LJ;{e #, jK6Kfii64i;, b, # ir$iv;t $
(Katakanlah, "Panggillah mereka yang kamu anggap [tuhanJ selain
Allah, malra mereka tidak akan mempunyai kchnsaan untuk
menghilangkan bahaya duipadamu dan tidak pula
memindahkannla.'), dia berkata, "Dulu ada sekelompok manusia
yang menyembatr sejurnlah jin, Ialu jin-jin itu memeluk Islarn,
sementara manusianya tetap menyembah mereka Allah pun
menurunkan ayat,'itj$ Ej 61 6fr_ 6ii 6-{t,1{j (orang-orang
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yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kcpada Tuhan

m e r e ka), yakni keduaduanya.

Diriwayatkan juga menyerupai ini dari Ibnu Abbas, melalui
jalur-jalur lainnya.

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai ayat ini, dia berkata

"Orang-orang musyrik ihr menyembah malaikat, Al Masih, dan

Uzair."

Diriwayatkan juga darinya melalui jalur lainnya, dengan

lafazA, "Isq ibunya, dan Uzait."

Diriwayatkan juga darinya melalui jalur lain, dengan lafazh,

"Maksudnya adalah Isa, Uzair, matahari, dan bulan."

At-Tirmidzi dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu
Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, Uoi1j], l, &r rrt
(Mohonlranlah wasilah untukku kcpada Allah). Para sahabat lalu
bertanya, "Apa itu wasilah?" Beliau bersabda, il ;r;'-t;;it (Kedekatan

lrepada Atlah). Beliau lalu membacakan ayat, 'ff"Ljlt 4;$y<fr-
€rl (*tencari jatan kcpada Tuhon mereka iapo di antara mereka

yang lebih dekat tkepatu Attah).tt7

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibrahim At-Taimi,
mengenai firman-Nya, W #, 4 Aft 5(gong,demikian itu telah

tertulis di dalam kitab), dia berkata, "Maksudnya adalah di dalam

Lauh Mahfuzh."

Diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, Al Bazta4Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mundzir, Ath-Thabarani, Al Hakim, dan dia menilainya

shahih, Ibnu Mardawaih, Al Baihaqi dalam Ad-Dala'il, serta Adh-

Dhiya' dalam Al MuWttarah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Orang-

tr7 Dha'y.
IIR. At-Tirmidzi (3612), dan dia berkata, "Hadits gharib, sanadnya tidak kuat."
Di-dha'if-l<an oleh Al Albani.
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orang Makkah meminta Nabi SAW agar menjadikan bukit.Shafa
sebagai emas untuk mereka, dan agar meratakan gunung-gunung
trntuk mereka sehingga mereka bisa menanaminya. Latu dikatakan
kepada beliau, 'Jika engkau mau maka bisa dengan perlahan-lahan
(membujtrk.mereka), dan jika engkau mau maka Kami berikan kepada
mereka apa yang mereka minta Jika kemudian mereka kufrr, maka
mereka dibinasakan sebagaimana dibinasakannya umat-umat

. terdalrulu'. Beliau lalu bersaMa, g.CPt Jil (ridak, akan tetapi aht
alcan perlahan-lalnn [membuiuiJ' iereka). Allah lalu menurunkan
ayat, ,2ijlu,bi 6ff;6 @an sekali-kati tidak ada yang meighalangi
Kami untuk mengirimkon [kcpadanuJ todo+anda [kehtasaan
KamiJ)."rrg

Ahmad dan Al Baihaqi meriwayatkan serupa itu darinya,
melalui jahu lainnya.

Al Baihaqi dalam Ad-Data'ilmeriwayatlcan dari Ar-Rabi bin
Anas, dia berkata, 'oOrang-orang berkata kepada Rasulullah SAW,
'Mengapa engkau tidak mendatangkan kepada lomi bukti,
sebagaimana yang didatangkan oleh shatih dan nabi-nabi lainnya?,
Rasulullah SAw menjawab, ij;26'oy |!#,iry6 a' b?t;b i,t

n!<5; grra kalian mau maka'aht alan berdoa kcpada Altah untuk
menurunlrannya kepada kaliot Namun jika katian durhaka maka
lralian binasa). Mereka lalu berkata, "Kami tidak menginginkan
ifu.'lt9

rr8 Sanadnya shahih.
HR. Ahmad (1D58); Al Haldm eR62), dan dia menilainya shahih serta

disepakati oleh Adz-Dzahabi.
Al Haitsami (7/50) berkat4 "para perawinya adalah para perawi kitab shahih..
Dia menyandarkannya kepada Al genry,

. Ahmad syakir berkata dalam catatan kakinya pada Al Munad (2333),
"Sanadnya shahih."

tte Dha'ymursal.

Bukair, yang dikatakan oleh Al Hafizll *sering keliru.. Selain itu, datam sanadnya
juga terdapat Ar-Rabi bin Anas Al Balci, yang dikankan oleh Al Hafizh, .,Dia
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.Ibnu Al Mundzir dan Abu Asy-syaikh dalam Al 'Azhamah

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya," -nL$\Aift
6"i; Jt(dan Kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk

menahtti), dia berkata "Maksudnya adalatr kematian."

Sa'id bin Manshur, Ahmad dalam Az-Zuhd, Ibnu. Jarir, dan

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Al Hasan, dia berkata,

"Maksudnya adalah kematian yang tiba-tiba."

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

Hatim meriwayatkan dari Al Hasan, mengenai firman-Nya, 3ll(illi
g$t, JCt 4S "ot(dan [ingatlahJ, ketika Kami wahyukan'lcepadamu,

"sesungguhnya [ilmuJ Tuhonmu meliputi segala manusia.'), dia

berkata, "Maksudnya adalah melindungimu dari manusia."

Ibnu Jarir a* Ibo,, Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid,

mengenai ayat ini, dia berkata, "Jadi, mereka berada dalam

genggaman-Nya."

Ab&mazzaq, Sa'id bin Manshur, Ahmad, Al Bukhari, At-
Tirmidzi, Ari-Nasati, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi hatim,

Ath-Thabarani, Al Hakim, Ibnu Mardawaiir, dan Al Baihaqi dalam

Ad-Dala'il meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, 6
(,1\ $G (don Kami tidok menjadikan mimpi), dia berkata,

"Maksudnya adalah kenyataan yang dilihat oleh Rasulullah SAW

pada malam beliau diperjalankan ke Baitnl Maqdis, dan itu bukan

mimpi dalam tidur. 9(fi A 'i;fi "i*ni3 (dan [begitu pulal pohon

kayu yang terhttuk dalam Al Qur'an), yaitu pohon zaqqum."

Abu Sa'id, Abu Ya'la, dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari

Ummu Hani, bahwa setelah Rasulullah SAW pada malam harinya

diperjalankan, keesokan pagrnya beliau menyampaikannya kepada

beberapa orang Quraisy, namun mereka mengolok-oloknya. Mereka

lalu meminta bukti dari beliau unhrk menyebutkan ciri-ciri Baitul

shaduq, namun sering berasumsi."
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Maqdis kepada mereka, dan beliau pun menyebutkan kisah suatu

kafilah. Al Walid bin Al Mughirah lalu berkata, "Ini tukang sihir."
Allah lalu menurunkan ayat kepada beliau, fJi $A 6 (Oon Kami
tidak menj adikan mimpi).

Ibnu Jarir meriwayatkan dari SahI bin Sa'd, dia berkata:

Rasulullah SAW melihat bani fulan berlompatan di atas mimbar
beliau seperti kera-kera yang meiompag dan hal itu membuat beliau
bersedih hingga seolah-olah beliau tidak *an lagi tertawa hingga

beliau wafaq maka Allah menunmkan ayat: $y,trial $t C;$t $1;6,
4q 'i$ 1Oo" Koni tidak menjadikm mimpi yi"S telah Kami
perlihatkan kepadama metainksr sebagai ujion bagi manusia)."72o

Setelah mengemukakan sanad riwayat ini, Ibnu Katsir mengatakan,

"Ini sanadnys sangat dho'if." Lalu dia menyebutkan beberapa orang di
dalam sanadnyq yaihr Muhammad bin Al Hasan bin Zabban, dia
matruk (riwayatnya ditinggailGn), dan gurunya, yaitu Abdul
Muhaimin bin Abbas bin Sahl bin Sa'd adalah seoang yang sangat

dl-'if.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu [Jmar, ba]rwa Nabi
sAw bersabdq i*!, & #, ,& fti, ,r: y #, i3 c;$ g*u
melilut anak kctwunan Al Hoka n bin Al Ash di atas mimbar-mimbar,
sealan-alan mereka itu kcra). Altah lalu menunrnkan ayat, W 13,
'niT t;At q6'i+ $ &3 6Jl Cii (dan r{ami tidak menjadikan
mimpi yang telah Kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai
ujian bagi manusia dan [begitu Wla] pohon kayt yang terhttuk),t2r
yakni Al Hakam dan anaknya

r2o Sangat dha'if. .

Dikeluarkan oleh Ibnu Jar:r GsnD dari jalur Muhammad bin Al Hasan bin
Zabalah.

Ibnu Katsir (3/49) berkata, 'sanad ini sangat dha'rf. Dalam sanadnya terdapat
Muhammad bin Al Hasan bn Tabalah, perawi yang -d** (riwayatrya ditinggatial
dan-gurunya semuanya dha' if'

"' Saya katakan: Vlalsudnya adalah AMul Muhaimin bin Abbas, yang dinilai
dha'ifolehAl Hafiz.h.
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Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ya'la bin Murrah, dia

berkata: Rasulullah SAW bersabda, t'r"i /16 & $l o1. U-lt

:t' q$1 gtf 5sj:t*4 (Alat meithat bini Umayyah di atas

mimbar-mimbar bumi, dan mereka akan menguasai kalian, lalu lalian
mendapati mereka sebagai para pelaht keburukon). Rasulullatr SAW

pun memperhatikan itu, lalu Allah met utrrk* ayatim.rn

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan serupa itu dari Al Hasan

secara marrtt', dan ini riwayat yangmursal.

Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih, Al Baihaqi, dan Ibnu Asakir

meriwayatkan serupa itu dari Sa'id bin Al Musayyab, dan ini juga

riwayat mursal.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Aisyah, bahwa dia berkata

kepada Marwaa bin Al Hakam: Aku mendengar.Rasulullah SAW

berkata kepada ayatrmu dan kakekny4 Itp' ,J 'UiUSt i,;A, t
(Sesungguhnya kalian adalah pohon yang terlattuk di dalam Al

Qur'an).r23

Riwayat tersebut menganduug kejanggalan, karena disebutkan

"mengatakan kepada ayahmu dan kakeknya" sebab kemungkinannya

kakeknya Marwan tidak mengalami masa kenabian.

Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai ayat ini, dia betkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW

pernah bermimpi, bahwa beliau dan para satrabatnya memasuki

Makkah, padahal saat itu beliau sedang di Madinah. Beliau pun

berangkat ke Madinah sebelum waktunyq lalu orang-orang musyrik

menolak beliau, maka orang-orang berkata, "Beliau telah ditolak."
Padahat sebelumnya beliau menceritakan kepada kami batrwa beliau

rz Lihat yang sebelumnya.
ra Asy-Syaukani mengatakan batrwa banyak yangmunlrar padanya.

626 TAFSIR FATHUL QADIR



akan memastrkinya. Jadi, kembalinya beliau ihr sebagai cobaan bagi

mereka-124

Riwayat-riwayat tentang sebab turunnya ayat ini sangat

berbeda, yang tidak memungkinkan rmtuk dipadukan, maka yang

harus dijadilen patokan adalah tajih, dan yang rajih yutu yang
banyak dar- shahih, yaitu sebab tunrnnya ayat ini adalah kisah isra',

sehinggamenjadi jelas

Ibnu IGtsir menyebutkan iima' hujiah dari para ahli takwil
atas hal'itu mengenai mimFi tersebut Juga te,ntang penafsiran pohon

terse-but bahwa itu adalah pohon zaqqum, sehingga penalonilan selain

itu tidak perlu dianggep.

Ibnu Ishaq, Ibnu Abi Hatim" Ibnu Mardawaib" dan Al Baihaqi

dalarn Al Bo'ts meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ketika
Rasulullah SAW menyebutkan pohon zaqqum untuk menakut-nakuti

mereke Abu Jahal berkata, 'Wabai sekalian orang Quraisy, tahukatr

kalian pohon zaqqum yang Mtrhammad menaktrt-naluti kalian dengan

itu?' Mereka menjawab, 'Tidak'. Dia berkata lagi, 'Yaihr kunna muda
yang dibalut keju. Demi Allah, jika kita dib€ri makan itu, niscaya kita
benar-benar akan menelannya'. Allah SWT lalu menurunkan ayat, 3ty

;yl ia; @ ,^:'11 A#L gesmggutuya pohon zaqqum itu,

tnalrarun orang yang banyak berdosa). (Qs. Ad-Dukhaan pal: a3-aa)

Juga aya! 96ifr A'i;;,f-fiti_7if| (Dan [begitu ptttal pohon kayu yang
terhttuk dalam Al Qur'an)."rzs

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya, mengenai fimran-
NVa" f;fi( t:t$g 

@or [begitu pu@ Whon koytt yang terhttuk), dta
berkata, "Terkuhrk karena beliau mengatakan, o#6lr i-r,13:t fu @

t-Dalam sanadq,a terdapat perawi yang tidak dftenal.
![- Ibnu tarir (15177).t' Dikeluarkan oleh Al Baihaqi dalam At Ba'ts (ha1.290) dari Ibnu Abbas,

secara mauquf, dan Ibnu I arrr 05 n r, darinya juga-
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(mayangnya seaftan-aftan itu adalah kepala-kepala para syetan),

sedangkan para syetan itu terkutuk."

3f,fr'. ill;,i$y-JL$,'3 i3\b6| vZ={A-G rtS

",4 
d" g:+ o$tvi, iri;Ji6 @ Q gL'e

ir' @ LS $y;?j, !K# 4;+! ;. JvE;$

@ 6;?i, d;' G',34, 39' ;& d,4 * ;":'l

A{;, A,h # ;fS i)i;*, rL 3ffi 6 )Fv
$y if;s ?,;c;? U to\(' Sffi C 6r,i,
t$t-6s\Lir.# 3i,14 "*-il@ W

i,#3
"Dan (ingatlah), tatkala Kami berfirman hepada malaihat,

'sujudlah kamu semua kepadaAdam\ lalu rnereka suiud kecuali

iblis. Dia berkata, 'Apahah ahu akan suiud kepada orang yang

Engkau ciptakan dari tanah?' Dia (iblts) berkata, 'Terangkanlah

kepadaku inikah orangnya yarrg Engkau muliakan atas diriku?

Sesungguhnya jika Engkau membert tangguh kepadaku sampai

Hari Kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan

keturunannya, kecuali sebagian kecil'. Tuhan berJirman,

'Pergilah, barangsiapa di antara mereka mengikuti kamu, maka

sesungguhnya Neraka Jahanam adalah balasanmu semufl, sebagai

suatu pembalasanyang cakup. Dan hasunglah siapa yang kamu

sanggupi di antara mereka dengan aiakanmu, dan kerahkanlah
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terhadap mereka pasukan berkuda dan posuhanmu yang berialan

kaki dan berserikatlah denga4 mcrekapada harta dan anak-anak

dan beri janjilah merehu Don fidak adayang diianiikan oleh syetan

kepada mereka melainfun @uan belaku Sesungguhnya hamba-

hambaku, kamu tidak dqd berkaasa atas mereka- Dan cakuplah

Tuhanmu sebagai Penjaga' . " (Qs. Al Israa' [lfl: 61-65)

Setelah Allah SWT menyebutkan bahwa Rasutullah SAW

sedang mendapat cobaan besar dad kaumnya, Allah hendak

menjelaskan bahwa semua nabi juga demikian, sampai-sampai

dinyatakan bahwa kebiasaan lama ini mertrpakan kebiasaan yang

dicontotrkan oleh iblis t€rlaknat. Kemudian dari itu, s

Setelah Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang diseru itu
mencari jalan kepada Tuhan mereka, siapa yang lebih dekat dan

mengharapkan rahmat-Nya, serta siapa yang takut dengan adzab-Nya,

Allah lalu menyebutkan apa yahg memasikan itu, ,A:{iL G ip
i;|'Vy;t (Dan [ingatlahJ, tatkala l{ami berfimtot kcpada malaikat,

" Sujudlah kamu s emua kcpada Adam.').

Kisah ini disebutkan oleh Allatr di h{uh tempat, yaitu dalam

suratr Al Baqarah, 4 A'raaf, Al Hijr, surah ini (Al Israa'), Al Kahfi,

fnaahaa, dan Shaad. Penafsirannya telah dipaparkan secara gamblang,

maka di sini kami hanya memaparkan penafsiran yang lafazh-

lafazhnya belum disebutkan

Firman-Nyq ('. f- lfoAtl berada pada posisi nastwb karena

naz' al khafrdh (partikel penyebab klwfadh),yakni P'U (daxi tanatr),

atau karena sebagai hml (keterngatkondis).

Az-L,ajjaj berkata, "Idaknanya adalalu kepada orang yang

Engkau ciptatan dari tanah. I,rrtaz/n ini pada posisi nashab sebagai

haal (keterangan kondisi)."
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&::J Qerangkanlah kepadah) maksudnya adalah,

khabarkanlah kepadaku tentang makhluk yang Engkau utamakan

ptaslru, meirgapa Engkau mengutamakannya? Padatral # u #
$ u ri$i; (Engkau ciptakan srya dari api sedang dia Engkau

ciptalran dari tanah). (Qs. Al A'raaf l7l: 12) Redaksi ini latu dibuang

karena telah dikelahui.

{3;:' Ki* (niscaya benar-benar akan aht sesatkan

keturunannya) maksudnya adalah, pasti aku benar-benar akan

menyesatkan mereka dengan godaan dan penyesatan.

Al Wahidi berkata" "Asalnya aari gilr it:;lt '!t:i.r, yaitu

belalang memusnahkan tanaman ifu dan menrsaknya hingga ke akar-

akarnya. Inilah malana asalnya. Kemudian digrrnalran sebagai sebutan

tentang menguasai sesuatu."

Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya adalah, niscaya

aku menggiring mereka ke arah yang aku kehendaki. Ini berasal dari

ungkapan gi; -'r?i-l - ;1fi t>Za, ymg artinya, aku memasang tati

kendali pada leher kuda.

Pemaknaan yang pertama lebih sesuai dengan makna ayat ini.

Huruf laam pada, OtA 'o{- Gesrnsathrrya iika Engkau

memberi tangguh kepadaht) sebagai partikel sumpatr. Sang terlaknat

ini bersumpatr dengan sumpatr ini, bahwa dia akan melakukan apa

yang disebutkannya itu terhadap anak kehrtrnan Adam, karena dia

telah mengetahuinya dari berita yang dia curi-curi dengar. Atau, dia

mengatakannya berdasarkan dugaannya, batrwa dia mzlmpu

memperdayai anak ketunrnan Adam dan mampu masuk ke dalam

aliran darah mereka, batrkan godaan serta tipu dayanya akan disambut

baik oleh merek4 kecuali orang-orang yang dipelihara Allah, # $y

(lrccuali sebagian trccil). Termasuk dalam makna pepgecualian ini

adalatr firman-Ny a, !L:7 S 3i $ a>Q ly Gt*rggt lrnto

hamba-hamba-ka lcarnu tidak dapat berhtasa atas mereka), dan apa
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T,t

yang kami sebutkan tadi dikuatkan oleh firman-Nya, '# ii:i; frj
,rJL j-$ (Oan sesungguhnya iblis telah dapai'membufuikan
lrebenaran sanglcaannya terhadq merelca." (Qs. Saba' 134): 20),

karena ini mengindikasikan bahwa iblis mengatakan itu di sini hanya

berdasarkan dugaannya

Pendapat lain menyebutkan bahwa dia menyimpulkan dari
perkataan para malaikat, W f;i n W Jf;\ lMengapa Engkau
hendak menJadikan truafifahl di bumi ltu orang yang akan membuat

kcrusakap padarrya). (Qs. Al Baqarah [2] : 30).

Pendapat lain menyebu&an batrwa dia mengetahui itu dari
tabiat manusia, karena memiliki syahwat. Atau, dia menduga itu
karena dia pernah menggoda Adam, lalu Adam pun menerimanya,
padatral dia tidak mempunyai alasan unhrk itu. Demikian,
sebagaimana diriyayatkan dari Al Hasan.

h,A4;:r63i j6 @er*rlatt barangsiapa di antara mereka
mengihtti kamu) maksudnya adalah yang mematuhimu. 'r|i+ 3"Y
'fiG (mata sesungguhnya Neraka Jahanam adalah balasanmu
semua), yaknl iblis dan orang-orang yang mematuhinya. 6jrj ,f;
(s ebagai suatu pembalas an yang cahtp) sempurna.

Dikatakan tfy - tlt - rili f.f* memperbanyaknya) dan 'lt
ti xi - 6ji - k'- :-'r.',:A; *;itu bertarnbatr banyak dengan
sendirinya) adalatr masMar.

Allah SWT lalu menyembutkan penangguhan hukuman bagi
iblis terlaknat, 3ij,7; fii c.5,Zi i )f;5 (dan hasunglah siapa yang
lramu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu), yakni
cemaskanlatr dan remehkanlah manusia yang kamu sanggupi.

Dikatakan t;if a* 'i'g-y yang artinya, cemaskanlah dan
remehkanlah. Maknanya yaitu, remehkanlah mereka dengan ajakannru
kepada mereka menuju kemaksiatan terhadap Allah.
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Pendapat lain menyebutkan bahwa maksudnya adalah

nyanyian, permainan, dan musik

6W a*, & .lilt @"" kBrahkanlah terhadap mereka

pasulran berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki). Al Farra dan

Abu Ubaidah berkata, *96$ WJ 'U l,Jif yakni meneriaki

mereka."

" Az-Za1lai berkata, "Maksudnya adalah menghimprmkan

kepada mereka segala tipudaya yang dimarrpuinya. Jadi, L. yili
adalah penghimpunan . Ht;rrraf baa' pada itS sebagutambahan.'

Ibnu As-Sakit berkat4 *L. itiliadalah pertolongan."

Kata ,1;ilr bisa digrrnakan sebagai sebutan untuk paxa

penunggang kuda seperti sabda Nabi SAW, ,rttt &' ..p 6- (Wahai

para penunggang fuda Atlah menungganglah)."6 liisu juga sebagai

sebutan unhrk kuda-lflda

" 
q;, dengan suhtn pada hunrf iiim adatah benttrk jamak

ffi J*1 seperti it, dr" ipi, serta ir"t:e dan U{r.
Hafsh membacanya dengan kasrah pada huruf jiim tarcna

dianggap sebagai sifat.

Abu Zaid berkata "Dikatakan j.i a* ,yi urt^yu S"tt
(pejalan kaki)."

Jadi, jiiJr adalah ,1qlr kiasan tentang semua reka-pedaya

syetan. Atau yang dimaksud adalah setiap penunggang kuda dan

pejalan kaki dalam bermaksiat terhadap Allah.

126 Abu Datrd memberinya judul pada pembahasan jihad, bab: Seruan ketika
Melarikan Diri: Wahai para penunggang kuda Allah, menungganglah.

Disebutkan oleh As-Sakhawi dalam Al Maqashid Al Hasanah (1332) dari
beberapa jalur periwayaan; As-Suyuthi d^lam Ad-Duro Al Muntatsarah ti Al
Abadits Al Musytahoah (hal. 257), dan dia menyandarkannya kepada Al Askari
dalaq perumpamaan-perumprmaan dari Anas.

ii
,fl
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*f,t; S>{'ii A'61tr: (dan berserikatlah dengan mereka pada

harta dan anak-anak). Penyertaan pada harta adalah setiap tindakan

pada. harta trarta yang menyelisihi tuntutan syariat, baik berupa

pengambilan tanpa haq maupun penyahran yang tidak haq, seperti

perampasan, pencurian, dan riba Termasuk juga memotong telinga

binatang ternak dan menjadikannya sebagai bahiirah sefia saaibah.

Sedangkan penyertaan pada anak adalah mengklaim anak tanpa sebab

yang syar'i, menghasilkannya dengan zina" menamainya Abdul Laata

(hambanya Lqta) atau Abdul 'Uz.za, (hambanya Uz.z,a), dan bersikap

buruk dalam mendidik mereka dengan cara mengajarkan sifat-sifat

buruk dan perbuatan-perbuatan buruk. Termasuk juga membr:nuh

anak-anak karena takut miskiq mengubur hidup-hidup anak-anak

perempuan, serta menjadikan anak-anak mereka sebagai para pemeluk

agama kaft. Termasuk juga hrnrt sertanya syetan dalam persetubuhan

bila si pelaku tidak menyebut nalna Allah ketika hendak

melalorkannya

Allah lalu berkata, " ;Li;t (dor beriianiilah mereka);'

Al Farra berkata, "Maksudnya yaitu, katakanlah kepada

mereka, 'Tidak ada surga dan tidak pula neraka'."

Az-Z-ayaj berkata, "Maksudnya adalah menjanjikan kepada

mereka bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan kernbali."

f-L Jy irl:3fi {U-ti3 (tu tidak ada yans diianiitran oleh

syetan lrcpada mereka melainkon tipuan belalca) maksudnya adalah,

kebatilan belaka.

Asal makna 't:At adalah menjadikan indah kesalahan,

sehingga tampak benar.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa maknanya adalah, dan

berilah mereka janji pertolongan kepada pihak-pihak yang menyelisihi

mereka. Perintah-perintah dari syetan ini termasuk yang diancam

dengan keras.
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Ada juga yang mengatakan bahwa itu merupakan bentuk
peremehan dan yang sejenisnya.

U"t- hi; 3i ji a&ly Tse,suns*thnya hamba-hamba-Kt,
lramu tidak dapat berhtasa atas merefra) maksudnya adalah para

hamba Allah yang beriman, sebagaimana disebutkan di selain tempat
ini, batrwa peng-idlafah-an 3r;ir kepada-Nya maksudnya adalah
orang-orang beriman, karena peng-idhafah-an merupakan pemuliaan.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah semua

hambq berdasarkan kalimat pengecualian di selain tempat ini, i Jt
{re6 'u 6E4l (Kectali orang-o,rong yang mengilatti kannu, yartu

orang-orang yang sesat). (Qs. Al Erjr flfl: a2).

Maksud i;r.Y"di sini adalah Li:*i lpenguasaan;.

i#,3 qt, 
-iKS @or cufuplah Tuhanmu sebagai penjaga),

yang mereka bertawakal kepada-Nya, karena Dialah yang menghalau
reka-pedaya syetan' dari mereka, dan melindungi mereka dari
penyesatannya.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata,
"Iblis berkata, 'sesungguhnya Adam diciptakan dari debu tanah,
dalam keadaan lemalq dan sesungguhnya aku diciptakan dari api,
sedangkan api dapat membakar segala sesuatu. fi llie-i, iKi*
(niscaya benar-benar akan aku sesatkan kcturunannya, kecuali
sebagian kec$'. Dugaannya benar terhadap mereka.,,

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan darinya, mengenai firman-Nya {f;, iKiS (niscaya
benar-benar akan aht sesatkan lceturunannya), dia berkata,
"Maksudnya adalah ilFti (niscaya benar-benar aku akan
menguasai)."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mudzir meriwayatkan dari Mujatrid,
mengenai firman-Nya, ig-j' iK*ti (niscrya benar-benar akan aht
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sesatkan kenrunanrrya), dia berkata "Maksudnya adalah A*"ef
(niscaya benar-benar aku akan meliputi mereka)."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Zaid,

dia berkata, "Maksudnya adalah 'e!*ff (niscaya benar-benar aku akan

menyesatkan mereka)."

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

Hatim meriwayatkan dari Mujahi{ dia berkata, " 6:ri Oang cuhry)

maksudnya adalah tlf2 (y angmencukupi)."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

periw4yatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, ,, :yJft
6ih, fh etJ (dan twsunglah siapa yang lramu sanggupi di antara

merelra dengan ajakanmu), dia berkat4 "Suaranya adalah setiap

penyeru yang menyeru untuk bermaksiat kepada Allah. ir*, {-{ I
(dan trerahtanlah terhadap mereka pasukan berhtda), yakni setiap

penunggang, dalam rangka bermaksiat kepada Allah. 6syi:1dan
pasulranmu yang berjalan kah), yakni setiap pejalan kaki, dalam

rangka bemaksiat kepada Allah. JS'ii A '{j{t (dan berserikattah

dengan mereka pada harta), yakni setiap harta untuk maksiat kepada

Allah. $rtV (dan anak-anak), yakni setiap anak yang dibunuh dan

diperlalnrkan secara haram.'

Al Firyabi, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan darinya, mengenai ayat ini, dia berkata,

"Maksudnya adalah, setiap kuda yang bergerak untuk bermaksiat

kepada Allah, setiap harta yang diarrbil tidak secara haq, dan setiap

anakzirta."

Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai ayat ini, dia berkata " J-..Jtli @arta) maksudnya adalah

binatang temak yang mereka haramkaru grti; (dan onak-anak),

yakni anak-anak zirta."
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Ibnu Jarir juga meriwayatkan darinya, dia berkata, " \i:.ji
(harta) maksudnya adalah bafuiirah, saa'ibah, dan washiilahl2T unhtk
selain Allah. l;lt (dan anak-anak), yakni yang mereka namai
Abdul Harits.dan Abdu Syams."

,{y24* ui fr:$ #t A 6iii H qi "$iW
sytil i'ii Ai c Ai'{Jril, @ G-;&, 5(
"f 
;jct 6p s;{ #j t g'-{A ";ti iLr.i, tsTuy

K1 vl J r t c "et;,gi i ii a;-6r J{"
&.fi 'r.rfr {A i3G )e{U n HJ @ j,#)

G ,4it; rr{) 5r q# ilt; u gS ilj S @
i*ric{L'#*e

"Tuhanmu adabh yong mclryarhan kapal-kapat di lautan
untukmu, agar kamu mencari sebagian dari karania-Nya

Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyayang terhadapmu Dan
apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hitanglah siapa
yang kamu seru kecuali Diu Maha ntkala Dia menyebmatkan

kamu ke daratan, kamu berpaling. Dan manusia adalah selalu tidak
berterima kasih. Maka apakah kanu rnetasa aman (dari hukuman

t1,j, -n q"#b4 s ? ift4 #X 6)i nw{

r27 Keterangan tentang bahiirah
penafsiran srnah Al Maa'idah ayat 103.

saa^ibah, dan washiilah. Silakan lihat
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Allah) yang menjungkir-balikkan sebagiart daratan bersama kamu,

atau Dia meniupkan (angin keras yang ruembawa) batu'batu kecil

Dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun bagi kamu

Atau apakah kamu merasa amon dari dikembalikan-Nya kamu ke

laut sekali lagi, lalu Dia meniupkan atas kamu angin topan dan

ditenggelamkan-Nya kamu disebabhan kekafiranmu? Dan kamu

tidak akan mendapat seorang penolong pun dalam hal ini terhadap

(siksaan) KanL Dan sesunggtrtnya telah Kami muliakan anak-

anak Adarn, Kart angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami

beri mereha rezeki dari yang baibbaih dan Kami lebihkan meteka

dengan kelebihan yang sernpurna otos *ebanyakan makhluk yang

telah Kami ciptahan. " (Qs. Al Israa' ll7lt 66-70)

Firman-Nvq # aaff;i'H *j. "51ffi lTuht\nmtu 
adatah

yang melayorkan kapat-kapal di lautan untubnu). rt*])t [yakni dari

qA adatah mengarak, menggiringkan, dan 
-memperjalankan.

Contohnya yaitu firman Allah SwT, W ,4H'$ "6 j $t lriaof*"n
lramu'melihat bahwa Allah mengoak avvan). (Qs. An-Nuur pai: a\.
Malaranya adalalL Altah SWT melayarkan bahtera di laut dengan

angin.

Lafazh 6fii di sini adalah bentuk jamals, dan penjelasannya

telatr dipaparkan. Sedangkan ;f, "d"luhyang 
banyak airnya, baik air

tawar maupun air asrn, dan sebutan ini sudah pgpuler.

.r;,:t a i',ii! @gar lcamu menc ar i s e b a gi an dar i kar uni a-Ny a)

maksudnya adalah dari rezeki-Nya yang disediakan untuk para

hamba-Nya, atau dari keuntungan perniagaan.

;adi sini sebagai tambatran atau untuk menunjukkan sebagian.

Ayat ini mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat Allah

SWT kepada merekq sehingga mereka tidak menyembah selain-Nya

dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun.
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q fi af fiy(sesunggubrya Dia adatah Maha penyayang

terhadapma) merupakan alasan unttik kandungan redaksi sebelumnya,
yakni Dia Maha Penyayang terhadapmu sehingga menunjukimu
kepada kemhslahatan agamamu.

?i'3_A $y gm apabila kamu ditimpa bahaya) maksudnya
adalah takut tenggel a^. ';'ii i fu A o (di tautaa niscaya hiianglah
siapa yang komu seru),yaitu tuhan-tuhan yang biasa kalian seru, dan
tidak ada satu pun sesembahan yang dapat menolong kalian selain-
Nya, baik ihr berhala, jin, malaikat maupun manusia. lEf ff (kccuali
Dia), L,arena kalian mengaitkan harapan kalian dengan rahmat dan
pertolongan-Nya an di sini adalatr bentuk pengecualian
terputus. Makna .ayat dfalr' sesungguhnya ofturg-orang kafir
meyakini berhala-berhala mereka dan semua sesembatran mereka
dapat memberikan manfaat kepada mereka di selain kondisi ini.
Adapun rmtuk kondisi ini, maka -aoing-masing tahu secara naluri
bahwa tid"k ada berhala dan sesembahan lainnya yang dapat
menghalau marabahaya itu.

'frf ifi JLf:jfr @aka tatkata Dia menyelamatkan lcamu tre
daratan, kamu beTpaling) dari kei*filasan terhadap Allah dan
pengesaan-Nyq lalu kalian kembali menyeru berhala-berhala kalian
dEr memohon pertolongan

S;K #,ii i,6 @an mamuia adalah selalu tidak berterima
kasih) maksudnya adalah banyak mengingkari nikmat-nikmat Allatr.
Ini sebagai alasan redalsi sebelumnya. Maknanya yaitu,
ketika sedaog dihad*t* dengan marabahaya mereka berharap
ratrmat Allab sedangkan ketika sedang lapang mereka berpaling dari-
Nya.

Allah SWT lalu mengingkari buruknya muamalah mereka,

ii AL '{-, .i1- ol i='J;l &; apakah tramu merasa o*o, yaor',

huhtman AllahJ yang menjungkirbalikkan sebagian daratan bersama
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lramu). Huruf hamzah [pertikel tanya] di sini untuk mengingkari dan

huruf ./aa' untuk meng-'athf-kan kata yang dibuang. Perkiraannya

yaitu, apakah kalian selamat lalu merasa aman sehingga

mendorongmu untuk berpaling? Allah lalu menjelaskan kepada

mereka, bahwa Dia Matra Kuasa untuk 6s6linasaokan mereka di

darat, kendati mereka selarnat di lautan.

I<ata'r.iiJil adalah mengurug tanah dengan sesuatu.

Dikatakan ry ;tapabilasumur itu runtuh dari pangkalnya.

}i,e fr artnyamata yang bijinya berada di tengatr kepala.

Dikatakan ,Ut;p 
"fu 

apabila mata air itu airnya menyusut

(terserap ke dalam tanah)

Dikatakan !-il!r 'rr3 apabila matahari tidak menyinari bumi

(gerhana).

,$ALartinya sisi bumi.

Disebut i;ra 1sisil karena setelah penjungkirbalikkan menjadi

salah satu sisi. Selain itu, laut berada di sisi daratan, dan daratan

adalah sebuah sisi.

Pendapat lain menyebutkan bahwa mereka berada di tepi laut,

dan tepi laut itu adalah sisi (bagian dari) daxatan. Di situlah mereka

merasa zrman dari apa yang dikhawatirkan di lautan. Oleh karena itu,

Allah memperingatkan apa yang mereka merasa aman di darat,

sebagaimana memperingatkan mereka apa yang mereka takutkan di

lr( 'Pt; ,F; i (atuu Dia meniupkan [angin keras yang

rnembawal batu-batu tecit).Abu Ubaidah dan Al Qutaibi berkata,

"'r"lajtt adalatr kerikil,. yakni angin kencang yang menerbangkan

kerikil dan melontarkan batu-batu kecil."

Az-Zajjij berkata, "i4t-)t adalah tanah yang mengandung

kerikil. t adi, tadt adalah rql*it 1'5 (berkerikil). 1'
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Pendapat lain menyebutkan bahwa *A, adalatr bebatuan
dari langit yang mengenai merekq sebagaimana terjadi pada kaum
Luth. Awan yang melontarkan batu-batu es juga disebut *b.
Contohnya adalah ungkapan Al Farzadaq berikut ini:

t a ta .g;. ;rhfll ,b-rLd +fiL,. ti.;;irtilr iG'd;il
uMerelra menghadap kc oah bukit-bukit syam sambil melontari kami

dengan kcrikil seperti kapas yangpilin beterbangan.,,

i.;, trJ W J ;i @*, kamu tidak'akan mendapat seorang
pelin&mg pun bagr konu) maksudnya adalah pelindung dan penolong
yang mencegahmu dari siksaan Allah.

{Ai'G *.{4 bi H 'J @tou apakah kamu merasa aman
dari dilrcmbalikan-Nya komu kc laat sekali /agf) maksudnya adatah
dengan membanyakkan kebutuhan kalian untuk menaikinya. Di sini
diggnakan lafafu .J dan tidak menggunakan .,rijr 4 guna
menunjul&an berkesinambungannya mereka di sana.

di 4.L6 && '5.rfi Qa" Dia meniupkan atas kamu angin
taufan). Ziroljct *{"luh angin kencang yang memecahkan dengan
keras, yaitu- da'i- W-;.ri3t yang artiny.a memecahkannya dengan
keras. tiiit artinya ;*3r lpecan; retak). Atau, itu adalah angin yang
bergemuruh keras. Pengertian ini berasal dari ungkapan i;a,6 Ui
yang artinya petir yang menggelegar (bersuara keras).

#X (dan ditenggetamkan-Nya tramu).Abu Ja,far, Syaibah,
Ruwais, dan Mujatrid '€#,dengan huruf raa', dengan
anggapan bahwafa'il-nya adalah eti.'

Al Hasan, Qatadab, dan Ibnu Wardan membacanya
dengan hwufyaa' dan tasydid pada huruf raa'.

Abu Ja'far juga membacanya g$r.

. 'zal . ta

FsJtl,
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Ibnu Katsir dan Abu Amr memb{rcanya dengan httruf nuun

pada semua/7.

Ulama lainnya membacanya dengan huruf yaa' pada semua

fr'1.

Huruf baa' pada if q (disebabkan.,kekafiranmrz) adalatr

sababiyah (menunjuk&an sebab), yakni 'ff *, (disebabkan

kelarfirranmu).

1 -o" $ *1 'b4 { 'I <** kamu tidak akan mendapat

seorang ,penolong pun dalam lnl ini terhadop [siksaanJ Kami)

maksu&rya adalah penuntut balas yang mentrntut Kami atas perbuatan

Kami.

Az-7-ayaj berkata, "Maksudnya adalab karnu tidak akan

mendapatkan seorang pun yang menuntut Kami dengan mengingkari

apa yang telah Kami timpakan kepadamu."

An-Nahtras berkata, "Maksudnya adalah dari tunfutan.

Demikian juga untuk setiap penuntutan atau tainnya, disebut U dan

h15."

i3t;'-6, 
gs';$(dan sesungguhnya telah Kami mulialcan anak-

anak Adam) merupakan bentuk global penyebutan nikmat yang

dianugeratrkan Allah kepada manusia, yakni Kami memuliakan

mereka semuanya. Pemuliaan ini tennasuk penciptaan mereka dengan

bentuk yang bagus ini, sertameng*fiususkan mereka {engan makanan,

minuman, serta pakaian yang tidak terdapat padajenis-jenis hewan

lainnya.

Ibnu Jarir menuturkan dari sejumlah orang, bahwa pemuliaan

ini adalah, mereka makan dengan tangan mereka, sedangkan hewan-

hewan lain makan langsung dengan mulut. Demikian juga yang

dituturkan oleh An-Nahhas.
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Pendapat lain menyebutkan bahwa kelebihan mereka adalatr

dapat berbicara, berakal, dan dapat membedakan.

Pendapat lain menyebutkan bahwa kaum lelakinya dimuliakan
dengan janggut dan kaum wanitanya dimuliakan dengan kepangan

rambut.

Tidak 6ds halangan rmtuk mengartikan pemuliaan yang

disebutkan dalam ayat ini dengan semua penafsiran ini. Karakter yang

paling utama pada pemuliaan ini adalah akal, karena dengan akal

mereka dapat menguasai herran-hewan lainnya. Selain itu, mereka
dibedakan antara yang bagus dengan yang bunrk, serta dilapangkan
bagi mereka segi makanan dan minuman, dan mencari harta yang

dengannya mereka bisa meraih hal-bal yang tidak dapat diraih oleh
hewan-hewan lainnya. Dengan akal juga mereka dapat membuat
bangunan yang dapat melindungi mereka dari apa yang mereka takuti,
serta dapat membuat pakaian yang dapat melindungi mereka dari
panas dan dingin

Pendapat lain menyebutkan bahwa pemuliaan mereka adalatr
dijadikannya Muhammad SAW dari jenis mereka.

,-q. f

,X$3 if e iffi (Korri utghtt mereka di daratan dan di
lautan) adatah penglfiususan sebagian jenis pemuliaan tadi, yakni
Allah SWT menganglart meneka di darat dengan binatang, dan di laut
dengan bahtera.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksudnya adalah, Kami
mengangkut mereka di darat dan di laut dengan cara yang membuat
Kami tidak membenamkan dan tidak menenggelamkan mereka.

,;$t <; igb, (Kami beri mereka rezeki dari yang baik-
baik) maksudnya adalah makanan dan minuman yang lezat serta

semua yang dapat mereka nihnati dan mereka manfaatkan.

n +, gL ij| * iF Afi3|J (dan Kami tebihtran meretra

dengan kclebihan yang semlrurrut atas kcbarryakon malchluk yang
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telah Kami ciptatran). Allah SWT menyebutkan ini secara global, lalu

menjelaskan jenis-jenisnya, maka ini menunjukkan bahwa manusia

dilebihkan oleh Allah SWT atas kebanyakan makhluk-Nya.

Sebagian ulama menetapkan bahwa 15it A sini bermakna

semua. Pemaknaaq ini terlalu dibuat-buat. Tidak sedikit pula ulama

yang menguraikan ini, nautrn itu tidak berkaitan dan tidak ada

manfaatrya, yaitu tentang keutamaan malaikat atas para nabi, atau

keutarnaan para nabi atas malaikat. Di antara landasan mereka yang

menyatakan bahwa para nabi lebih utama daripada mdlaikat, adalah

ayat ini. Namun sebenamya tidak menunjukkan demikian karena

keglobalan pernyataan "banyak" dan tidak digarisbawahi. Lebih

disayangkan lagi, dalarn masalah ini, sebagian penganut paham

Asy'ari menafsirkan 6ir ai sini sebagai i,;r:t (semua), sampai-

sampai dinyatakan lebih mulia daripada malaikat.

Sebagian penganut Mlilctazilah berpedoman dengap ayat ini

dalaur menyatakan bahwa malaikat lebih utarna daripada para nabi,

namun sebenarnya tidak juga menunJukkan demikiar5 karena tidak

ada datil yang menunjukkan bahwa mataikat termasuk kalangan

sedikit yang keluar dari kalangan yang banyak ini. Kalaupun kita

anggap demikian, maka yang di luar o'yang banyak" ini tidak 6erarti

lebih mulia daripada manusia, bahkan konteksnya mengindikasikan

bahwa tidak ada orang yang dilebitrkan daripadanya, sehingga

kemungkinannya adalah sama dengan manusia, dan kemungkinan

juga lebih mulia. Dikarenakan itu merupakan kemungkinan, maka

tidak bisa dijadikan sebagai dalil.

Penegasan dengan kalimat fu;i, (kele.bihan) menunjukkan

betapa besar kelebihan itrr, dan itu berada di tempat yang kokoh, maka

hendaknya manusia mengimbangrnya dengan kesyukuran dan

mewaspad unya supaya tidak mengingkarinya.
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Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Ny4 *j-
(melayarlcan), dia berkata, "Maksudnya adalah grFj (menjalankan)."

Mereka juga meriwayatkan daxi Qatadah, dia berkata,

"Malsudnya adalah menjalankannya di laut."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya, tQC ltatu-batu kccit), dia berkata, "Maksudnya adalah

btA4t ]k Gr"j* bebatuan).',

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah, dia
berkata, "Bebatuan dari tadgit."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mun&ir meriwayatkan dari Ibnu
Abbas, dia berkata * d)i i 6*6 (angin topan) maksudnya adalah
yang menenggelamlen mereka. "

Abu Ubaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Abdullatr
bin Amr, dia berkata, "'rigtit (andn topan) d* Ufdr (angin ribut;
angin kencang) adalah yang terjadi di laut."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, 6o6, Au
berkata, "Maksudnya adalah tirrr; langin kencang)."

Mengenai finnan-Nya, 4 -* q; !fi 'bLl { ? Cao" karnu
tidok akan mendapat seorqng penolong pun dalam hal ini terhadap

[siksaan)J Kami), dia berkata, "Maksudnya adala]r ti3I (penolong).,'

Ath-Thabarani, Al Baihaqi dalam Asy-Syu'ob, daaAl Khathib
dalam ToriWrnya meriwayatkan dari Abdullah bin Amr, dia berkata:
Rasulullah SAW bersabda, ,i'sT dr u ri[$:iI ilr ,tb i;t ;ot'u i
u-13rr yi;. ttifu lk. a ,ti:ilir't:, ,ja {z$lit ri .trr ;i: v- 18'"tfi1 1f*i, Hari Kiamat kelak, tidak ada sesuatu pin yang tebih
mulia di hadapan Allah daripada anak Adam). Lalu dikatakan,

"Wahai Rasulullah, tidak pula para malaikat?" Beliau menjawab,
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(Tidak juga para malailcat. Para malaikat itu dipaksa sebagaimana

halnya matahari dan bulan).rz$

Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi dari jalur lainnya, dari Ibnu
Amr, secara mauquf,, dia berkata, :'Inilah yatgshahih."

Al Baihaqi dalam Asy-Slu'ab meriwayatkan dari Abu
Hurairatr, dia berkata, "Orang beriman tebih mulia daripada para

malaika! di hadapan Allah.'

Ath-Thabarani meriwayatkan dari Ibnu Amr, dari Nabi SAW,
beliau bersabda" qf oj/l. glr ili ci |*bl'qi ti- 

'Ui6 
i3>rir irt

'd;+ tKi ,is ti t?;tt ri Ct ri'i.l:A'# cli orfiir o;;r;i
',; '{ 'tji W 

"t:*_|A" 
li {t\ eb &t i .-. 

S'6 .?g.tt $ 'fttt Ufri p
OtSi lSesunggulutya para malaikat berkata, ,,Wahai Tuhan, Engkau
menganugerahi dunia lcepada anakAdan mereka makan, minum, dan

berpalcaian di sana, sedangkan kami settantiasa bertasbih dengan

memuji-Mu, lrami tidak makan, tidak minum, dan tidak bermain-main
Englrau telah menjadikan dunia bagi mereka, maka jadikanlah akhirat
bagi tcami." Allah lalu berfirma4 'Aht tidak akan menjadikan
golongari shalih dari kcturunan maWrluk yang Aht ciptakan dengan
lredua tangan-IQt seperti . mat:hh* (yang Afu ciptakan) dengan
mengatalwn kepadanya,'Jadilah', lalu dia pun j odi. ")."t

Diriwayatkan pula oleh Abdunazzaq dan Ibnu Jarir, dari Zatd

lin Aslanr, dengan redatcsi '{<tlit y>l'61pua malaikat berkata).

'28 Dha'i1
Dikeluarlan oleh Al Baihaqi dalam lsf.$z 'aD (153).
Al Haitsami dalam Majma'Az-zswa'id (u82) ffita,'Diriwayatkan oleh Ath-

Thabarani dalam Al Kabir. Dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Tamam, perawi
yangdha'if,"

'D sangat dha'rji
Al Haitsami menyebutkannya dalz-t Mqjma' Az-fua'id (ll!;2), dan dia berkata,

"Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalnm Al Kabb &n Al Ausdh. Dalam sanadnya
terdapat Ibnu Abdillah bin Khalid Al Mashishi, p€ra\ri yang mantk (riwayatnya
ditinggalkan). Sementara rtq dalam salrrd, al ausath terdapat Thalhatl bia zaiL
seorang pendusta."
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Sanad Ath-Thabarani yaitu: Ahmad bin Muhammad bin

Shadaqah Al Baghdadi menceritakan kepada kami, Ibrahim bin

Abdullah bin Khalid Al Mashishi menceritakan kepada kami, Hajjaj

bin Muhammad menceritakan kepada kami, Abu Ghassan Muhammad

bin Mutharif bin Sqli- menceritakan kepada kami dari Atha bin

Yasar, dari Abdullah bin Amr, dari Nabi SAW, lalu dikemukakan

haditsnya.

Ibnu Asakir meriwayatkan dari jalur Urwatr bin Ruwaim, dia

berkata, "Anas bin Malik menceritakan kepadaku dari Rasulullatt

SAW,' talu dia menyebutkan menyerupai hadits Ibnu Amr yang

pertarna, dengan tarrrbahan.

Al Baihaqi juga meriwayatkan serupa itu dalam Al Asma'wa
Ash-Shifot dari jalur lainnya" dari Urwah bin Ruwaim, dari Jabir bin

AMullab dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda"" lalu dia

menyebutkannya

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih, dan Al
Baihaqi dalarn Asy-Slu'aD meriwayatkan dari beberapa jalur, dari

Ibnu Abbas, mengenai firman-Nyq i1?,r,95{ni (dan siesuigguhnya

telah Kami muliakan anak-atak Adam), dia berkatq *Kalni

menjadikan mereka makan dengan tangan mereka, sedangkan

makhluk-makhluk lainnya dengan mulut mereka."

Al Hakim dalam At-TwiHt dan Ad-Dailami meriwayatkan dari

Jabir bin Abdullah, dia berkara: Rasulullah SAW bersabda, iitSir
gy\ur ;i\t 1xt*ul iaan adatah makan dengan i ori-j oi [t anganfl.r3o

. "o Saya belnm menemukannya, sementara dalam Asy-Slamail karya At-Tinxlidzi
disebutkan, "Rasulullah SAW matan dengan tiga jari, dan menjilatnya.'

Dinilai shahih oleh Al Albani dalamAl Mukhtashr (86).
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-*, Ai+'a-J :#U,r,rG'iL Vlt ii
,i GV;5@ {=j 't;:Lt;{i Ai'?i,'i5-4iA
tiaof @ n"t 311;,tJj *{i a # # +*
r"t ?* c4 :s;g Aycil -"$ * ii&i

4L iuj'b "$n -aftJ {ii GD w 3,i?1

{ i +6,ur rYg Jb 6i;:$ 4 @ ry t*"
€r'JiLAi)i)*4ob L;6"631
a- "t @ >t*g $ y6fi1; aH$ 65Tii ;:'d,.

$#wi4{;v:w5{3'675 11

*Qngatlah) suatu hari (yang di hafi itu) Kami panggil tiap umat

dengan pemirupinnya; dan barangsiapa yang diberikan kitab

amalannya di tangan kanannya maka rnereha ini akan membaca

kitabnya itu, dan mseko tidak dianiaya sedikit pun.

Dan barangsiaytayang buta (hatinya) di dunia ini, niscaya di
akhirat (nanti) dia akan lebih bura (pula) dan lebih tersesat dari

jalan (yang benar).

Dan sesungguhnya mereka hampir merulhgkan kamu dari apa

yang telah Kamiwahyukan kepadamu, agar kamu"membuatyang

lain secara bohong terhadap Kami; dan halau sudah begitu tentulah
' mereka mengambil kamu jadi sahabatyang setia
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Dan kalau Kami tidah mcmperkuat (hati)mu, niscaya kamu hampir-

hampir condong sedikit kepada mereka Kalau teriadi demikian,

benar-benarlah Kami afon rasafun kepadhmu (siksaan) berlipat

ganda di dunia ini dan begitu (pult siksaan) berlipat ganda sesudah

mati, dan huu tidak akan mendapat seorang penolong pun '

terhadq KamL

Dan sesungguhnya benar-benar tnereha hampir membuatmu

gelisah di negeri Mahkth) untuh'mengusirmu daripadanya, dan

halau terjadi dernikion, niscaya sqeninggalntu mereka tidak tinggal

melainhan sebentar sajo (Kanimenetapkan yang demikian)

sebagai suttu hetctqan terhadap rosul-rasul Kamiyang Kami utns

-sebelun hontu, don tidah akot hontu dapafi perubahan bagi

. hctetqan Kud ita . u (Qs. At Israa' l17l: 7l'77)

Firman-Nyq ?*y, $t ib Vft i;- (JlngattahJ suatu hari

[yang di hori ituJ l<ani panggil tiq amat dengan pemimpinnya). Az'
Zaiaj berkata, "Maksudnya adalah Hari Kiamat." Kalmat ini berada

pada posisi nastwb karena mengandung makna tiY ?ijtilingatlah
suatu hari yaog Kami panggl). Ini dibaca juga dengan hunrf yaa'

dalam benttrk bitta' tilfa'il. Dibaca juga sPJi, dalarn bentuk bina' lil
maful. Huruf baa' pada 'Eibberfirngsi menyambungkan, seperti

ungkapan ',:12:"y.'tliil (aku hremanggiLmu dengan namanru). Bisa juga

dengan kata yang dibuang, yang berperan sebagai haal

(keterangan kondisi), perkimannya, Kami memanggil tiap-tiap umat

dalarn keadaan bersama pemimpinnya Mereka dipanggil sementara

pemimpin -rryk bersama merckq seperti ungkapan *yq 6:
(menunggang Grsama pasukannya).

Pemaknaan yang pertama lebih tepat.

Secara etimologi, i61t artinya nabi atau pendahulu yang

diikuti dalam hal agama atau kitab.
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Para mufassir berbeda pendapat mengenai penetapan i61i,
yang manusia dipanggil dengannya

Ibnu Abbas, Al Hasan, Qatadah, dan Adh-Dhahhak

mengatakan bahwa itu adalatr kitab (catatan) setiap orang yang

mengandrurg catatan amalnya. Setiap orang dipanggil dengan kitab
catatan amalnya. Ini dikuatkan oleh firman-Nya, 4*r',t$.:jj j|fii
(Adapun orangyang diberikan hitabnya). (Qs.Al Insyrqaaq [8a]: 7)

Ibnu Zaid mengatalcan bahwa i6Ii ini adalah kitab yang

ditunmkan kepada mepia lalu ahli Taurai dipanggrl dengan Taurat,

ahli kdil dipanggrl dengan Injil, d"n ahli Al Qur'an dipanggll dengan

Al Qur'an. Lalu dikatakan, "Wahai ahli Taurat. Wahai ahli I4iil.
Watrai ahli Al Qur'an."

Mujahid dan Qatadah mengatakan bahwa #6\adalatr nabi
mereka. Dikatakan, 'Datanglah wahai para pengilart Ibrahim.

Datanglah wahai para pengikut Musa Datanglatr wahai para pengikut

Isa. Datanglah wahai para pengilut Muhammad." Demikian juga yang

dikatakan oleh Az-Zayaj.

Ali bin Abi Thalib RA berkata, "Maksud i6)r di sini adalatr

pemimpin masa mereka Jadi, manusiapada setiap'z"aman dipanggit
dengan pemimpin mereka, yang mereka patuhi perintatrnya dan

mereka tinggalkan larangannya."

Al Hasap dan Abu Al Aliyah mengatakan batrwa maksud

ey- adalah amal mereka. Dikatakan 
-misalnya-, "Dimanakah

para mujahid? Dimanakan orang-orang yang bersabar? Dimanakah
orang-orang yang berpuasa? Dimanakah orang-orang yang shalat?

Dan lainnya."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Hurairah, serta

dikatakan oleh Abu Ubaidah, bahrla maksud 'p.rsbadalah pencetus

madzab merek4 maka dikatakan 
-misalnya-, "Mana para pengikut

sang 'alim fulan bin firlan?u Pendapat ini jauh dari mengena.
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Muhammad bin Ka'b mengatakan bahwa i.-badalah :C.W\

(ibu-ibu mereka), dengan anggapan bahwa i6l addah bentuk jamak

dari flf (ibu), seperti halnya Lll a* Ue. Pemaknaan ini sangat jauh

dari mengena

Pendapat lain menyebutkan batrwa i6)t adalah segala budi

pekerti yang menarnpal<kan kebaikan pada manusia, seperti ilmu,

kesantunan, dan keberanian, atau kebunrkan. Jadi, yang mengajak

kepada perbuatan-perbuatan itu adatah budi pekerti yang batin, YmB

bagaikan pemimpin. Demikian pemahaan yatrg disebutkan oleh Ar-

Razi dalam Tafsir-tya-

4r1, E+ 'A) # (dan borangsiapa yang diberipan kitab

arnalannya di tangan tranamya) di antara umat-umat yang dipanggil

itu. Dikhususkannya penyebutan kanan'sebagai pemuliaan dan kabar

gembira. $iU Qrraka mereka ini) mengisyaratkan kepada 0.
berdasarkan maknanya

Suatu pendapat menyebutkan batrwa alasan.bentuk jamak pada

kata penunjuk ini adalah karena mereka sama-sama pada kondisi

terhormat. Atau mengindikasik4n bahwa pembacaan mereka pada

kitab catatan amal mereka dilalokan secara bersama-sama dan tidak

sendiri-sendiri. 'Ai+ 6t{A @kan membaca kitabrrya itu) yang

diberikan kepada mereka. gi lr;:LB-{i @an mereka tidak dianiaya

sedifit pun), yilrni tidak dikurangi sedikit pun dari pahala mereka

walaupun hanya sebesar atom. Atau ini sebagai ungkapan tentang

sesuatu yang sangat kecil.

Di sini tidak disebutkan ashhabul syimal (mereka yang diberi

kitab amalannya di tangan kirinya) secara jelas, akan tetapi Allah

SWT menyebutkan apa yang menunjukkan kondisi buruk mereka,

i3 n* e 6( i3 (dan barangsiapa yang buta fhatinyal di dunia

ini), yatni barangsiapa di antara mereka dipanggil sewaktu di dunia

dalam keadaan buta.
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An-Naisaburi berkata, "Tidak ada porbedaan pendapat, bahwa
maksud.'kebutaan' ini adalah buta hati. Adapun firman-Nya, A fr
$l {+{i (niscaya .di a*tirat tnantil dia akan tebih buta [putafl,
kemungkinan maksudnya adalah brta pengtihatan, seperti pada
nrman-Nya, q#; i,{S i6-6F1$J6@&1 e:.i{!r 15_ rf$
(dan Kami akan menghimputtkatarya pada Hari Kiamat dalam
kcadaon buta. Berkatalah diq Ya Tuhanku mengapa Engkau
menghimpunkan aht dalam kcadaon buta, padarwr aht dahulwrya
seorang yang melilut?) (Qs. Thaahaa l20l: 124-l2S). Di sini

tambahan siksaan" Tapi kemungkinan juga maksudnya
adalah buta hati.n

suatu pendapat menyebutkan maksud i;--fi ini adalah amalan
aleirat, bahwa terhadap amalan akhfuat dia akan lebih buta lagi. Atau,
terhadap urusan akhirat dia akan lebih buta lagi.

Pendapat lain menyeb'tkan bahwa maksudnya adalatr,
barangsiapa buta terhadap nitmat-nitmat yang telah Allah
anugemhkan kepadanya sewaktu di dunia, maka dia akan lebih buta
lagi terhadap nikmat-nikmat akhirat.

, Pendapat lain menyeb,tkan bahwa 6aknanya ddalatr,
barangsiapa buta sewaktu di dunia, yang di sana dapat diterima tobat,
maka di akhirat kelak, yang tidak ada lagi toba! dia akan lebih buta.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksudnya adalah,
barangsiapa sewakttr di duuia buta terhadap hujjah-hujiah Allah, maka
di akhirat dia akan lebih buta.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa firman-Nya, -rlf, a rt
;lA 1n*caya di affiirat [nantiJ dia akan tebih buta [putaD adalatr
af al tafdhil (relativelkata kerja komparatif dan superlatif), yakni lebih
buta. Ini berdasarkan anggapan bahwa maksudnya dia adalah orang' 
yang'buta hati, karena hal itu tyakni lebih butal tidak digunakan untuk
yang buta mata (buta penglihatan mata).
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Al Khalil dan Sibawaih berkata, "Diciptakan setara dengan

tangan dan kaki, maka tidak dikatakan iwl g (betapa butanya dia),

sebagaimana tidak dikatakan 6rCJ r; (betapa tangannya dia)."

A1 Akhfasy berkata, *Tidak dikatakan demikian karena lebih

dari sekadar huruf."

Al Farra menuturkan dari sebagran orang Arab, bahwa dia

mendengarnya mengatakan fP 5?16 @etapa hitamnya rambutnya).

Pembatrasan detaitnya dapat ditemukan dalam ilniu nahwu.

Abu Bakar, HamzaboAl Kisa'i, dan Khataf membacanya .r!i'f,
dengan imalahpada kedua tempatrya.

Abu i{mr, Ya'qub, dan yang lain membacanya tanpa itnalah-

Abu Ubaid, ymg pertama dengan imalah, sedang'kan yang

kedua tanpa imalah.
./ z ltlz

U 
'jt\; (dan lebih tersesat dari ialan [yang benarJ)

maksudnya adalalU ini lebih tersesat daripada yang but4 karena dia

tidak menemukan jalan menuju hidayatr. Beda dengan orang butq

karena ada kalanya mendapat petunjuk.

Setelah Allah SWT menyebuttan bagiaqbagian nikmat yang

dianugeralrkan kepada manusia pada ayat-ayat yang lalu, Allatr pun

'menyinggung tentang peringatan, agar tidak tepedaya oleh godaan,

A$yGi 
"itt 

,f ,1\tt'-;i \i'A o[ (dan sesungguhnva mereka

hampir memalingkan lcamu dari apa yang telah Kami wahyukan

lrepadamu). bt ai sini adalah mukhaffafah min ats'tsaqilah [yang

diringankan dari yang berat; yakni dari ir!], ism-nyadhamir sya'nyarug

dibuang. Huruf laam-tya adalah yang membedakannya dengan cl!

penafi. Maknanya yaitu, sesungguhnya mereka hampir mengelabuimu

dalam keadaan berpaling.

Asal makna a4ir lyut oi a*i i(Hl adalah 3(r1li (ujian;

cobaan). Contohnya: i..6lilr 'gUt oa (n**g emas menguji emas),

i
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kemudian digunakan pada semua yang menghilangkan "kotoran" dari

sesuatu, dari arahnya. Hal ini, karenamemberikan kepada mereka apa

yang mereka minta berarti me,lryelisihi ketetapan Al Qur'an dan

mengada-ada terhadap Allah SWT, dengan mengganti janji dengan

ancaman dan sebagainya, 4;1yGj o,il * (dari apa yang telah

Kami wahytkan kepadamu) ymg benrpa perintah, larangan, ja,qii dan

ancaman.

';;31L1, isjlt lagu knn numbuat yang lain secara bohong
terlwdap Kami) maksudnya adalnh, agar kamu mengada-ada terhadap

I(ami selain apa yang Kami urahyukan kepadamq sesuai dengan yang

diminta oraug-orang l<afir Qurai$y kepadamu.

n+ 3;g$ $E <a*, kalou sudah begitu tentulah mereka

mengambil kamu jadi sahaba Wrg setia) maksudnya adalah, jika
karru mengikuti kehendak mer€ka, maka mereka pasti al€n
meqiadikanmu sebagai teman setiamereka Kata "kJwlil" diarnbil dari
il4Jt (teman dekaQ.

56r'.,3 ol *lS @on katau Korli tidak memperkuat ftatiJmu)
pada kebenaran dan melindrmgimu dari menyepakati merek4 '$$n

^A 
'rg (niscaya kamu hadr-horrpir condong kepada mereka),

y@ niscaya benar-benar kamu hampir cendenrng kepada mereka.
L/lt [yakni dari 'trLA artiq,a condong sedikit. Oleh karena itu,
Allah mengatakan i,4 ($, 6eaiHt} Namun karena Nabi SAW
dilindungi, malia mencegah beliau dari mendekati kecondongan

terhadap mereka" apalagr melryepakati mereka. Ini menunjukkan
bahwaNabi SAW tidak ingin memenuhi keinginan mereka. Demikian
makna yang disebutkan oleh Al Qusyairi dan lainnya.

Pendapat lain menyebrrkan bahwa adalah,
sesungguhnya mereka hampir memberitatrukan tentangmu, bahwa

kamu condong kepada perkafiaan mereka. Lalu perbuatan mereka
dinisbatkan kepadanya sebagai kiasan dan ungkapan "disayangkan,,
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sebagaimana ungkapan seseorang ',:rt & 'ort (kau hampir

membunuh dirimu), yakni hampir saja orang-orang membunuhmu

karena perbuatanmu. Demikian makna yang dikemukakan oleh A1

Matrdawi.

Allah SWT kemudian memberikan ancaman yang keras terkait

hal itu, 911-Jf ,4 rifi .14 6G;:J $y Qralau teriadi demikian,

benar-benarlah Kami akan rasalwn lcepadamu [siksaanJ berlipat

ganda di dunia ini dan begitu [pula siksaanJ berlipat ganda sesudah

mati),yakni, jika engkau condong kepada mereka. Yaittl seperti yang

diadzabkan terhadap orang-oftIng selainmu yang melalnrkan perbuatan

itu dengan adznlb yang dilipatgandakan di dunia dan di akhirat.

Maknanya: adrab yang berlipat ganda di dalam kehidupan di dunia

dan adz-ab yang berlipat ganda sesudatr mati. Yaknir r.iiuei, lulo

maushuf-nya dihilangkan dan digantikan dengan sifat, serta di-

idlwfah-l<an.

Demikian ini karena kesalahan pembesar balasannya besar,

sebagaimana firman Allah swT, 'ig i$,"fu qt- i 'Al U-
fu 4ta:3iq ,':,A(Hai istri-istri Nabi, siapa-siapa diantaramu

yang mengerjakanr perbuatan kcii yang /q)ata, niscaya akan

dilipatgandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat). (Qs. Al

Abzaab [33]:30).

r,nl.lr '.* (pelipatgandaan sesuatu) adalah dua kalinya

sesuatu. Terkadang iwaUiitdl berarti t *rrlt (bagian), seperti firman-

Nya, .i+ $l- {U^nS-**ing mendapat [sitrsaanJ yong berlipat

ganda). (Qs. Al A'raaf [7]: 38), yakni bagian siksaan.

fu-Razi berkata, "Kesimpulannya adalah, sesungguhnya jika

engkau menerima bisikan syetan di hatimu dan menetapkan

kecenderunganmu, maka engkau berhak mendapat pelipatgandaan

adzrrb terhadapmu di dtrnia dan di aktrirat. iscaya adzabmu itu dua kali

adzab orang musyrik di dunia dan dua kali adzabnya di akhirat."
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6; U" ;i 4{ i <*" komu tidak atcan mendapat seorang
penolong pun terhodap Kami) yang dapat menolongmu sehingga

mencegbh adzab ihr darimu.

An-Naisaburi berkata "Ketauhilah, fitrah tidak
menunjukkan jatuh ke dalamnyq dan ancaman terhadap kemaksiatan

tidak menunjuldon pemberlakukannya Jadi, ayat ini tidak bisa
dij adikan sebagai pencemaran terhadap keterpeliharaannya beliau."

6il"l t;'U oE @*, seswrggulmya benar-benar mereka

lampir membuatmu gelisal). Penjelasan tentang ini seperti per{elasan

tentang ayat, if,i 4 l;'e o[ (don sesungguhnya mereka hampir
memalingkan kamu). Makzudnya adalalq sesungguhnya perihalnya
adalab mereka hampir me,mbuatuu gelisah di negeri Makkah untuk
mengeluarkanmu darinya, akan tetapi hal itu terjadi padamu dari
mereka. Akan tetapi Allah mencegah mercka terhadap beliau hingga

beliau hijrah dengan perintah Tuhannya setelah beliau sempat ada

keinginan untuk itu.

i4 $ 6if+ <,jS- $ $y (don katau terjadi demikian,
niscaya sepeninggalmu mereka tidak tinggal melainkan sebentar saja)
dr-'athf-Y,an kepada 6brfr (benu-betar merelca hampir
membuatmu gelisah). Makzudnyra, setelah mengeluarkanmu, mereka
tidak akan tinggal las di sana kecuali sebentar, kemudian mereka
semua dtadab hingga ke akar-akarnya

Atha bin Abi Rabah ,fri,dengan tasydid pada
huruf baa'.Dibaca jugn ,;til,dengan nostwb karena pengaruh ri1,

dengan anggapan dr-'athf-kankepada- liU tt$ (dan sesungguhnya
mereka hampir),dan bukan kepada thobo saja.

Nafi, Ibnu Katslr, Abu Bakar, dan Abu Amr membacanya
',!7b dan maknanya 3Gi (setelahmu).

Ibnu Amir, Hafsh, Hamzah, dan Al Kisa'i membacanya Ai;V,
maknanya j aga'lilit (setelahrru).
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Ibnu Al Anbari berkata, * iiii maknanya 'Ofi'al

(menyelisihimu)."

Abu Hatim memilih qira'ah yang kedua, berdasarkan firman-

Nyu, 11 )i5 31+ e.iL, 3;85 G (orang-orang vans

ditinggallwn [tidak ihtt berperangJ itu, merasa gembira dengan

tinggalnya mereka di belatrang Rasulullah): (Qs. At-Taubah [9]: 8l).

Di antara yang menunjukkan bahwa Of bermakna 'rii adatah

ungkapan penYair berilart ini:

tb;'#*frata;. r5K;aV)C.;st'i;
,,Rumah-rumah pun meniadi teriaga setelah kctiadaannya, seakan-

alran telah dihamparftan pelepah pohon htrma di antara merefta

sebagai olas."

69ii n 43 (j7tr i3 i '{j,' '1xa*i menetapkan vang

demikian) sebagai suatu ketetapan terhadap rasul'rasul Kami yang

Kami utus sebelum tramu). Lafazh 'iiJ" pada posisi nashab sebagai

mashdar,yalari l$ hr ir- (effan menetapkan ketetapan)'

Al Farra berkata, *Maksudnya adalatr d:"lf 3t 'i #
(mereka &adzab sebagaimana ketetapan terhadap rasul-rasul

Kami uhs). Lalu ketika hhafidzh-nya [yatari hwut kaafl 
1

berlakulah .fi'|."

Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya adalah,

ketetapan Kami adalah ketetapan terhadap rasul-rasul yang Kami utus'

Az-Zanaj berkata, "Alldr berkata'sesungguhnya ketetapan ini

berlaku pada rasul-rasul yang Kami utus sebelummu kepada mereka,

bahwa bila mereka mengusir nabi mereka dari tengah-tengah mereka,

atau membunuhnyq maka diturunkanl ah adzab kepada mereka. "

$;1 qi-413 (dan tidok apnn pamu dapati perubahan bagi

tretetapai Kami itu) maksudnya adalah, apa yang telah Allah tetapkan

sebagai kebiasaan, maka tidak ada seorang pun yang dapat

'- lt..t
Oj4&r-

yang

gugur,
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merubaturyq dan tidak akan ad^ seorang pun yang mampu
merubatrnya

Ibnu Abi SyaibalU IbnuAl Mundzir,Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu
Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas,.mengenai finnan-Nya, il'Eb {6 irL rj'33 {ingotlahl sudtt lwi [y@S di turi ituJ Kami
porrggtl tiap umat dengut pemimpiwrya), dia berkata, "Maksudnya
adalah pemimpin petunjuk dan pe,mimpin kesesatan.')

Ibnu Abi Hatino, Ibnu tv{ardawaih, dan Al Khathib dalam

Tuiffirnya meriwayatkan dari Anas, ayat ini, dia berkata,

'lVIaksudnya adalah nabi mercka."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan seperti itu dari
Mujahid.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai ayat ini,
dia berkata, "Ivlaksudnya adalah dengan kitab caratan amal perbuatan

m€t€ka."

Ibnu lvlardawaih meriwayafikan dari Ali, mengenai ayat"ini, dia
berkata, "Setiap kaum akan dipanggil dengan Imam z:rradn mereka,

kitab Tuhan mereka dan sunah nabi mereka"

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan dia menilainya hasan, N
Baz'za\ Ibnu Abi Hatino, Ibnu Hibban, Al llakim, dan dia menilainya
sluhih, serta Ibnu Mardalryaih, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW,

firman-Nya,'p'j1; *fi 3L Vft ;;- QlnsattahJ suatu hari

[yang di hari W Kani por$l tiq wnat dengon pemimpinnya),

beliau bersabdq 6L,; l$ 9,.1 e'! W 4 Uq #5';r:bl ,*U
*;.'utr:?. tgt 44t;g-,W i:ibLs rl;,!b'Wr ,'Lj'.fi.'
& ,yi'J4it:A ,i;,5'n+*-,F .ti Jui trr,f, t*. vil'#i ,ij;t:j
,{'T tt* & o,rl;b * e ti'$r-; V.: it*5 },&it $fi .,:6'Ji

'jri .r& gtr r idfil ,rii 'l i nr, if ,:ojii'apt t6j *s 'oilr-:
,:b lb & h3'Bt'ry,ir p*,t ,:J1rt .eFti,i\i ,:ojtrj"#Y (satah
seorang rnerelca dipanggil, lalu diberikon kitabnya dengan tangan
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lranannya, lalu dipaniangkan tubuhnya 60 hasta dan diputihkan

wajahnya, sementara disematkan di kepalanya mahlcota dari intan

yang berkilauan. Lalu dia bertolak kcpada kowan-l<awannya, mereka

pun melihafirya dari kciauhan maka mereftn berftata, 
'"Ya Allah,

anugerahilah kami dengan orang ini don berkahilah lcami rnelalui

orang ini.,, Hingga dia mendatangi mereka lalu berkata,

"Bergembiralah tralian masing'masing orang dari kalian adalah

seperti ini.,, Adapun or(mg kafrr, mala waialmya dihitamlan,

sementara tubuhnya dipaniangkan 60 tasta seperti tubuh Adam, dan

disematlran mahkota padanrya, kBmudian ftnt'an-ftawannya

melihawa, maka mereka berkata, 'Kami berlin&ng kcpada Allah

dari lceburukan orang ini. Ya Allah, iangarlah engkau datangkan

orang ini lcepada kami: Dia lalu mendatangi mereka, makg merefta

berl<ata, ,,Ya Allah, hinakanlah diau Dia kcmudian berkata, "setnoga

Allah menjauhkan kalian koeta sesungguhrrya setiap orang dari

lralian adalah seperti ini.').

Setelah mengeluarkan riwayat tersebu! y'JBazzat berkata, "Ini

tidak diriwayatkan kecuali dari jalur ini."

Ibnu Abi Hatim dan Abu Arv-syaikh dalam Al 'Azhamah

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nyu e$ ,i 6(i3
fi @"" barangsiapayang buta tlatinyal di dmia ini), dia berkatq

"Barangsiapa di dunia buta terhadap kekuasaan-Ku pada penciptaan

langit, bumi, gunung-gunung,lau! manusi4 binatang, dan sebagainya,

'fi-Tngcaya dia) terhadap apa yang aktr sebutkan 'r:+gi ,2 (di aphirat

fnanti)yang belum pernah dia lihat, # 3i1i siA latan lebih buta

[pulal dan lebih tersesat dori jalan [yang benmJ), yakni lebih jauh

lagi dari hujjah."

Al Firyabi dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur

Ikrimah, darinYa, menYeruPai ini.
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Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan darinya,
dia berkata, "Barangsiapa buta terhadap kekuasaan Allah di dunia,
maka dia akan buta di akhirat."

Ibnu Ishaq, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawaih juga

meriwayatkan darinya, dia berkata, "sesungguhnya Umayyah bin
Khahe Abu Jahal bin Hisyam, dan sejumlah orang Quraisy
mendatangi Rasulullah SAW, lalu berkata, 'Kemarilalr" talu usaplatr
tuhan-tuhan l@mi, nanti kami ,ken rrasuk ke dalam agarnamu
bersamarnu'. sementara ifiL Rasulu[ah sAw sangat berat berpisatr
dengan kaumnya dan menginginkan keislaman mereka, sehingga
beliau pun sempat tenelrtulU maka Allah me,lurrunkan ayat, ti,(+ ob
,,(,j"ii (dan sesunggutmya mereka honpir memalingkan kamu)
hirggq $-j,lpenolong))'

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan seperti itu dari jalur AI
Kalbi, dari Yadzan, dari Jabir bin AbdullaL

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa,id bin
Jubair, dia berkat4 "Ketika Rasulullah SAW mengulap Hajar Aswad,
mereka berkata, 'Kami tidak akan membiarkanmu mengusapnya
hingga engkau mengusap tuhan-tuhan karni'. Rasulullah SAW lalu
bersabda, W ,h lr[.hs txi'j'rtb t1 (Apa yang akan menimpaht
jika afu melakukawtya, dan Allah mengetalui kcbalikaruya dorifu?)
Allah kemudian menurunkan ayeu. ,$ -fr ;rA o[ @""
s e sungguhnya mer eka lampir menalingkot kamu)."r3 |

Ibnu Abi Hatim juga meriurayatkan serupa itu dari Ibnu
Syihab.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Jubair bin Nufafu, bahwa
orang-orang Quraisy mendatangi Nabi SAW lalu berkat4 kepada
beliau, "Jika benar engkau diufus kepada lemi, maka usirlah orang-

t3t Mursal.
Ibnu Jarir (15/88). Dalam sanadnya terdapat Ya,qub Al eummi.
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orang rendahan yang mengikutimu dan para maula mereka, niscaya

kami akan menjadi sahabat-sahabatmu." Beliau pun condong kepada

mereka, maka Allah mewahyukan kepada beliau, ii$i tiL oy
(dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu).

Ibnu Abi Hatim an dari Muhammad bin Ka'b Al

Qaraztri, dia berkata: Allah menurunkan ayat, iisi $y fit; (Demi

bintang kctil@ terbenam). (Qs. An-Najm [53]: 1) Rasululla]r SAW lalu

membacakan ayat ini kepada mereka, t;fS dl"l;-:;t (Maka apakah

patut lramu [hai orang-orang musyrikJ menganggap Lata dan Uzza).

(Qs. An-Najm [53]: 19). Syetan kemudian membisikkan kepadany4

"Itu adalah gharaniq'yang luhur, ymB syafaat mereka pasti bisa

diharapkan." Nabi SAW lalu membaca sisa surah ini dan beliau prur

bersujud. Allah kemudian menuunkan ayat, t$( ,.i ini4;j t;,rb o[
'4\-Gt (dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu

dari apa yang telah Kami walryukan kepadamu). Namun masih samar,

sehingga Allah menunrnkan ayat, 6g { ;4'1; ffr uyip u.t173\i13
,# @o" Kami tidak mengutus sebelum kamu'seorang rasul pun dan

tidak [pulal seorang nabi, melainkan apabila dia mempunyai sesuatt)

treinginan). (Qs. At Haii [22]: 52).t32

Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

bahwa orang-orang Tsaqif berkata kepada Nabi SAW, uBerilah kami
tangguh setatrun hingga tuhan-ttrhan kami diberi hadiah. Setelah kami

menerima apa yang dihadiahkan kepada tuhan-tuhan itu, kami akan

menyimpannyq lalu kami masuk Islam dan kami hancurkan tuhan-

tuhan itu." Beliau pun ingin memberi tanggntr kepada merek4 maka

turunlah ayat, ilfij \i'A o[ @"" sesungguhnya mereka hampir
memalingkan kamu).r33

r32 Maudhu'.
Disebutkan oleh Al Albaqi. Dia telah membuat bahasan ldrusus tentang hal ini

dalaq risalah yang berjudul Nashb Al Majaniq li nasf Qishshah Al Gharaniq.
t33 Dha'y.
Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir (15/88). Dalam sanadnya banyak perawi yang tidak
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Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, mengenai firman-Nya, ,.7&
gitlJj( J:+; 'elifi gstksaanJ berlipat ganda di dunia ini dan begrtu

[pula silrsaanJ berlipat ganda sesudoh mati), dia berkata, "Maksudnya

adalah berlipat ganda dariadzab drmiadan akhirat."

Al Baihaqi meriwayatkan dari Al Hasan, mengenai ayat ini,
dia berkata, "Makzudnya adalah adzab kubur."

Dia juga meriwayatkan sqerti itu dari Atha

Ibnu Abi Hatim meriwayafikan dari Sa'id bin Jubair, dia

berkata, "Orang-orang musyrik berkafia kepada Nabi SAW, 'Para nabi

dahulu tinggal di Syam, lalu mengapa engkau di Madinah?' Beliau

pun ingn berangkat, maka Allah menurunkan ayat, *4 6b
,S*i ; 6$tfr (dan sesmggulurya benry-benor mereka hampir

membuatmu gelisah di negeri MaruhD
lbnrt larir meriwayatkan dari seorang Hadhrami, batrwa telatr

sampai kepada dari sebagian orang Yahudi.... Lalu dia

menyebutkannya menyenrpai itu

Ibnu Abi Hatim, Al Baihaqi dalam Ad-Dala'il, dan Ibnu

Asakir daii AMurrahman bin Ghanam, bahwa orang-orang Yahudi

mendatangi Nabi SAW lalu berkatq "Jika engkau seorang nabi, maka

yang benar adalah di Syam, karena Syam adalah negeri mahsyar

(penghimpunan) dan negeri para nabi.'Nabi SAW pun membenarkan

perkataan mereka, maka beliau memilih rmttrk foe,rnerangi Tabuk dan

tidak menginginlon kecuali Syam.

Saat sampai di Tabuk, Allah me,nurunkan sejumlatr ayat dari

snralr Al Israa' setelah hampir surah selesai, 6Gt5V'(+ oL:@an

sesungguhnya benar-beno mereka lumpir membuatmu gelisah)
t./ -hirggq *g @erubahan). Allah lalu memerintahkannya kembali ke

dikenal.
t3a Dha'i1
Demikianlatr perkataan Ibnu Kasir dalam TSsir-nya (3/53).
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Madinah, c,;i;t Wt 'OtUj W) '!W 44 (di sanalah hidupmu, di

sanalah rnatimu, dan dari sanalah engkau akan dibangkitkan). Jibril

pun berkata kepada beliau, "Mohonlatr kepada Tuhanmu, karena

setiap nabi mempunyai safu permohonan." Beliau lalu berkat a, G:;lt $

fiLf irf (Apa yang engkau perintahkan kepadah,t untuk alat mo:hon?)

Jibril berkata, 6itr ni,$;13 g4 & ;-.F; 7rv'Jt-i) Ei {.,,i;
fi (1(" (dan katakanlah, "Ya Tuhanht, masukhcanlah aht secara

masuk yang benar dan kcluarlcanlah [pulal aht secara kcluar yang

benar, dan berikanlah kepadafu dori sisi Engkau kehtasaan yang

menolong). (Qs.Al Israa' [17]: S0).

Semua ayat tersebut dittrunkan kepada beliau ketika beliau

kembali dari Tabuk.l3s

Ibnu Katsir berkata "sanadnya perlu dicermati lebih jauh, dan

yang benar yaitu, hadiis ini tidak sluhih, karena Nabi SAW tiaat
memerangi Tabuk karena perkataan orang Yahudi, tapi beliau

memeranginya karena melaksanakan firman Allah Td'ala, 6-$W
,G,Ut6;#IrQterangilah orang-orang trafir yang di seHtar kamu

,rzl. (Qs. At-Taubah [9]: 123). Beliau memeranginya juga sebagai

tindak balasan atas terbunuhnya para satrabatnya di Mu'tah."

Abdtnaz.zaq,Ibnu Jarir,Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-Nya, V'U o$

d'if ; 6ir5 (dan sesungguhnya benar-benar mei:reka hampir

membuatmu gelisah di negeri [MakJrahJ, dia berkata, "Orang-orang

Makkah ingin mengeluarkan Nabi SAW dari Makkah, dan mereka

telah melalerkan itu, maka Allah menghancurkan mereka saat Perang

Badar, tidak berapa lama setelah itu. Demikianlatr Sunnatullatr

t35 Dha'i1
Dikeluarkan oleh Al Baihaqi dilam Dala'il An-Nubnvwah (5/254\ dari jalur

Yunus bin Bukair, dari Al Hamid bin Bahram, dari Syahr bin Hausyab, dari
Abdurratrman bin Ghanaln... Kemudian dia menyebutkannya. Ini adalah silsilah
yang dha'if.
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terhadap para rasul, jika diperlalarkan demikian oleh kaumnya maka

yeperti demikian.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nya, 4 SleL 6j4J $ (dan tratau terjadi
demikian, niscaya sepeninggalmu mereka tidak tinggal melainkan
sebentar saja), dia loerkata, "Maksud 'sebeNfar' adalah diadz.abnya

mereka saat Peiang Badar. Itulah waktu sebelrtar tinggalnya mereka

setelah itr."

t (&ifi,ai i(*,fii * {t.#1 9}3ii!3i A
6 {;; Jl'iLJ -* i€ii,fii A @'i;r 5( #

ffir*@
@6,i,

'bgfri *, 6[:*;9-65 65 *S S
# e "A; u.r$ Fs -ti{G, 1s; p

U$i$e,\h$,$Jb'ili,i, b ,..

erl

,#r g:v si|,#s 6.t, @ 6;.16fr, lr: t;-
3:r,A; St @ {r;W{rt q4g6 e_v'&
';,C gl',r\fi nlir:; i,(jyfii;Jbfi 6i

6ttJt|#iii{;"*rgti;;*+
3LS@,rg-

,f <ixi$

" Dirikanlah shalat dofi sesudah rrrttahafi teryelincir sampai gelap
malam dan (dirikanlah pula shalat) Subalr- Sawtgguhnya shalat
Subuh itu disaksikan (oleh nalaikot). Dan pada sebagian malam
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hari shalat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan

bagimu; mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat

yang terpujl Dan katakanlahr'Ya Tuhanku, masukkanlah aku

secdra masuk yang benu dan keluarkanlah (pula) aku secara

keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari siii Engkau

kekuasaan yang menolong'. Dan katakanlah,'Yang benar telah

datang dan yang batil tebh lenyap'. Sesungguhnya yang batil itu
adalah sesuatu yang pariti lenyap. Dan Kami turunkan dari Al

Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang

yang beriman dan Al Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-

orang yang zhalim selain kerugian. Dan apabila Kami berikan

kesenangan kepada manwia niscaya berpalinglah dia: dan

membelakang dengan sikap yang sombong; dan apabila dia ditimpa

kesusah;an niscaya dia berputtu asa Katakanlahr'Tiap-tiap orang

berbuat menurut keadaannya masing-masing'. Maka Tuhanmu

lebih mengetahai siapayang lebih benar jolannyo. Dan mereka

bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah , 'Roh itu termasuh

urusan Tuhanhu, dan tidaklah hanu diberipengetahuan melainkan

sedihit' . " (Qs. Al Israa' [17]: 78-85)

Setelatr Allah SWT menyebutkan tentang ketuhanan,

pembangkitan kembali, dan pembalasan, disusul dengan menyebutkan

ketaatan yang paling mulia, yaitu shalat, u23Ji {ji- 'rian A
(dirilranlah shalat dari sesudah matahari tergelinci). Para mufassir

telah sepakat bahwa ayat ini mengenai shalat-shalat fardhu.

Para ulama berbeda pendapat mengenai 3jfur yang disebutkan

dalam ayat ini, sehingga meqiadi dua pendapat:

Pertama, itu adalah tergelincirnya matatrari dari tengah langit.

Demikian perkataan IJmar, Ibnu Umar, Abu Hurairatr, Abu Barzatr,

Ibnu Abbas, Al Hasan, Asy-Sya'bi, Atha, Mujahid, Qatadatu Adh-
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Dhahhak, dan Abu Ja'far Al Baqir. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu

Jarir.

Kedua, itu adalah terbenamnya matahari. Demikian perkataan

Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'b, dan riwayat dari Ibnu Abbas.

Al Fana berkata, *u-il$r Oji aAaan dari sejak tergelincirnya

matahari hiogga terbe,nam."

Al Azhari be*ata,'Makna O5ilbr dahm perkataan orang Arab

adalah iJrfr @ergeser). Oleh karcna itu, bila matahari telah bergeser

dari pertengahan hari, disebut i3,ri. S"ar"gt* bila Grbenarn disebut

i3,t'r, k*"* pada kedtra kondisi itu matahari telah bergeser."

Lebih jautr dia be*at4 'Me,nunrtku itu adalah bergesernya

matahari dari pertengahan siang sehingga mgnjadi tanda unhrk semua

shalat yang lima"

Maknanya yaitq dirikanlah shalat dari sejak bergesernya

matatrari. ,fi, ,i:, 6L (to p"i Setq malan). Jadi, termasuk di
dalamnya Zhuhur, Ashar, dan dua shalat pada malam hari, yaitu dua

Isya (Maghrib dan Isya').

Allah lalu berfirmao, # i(35 @ot [dirikanlah pula shalaJ
Subuh). Itulah lima shalat

Abu llbaid berkata, "u,lllt Uji aaaf* terbenarnnya matahari.

7t7'i<lt-yakni artinyamarahari terbenam."

Dengan t€rsebut, Quthrub menyenandungkan
'ungkapan berikut ini:

arj"sit ,-?'3, ,G"';i ir;, t,:,a

"Ini tempat berdirinya ke&u kaki Rabahyang menginjak, hingga

terbenanrrya matohmi."

Ltj. adalahsalah satu sebutan matabari, seperti wazonflrr; dan

irli.
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Contoh lainnya adalah ucapan Dzu Ar-Rumah berikut ini:

*Ul:'lrfr$lu, Vir" ,1:trrl OUi.)A d;
"Lampu-lampu riaoruon dipandu oleh bintang-bintang, dan tidakpula

oleh matahari yang terbenam."

,fii tartinya berhimpunnya kegelapan

Al Farra dan Az-Zanaj berkat4 "Dikatakan ,!.{t|# d* 'r*l
jilr apabila malam tiba dengan kegelapannya."

' 
Abu Ubaid berkata, "'6itadalah hitamnya malam."

Qais bin Ar-Ruqayyat berkata,

6:\tr'rist 6at, Gli Sllr t";"oy

"sesungguhnya malam ini telah gelap, sementara kegelisahan dan

kctiadaan kannil36 telah mereda."

Pendapat lain menyebutkan bahwa $i t artinya

terbenamnya lembayung.

Asal maknanya dari ir)flJr (aliran), dikatakan L.# apabila

mengalir.

Al Farra menuturkan, 'f,.lJr ',i* daxt ?y ,.1;ifr pif a* ,:dbl

,it d*',r* ,rj'iil dan'$|.

Batasan ini adalah, iji ,", JL (to*poi getap malam),

dijadikan landasan oleh orang yang menyatakan bahwa shalat Zhuhw

waktunya dari sejak tergelincirnya matahari hingga terbenamnya

matatrari. Demikian yang diriwayatkan daxi Al Auza'i dan Abu

Hanifah, serta dibolehkan oleh Malik dan Asy-Syaf i dalam kondisi

darutat.

Tentang waktu-wakhr shala! telatr disebutkan dalam hadits-

hadits shahih mutawatir dari Rasutullah SAW, maka keglobalan ayat

136 Maksu.{nya adalah kondisi tidak dapat tidur.

a

$
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ini harus diartikan dengan keterangan As-Sunnah. Oleh karena itu,

kami tidak berpanjang lebar menyinggungnya.

Firman-Nya , j;Jfr'bt:,J33 (dan [dirikanlah pula shalatJ Subuh).

Mans hub -ny " 
ttfj adalah karena di-' athf-lTaskepada :$i$i, y akn frl

fl, ofi, (dan dirikanlah pula shalat Subuh). Demikianlah perkataan

Al Farra.

Sementara lfi" Az-7anaj dan orang-orang Bashrah mengatakan

bahwa manshub-nya itu adalah karena sebagai anjuran, yakni 'rrlt!

f,, oG (maka hendaklah kdmu mendirikan shalat Subuh).

' Para mufassir mengatakan bahwa maksud -injii- tt-j adalah

shalat Subuh.

Az-Zanaj berkata, *Di sini terkandung faedah besar yang

menunjukkan bahwa shalat tidak tejadi kecuali dengan qira'ah
(bacaan), sampai-sarnpai shalat disebut 3Tj 6acaan1."

Banyak hadits stnhih yang mentrqiul&an tidak sahnya shalat

kecuali dengan membaca Faatifuatal Kitab.r37

Ada juga riwayat yang menunjukkan wajibnya Al Faatihatr

pada setiap rukaat" dan saya telah mengulasnya dengan baik dalart

beberapa karangan saya

Allah SWT lalu menyebutkan alasan itu dengan firman-Nya, 3;
('^# 6(;:rtl(t($ @esungguhnya shalat Subuh itu disaksikan [oleh
malailatJ), yakni malaikat malam dan malaikat siang, sebagaimana

disebutkan dahm hadits slwhih.r3s Demikian juga perkataan jumhur

mufassir.

;1 4.i$ .5; i{i;; $, A (don pada sebagian malam hari
shalat tahajudtah kamu seiagai suatu ibadah tambahan bagimu). it,

t37 Muttafaq'alaih.
IIR. Al Bukhari (756) dan Muslim (1D95) dari hadits Ubadah.
r38 shahih.
Al Bukari (4717) aari naaie Abu Hurairatr.
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di sini menr4iukkan sebagian, dan manshub-rya sebagai zharf adalah

karer.nfi'l yngdisembunyikan, yakni y.'tAqi, Pr'r.9. p O*Urrrfuf,
pada sebagian malam hari, lalu shalat talraiiudlah kamu saat rtu).

Dhamir maj rur -nya kembali kepada 0Tl l.

Adapun pendapat yang menyebutkan manshub-nya adalah

karena sebagai anjuran yang perkiraannya adalah P, 'Cq '$tb

(hendaknya engkau pada sebagian malam), maka ini sangat jauh dari

mengena.

3*$r diambil dari kara ihir(tidak tidur; tidur).

Abu Ubaidah dan Ibnu Al A'rabi berkata, "Ini termastrk kata
yang mempnnyai arti berlawanan, karena dikatakan 'h1, -o, V""g
artinya y:1t iS (elaki itu tidur), dan dikatakan 1ii apabil a fi (tidak

tidur; begadang). Di antara yang menggunakaotya dengan arti
begadang adalah rrngkalran prqryair berikut ini:

'ri ,*,. iilt"'c.Jr Srli ,* ,hl: c,,fi tl
"Ingatlah, ketika dia datory penduduk Mitta sedang wospada (tidak

. tidur), dulrai kirotya anganrya terhadap Mina kcmbali."

Di antara yang menggunakan dengan arti tidur adalatr

ungkapan penyair lainnya,

!;3 Jt,Jilt 

"\Uqt
i;.L bvSt, tlrt"tl

"Ingatlalt, f"tn kmtmengetukkami, orang-orang sedqng tidur, maka

engkau pm ti&r pada bagian-bagian yang baik."

Al Azhari berkata, "Asal makna ihllt adalah tidur pada

malam hari. Tapi ada bentuk,flir untuk dihindari, contohnya fB Aa"
'eF, yakni, jauhilah dosa dan kesalahan. Jadi,th4tlil adalah orang

yang menjautri tidur malam, lalu dia shalat pdda malam hari."

Diriwayatkan juga dari Al Azhari, dia berkata, *iil4illt adalah

orang yang bangun dari tidur menuju shalat."
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Demikian yang dituturkan oleh dl Wahidi darinya.

Jadi, 38..{31 dibatasi dengan bangun dari tidur. Demikian juga

yang dikatakan oleh Mujahi4 Al Qamah, dan Al Aswad, mereka

berkata, "Tahajjud setelah tidur.'

Al-Laits berkata, "Tahaiiud apabilabuqg* untuk shalat."

JiI'all. (sebagai suatu ibadatt tambahan bagtmu). Makna i4r'Xr

secara etimologi adalatr'tambahan terhadap asalnya, maka maknanya

adalatr, shalat tahajjud itu bagi Nabi SAW sebagai tambahan terhadap

yang wajib. Walaupun perintah melaksanakan shalat tahajjud

ztrahirnya mengnjulkan wajib, namun kaiena dinyatakan sebagai

tambahan, maka memalingkannya dari perintatr wajib.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksud iii6r ai sini adalatr'

shalat itu sebagai kewajiban tambahan terhadap yang fardhu bagi Nabi

SAW. Narrun pendapat ini tertolak karena ada pernyataan lafazh ''^lti.

Pendapat lain menyebutkan bahwa dulunya shalat malam

htrkumnya wajib bagi Nabi sAw, namun kewajiban ini lalu dihapus

dan menjadi sunatr.

Itulah pemaknaannya yang terdapat dalam hadits yang

menyebutkan batrwa shalat tahaijud itu wajib bagi beliau, namun

sunah bagi umatnya.

Al Wahidi mengatakan bahwa shalat malam adalatr tambatran

bagi Nabi SAW untuk meninggikan derajatnya, bukan untuk

menghapus dosa, karena beliau telah diampuni dosanya yang telah

lalu dan yang akan datang. Sedangkan bagi kita itu bukan tambahan

karena banyak dosa-dosa kit4 jadi bagi kita tahajjud itu sebagai

tebusan dosa-dosa.

Selanjutnya dia berkata, "Demikian pendapat semua mufassir."

Kesimpulannya, khithobpada ayat ini, walaupun khusus untuk

Nabi SAW, sebagaimana bunyi redaksi,',it!i ,i (diritranlah shalat),
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rulmun perintah ini berlaku rmtuk beliau dan umatnya. Jadi, syariat ini
bersifat umum, termasuk juga anjuran untuk shalat malam karena

berlaku unhrk semua umat. Kemudian pernyataan batrwa tahajjud itu
sebagai tambahan, ini menunjul<kan bahwa tahajjud itu tidak wajib.
Jadi, tahajjud pada malam hari diaqiurkan dan disyariatkan bagi setiap

mukallaf.

Allah SWT lalu menjaqiikan kepadanya pelaksanaan yang

fardhu dan yang gunnah, (r#11t6; ll,: ltt;-o1gfi (mudah-mudahan

Tuhanmu mengorgkat kanu kc tempat yang terprar). Telatr karni
sebutkan di beb€rapa tr-puq bahwa 6j fuuaan-mudahan) dalarn
perkataan Allah artinya pasti terjadi. Manshub-nya l7(i adalatr karena

sebagai zhorl dengan disembrmyikannya fi'|, atau karena tercakup
oleh '.liiir yang bermakna iirili lpenairian). Bisa jug a maruhub-nya itu
karena sebagai lnal (kerterrrrrgzr- kondisi), yakni membangkitkanmu
dalaur keadaan memprmyai kedudukan yang terpuji. Makna

"kedudulen yang terpuji" )raitu kedudukan itu dipuji oleh setiap yang
mengetahuinya

Ada perbedaan pendapat tentang penetapan kedudukan ini:

Perttno, kedudukan terpuji itu adalah kedudukan yang
diduduki oleh Nabi SAW grma memintakan syafaat pada Hari Kiamat
untuk manusia, agar Allah SWT meringankan mereka dari apa yang
tengah mereka alami. Pendapat ini dikuatkan oleh dalil-dalil shahih
dalarn menafsirkan ayat ini, dikemukakan oleh Ibnu Jarir dan

mayoritas ahli tahilil

Al Wahidi berkata, "Kesamaan pendapat para mufassir adalatr,

kedudukan terpuji itu adalah kedudukan syafaat."

Kedua, kedudukan terpuji itu adalah diberikannyapanji pujian
kepada Nabi SAW pada tlari Kiarnat. Bisa dikatakan bahwa pendapat

ini tidak menafikan pendapat pertama, karena tidak ada
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kontradiksi antara mendudukan posisi syafaat dengan memegang panji

pujian.

Ketiga,kedudukan terpuji itu adalatr Allah SWT mendudukkan

Muhammad SAW bersama-Nya di atas Kursi-Nya. Demikian yang

diceritakan oleh Ibnu Jarir dali sejumlah ahli ilmu, termasuk Mujahid.

Mengenai ini ada haditsnya.

An-Naqqasy menuturkan dari Abu Daud As-Sijistani, dia

berkata, "Barangsiapa mengingkari pembicaraan ini, maka menurut

kami dia tertuduh, selama para ulama membicarakan pembicaraan

ini."

Ibnu Abdil Bar berkat4 *Mujahid, salatr seorang pemuka

tal$vil, memiliki dua pendapat yang ditinggalkan oleh para ulama.

Salah satunya ini, dan yang kedua adalah penalwilannya tentang

firman-Nya"?)(W gf @ ':.,;€ Xi||i (waiah-waiah [orang-orang
muhninJ pada lwri itu berseri-seri. Kepada Tuhannyalah mereka

melihat). (Qs. Al Qiyaamah pil;22-23). Dia mengatakan bahwa

maknanya yaitu menantikan pahalq dan bukannya dari ]!r3r (melihat).

Pendapat ini tidak menafikan pendapat yang pertama, karena

kemungkinannya Allah SWT menetapkan ini dan memberikan hak

pemberian syafaat."

Keempat, kedudukan terpuji itu adalatr muflak pada setiap

kedudukan yang mendatangkan pujian dari segala bentuk kemuliaan.

Demikian yang disebutkan oleh pengararlg Al Kasysyaf dan orang-

orang yang mengikuti penafsirannya. Pandangan ini disanggatr, batrwa

hadits-hadits shahih yang menetapkan tentang kedudukan terpuji ini
adalalr hadits-hadits muta'watir, maka perlu berpedoman dengannya.

Sementara pada ayat ini tidak ada keumuman lafazh, sehingga layak

dikatakan bahwa penyimpulannya berdasarkan keumuman lafazh dan

bukan berdasarkan kel*fiususan sebab.
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Malma pendapatnya 'yaitu, "mutlak pada setiap yang

mendatangkan pujian " yang umum pada setiap yang demikian, akan

tetapi dia mengrrngkapkan yang umum dengan lafazh mutlak,

sebagaimana disebutkan olehnya mengenai penyembelihan sapi

betinq karena itulah dia katakan ihr di sini.

Pendapat lain me,lryebutkan bahwa maksudnya adalatr syafaat,

salah sahr cakupannya, yaittr lafazh al maqaam (kedudukan)'

Perbedaan antara al tumun al badali dengan al 'umum asy-

ryumuli telah cukup jelas, maka kita tidak memperpanjang

bahasannya

}U c.* ,# ,ri-e ic,f {J # S; <a"" katatcantah' "Ya

Tuhanht, ,rrasrr**oAan afu secara masuk yang benar dan

kcfuarkanlah tptlal dht secoa kchnr yang benar.'). Jumhur

membacanya ,ri-€',fi M g4'fi., aeryzr- dhammah pada masing-

masing hunrf zlfirz-nya

Al Hasan, Abu Al Aliyalu dan Nashr bin Ashim membacanya

denganfatlwhpada kedua hunrf zilrz-nya. Keduanya adalatr mashdar

yang bermakna ir;ili d^ 'At?li. Yetg-idhafah-ao, kepada elrllt
(benar) nntuk mubaligluh, t"p"tti halnya ungkapan ;i''&, yakri

dengan cara masuk yang layak disebut masuk dan tidak tampak

sesuatu pun yang tidak disukai.

Al Wahidi berkate "Peng-idhafah-an keduanya kepada i,illtt
sebagai pujian bagi kedganya, dan segala sesuattr yangdr-idhafah'kan

kepada 0lllt adalah pujian'

' Para mufassir berbeda peadapat mengenai makna aydt ini:

suatu pendapat menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan ketika

diperintahkannya hijrah. Maksudnya adalah mastrk Madinah dan

keluar dari Mal*ah. Pemaknaan ini dipilih oleh Ibnu Jarir.
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Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya adalah,

matikanlah aku dengan kematian yang benar, dan bangkitkanlah aku

pada Hari Kiamat dengan pembangkitan yang benar.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya adalah,

masukkanlah aku kepada apa yang Engkau perintahkan, dan

keluarkanlah aku dari apa yang Engkau larang.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya adalah,

memasukftan ke tempat yang aman dan mengeluarkan dari kalangan

kaum musyrik. Ini senada dengan pendapat pertama.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksudnya adalatr,

dimasulil<annya kemuliaan dan dikeluarkannya pertolongan.

Pendapat lain menyebutkan banwa maknanya adalah,

masul&anlah aku ke dalarn kubur ketika mati dengan cara masuk yang

benar, dan keluarkanlah aku darinya ketika dibangkitkan dengan cara

keluar yang benar.

Pendapat lain menyebutlcan batrwa maknanya adalatr,

masukkanlah alan dengan cara masuk yang benar kemanapun Engkau

memasukkan aku, dan keluarkanlah aku dengan cara keluar yang

benar.

Pendapat lain menyebutkan bahwa ayat ini bersifat umum

mencakup segala urusian, jadi ini adalah doa. Maknanya yaitu, ya

Tuhanku, baikftanlah cara mastrkku dalam segala urusan dan cara

keluarku darinya.

f^; W {fr q j ,VS (dan berikantah kepadatu dari sisi

Englrau lceh,msaan yang menolong) maksudnya adalatr hujjah yang

nyata dan kokoh, ymg dengannya Engkau menolongku terhadap

semua yang menyelisihiku.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksudnya adalatr,

jadikanlah bagiku dari sisi-Mu kekuasaan dan kemuliaan yang kuat.
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Seolatr-olah Nabi SAW tahu bahwa beliau tidak memiliki kekuatan

dalan perkara ini kecuali dengan pertolongan, maka beliau pun

memohon kekuasaan yang menolong. Demikianlatr perkataan Al
Hasan dan Qatadatr, serta dipilih oleh Ibnu Jarir.

Ibnu Katsir berkata, *Ini lebih raiih, karena memang harus ada

kekuatan yang menyertai kebelraran untuk menghadapi pihak yang

memusuhinya. Oleh karena ittt A[ah berfirman, gi{|lcgtlbf.ifr
'++i3,\ *.t#6j3i:t!L,,ir3t'rit 6#1; 4Si1# fffr
u-3i\ ';9!n :ii; fr ,g; e$l'{:t (Sesungguhnya Kami tetah

mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa buWi'bubi yang nyata

dan telah. Kami finunkan bersana mereka Al Kitab dan neraca

[kcadilanJ sqpaya manusia dapat melaksanakan kcadilary. Dan Kami

ciptakan besi yang padonya terdqat kchtatan yang hebat dan

berbagai manfaot bagi ntotusia, [strpcya mereka mempergunakan

besi ituJ dan WCya Allah mengetahui siapa yang menolong

[agamaJ-Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dililwfirya).

(Qs. Al Hadiid ls7l: 2s).

Disebutkan dalam hadits, |ri\. L:, t ri 96i1Jt LF ht 'tt,

(Sesunggulurya Allah metrcegah dengan kchtasaan apa yang tidak

dicegah dengan Al Qtr'ut).r3e Maksudnya adalah mencegah

perbuatan keji dan dosq yang kebanyakan manusia tidak tercegah

dengan Al Qur'an. Sungguh, ini mengandung ancauran yang tegas dan

dan inilah realitasnya

M 6:i '6i iq ,S; <a"" kankantah "Yang benar teloh

datang dan yang batil telah tenyq.). Maksud 'e;X A sini adalatr

Islam. Ada juga yang mengatakan Al Qur'an. Ada juga yang

mengatakan jihad. Tidak ada halangan untuk mengartikan ayat ini

dengan semua itu dan dengan pengertian haq lainnya. Sedangkan

maksud JliJi ai sini adalah syirik. Ada juga yang mengatakan syetan.

l3e Saya belum menemukannya dalam referensi-referensi yang ada pada saya.
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Memang tidak jauh kemungkinannya untuk mengartikannya dengan

segdla yang merupakan kebalikan daxi al haq tanpa membedakan

kebatilan yang sahr dengan kebatitan lainnya. Makna ,$j adalah

hilang dan lenyap, contohnyu #, 'Olli) yang artinya lenyapnya

nyawa.

6$ i( Jtfn iry(sesungghrrya yang batil itu adalah sesuatu

yang pasti lenyap) maksudnya adalab sesungguhnya perihal yang

batit adalah hilang dan tidak tetap, sedangkan yang haq tetap'

'r235-A35b';C A(5i'vyti3 (dan Kami turunkan dari Al

Qur'an suatu yang menjadi perurwar dan rahmat bagi orang-orang

yang beriman). Jumh,r membacanya 'lji3, dengan huruf nuun. Abu

Amr membrlcanya dengan nkhfif (tatpa tasydid). Sedangkan Mujahid

membacanya dengan hurufyaa'dan dengan takhfif (tarrya tasydid).htt

diriwayatkan juga oleh Al Mamazi dari Hafsh.

i1; di sini menunjukkan pennulaan, dan bisa juga unhrk

menerangkan jenis.

Ada juga yang mengatakan unhrk menunjukkan sebagian,

narnun diingkari oleh sebagian mufassir, karena.konsekuensinya yaitu,

sebagiannya tidak mengandung penawar.

Ibnu Athiyyah menyanggabnyq bahwa maksud pembagian ini

adalah penurunannYa

Para ulama berbeda pendapat mengenai maknanya sebagai

penawar:

Pefiarna,Al Qur'an sebagai penyembuh penyakit akal de'lrgan

menghilangkah kejahilan darinya, melenyapkan keraguan, dan

menyingkapkan penuhrp dari hat-hal yang menunjukkan kepada Allah

SWT.

Kedua, At Qur'an adalah penyembuh penyakit-penyakil lahir

dengan cara ruqyah, ta'ctvutudz, dan sebagainya. Tidak ada halangan
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untuk mengartikan 4i:, detgankedua pengertian ini, yang merupakan

benfuk keumuman kiasan atau benhrk pengertian musytarak Q<ata,

yang mempunyai lebih dari satu arti) kepada makna tertentu.

Allah SWT lalu menyebutkan bahwa Al Qur'an juga sebagai

ratrmat bagi orang-orang beriman, karena mengandung ilmu-iLnu
yang bermanfaat, yang mencakup kemasalahatan agama dan dunia.

Dengan membacanya dan mengbayatinya, akan mendatangkan pahala

besar yang menyebabkan rahmat Allah SWT, ampruran-Nya, dan

keridhaan-Nya Ayat ini senada dengan firman Allah SWT, 3 3
,# ;* rr'i| &6y, a6j4i-{ <,-f;*qS iiw; a.it
(Ifutakanlala 'Al Qtr'on itu doloh petunjuk dan penowm [baSt
orang4rang yang berhnonJ. Dan orang-orong yang tidak beriman
pada telinga mereka da swtbatort sedong Al Qur'an itu srntu
kcgelapanbagi mereka). (Qs. Fushshitat [41]: zt4).

Setelah Altah SWT menyebutkan manfaat yang dikandung Al
Qur'an bagi orang-orang beriman, Allah menyebutkan bahwa di
dalamnya terdapat mudharat bagi selain mereka, 6tl$iryyfili'+i-{,
(dan Al Qrr'an itu tidaflah mettqnbah kepada orang-orang yang
zhalim selain kcrugior).lvlaksudnya, Al Qur'an itu selunrhnya atau
sebagiannya tidaklah menambah bag orang-orang ztralim yang

mendustakan sebagai pengganti pembenaraq selain keraguan dan
kegalauan, sebagai pengganti keyakinan dan ketenteraman.

6tl { (selain kcrugian) maksudnya adalah &)[i
ftebinasaan), karena mendengarkan Al Qur'an akan membuat mereka

marah dan dengki, setrta mendorong mereka lebih banyak melakukan
kebunrkan dengan penuh pembangkangan dan keras kepala Saat

itulah mereka binasa.

Pendapat lain menyebutkan bahwa 3tAt adalah kekurangan,

seperti firman-Nyu )$2 JLGI i+ig, (matra dengan surah itu
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bertambah ketcafiran mereko, disonping lceftafirannya [yang telah

adal. (Qs. At-Taubah [9]: 125).

A[ah SWT lalu memperingatkan tentang sebagian tabiat

tercela pada manusia oilif $ ffi (l$ (dan apabila Kami berilan

lresenangan trcpada mamuia) makzudnya adalah kepada jenis ini yang

berupa nikmat-nikmat yang semestinya disyukuri, seperti kesehatan

dan kekayakaan. 6;1(niscaya berpalinglah dia) dari bersyukur dan

berdzikir kepada-Nya .XA-q (dot membelakang dengan sikap yang

sombong). khr urtioy" menjauh, dtn baa'di sini sebagai kata bantu

muta'ad(i tyalari kata ini muta'addi dengan kata banhr baal atau

sebagai penyerta. Kalirnat ini sebagai penegas keberpalingannya,

karena berpaling dari sesuatu adalah dengan memalingkan wajahnya,

yakni dengan sisi wajahnya, sedangkan berpaling dengan sisi artinya

memalingkannya sehingga me,mbelakanginya. Tidak jauh

kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan berbding di sini adalah

berpaling dari doa yang pemah dipanjatkannya dengan sepbnuh hati

ketika turun marabahaya yang mengancamnya, dan yang dimaksud

dengan "membelakang dengan {L:ap sombong" yakni

menyombongkan diri dan enggan me,menuhi hak-hak nihnat.

Ibnu Amir dalam riwayat

membacanya "rr, 
seperti t ri, yaittr

hamzah.

Hamzah membaoanya giS,dengan imalah pada keduafathah-

nya dan disepakati oleh Al Kisa'i.

Syu'bah dan As-Susi hanyapada httnlf, lwmzah.

Ulama lainnya membacanya dengan fathah pada keduanya.

3i)\ ii 6[ (d"" apabila dia ditirnpa kesusahan) yang berupa

penyakit atau kemiskinan,t4i:, ';r((niscaya dia berputus asa) dengan

sangat terhadap rahmat Allah. Maknanya adalah, bila dia memperoleh

keduniaan dan mencapai maksud yang diiharapkan, maka dia lupa

Ibnu Dzalanan dan Abu Ja'far

dengan membelakangkan huruf
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akan yang disembahnya, narnun bila dia luput dari itu, maka dia
diliputi oleh kedukaan keputusasaan. Kedua sifat ini sangat buruk dan
tercela.

Apa yang terkandrmg dalam ayat ini tidak menafikan apa yang
terkandung dalam firman Allah Ta'ala, ,pn #3 ,X f,i i3 t:sS,

(Tetapi apabila dia ditimp malapetaka maka dia banyak berdoa).
(Qs. Fushshilat [41]: 5l)

Itu merupakan sifat sebagian mereka, selain yang disebutkan
pada ayat ini.

Bisa juga dikatalen bahwa tidak ada kontradiksi antaia kedua

ayat ini, karena bersamaan dengan kedukaan dan keputusasaan yang
sangat bisa juga disertai dengan banyak berdoa melalui lisannya.

4gi lF trS-W 3 Gatukanlah 
uTiop-tiap orang berbuat

menurut keadaannyd masing-masing.'). Menunrt Al Farrq Eflt
adalah ,alrlr(cara).

Pendapat lain menyebutkan bahwa irlr 1aratrl.

Pendapat lain menyebutkan fuOLlr 1t"Uiug.

Pendapat lain menyebutkan i1lJr (agalxra)

Pendapat lain menyebutkan $r 1niag.

. Pendapat lain menyebutkan iijr 6rruogai), yaitu dari kata
j3r(bentuk; cara; macarn) ,

Dikatakan ,;!qa ,* li *fu ,& i*.i lanaa tidak seperti
saya dan tidak mengikuti cara saya).

jllt.rr adalah '#ri.lilir 1rr*u dan serupa). Maknanya yaitu,
setiap orang berbuat sesuai dengan bentuk pekerti yang diciptakan
padanya. Ini merupakan celaan bagi orang yang kafir dan pujian bagi
orang yang beriman.
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8 uA'; k 'F FS (maka Tuhanmu lebih mengetahui

siapa yang lebih benar jalannya), karena Dialah yang menciptakan

kalian lagi Maha Mengetahui tabiat-tabiat yang ditetapkan pada kalian

dan beragamnya cara yang kalian tempuh. Jadi, Dialah yang

membedakan antara orang beriman yang tidak berpaling dari nikmat

serta tidak berpufus asa saat tertimpa cobaan, dengan orang kafir yang

sombong terhadap nikmat dan berputus asa saat tertimpa cobaan.

Setelah Allah menyebutkan perihal manusia beserta apa yang

diterapkan padanya, Allah SWT menyebutkan pertanyaan orang-orang

kepada Rasulullah SAW tentang roh, 6fl( ,i 6;$ti (dan mereka

bertanya lrcpadamu tentang roh).

Para ulama berbeda pendapat mengenai roh yang ditanyakan

itu:

Para mufassir mengatakan bahwa roh itu adalah yang

mengahr tubuh, sekaligus meqiadi inti hidupnya.

Al Farra berkata, "Roh yang menyebabkan manusia hidup

tidak pernah Allah SWT beritahukan kepada seorang pun di antara

para makhluk-Nya, dan tidak pernah diberitahukan kepada seorang

ptrn di antara hamba-Nya. Allah berfimran, ,$ J b '&i ,i
(Katalranlah, 'Roh itu termasuk uruton Tulwnht'.). Maksudnya,

kalian tidak mengetahlinya."

Pendapat lain menyebutkan bahwa roh yang ditanyakan itu
adalah Jibril.

Ada juga yang mengatakan bahwa roh yang ditanyakan itu
adalah lsa.

Ada juga yang mengatakan batrwa roh yang ditanyakan itu
adalatr Al Qr:r'an.

Ada juga yang mengatakan bahwa roh yang ditanyakan itu
adalah salah satu malaikat pemuka para makhluk.
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Ada juga yang mengatakan bahwa roh yang ditanyakan itu
adalah makhluk yang mirip manusia.

Ada juga yang mengatakan selain itu, yang tidak perlu

dipaparkan karena tidak ada $umnya.

Pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama. Nanti

akan dikemukakan riwayat tentang sebab turunnya ayat ini dan

keterangan tentang orang-orang yang menanyakan roh kepada

Rasulullah SAW.

Kemudian yang jelas bahwapettarryaan itu tentang hakikat roh

itu sendiri, karena mengetahui hakikat sesuatu lebih utama daripada

mengetahui salah satu perihalnya.

Allah SWT lalu memerintahkan beliau agar menjawab orang-

orang yang bertanya tentang *\ o? J U'&i ,S (katakanlah, "Roll
itu termasuk urusan hthonfu'). iE sebagai-keterangan. ?li adalatr

Sblr lpertaral rrusan), dan bentuk idhafahini sebagai pengkhususan,

yakni itu termasuk jenis yang Allah sembunyikan iLnunya, yang tidak
diberitahukan kepada para hamba-Nya.

Pendapat lain menyebutkan bahwa malma i; J s(termasuk
urusan Tulwnht) adalah, termasuk watryu-Nya dan kalam-ny4 bukan

termasuk pembicaraan manusia

Ayat tersebut mengandung peringatan yang sangat tegas bagi

merekq yang mengupas perihal roh dengan dibuat-buat atau

dipaksakan unhrk menjelaskan dan menermgkaq hakikatnya. Mereka

telah berpanjang lebar mengupasnya, narnrur semrumya tidak

mendatangkan manfaat pada trusan agama dan dunia.

Sebagian ulama peneliti menyebutkan batrwa pendapat-

pendapat yang beragam mengenai roh mencapai 118 pendapat.

Lihaflah pembicaraan yang hampa tanpa arti yang tidak bermanfaat

itu, betapa mereka mengumbarny4 padahal itu mereka lakukan

setelah mengetahui bahwa Allah SWT menyembunyikan pengetahuan
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tentang itu dan tidak pernah diberitahukan kepada para nabiNya,

tidak mengizinkan mereka untuk menanyakannya dan membatras

tentang hakikatnya, apalagS umat mereka yang mengikuti mereka. Ya

Allah, sungguh aneh pendapat-pendapat yang mencapai jumlah yang

sangat banyak itu, jumlah yang tidak pernah dicapai dalam masalatr

lainnya, yang justru diizinkan oleh Allah SWT untuk diperbincangkan

dan tidak disembunyikan pengetahuannya

Allah SWT lalu menuttrp ayat ini dengan finnan-Nyu, AJU'y
,Q {f };i n (dan tidaktah komu diberi pengetahuan melainkan

sedikit), bahwa ilmu kalian yang Allah ajarkan kepada kalian sangat

sedikit bila dibanding dengan ilmu Allah SWT, walauptrn kalian

merasa telah diberi ilmu yang banyak. Bahkan ilmu para nabi

'alaihimus shalatu was salam bila dibandingkan dengan ilmu Allatr

SWT hanya laksana air laut yang menempel pada paruh burung,

sementara ilmu Allah adalah lautnya, sebagaimana disebutkan dalam

hadits tentang Musa dan Khidhir 'alahimas salam.

Diriwayatkan oleh AMurrazzaq, Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi
Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani,

Al Hakim, dan dia menilainya slultih, serti Ibnu Mardawaih dari Ibnu
Mas'ud, dia berkata, "u"73Jt tfji aaAafr terbenamnya matahari.

Apabila matahari terbenam, orang Arab mengatakan 'r..,J:'l oliis
(matahari terbenam)."

Ibnu Abi Sy.aibatr, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan daxi Ali, dia berkata, "qi ji adalah W.#
(terbenamnya)." '

Abdwrazzaq, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al
Mtrndzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, " nAi 4jl
(sesudah matahari tergelinci) adalah ,..ill.lt ltij. (sesudatr

tergelincirnya matahari). "
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AlBauar, Abu Asy-Syaikh, Ibnu Mardawaih, dan Ad-Dailami
meriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

$$ ./.LJr g$ (duluuk-nya matahari adalah tergelincirnya
matahiril.rao

As-Suyuthi menilainya dlw'if sanadnya. Hadits ini dikeluarkan
juga oleh Malik dalam Al Muwaththa', Abdulrazzaq, Al Firyabi, Ibnu
Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrurdzir, dan Ibnu Abi Hatim dari
Ibnu Umar, dari perkataannya

Abdurrazzaq meriwayatkan darinya, dia berkata" "r;ltr $j3
adalah condongnya matahari setelah pertengatran siang."

Sa'id bin Manshrn dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu
Abbas, diaberkata, *qi jiadalah d,i3 (t"rg"lincirnya)..

Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Al Mundzir darinya"
mengenai firman-Nya, ,'3l $3L$esufuh matahari tergelinci), dia
berkata, "Maksudnya adalah ketika condongnya bayangan.'

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Mas'ud dan Uqbatr bin Amr,
k**y" berkata: Rasulullah SAW bersabda, .rllJr ljU.j-b AII'iUr e ,Y i:,ir3 '* | giOril mendatangtu setelah iot"nari
tergelincir, yaitu setelah condong, lalu mengimamihu shalat
Zhuhur).ral

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Barzah Al Aslami, dia
berkata, "Rasulullah sAw shalai fruhur setelatr tergelincirnya
matahari, kemudian beliau merrbacakan ayat, ur3jl $!i r,it:li ;)
(Dirikanlah shalat doi sesudah matalwri tergelinbi)."raz

Ibnu Mardawaih meriwayatkan serupa itu dari hadits Anas.

'* Dha'tq
Dikeluarkan oleh Ad-Dailami (2893).
Al Haitsami (7/51) berkate "Diriwayatkan oleh Al Nazzan Dalam sanadnya

terdapat Umar bin Qais, perawi yang mdruk."
'"' Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir (15/93).
ra2 Dikeluarkan oleh Ibnu rarir (rslqzi.
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Riwayat yang menguatkan bahwa ttj3ur adalah tergelincir di

tengah hari salah satunya yaitu riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu

Jarir dari Jabir; dia berkata, ccr{ku mengmdang Rasululla}r SAW dan

beberapa sahabat lainnya yang aku kehendaki untuk makan di

tempatku. Kemudian mereka kelqar saat matahari tergelincir. Nabi

SAW lalu keluar, kemudian bersabd4 #S V t4! f. 6 U;;i
'r t (Keluarlah wahai Abu Bako, kuena ini adalah saat

t e r g e I inc ir ny a m: at ahar i) .r a3

Dalam sanadnya terdapat seorang lelaki yang tidak dikenal.

Namun riwayat ini dia keluarkan pula dari jalur lainnya, dali Sahl bin

Bal&ar, dari Abu Awanalr, dari Al Aswad bin Qais, dari Nabih Al
Anbari, dari Jabir, latu disebutkanmenyenrpai ihr secara marfu'.

Ath-Thabarani meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, mengenai

finnan-Nya, ,fii q* JL(granpii gelap nolon), dia berkata, "sanrpai

Isya yang terakhir."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata,

",fii q* @elap malam) adalah berpadunya malam dan

kegelapannya."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, dia berkata, '' ,fii ,{, @elap

malam) adalah tampaknya malam."

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Abu Hurairali, dia berkata,

"r.llJt Oj3 aaAan tergelincirnya matahari dari pertengahan langrt,

r"a*gk* #t'r* adalah terbenamnya matahari."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nya, jJ( it:.* (dan [dirikanlah pula shalatJ Subuh), dia berkatq

"Maksudnya adalah fbli:l:" (shalat Subuh)."

Diriwayatkan oleh en-ua, At-Tirmidzi, dan dia menilainya

shahih, An-Nasa'i, Ibnu Majalu Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi

'n' rbnu Jarir (15/93), dalam sanadnya banyak perawi yang tidak dikenal.
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Hatim, Al Hakim, dan dia menilainya shahih,Ibnu Mardawaih, dan Al'

Baihaqi dalam Asy-SYu'ab dalj Abu Hurairah, dari Nabi SAW,

mengenaifi rman-Nya,6ti56G;rti,6it;Jiiit:.*(sesungguhnva
shalat Subuh itu disaksikan [oleh malaikat), beliau bersabda, 'o:JlA

qf # gil't&ry,f1 ;Ar t<;X (Disatrsikan oleh malailcat malam dan

malailcat'siang yang'berhnnpul pada wafuu tersebut).r& Hadits ini

terdapat dala6 Ash-Stubibain dainya secara marfu', dengan latazh

,F:; iy* ,t tr1lt 'i<iy5 
;Ar dlir, 'g&s (Malaitrat matam dan

' 

mal ailrat s iang b erhtmpul pada w aWu shalat Subuh) .

Abu Htrairatr lalu berkata, 'Tika kalian matr, bacalah it633
('r# 6( Fl l'6 |'J;Jii (dan [dirikanlah pula shalatJ Subuh

Sesungguhnya slulat Subuh itu disaksikan [oteh malaikat])."r4s

Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ath-

Thabarani meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud secara mauquf, yang

menyerupai itu.

Al Hakim, At-Tir,midzi, Ibnu Jarir, Attr-Tbabarani, dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Abu Darda, dia berkata: Rasulullah

SAW membaca, $rP 6( FltS it (sesungguhnya.shalat Subuh

itu disaksikan [oteh malqiq),lalu beiiau bersabda, ;U t<$l i:r4;ls

j4fi'{<qr6t (disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang).

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai fimran-Nya,',rt'rt t (sebagai

suatu ibadah tambalwn bagimu), dia berkata" 'fMaksudnya 'adalah

khusus untuk Nabi SAW. Allah memerintatrkan beliau untuk

melaksanakan shalat rnalam, dan diwajibkan atas beliau."

tu shahih.
IIR. At-Tirmidzi (3135); Ibnu Majah (670); An-Nasa'i (1/241); Al Hakim

QU D,dinilai shahiholeh Al Albani dalam Shahih At-Tirmidzi (3/68).
ra5 Muttafaq 'alaih.
HR. Al Bukhari (4717) dan Muslim (l/450) dari hadits Abu Hurairah RA.
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Ath-Thabarani dalam Al Ausdhdan Al Brihaqi dalam Sunan-

nya meriwayatkan dari AiEflah, bahwaNabi SAW bersabda, S t)d
Pt 'rW !t:i;5 }S1t :it"' € w 

"?r.(j'dn 
trig" tul merupakan

kcwajiban atasht dot, storol, basi luliA tnitu [shalatJ witir,
bersiwak, dan stwlat ndon).t$

Ahmad, Ibnu Jarir, Ibnu Abi lldim, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan.ilari Abu Umamah, mengenai firman-Nya, iil 'ir!
(sebagai suatlt ibadd, tonbdwr baginru), dia b€rkat4 *Bagi Nabi
SAW sebagai tambahan, sedmdmobagi kaliam sebagai keutamaan."

Dalam lafazh lain disebutl@, *Scbagai tambahan itu adalah

khusus bagi.Rasulullah SAW." , 1

Diriwayatkan oleh Ahma{ At-Tirmidzi, dan dia menilainya
hasan,Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatinn, Ibnu Itfiudawaih, dan Al Baihaqi
dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, mengemai firman-Nya, oi 6
$;rli,6t 6t: ;t:; Audaturudahm Tuhanru mcngangtrot kamu kc

tempat yang terpuji), bahwa beliau ditanya ini, beliau pun

bersabda, ,;,rtt *Lef f, |j;;J ?wl, i en adotah tempat terpuji,
aht memberikan syafaat bagi wwht).ro

Diriwayatkan oleh Ahma{ Ibnu Jrir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu
Hibban, AI Hakim, dan dia menilainya shahih,serta Ibnu Mardawaih
dari Ka'b bin Malilq bahwa Rasulullah SAW UersaHa, i['arit it4 C.+r-

rl3 ti Jjtr'li.f.+'tt\y.|i ,ir17.* ;r n;$r'# ,;b ,;yl5,n t'gtt y';$t
3ijlir iriir eruli' ,Jjt if tr ip*i, Hui Kiuttat ketak monusia
dibangkitkaa lalu aht dot wratfu berada di otas anok bukit.

Itr Sangat dha'if,
Disebutkan oleh Al Ifaismi **nn Al Llajna, (BD64.), dia berl@tq

"Diriwayatkan oleh Ath-Thabrmi del*rn Al A'g.r,d/}-Dalm $anadnr terdapat Musa
bin Abdurrahman Ash-Shan'ani, seormg pemfrrsta"l

11'shahih.

HR Ahmad (Arra$; At-Tirnidzi 8l37l1, dm Al Baihaqi datam Asy-Sya'ab
(u28r).

Dmilal s hahih oleh Al Albmi ilalon As-Suwt
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Tuhmht lalu memakoikut pokaian nyau fcpodah+ lolu diberikon izin

kepafufa maka aht ptut mengatakan qW yang dikehendaki Allah

wrtuk aht katakan ltulat, tempat yong ter?t00-r48

Al Bulfiari dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu umar, dia

berkata, "sesungguhnya pada Hari Kiamat setiap umat mengikuti

nabinyq mereka berkatq 'wahai firlan, berilah syafaat. wahai fularu

berilah syafaaf. Hingga p€mintaan syafrat itu sampai kepada Nabi

SAW, maka ihr hali Allah mensangkatn),a di tempat yang terpuji."lae

Dia juga meriwayalkan darinya me,lryertrpai itu secara mafu'.

Banyak sekali riur,ayat me,lrgenai masalah ini yang terdapat dalTmAsh-

Stwbibain dan lainrya, tralnun l5gmi tidalc berparrjang le-bar

menyebutkannya Bag yang ingin mengk4iinya lebih jaulu silakan

merujtrk hadis-hadits syafaat dalam kitabkitab rujrrkrn.

Ath-Thabarani meriwayatkan mengenai firman-Nya, o1 #
6#(t6; Jl,j ;tg;-<r*raar-r ra"n*, Tuhmanu mengangkat kamu kc

tempat yang terp$i), dia bedota, "Maksudnya adalah

mendudukkannya di antara Dia dan Jibril, lalu beliau memberi syafaat

bagi umatnya. Itulah t€mpat yang terpuji i6t:r150

Ad-Dailami meriwayatkan dari Ibnru lJmar, dia berkata:

Mengenai nrman-Nva, 6r# li61 ll: gr;- 6 {# @udah-mudahan

Tultonntu mengangkat knru ke Umpat yorg terptii), Rasulullah SAW

'8 shahih.
Dikeluarkan oleh Ahmad ptasQ;Ibnu Hibban (6aa$; Al Haitsami

di dalam Al Majma' 8t5l),"Diriwaydan oleh Ahmad dan para perawinya adalah

naraffiAsh,Sftalti,h."

Dikeluar*an oleh Al Butfrad (4718) dari hadiB Ibnu Umar'
t$ Sanadnya dha'if.
Disebutkan oleh Al llaisami dalam Al Mqima' QlSl), dan dia berkatq

.Diriwayatkan oleh Aft-Thabarmi" Dalam srnedn)ra Edapat Ibau lahi'ah, peravl

y^g *ro'yUila tidak adamnaba'ah. Sernentara iUL Atha bin Dinar dikatakan tidak

pemah mendengar dari Sa'id bin Jubah."
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bersaMa *t, * ,ti \iilhi (Mentutut*ontu bersona-Nya di atas

singgasail)."r51 Sorad keduahadits ini perlu diteliti lebih jauh.

Diriwalatkan oleh Ahma4 At-Tirmidzi, dan. dia menilainya

shahih,Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrmdzir, Ath-Thabarani, Al Hakim, dan

dia menilainya. shahih, Ibnu Mardawaih, 1{bu hhr'aim, Al Baihaqi, dan

Adh-Dhiya' dalamAl Mt*htuah dari Ibnu Abbas, dia berkata: Ketika

Nabi SAW di Makkab, beliau diperintabkan berhiirab lalu Allah
ayat, 6ii ujJ;$g, & *t f-'JLf #,1$,i;

$; GC (dan katakanlah, 'Ta Tuhothi inasun*dah ahr secua
masuk yang bens dan kcluukmlah [pula] aht secoa keluq Wrg
benu dan berikanlah kcpdofu doi sisi Engkau kehnsam yong

menolong.')tsz

Diriwayatkan oleh Al tlakim, dan dia menilainya shahih, wrta
Al Bailraqi dalamAd-Dala fldari'Q*adalr, mengenai frman-Nya, jj
,#J *3 @an katakorlah 'Ya hthorh+ nasukkonlah aht\ dra

berkate *Allah mengeluarkannya dari lvlakkah dengan keluar yang

benar, dan memasulkamya ke Madinah dengan masuk yang benar."

Dia juga berkata, 'Nabiyullah SAW juga mengetahui bahwa

beliau tidak memprmyai daya utuk perkara ini kecuali dengan

kekuatan, maka beliau pun memohon keluatan dan pertolongan rmtuk

Kitabullah, hududny4 dan kewajiban-keurajibannyq serta untuk

menegakkan Kitabullab kare,na kekuasaan adalah kemuliaan dari
Allah yang dijadikan Allah di antara para hamba-Nya. Seandainya

tidak ada itu, tentu sebagian mereka akan menyerang yang lain, dan

yang kuat akan memangsa yang lemah."

t'r Dha'i7
Dikeluarkan oleh Ad-Dailmi dalen Ltusnad Al Ftdsus (3RnE), dan dia

meriwayatkannya sendirian.
r52 ganadnya shahih.
HR. Ahmad (1948/Ahmad Syakir); At-Tirmidzi (3139); dao Al llakim (38), dan

disepalcati oleh Adz-Dzahabi.
Al Hakim menilai hadits inisialrle
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' Al Khathib meriwayatkan dari Umar bin Khaththab, dia

berkata, "Demi Allalt ketika Allah mencegah dengan kekuasaan lebih

besar daripada mencegah deirgan Al Qur'an."

Al Bulfiari, Muslim, dan'lainnya meriwa5ratkan dari Ibnu

Mas'ud dia b€rkafq '\Iabi SAW memasuH lvtakkab, sementara di
sekitar Baitullah t€rdapat 360 berhala, lalu beliau memulnrlinya

dengan tongkat di tanganrya sambil berl<at4 Jy;:liy'!yi! 6:i'#ir?
6$ i( ga"s benu telah datang dan yog batil tetah lenyap.

Sesmggubtya Wrg bail itu adalal, sesttau Wrg pasti lenyap) dan

U-6 JEJI 'tti;C; fi X (Kebedan rclah daory dan yang batil
tidak akon memlot dot tidok [pula] &an mengulmgi)." (Qs. Saba'

[34]: 49).153 Mengenai hat ini masih banyak hadits-hadits lainnya

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi
HatiT meriwayatkan dari Mujahi{'menge,nai firman-Nya, qq 6i
(dq menbelakorg dengor sikap yang sornbong), dia berkata,

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrmdzir, dan Ibnru Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, \F- itfin*caya
dia berpttttts asa), dit be*ata, "Maksudnya adalah ril @erputus
asa).'

Me,ngenai firman-Nya, -ri|i i9 '{;31 giap-tiap orarq
berbtnt memrut kcadaowya masing-nosing), dia berkata,

"Maksudnya adalah di sisi masing-masinFy&"

Ilannad dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Al Hasan, dia

b€rkata, * 4;4i & yakni *, e (me,nunrt niatnya).'?

Al Butfiari, Muslim, dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu

Mas'ud, dia berkata, "Suatr ketika aku berjalan bersama Nabi SAW di
di renrntuhan sebuah rumah di Madinah saat beliau bersandar pada

r8 Mtnt$oq'alah.
In- Al Buffiari(4720) 0m Uustim 1fl140t) dari hadits lbnu Mas'ud.
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sebuah pohon kurma, sejumlah orang Yahudi lewat, sebagian mereka

mengatakan kepada sebagian lainnya, 'Tanyakan kepadanya mengenai

roh.' Sebagian lainnya berkata, 'Jangan kalian bertanya kepadanya.'

Natnun kemudian sebagian dari mereka berkatq 'Wahai Muhammad,

apa itu r.oh?' Beliau masih dalam kondisi bersandar pada batang

kurma, aku menduga saat itu sedang tunm wahyu kepada beliau lalu

friy lersabde ]J'*hJw,$ J e'6 $'&i * 6$iii
n+ Vl "Dan mereka bertarya kcpadamt tentang roh. Katakanlah,

'Roh itu ternasuk uruson fuhorfu do, fidaklah kamu diberi
pengetahuan melainkon sedikif .nlsl .

Diriwayatkan oleh Ahma{ At-Tirmidzi, dan dia menilainya

shahih, An-Nasa'i, Ibnu Al Mrmdzir, Ibnu Hibban, Abu Asy-syaikh
dalam Al 'Azhamah, Al Hakioo, dan dia menilainya shahih, Ibnu
Mardawaih, Abu Nu'aim, dan Al Baihaqi dari Ibnu Abbas, dia
berkata, "Orang-orang Quraisy berkata kepada orang-orang Yahudi,

'Berilah kami sestratu rmtuk kami hnyakan kepada orang itu'. [Yakni
Nabi SAW]. Mereka pun berkata, 'Tanyakan kepadanya tentang roh'.

Lalu ttrrunlalr ayat, 1)$G4r16 ,$r1irr'&i,9"&i * 4$L'$
# @"" rnereka bertanya kepadanu tentang roh Katakanlah,'Roh
itu termasuk urusan Tuhanh+ do, tid&lat kamu diberi pengetahrnn

melainlcan sedikif .) Orang-orang Yahrdi latu berkata" 'Kami telah

diberi ilmu yang banyak, kami telah diberi Taurat, sedangkan oftmg
yang diberi Taurat berarti telah diberi kebaikan yang banyak'. Allah
lalu menurunkan aya! il$"ro\fi;ji^r|,$ #-$"" F$ir( iS(; 4i"(+ $ 

"? 
(Katakoiata 'I(aloil sekiranya lautan menjadi

tinta untuk [menulisJ kalima-kalilnA Tulanht, sungguh habislah
lautan itu sebelum habis [ditu@ kalhna-kalimat Tulwnht, meskipun

Kami datangkan tambahan sebannk itu furula|'. (Qs. Al Katrfi [18]:
log).'rs5

tY Muttafaq'alaih,

IB.AI Bultrari (4771) dan Muslim (412152).
r55 Sanadnya shahih.
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Mengenai hal tersebut masih banyak hadits-hadits dan atsar-

atsulainnya.

4; -*, ii'4< ? ;yyC.;$ -6 it\'A$ W,#5
(e,4; 5g au|.otW i'g'{lGF %

{ r(A (i,hi}L .1 {" etS,sji eU 6 S

.rEtlW;)Je if,j@ Wd-#6(J:.tb,6r,
Lb{t..r,ii 5K {f, p &raqfi(:6A

'"K 5 LA,rift'uti';i aF ll, 6i J$63

J @W&fg{i'##,#eT{iit
lL$K3 fi\'# i tit{W c";ii: (K'i$r'ti,

$ylii:9 ii
Gi J3 igi a 6 J,iE, d U;. ii 

"K-{ 
@ d;

';rt $3ri35r${q;$,&;
@{;.,rs.

"Don sesungguhnya jilu Kani nunghendahi, niscaya Kami
lenyapkan apayang tebh Karrriwahyuhan kepadamu, dan dengan

pelenyapan itq kamu tidth akan ruendapat seorang pembeb pun

HR At-Tirmidzi (31a0); Ibnu Hibban (lll5ilihsan): dan Al Haldm Q/531), dia
menilainya shahih.

Al Albani menilaiqra shahih dalam Shahih,4s-*man.

6t is
i/.
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terhadap Kami, kecuali karcna rahmtt dari Tuhanmu
Ses ungguhnya karunia-Nya otasmu odoltL benan Katakanlah,

'Sesungguhnya jika manusia dmiin berkumpul untuk membuat
yang serupa Al Qar'an ini" niscaya mereka tidak akan dapat

membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka
. menjadi pembantu bagi sebagianyang bin'. Dan sesangguhnya

Kami telah mengulang-ubng hepodo manusio dan AI Qur'an ini
tiap-tiap rnaoarn perumparrroor, tqi fobanyahan man wia' tidah

mcnyukai hecuali mengingfuri(nya). Dan mercha berhata, 'Kami
s ehali-kali fidok percaya kepodorr.r. hingga kama memoncar han

mota air dafi broni untnk horrd" Atau hanu mempunyai sebuah

lecbun hurma dan anggtrr lolu kanu alirhan swtgai-sungai di cetah

kebunyang deras alhannyt Atau fumujafirthan langit berkeping-
keping atas kami, sebagainonafomuyang hotahan, atau kamu

datangkon Albh dan mo,hifut-ttulaikat berhodapan muka dengan

kaml Atau hamu mempwyai sebuoh turrroh dart emos, ataa kamu
naik ke langil Dan honi selcoli-hli frdah ahan numpercayai

kenaikanmu itu hingga harrra fiuunhan das kani sebaah kitab
yang kami boca'. Kotakmlah , ,Moha Suci Tuhanhu, buhanhah

aku ini hanya seotang morusiayang nunjadi tosul' ?u

(as. Al Israr' [lfl: 86-93)

Setelah Allah SWT meqielaskan bahwa tidak ada ilmu yang

diberikan kepada mereka kecuali sedikit, Allah menjelaskan bahwa
seandainya Allah menghendaki untuk mengarnbil yang sedikit itu,
tentu Allatr melakukannya. Allah pm berfirman , 'oi\'i;Sct4 ,*t
AiL-(65 (dan sesungguhnya jika Kmri menghendaki, niscaya Kami
lenyapkan apa yang telah Kami walryukan kcpadamu). Huruf laam di
sini [yang pertama] adalah partikel syara! dan "o*S sebagai

penimpal sirmpah yang menempati posisi penimpal syarat.
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Az-7anaj berkata, "Maknanya adalah, jika Kami

menghendaki, nicaya Kami menghapusnya dari hati dan dali Kitab-

Kitab, sehingga tidak ada bekasnya."

Pengrrngkapan Al Qur'an dengan menggunakan maushul

bertujuan menunjukkan kebesaran perihalnya

4L ii 4 i f <a*, dengan pelenyapan itu, kamu tidak akan

mendopat) maksudnya adalah dengan Al Qur'an itu.

igy ( li (seorang pembela pun terludap l{ami) maksudnya

adalah, karnu tidak alcan mendapatkan orang yang bertawakal kepada'

Kami dalam mencegatrnya setelah kami melenyapkan-Nya.

Pengecualian adalah dengan kalimat 4 *'r::t $t(kccuali

karena rahmat dori Tuhonmu). Jika ini merupakan kalimat

sambungan, maka maknanya adalalt kecuali Tutraomu merahmatimu,

maka Kami tidak melenyapkannya, dan bila terputus maka maknanya

yaitu, akan tetapi Allah tidak menghendaki itu sebagai rahmat dari

Tuhanrnr. Atau, akan tetapi karena rahmat dari Tuhanmu, maka Alan

membiarkan ihr, sehingga tidak lenyap.

(e ,A# <rg 
";\fi 

"tty(sesungguhnya karunia-Nya atasmu

adalah benar), Dia telah menjadikanmu sebagai seorang rasul,

menurunkan Kitab kepadamrr menjadikanmu sebagai pemimpin

manusia, memberimu kedu&kan yang terpuji, serta nikmat-nikmat

lainnya yang dianugerahkan kepadamu.

Allah talu berhujjah terhadap orang-orang musyrik dengan

mukjizat Al Qtrr'an, ,{.f$ (i ,y, lit .1 & Ut ;:'ii # 6 S
(lcatalranlah, "sesungguhnya jika manusia dan iin berhtmpul untuk

membuat yang serupa Al Qur'an ini.') yang diturunkan dari sisi

Allah, yang disifati dengan sifat-sifat luhur yang berupa

kesempumaan bahasa, keindahan susunan, dan kefasihan lafa^. {
4*, 'i:6 (niscrya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa

dengan dia).hnbentuk ungkapan jelas pada untuk posisi tersembunyi,
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dan tidak cukup dengan rmgkapan "niscaya mereka

li$ .k* dapat membuatnya" dengan dlwnir yang kembali kepada

J#l tersebut untuk menepiskan asumsi mereka batrwa Al Qur'an
mempunyai sesuatu tertentu yang menyerupainya. Juga untuk
menunjukkan bahwa marcuanrc adalah menafikan adanya sesuatu

yang menyerupai dengao sifat apa pun. IGlimat ini merupakan
penimpal kata sumpah yang dibuang sebagaimana ditunjukkan oleh
h.;r:trf laam partikel sumpah dan me,lrempati posisi penimpal syarat.

Selanjutnya Allah menjelaskan ketidakmampuan mereka untuk
menandinginya, baik masing-masing mereka dalam anian sendiri-
sendiri maupun semuanya bergabrmg rmhrk morandinginyq 6( J4

W ,4. iiii lsetatipwt sebagiut mereka meniadi pembantu bagi
sebagian ydng lain), yakni penolong dan pembela. Penimpal 9l
dibuang. Perkiraannya adalab sekaliprm sebagian mereka menjadi
pembanhr bagi sebagian laiq ilarnun mereka tidak akan dapat

membuat yang serupa dengan dia Dengan demikian, dipastikan
mereka tidak akan mamFu mendatangkan yang serupa dengan ifu
dengan cara apa pun. Teutang mu\iizat Al Qur'an, telatr dikemukakan
di awal-awal penafsiran surah Al Baqarah t€*ait ayat ini. Ayat ini
juga mengandung bantahan terhadap pedotaan orang-orang kafir, tt
$S Ji 'ffi f6 (Katou ka ni menglund*i niscaya kami dapat
membacakan yang seperti izf). (Qs. Al Anfaat [8]: 3l),. sekaligus
mendustakan mereka

Allah SWT lalu menjelaskan bahwa kendati orang-orang ka.fir
itu tidak mampu menyanggah, namun mereka tetap pada kekufiran
mereka dan tidak mau beriman, 4i tu affi 6i O 4@6fr ii,3
(dan sesungguhnya Kami telahrungulory-ulotg kcpada manusia dan
Al Qur'an ini tiap-tiap nacan penorrparruan), yalani mengulang-
ulang perkataan di dalam-Nya de,ngan berbagai perumpamaan yang

semestinya dijadikan i'tibo, yaitu berupa tanda-tanda, wejangan-
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wejangan, anjrnan, ancamao, perintah, larangan, kisah-kisatt

terdahtrlu, surgq ne,raka dan surga

(i,L f1 .r6i K & (r"pi kebanyalcan manusia tidak

meny*ai kcculi mengingkoiftrya) maksudnya adalah orang-orang

Mal&ab, karena mercka lrlrry membangkang dan mengingkari Al

Qur'an sebagai perkataan Allah setelah dikemukakannya huiiah

kepada mereka Bahkan mereka justm meminta tanda-tanda yang

tidak berhak rmtuk mereka pinta Penggunaan kalimat zhahir untuk

perihal yang samar, yakni n6 K d! Qopi kcbanyakan marutsia

tidak menyukai) adalah p€megasan serta pe{elasan, dan karena .rif
disertai dengan arti penafian, yakni tidak menerima atau tidak relq
maka b€narlah pengwualiannya berupa GiL {1 (kecuali

mengingkorifuya|.

6i <j; J$63 (dot nereka berkata, "Kami sekali-kali tidak

percaya kepadanru) matxsudnya yaitu, berkatalah paia pemuka

Ivlakkah, s€eerti Utbah bin Rabi'alL Syaibah bin Rabi'ah, Abu Su$an,

dan An-Nadhr bin Al llarits.

Mereka lalu menafkan ketidakimanan mereka dengan batas

yang diminta, mereka mengdakao, Ci|- "6fi 'q 6 'ji $ thtngga
kamu memancokmr fitota ab doi bwrri wttuh kami).

Ilamzab Al Kisa'i, dan Ashim membacanya ';i c{,dengan
taffif, seperti kau. Jk, sedaogkan yang lain membacanya dengan

tasydid. Namrm tidak ada perbedaan pada kalimat jjSli lii gau
konu alirkan smgai-nmgar), yaitu dengan tasydid.

Abu Hatim me,nyebutkan alasannya, bahwa setelah yang

pertama adatah lafazh Cfi Uitu bentuk tunggal, sedangkan setelatr

yang kedua adalah lafazh t|!{i, dan itu adalah bentuk jamak.

Pendapat ini disangealL bahwa walauptm CliaAAaU ttrnggal secara

lafazlt namun m*stdnya adalah jamah karena LH, adatau l$ir
(mata air-mata air) ymg tidak habis. Sanggahan ini pun dibantah,
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balrwa LHt adatah o6;lt';p (mata au) yang bentuk jamaknya adalatr

61g'. Mata air disebut Lrf; apabita airnya deras tanpa henti. Huruf
yaa' dr awal lafazh ini sebagai tambahan, seperti halnya yata i_fr
yang berasal dari )W'* (minum air sekaligus; sekali teguk).

'i* 3i '"K j (aau korru mempuryai sebuah kebun)

maksudnya adalah kebun yang pepohonannya menutupi tanahnya.

Maknanya yaitu, anggaplah kamu tidak mengalirkan mata air-mataur
untnk lemi, lalu kamu mengalirkannya untuhrru karena, "tA 3i6K
in\rt'# # ,#,*ftonumeqrynyai sebuah kebun hrma dan

anggur, lalu kamu alirkan sungai-sungafdengan deras, WW <at
celah kebun yang deras alirannya), yakni di tengah kebrur dengan
aliran yang banyak.

6 fS" eSt K.i3J1 Lt':' 3\ (atau kamu'jatuhkan tangit
berkcping-kcping atas konti, sebagaimona kamu yang twtakan).
Mujatrid membacanya '6LS if, a*gu" menyandarkannya kepada
'iA [yakni: atau langit jatuh], seaangfcan selain keduanya
membacanya Lt'" 1, dalem bentuk Htitlab, yakrri: atau kamu, hai
Mnhammad, menjatuhkan langit t;4t denganfathahpada huruf siin
adalah beatuk jamak !{.W.Iti qira'ahmilik Na^fi, Ibnu Amir, dan
Ashim. 'i*g:hadalah tlrir 6ntongan; bagian).

_ Ularna lainnya membacanya rt^.5. a"ogan suh)n pada huruf
siin.

Al Akhfasy berkata, "OL"g yang membacanya dengan suhtn
pada huruf sfiz berarti menganggapnya tunggal, sedangkan ofturg
yang membacanya dengan fathah berarti' menganggapnya j amak.,,

Al Mahdawi berkata, "Bisa juga berdasarkan qira'ah yang
menganggapnya sebagai bentuk jamak dlrriifd{. Bisa juga sebagai

dari sesuatu.

pakaianmu[

mashdar."

Al Jauhari berkata, *tlf,33 adalah potongan

Dikatakan Ui b ry ,*f 6eriUn aku sepotong
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Bentuk jamaknya adalah UL€ daaiis.Dikatakan bahwa Li:.53r A^
'zi:55 sebagai lafazhtungeal.'

Mawhub-nya ti{ aAaan karena sebagai haal $eterangan

kondisi), dan huruf kaaf pada aS) K l"rbogoimana kamu yang

katakan) berada pada posisi nastab sebagai sifat dari masMar yarrg

dibuang, yakni, dengan penjatuhan sebagaimana yang kamu katakan.

Dengan itu mereka me,maksudkan firman Allah SWT, ?+;ilW oL

iAi <; 65 F* # il #i$ @ika Kan i menghendaki, niscayo

I{ami benamkor mereka dt bumi atau l(ami iatuhkon kepado mereka

doi longit).(Qs. Saba' [3a]: 9).

Abu Ali berkata, "Li:,Sit,dengan suhtn, adalah sesuatu yang

dipotong, seperti sebutan';;*ltrmtuk bjjrfjn(yang ditepung)."

Bentuk isytiqaq-nya (bentuk derivasinya; kata turunan yang

terbentnk darinya) adalah sebagaimanadikatakan oleh Abu Taid,yunt
dari u:t - ir. tl, L',Ji* yang artinyaakumemotong-motong pakaian.

Az-7ana! b€rkata" "Dari 'r,illlt tiS yang artinya, alnr

menuhrpi sesratu Jadi, seakan-akan dil@takan, 'Atau kamu

meqiatuhkaonya kepada kami sebagei lempengan'."

S=t ,ib45$ fi\?* ,1 1om, kottu dotangkan Allah don

malaikat+nalaikot berhadopot muka dengan kam{). Para mufassir

berbeda pendapat mengenai -akna {j:
Qatadah dan Ibnu Jarir mengdtakan bahwa maknanya adalah

teii,l gapatiiUnuO. Pendapat ini dipilih oleh Abu Ali Al Farisi. Dia

pnn berkata, *Jika Anda mengartikannya teiil gapat dilihat), maka

jjir aaarah mashdo,sebagaimana 153r au" ii3r."
Adh-Dhahhak mengatakan bahwa maknanya adalah >rS

(pelindung)

Muqatil menyebutkan bahwa maknanya adalah t1"63 (saksi).

696 TAFSIR FATHUL QADIR

l



,, ,Yrjtrd dan Atha mengatakan bahwa itu adalah bentuk jamak

dari llirll, yakni datang berbaris-baris kabilatr demi kabilah malaikat.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya adalah 62
(aminan).

Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya adalah ilrii
(berhadap-hadapm), seperti kata'*;A dan rrlr;ir.

q'/t g 3; :fi '"K t @ryu kamu memlrunyai sebuah rumah

dwi emas) malsudnya adalah +i b (dari emas). Demikianlah lbnu

Mas'ud membacanya. Asal haknanya Ujl, @erhiasan). U?i,
artinya ffiir 1y*g dihias). fiJt U2r?jartinya saluran-saluran air.

Az-ZAyaj berkata, "Maksudnya adalah il! r lperhiasan;."

Ini berarti kembali kepada asal makna U?'jr,tapi pemaknaan

ini jauh dari mengena, sebab maknanya menjadi "atau kamu

sebuah nrmatr darl perhiasan".

;,:rl A 6i i (atau lcomu naik kc langit) maksudnya adalah

menaiki tangga-tangganya Dikatakan #t .J .:;ii artinya adalah, aku

menaiki tangga. c.Stlartinya juga demikian.

6$. Gi ;Jj @an katni sekati-kati tidak akan mempercayai

lrcnailraniu irz) matcsudnya adalah 'O$ ,hl.(erhadap keponakamu).

Inikata mashdar, seperti $zi- r#- L!a;,aan$i- \trtt- ct .

SjjX ${G!"'Jr- f{-(hingga kamu turunkan atas kami sebuah

kitab yang kami baca) yakni, hingga kamu turunkan kepada kami
sebuatr kitab dari langrt yang kami seinua dapat membacanya, yarig

membenarkanmu dan menunjukkan kenabiannru. Atau, yang dapat

dibaca oleh semua orang dari kami.

Pendapat lain menyebutkan bahwa adalah, sebuah

kitab dari Allah kepada masing-masing kami, sebagaimana firman-
Nv?,ift 6X i$- i Pl g;i k rri S (Bahkan tiap-t@ orang dari
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mereka berkchendak supcya diberikan kepadanya lembaran-lembaran

yang terbuka). (Qs. Al Muddatstsh pal: 52).

AUah SWT lalu memerintahkan Rasul-Nya SAW untuk

mengemukakan sesuatu yang lebih menakjubkan daripada perkataan

mereka dan untuk menyucikan Allah SWT dari permintaan buruk

mereka, i; 6ta$ j; $onnorrt"t, "Maha Suci Tuhanht."). hn

penyucian untuk Allah dari ketidakmampuan terhadap sesuatu.

Para ahli qira'ahMal*ah dan Syam membacany 
" ;)'Ot 3'i'6

(dia berkata, "Maha Suci Tuhanku") Nabi SAW mengatakan itu.

tA. it gif Ja @ukankah atu ini lurrya seorang manusia)

maksudnya adalab aku hanyalah seorang manusia biasa dan bukan

malaikat sehingga bisa naik ke langit.

{;3 Cy*rS menjadi rasul) yang diperintah dari Allah SWT

untuk menyampaikan kepada kalian. Apakah kalian, wahai orang-

omng yang mengajukan permintaan-permintaan itu, pernah

mendengar adanya seseorang yang mampu melakukan itu? Jika kalian

menginginkan aku memohonkan itu dari Allah SWT hingga Allatl
menampakkannya melalui tanganku, maka. bila seorang rasul

mendatangkan sebuah mu\iizat sajq itu sudah cukup, karena

tampaklah kebenarannya dan tidak perlu lagi tarnbahan yang lain. Aku

hanyalah seorang hamba yang diperintah, aku tidak kuasa untuk

memaksa Tuhanku terhadap apa yang aku perlukan dan tidak aku

bufuhkan. Jika aku harus memenuhi semua permintaan, tentu semua

yang menentang akan mengajukan pemrintaan setiap saat, dan akan

meminta bukti-bukti uohft dirinya Maha Tinggi Altah dengan

setinggi-tingginya dari perkataan orang-orang ztralim, lagi Maha Suci

dari segala pembangkangan dan segala hal yang mereka mintakan.

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibah, {bnu
Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani, A1 Hakim,

dan dia menilainya shahih,Ibnu Mardawaih, serta Al Baihaqi dalam
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Asy$!u'ab, dari Ibnu Mas'ud dia berkata, "sesungguhnya Al Qur'an
ini akan diangkafi." Lalu dikatakan kepadanya, "Bagaimana itu
diaryk4 padahat Allah telah menetapkannya di dalam hati l<ami dan

menet4kannya di dalam mushaf-mushaf?" Dia me4iawab, *Allah

b€dalan pada suafu malem, lalu tidak melewatkan sahr ayat pun di
dalam hati dan di dalam mushaf kecuali diangkat. Lalu pada pagi

harinya tidak ada sesuatu pun dari itu pada kalian. Allah Umrman,
,fi-y'{rai af| 'AS W "l; (dan sesungguturya jika l{ami
runglendaW, niscaln lfuni lenyapkan apa yang telah Kani
walryuku kepodarnD.

Diriuraydkanjuga darinya melalui jalur-j416 lrit rya156

Ibnu Adi meriwayatkan dari Abu Hurairah secara m*fu'yarrg
menyenpai itu

Muhammad bin Nashr meriwayatkan serupa itu dari Ab&llah
binAmrsecara rrrauq{.

Ad-Dailami dalam Mtunad Al Firdaus meriwayatkan serupa
itu dili lil.flu'adzbin Jabal secara mmfu'.

Diriwdydran juga oleh Ibnu Abi Hatim serta Al flakim, dan

dia menilainya shohila dari Abu Hurairah" secara mauquf yarlg
menyenryai itr"

Abu Asy-Sfikh, Ibnu lvfardawaih, dan Ad-Dailami
meriwa;ratlran s€mrya itu dari Hudzaifah bin Al yaman, secara m*fu,.

Ibnu lvludawaih meriwayatkan dari Jabir, s@ara mafu,,
menyenpai itu

'* shahihm-rqrg,
HR Al llakim (41506^), dao dia menilainya shahih serta disepakati oleh Adz-

>amAU Al Ilaitsami dalm Majma' Az-Zaya'id (7/51), dan dia be*ata,
a)iriwflJrdrm oleh Ath-Thabarani, dan para perawinya adalah para perawi lsfi-
Slulrih,kecuali S5nddad bin Ma'qal, dia perawi yarrg tsiqah},
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Ibnu Mardawaih meriwayatkan se.rupa itu dari Ibnu Abbas dan

Ibnu Umar secara marfu'.

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan daxi Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah SAW

didatangi oleh Matrmud bin Syaikhan, Nu'aiman bin Ashi, Bahri bin

Amr, dan Salam bin Msykam, lalu mereka berkata, *Wahai

Muhammad, beritahulah kami mengenai apa yang engkau bawakan

ini, apakah itu benar-benar daxi Allah, karena sesungguhnya kami

melihatnya tidak tersusun seperti susunan Taurat?' Beliau lalu

bersabda, l' + 'u 'afr Ulf e lti (Demi Allah, sesungguhnya

lralian telah mengetalrui itu balwa sesungguhrrya itu memang benar

dari sisi Allah). Mereka.lalu berkata, "Sesungguhnya kami datang

kepadamu dengan membawa seperti apa yang engkau bawa." Allah
latu menurunkan aya\ u*S Jb'.li 9G 6 j (katakanlah,

"sesungguhnya jika rnonusia dan jin berlatmpul.')t57

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan darinya, bahwa Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin

Rab'iatr, Abu Sufuan, dua lelaki dari bani Abduddar, Abu Al Bahtari

dari kalangan bani Usaid, Al Aswad bin Abdul Muththalib, Rabi'ah

bin Al Aswad, Al Walid bin Al Mughirah, Abu Jahal bin Hisyam,

Abdullah bin Abi Umayyah, Umayyah bin Khalaf, Al Ash bin Walid,

Nabih bin Al Hajjaj As-Sharri, dan Munabbih bin Al.Hajjaj As-Sahmi

berkumpul setelah terbenarnnya matatrari di depan Ka'bah, lalu

sebagian mereka berkata kepada sebagian lain, "Kirimlah utusan

kepada Muhammad. Berbicaralah dengannya dan berdebatlah

dengannya...." Lalu dikemukakan hadits panjang yang mencakup

r57 Sanadnya dh'aif.
Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir (15/106) dari jalur Yunus bin Bukair dari

Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Muhammad = maula- Zaidbn Tsabit,
dari Sa'id bin Jubair atau [aiinalL dari Ibnu Abbas.

Saya katakan: Anda melihat silsilah yang lemah, dan juga keraguan, dari Sa'id
atau dari Ilaimah?
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semua pertanyaan sulit mereka kepada beliau. Semua itu merupakan

sebab turunnya ayat, ii <j; J $6,; (dan mereka berkata, "Kami
setrali-trati tidak percaya kcpadamu.") hingga, $fi {i$ (seorang

manusia yang menj adi rasul).

Sanadnya dalam riwayat Ibnu Jarir yaitu: Abu Kuraib
menceritakan kepada kami, Yunus bin Bukair menceritakan kepada

karni, trrt*rarnmaA bin Ishaq menceritakan kepada karni, seorang

syaikh dari warga Mesir 
-yang 

datang sejak empat puluh sekian

tahurr- menceritakan kepadaku dari Ilaimah, dari Ibnu Abbas.... Dia
lalu menyebutkannya

Dalam sanadnya terdapat seorang lelaki yang tidak diketahui.

Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mtrndzir, dan Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair; mengenai firman-Nya,
{i <;} J$6; (dan mereka berkata, "Kami sekali-kati tidak percrya
kcpadamu."), dia berkata, "Diturunkan berkenaan dengan saudaranya

Ummu SalamalL yakni AMullah bin Abi Umayyah."

Ibnu Abi SyaibalU Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir
meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya, Lj$(mata at),
dia berkata, "Maksudnya adalah $S @ataair).'

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, dia berkata,

"Lfiiradalah sungai yang dialiri air dari mata air."

Ibnu'Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

finnan-Nyq'i{3it'"K ;1 (atau kamu mempunyai sebuah lcebun), dia
berkata, "Maksudnya adalah i4;r lsawatr; ladang)."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, mengenai firman-Ny a, li7{
(berkcping-tceping), dia berkata, *Maksudnya adalah @ (eryotong-
potong; berkeping-keping)."
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Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan darinya, mengenai firman-
Nya, $$ (berhadapan muka), dia berkata, ooMaksudnya adalah 13$

(terlihat jelas)."

Ibnu Jarir juga meriwayatkan darinya, mengenai firman-Nya,

#t n (dari emas), dia berkat4 "Maksudnya adalah .;i ; lOari
emas)." '

Abu Ubaid, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,
Ibnu Abi Hatim, Ibnu Al Anbdri, dan Abu Nu'aim meriway4tkan dari

Mujatrid, dia berkat4 "Aku belum begitu patram tentang JelJ,
hingga aktr mendengarnya dalam qira'ahAbdullah, "U'r>L U lfiit
t ni latau karrru mempunyai sebuah rumah dari emas)."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan darinya, mengenai firman-Nya, 13.J *{Aebuah kitab

yang komi baca), dia berkata, "Dari Tuhan semesta alam kepada fulan
bin fulan. Pada setiap orang diletakkan satu lembar di kepalanya,

sehingga dia dapat membacanya."

6.xi 4 fiC'J {t {'ert Fff,'+rhL- 6 ;t:t'€ t6

'#:6fr-qr6,rt05(i"6@$A
4,i ipL ji @ {rfi UI, )Ai <; "# uii

*.;;@ s,o, w-rrQ,i,{fi,y;u;.3 6.f\,3

zi6Lk "#;3 g, KJ g, e;i & 1;4 i}

',iffi:4i e;qf'#''1 ;i,' W- ;51U]J"l # x
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$36u,Wb, ,/ / .) 1'.
Wt r+t)1,IK"6,€Cq,

-rfr';\v;--{J$ 
@F 6,Le'$;3 E i W 6+ K

,I|tr' fi, 3g' 6 tF 3"5 SJit *fai *,sii
''K#p{ 

;1 i @ i$Jyti+i,fi ly*-'il- fi
@ 6F i^Ji i(3'a6r{'^# i<:-I.r 

(st 6; }g ;5,
nDan tidok tda sesuota yang menghalangi runusia untuk berimon

totkolt dotailg petarrjuh hepadanyo' hecuoli perkataan mereko,

'Adakah Allah mengutns seorang monusia rueniodi rasul?'

Katukanloh, 'Kalau seondainya ada nulaikdaulfikat yang

beriotorr-jolon sebagaipenghuni di brn i, niscaya Kuni turunkan

dori langit kepofu mereka seotang mobiktt neniodi rasul'.

Katofunloh, 'Ctthrelah Allah menjadi saksi artara ahu dan katnu

sehalian Saungguhnya Dia adalah Maha Mengetahui lagi Maha

Melihot ofutt hmfia-hanba-Nya'. Dan barangsiapa yang ditwiuki
Allah, diahh yorg mendapat petwjuk, dott barungsiapa yang Dia

sqotkan ,rroho sefuli-kali hanu tidak afun mendopot penolong-

penolong baginereha selain dari Dio. Dan Kani akan

,nengurrqrulht t nereha pada Hari Kianot (diseret) atas muka

mcreka dolorn headaan buta, bisu dan pehah Tempat kediarun
nereka odoloh ner*a Jahanam. Tiaptiap kali nyab api Jahanam

itu akan padot4 Kan i tambah lagi bagi mcreka nyalanya. Itulah
balasan bagi mereka, harena sesungguhnya mereka haJir kepada

ayat-ayat Kami dan (harena mereka) berkato,'Apakah bila kan i
telah menjodi tulang-belulang dan benda-benda yang hancur,

apukah kani benar-benar akan dibangkithan kembali sebagai

nalilluk baru?' Dan apahah mereha tidak memperhatikan bahwa
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Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah kuasa (pula)
menciptakan yang serupa dengan mereka, dan telah menetapkan

waktu yang tirtentu bagi mereka yang tidak ada keraguan padanya?
Maka orang-orang zlalim ifu fidak menghendaki kecuali kekaft.ran.

Katakanlahr' Kolau seandainya kamu menguasai perbendahatoan-
perbendaharaan rahm,at Tuhanku, niscaya pefiendaharaan itu

kama tahan, karena takut membelanjakannyat. Dan adalah
manusia itu sangat hihir.,, (Qs. Al Israa' [17]: 94-100)

Allah menceritakan syubhat lainnya kepada mereka, dan telah
beberapa kali disebutkan dalam Al Kitab, WS-6;A|'€6 (dan tidak
ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman).

Maksud,jl6i @anwta)adalah manusia secara umum.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah khusus
penduduk Makkah, yakri tidak ada yang menghalangi keimanan
mereka terhadap Al Qur'an dan kenabian Mulrammad SAW. Ini
sebagai maful kedua drr...a €(mengholangi).

Makna 8,'r,ili fe "'L Qatkala datang petunjuk kcpadanya)
adalah datangnya wahyu dari Allah swr kepada Rasul-Nya. Beliau
meqielaskan itu kepada mereka dan menunjuki mereka kepadanya. Ini
adalalr zharf untuk € mu W, Ma}sudnya" tidak ada yang

menghalangi mereka ketika datangnya pefimjuk untuk beriman kepada
Al Qur'an dan kenabian.

B6 J '$yQrccuali perkataan mereka)maksudnya adalah, tidak
ada yang menghalangi mereka kecuai perkataan mereka. Ini berada
pada posisi rafa' sebagu fa'il dar- {.

. Hamzah (patikel tanya) pedr" $i3 ($ Xi :i$ gaa*an Atbh
menguttu seorang manusia menjadi rasul?) sebagai bentuk
pengingkaran mereka bahwa rasul itu seorang manusia. Maknanya
adalah, inilah keyakinan yang menyelimuti mereka, yaitu mengingkari

TAFSIR FATHUL QADIR704



bahwa rasul itu dari jenis manusia. Inilah yang menghalangi mereka

untuk beriman kepada Al Qur'an dan Rasul. Pengungkapannya

dengan menggunakan kata "perkataan" unfuk menunjukkan bahwa itu

hanya perkataan dari mulut mereka

Allah lalu memerintahkan Rasul-Nya SAW untuk menjawab

syubhat mereka, ';t#: 5r;"14i, dg e<g i $ ltratol*rloh,
"Kalau seandainya ada mataikat+naloikat yang berialan-jalan

sebagai penghuni di bumi"). Makzudnya, seandainya di bumi ada

pengganti manusia yang berupa malaikat yang berjalan dengan kaki,

sebagaimana manusia, yang menempati bumi sebagai penghuninya.

Az-Tajjaj berkata, *'4#i artinya bertempat tinggal di bumi.'

Malma i*tlfu 
' 

adalah'tt jl\t,jadi maksudnya,9,riry.u9&
bertempat tioggui dan menghrmi, karena dikatakan byi Ut ',#,
artinya fulan menempati negeri ini, walaupun dia berjalan kesana-

kemari sesuai dengan keperluannya

{it Uf tAi <;,*-L lif(niscaya Komi turunkan dari

langit kcpada mereka seorang malaika menjadi rasul) sehingga

menjadi dari jenis mereka. Ini pemberitahuan dari Allah SWT bahwa

para rasul semestinya memang dari jenis ma*filuk yang mereka diutus

kepadanya. Jadi, seakan-akan Allah SWT menganggap penurunan

rasul dari jenis malaikat dikarenakan oleh'duahal:

P ertama,penduduk bumi adalah malaikat.

Kedua, keberadaan manusia yang berjatan dengan kaki dan

tidak mampu terbang ke langit dengan sayap. Jika mereka mampu

terbang ke langit, tentu mereka akan terbang ke langit, dan dapat

mendengar dari penghuni langrt apa yang bisa diketahui dan didengar,

sehingga pengutusan malaikat kepada mereka menjadi tidak ada

gunanya.
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Moulrub-nya {A d* e4, adalah karena sebagai mofd
dari kedna fi'l ifi. Sementara $;SW^a"di keduabagan ini sebagai

sifat untuk keduanya.

Pengarang At Kasysyafmembolehkan keduanya *ebagu lual
(keterangan kondisi) M $iSdi kedua bagian itu, dan ini dikuatkan

oleh pengararg Al Kasyayaf. Kemrmgkinan alasannya adalalt

pengingkaran itu terhadap rasul yang berjenis manusia pada bagian

pertama, sehingga berdasarkan kaidah penimpalan, maka di bagian

lainnya pun harus demikian.

Allah lalu menuhrp perkffian ini dengan "ada ancaman, $
H"; ,i.W FV ,i4 (kdakmlah "Cuhrylal Allal, meniadi

saksi uttoa aht dan kamu sekalian."). tvlaksudnya, katakanlah dari

dirimrl hai Muhamma4 "Cgktrylah Allah yang menjadi saksi tentang

penyampaikmktr kepada kalian tentang risalah yang Allah

perintahkan kepadaku untuk menyampaikannya"
' Di sini dikatakaq 'P"; ,$.{*rt*o &t don kanu sekalian)

dan tidak dikatakan, (ii (antara kita) untuk menegaskan perbedaan

menyelunrh.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa ditampakkannya mu\iizat

sesuai dengan klaim nabi adalah sebagai kesaksian dari Allah atas

kebemaran itu

Allah SWT lalu mengemukakan alasan telilang cukupnya

Allah sebagai saksi, U b ,*.i,( lil(sesungulrtya Dia adatah

Malw Mengetattui tagi Malra Melihd qkon lwmba'hunba-I'Iya), yakni

Maha Mengetahui segala perihal mereka serta melipgti semrn yang

lahir dan yang batin" s€rta Ndaha Melihat apa yang telah terjadi dan

yang sedmgterjadi.

Allah SWT lalu menjelaskan bahwa pengakuan dan

pe,ngingkaran itu bertopang pada kehendak-Nya, iri5l';i'ii *. i3
@m boangsiapa yang di@afti Allah dialah yong mendapat
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petunjuk), yakni barangsiapa Allah kehendaki mendapat petunjuk,

maka dialah yang mendapat pefunjuk kepada kebenaran. AtarU kepada

yang dittrntut. W {: @an barangsiapa yang Dia sesatkan), yakni

yang dikehendaki kesesatannya ',$5'il,4 6i, (maka sekali-kali kamu

tidak akan mendqat penolong-penolong bagi mereka) yang mampu

me,nolong mereka +i u$elain dari Dia), yakni Allah SWT. Selain

Allab tidak ada yang mampu menrurjuki mereka kepada kebenaran

setelah Allah me,nyesatkan mereka. Atau, kepada keselarnatan.

Kalimat {.;:rt';'(dialah yang mendapat petunjuk) dibawakan kepada

lafazh i, sedangkan kalimat ? 4 ii @aka sekali-kati komu tidak

akan mendapat bagi mereka) dibawakan kepada maknanya. Khithab

pada katim* 4 ii Uisa untuk Nabi SAW, atau untuk setiap yang

layak.

#t & -;*!;;- '€E; (dan Kami akan mengumputkon

merekapada Hoi Kianat [diseretJ atas muka mereka).

Tentang gi.'jt * ),at(pengumpulan di atas muka), ada dua

pendapat dari para mufassir:

Pertama, ittr merupakan ungkapan tentang cepatrya mereka

dihalau ke arah Jahanam. Ini dari ungkapan orang Arab, * 'f lJ/ir 7 U

ei3yang artinya orang-orang itu telah bergerak dengan cepat.

Kedua, itu merupakan rurgkapan yang menunjukkan bahwa

mereka benar-benar diseret pada wajatr mereka, sebagaimana

dilakukan di dunia'terhadap orang yang dihina dan disiksa. Inilatr
pemaknaan yang benar, berdasarkan firman-Nya" {i )Ai |tiAi;
"e# "([Ingattafl pada hari mereka diseret ke turaka atas mula
merelra)." (Qs. Al Qamil [5a]: a8). Juga berdasarkan riwayat shahih.

U;:t ibhmilapada posisi nashab sebagai haal (keterangan

kondisi) dari dhamir maful.
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Manshub-nya $i gatam kcadoan buta) adalahkarena sebagai

haal $eterungan kondisi), dan (*t$i(bisu dan pekak) di-'athf-karr

kepadanya

i3ifir aaArt yang tidakdapat berbicara (bis,r), sedangkan plr
adalah yang tidak dapat mendengar (tull). Ini kondisi saat mereka

dibangkitkan dalam keadaan yang sangat buruk, yang Allatr

menghimptrnkan pada mereka kebutaan pandangan, ketidakmampuan

berbicara, dan ketidakmamprnn mendengar, disamping mereka juga

diseret pada wajah mereka.

Kemudian setelah irn # 'ff)E {tt*pot kcdiaman mereka

adalah Neraka Jahanam), yakni tempat yang akan mereka tinggali.

Kalimat ini berada pada posisi ruslwb sebagai haal (keterungan

kondisi); atau sebagai kalimat permulaan yang tidak ada posisinya.

(# 4;a # 64 Qiavtiap kali nyala api Jahanam itu

akan padam, Ifuiti tm$ah lagi bagi mereka nyalanya) maksudnya

adalah, setiap kali mereda kobarannya.

Dikatakan tij$ - *,5 -':6t'* apabila api itu mereda dan

meredup kobarannya

Ibnu Qutaibah berkata, "Ivlakna i#;6;; (Kami tambah tagi

bagi mereka nyalarrya) adalah (jLL, yufikobarannya. "

Ada yang mengatakan bahwa meredupnya kobaran api neraka

merupakan keringanan adzab bagr para penghuninya.

Lalu, bagaimana dengan firman-Nya, +l'Xi( '# ,Xf- { giaa*
alran diringankan siksa dari mereka). (Qs. Al Baqaratr 121: 162).

Jawabannya: Maksud dengan'tdak diringankan siksa" dalam

ayat ini adalah tidak ada nusa yang dapat dirasakan antara meredup

dan berkobar ftadi sealcan-akan selalu berkobar].

Ada juga yang mengatakan bahwa padam atau mere{upnya

neraka tidak berarti meringannya adzab terhadap mereka.
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6l: (tmo\ adzab itu. nfv (balasan bagi mereka) yarre

ditetapl€n Allah bagi mereka dan memang itu yang berhak mereka

terimamenunrt Allah.

Htrnfi baa'padaCggltfi'#\(koenasesungguhnyamereka
kafir kcpada ayat-oydt Knti) adalah baa' sababryaft (menuqiul&an

sebab), yakni disebabkan hrfirnya mereka terhadapnya" sehingga

mereka tidak foembenarkan ayat-ayat yang diturunkan dan tidak

memi!1kan tanda-tanda pada ciptaan

Kata penraiuk + <iU"tl sebagai mubtado', senrentara

lrhabo-nya adalah {{h (balasm bagi mereka), dan W '#\
(koena sesunggulmrn nereka kafir) sebagai lclabu lainnya. Bisa

iWa f!{i (balasm bagi n'ereka) sebagai rmtbtada' keduq Htabo-

nya adalah yang setelahrya' dan kalimd ini sebagai klnbo dari

mubtado' yangpertama

6; 6Ie K (3ffi{tit @*, [koena ncrekal berkata" "Apakah

bila lroni telah me4iadi tulotg-belulory . dot benda-bendo yang

lrancw). Huruf how,ah [partikel tanya] ini rmtuk r.nengingkari.

Penafsiran ayat ini telah dipapa*an dalam surah ini juga

Lafazfi Gtrg" WCL63;3Gl<ry*"n kami benar-beno

akon diboqkitkm kcrrbati sebagai ,natilhtk fu'u?) adalah mashdor

yang bnkan dari lafrzhrya, arau sebagai lual (ketorungan kondisi),

yakni'y',jbJ (dalam keadam diciptakan)

Selanjutnya Allah SWT me,lrgc,mukah huiiatr yang menolak

dan pembangtangan mer€ka' giiSi ii'i,.rfi ':f:'|V;?J
fi, 31I- o1& 3'6 ,i$r; @on apkah mereka tidok memperhatikan

balwa Allah yang merciptakot lmgrt dat bwi adalah hnsa tPulal
menciptakan yang serryo dengan merelu), yakni, Allah Yang Kuasa

menciptakan ciptaan ini, akan lebih hrasa rmtuk mengulangi yang

lebih mudah dari ini.
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Pendapat lain menyebutkan bahwa maksudnya adalah, Dia

Kuasa untuk melenyapkan mereka dan mengadakan yang selain

mereka.

Berdasarkan pemaknaan yang pertamu, ildt (penciptaan) ini
bermakna pengulangan, dan berdasarkan pemalaraan ini juga, itu
adalah hakikat yang sebenarnya

*. ; { {J .1 W (dan telah menetapkan waldu yang

tertentu bagi mereka yang tidak ada keraguan padarrya) dr:athf-Y,an

kepada V;?J (dan apakah mereka tidak memperhatikan). Maknanya

adalah, mereka telatr mengetahui berdasarkan bukti logika, bahwa

Dz.at yang luasa menciptakan langit dan bwni, kuasa pula

menciptakan yang seperti mereka, karena tidak lebih sulit dari ifi, {V
{3i S tr fr (Apakah kamu yang tebih sulit penciptaanrrya otauiah
langrt yang Allah telah membangunrrya). (Qs. An-Naazi'aatlgl:27).

*. 6 S i$ ;11 i1X{3 @an telah menetapkan waltu yang
tertentu bagi mereka yang tidak ada keraguan padanya) maksudnya

adalah kematian atau kiamat. Kemungkinan juga huruf wa,yyu iri
sebagai permulaan

Ada juga yang mengatakan bahwa pada redaksi ini ada kata
yang didahulukan dan dibelakangkan, yakni ',# q{, fu'ttl ff7 6l'&;*4'ol eb,6 *l.qi1i '*t'& ,ht ,i,\\?t ptj;.rt (dan apakah

mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit
dan bumi serta telah menetapkan waktu yang tertentu bagi mereka

yang tidak ada keraguan padanya, berkuasa tpul{ menciptakan yang

serupadengan mereka)

{,}K $ Srir.frf o!, @am orang-orang zhalim itu tidak
menghendaki kccuali kekafiran) maksudnya adalatr, orang-orang

musyrik itu tidak menginginkan kecuali tetap mengingkari. Di sini

digunakan ungkapan ztratrir pada posisi samar untuk menetapkan

keztraliman dan pelampauan batas pada mereka.
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Setelah orang-orang kafir itu meminta rmtuk mengalirkan

srmgai-sungai dan mata air-mata air di tmah mereka Aar
penghidupan mereka lebih luas, Allah SWT bahwa

mereka tidak akan pgas, babkan mereka akan tetap kikir dan Pelit" ,ii
,;; 1g ;5, 'of1f p\ 6anfo*an, "I(olan seodoinva kamu

mengtns ai perbendaltuaon-perbenfuhoaqt rahnd Tuhotht").

Lafazh Ft p.a. posisi rafa' *.}ng;u fa'il dari .fi'l.yang
dibuang, y*g ai*frirkan oleh kalimat setelahnya, yakni ?.Al oi#'i
(kalau seandainya kalian mengrrasai). Dhonir mwfashil sebagai

pengganti dai dlumir muttashil, yaitu hunrf wau,u. Perbendaharaan-

perbendaharaan rahmat Allah SWT adalah perbendaharaan-

perbendaharaanrezeki. I '

Az-Zanaj berkata, *Allah memberitahukan mereka battwa

seandainya mereka menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rezeki,

niscaya mereka akan kikir dan pelit yaitr trikut me,mbela4iakannya

(me,nggunakannya)."

.16{ {#'{',fi 6y1nx"oya perbendahuaor itu kotru tahan

kueno tahfi membelonj akamya). Dibuangnya fi 'l yalrg menyebabkan

mufu'-nya Fl a^ dike,mukakannya rmgkapan ini dalam bentuk

mubtada' dan l*tobs, menrmjukkan bahwa mereka dilfiususkan

dengan kekikiran.

Para ahli bahasa mengatakan bahwa '# ,{*t ,|fi a* ?t
artinya sedikit hartanya. Jadi, maknanya adalalL niscaya kalian

karena takut hartanya menjadi sedikit

6ji ,iiiii i(5 @r, adalah murusia itu sangat HHr)
maksudnya adalatr pelit dan sempit.

Dikatakan t\i't - (p - i* t '& - !9 * 'rt artinya

menyedikitkan pemberian kepada keluarganya- Bisa juga maksudnya

adalah sedikit hartanya.
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. Pendapat yang benar yaitu, maksudnya adalah mubalaghah

(hiperbola) pada sifat kikir, karena secara umum manusia tidak sedikit

hartanyq bahkan sebagian mereka mempunyai banyak hartq kecuali

yang dima}sud adalah semua jenis manusia adalatr sedikit hartanya

bila dibandingkan dengan perbendatraraan-perbendaharaan Allah serta

apa-apayang ada di sisi-Nya.

Ada perbedaan pendapat mengenai ayat ini:
' Pertama, ayatini diturunkan kfiusus berkenaan dengan orang-

orang mu.syrik. Demikian perkataan Al Hasan.

Kedua, ayat ini bersifat umum. Demikian pendapat Jumhur

yang dituturkan oleh Al Marwardi.

Al Bulfiari, Mnslim, dan lainnya meriwayatkan dari Anas, dia

berkata, "Dikatakan, 'Wahai Rasulullab bagaimana manusia

dihimpunkan di atas wajatr mereka?' Beliau bersabda, .1, ilit3.f g,

ffii & 'ra;*; bf ;ri '&\t (Dzat yans htasa membuat mereks

berjalan dengan kaki mereka juga htasa membuat mereka berjalan

dengan waj ah mereka) ."rs8

Diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan dia menilainya

hasan,Ibnu Jarir, Ibnu Mardawaih, dan Al Baiha,ql dari Abu Huraiiah,

dia berkata: Rasulullah SAw bersabdq {ti & yqir. ii'u,rfi ljti,i-'#hi dt Wj.tJB Wt ,i* ",;1 $bf (Pada Hari Kiamat

nanti, manusia dihimpunkan dalam tiga golonga4 yaitu golongan

yang berjalan, golongan yang berkendoraan, dan golongan yong

[b erj at anJ dengan w aj ah mer eka)."rse

Dia lalu menyebutkan menyerupai hadi* Anas. Mengenai ini,
masih banyak hadits-hadits lainnya.

r58 Muttofaq'alaih.
HR Al Butfiari (7460) dan Muslim (4D161) dari hadits Anas.
tse Dha'i1
HR Ahmad @ltA1); At-Tirmidzi Qla\; Al Baihaqi dalanAsy-Syu'ab (l/318);

dan Al Albani dalam Dha'if Al Jami'(61112).
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Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayafikan dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Nyq '& '#tU (tempa kcdiaman mereka adalah

Neralra Jalwnam), dia berkata "lvlaksrdn5rq mereka adalatr kayu

bakamya."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrmdzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayafkan dari jalur Ali bin Abi ThalhalU darinya, mengenai

firman-Nya, ,iL fiZ- Qiq-fiap kati ryala api Jahanam itu akan

padam), dia berkata, "Maksudnya adalah merodup."

Mereka juga meriwayatkan darinya ayat ini, dia

berkata" "Setiap kali neraka membakar, berkobarlah nyalanya karena

mereka sebagai kayu bakarnya Setelah membakar mereka, tidak ada

yang tersisa dari mereka kecuali menjadi bara yang menyala-nyala,

maka itulah redanya Setelah mereka b€rganti menjadi makhluk baru,

hal itu diulang kembali."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Athq mengenai firman-
Nyq ,i; i;t '"5.- Qrcrbendahoaan-perbettdaharaan rahmat
Tuhanht), dia berkata, "Maksudn5ra adalah rezeki."

Diajuga mcriwayatkan dari Itrimah, mengenai firman-Nya, (1

.r'friI 'r3, 
{:,31 (nbcaya perbendahuaor itu kamu tahan, ksrena

tahtt rnembelanjakanrya), dia berkmq "Ir,Iaksudnya adalah, kamu

tidak memberi maken kepada seomng prm."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu
Abbas, mengenai firman-Nya, .r6f 'r:-rt (karena talat
membelanjalcorurya). dia berkata, "l\[aksudnya adalah karena takut
miskin. 6;S lt^{ i(j @on odatah morusia itu sangat kikir), yakni
)t# Gelit)

Abdtmazzaq, Ibnu Jarir, daa Ibnu Abi Hatim.meriwayatkan
dari Qatadalr, 

*AGil '{JL (koena tahtt membelanjakannya)
maksudnya adalah takut miskin. tj:r,tAif 'd3, @on adalah,manusia
itu sangat bikir), yakni sangat pelit"
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3€i,"i'-t;l'A{;t-,s s;:r w #);:& c;iqv InJ

'ij;ry36Jv g;-a e;i-14:,{ oLtetfr
,3i;'4 dE{ ob'i6,65 eEaI t- $ t ;Jfi

lbgi 34 i(gl,ii*i til:; ik{;t 6}..r# :yt&t

W J y,i"si T;Tj { -{, ;{}t #;

{fri qJ s,'a*,yey $,b6}fij@':4E 9E 'uy

@CI 6# ili;<.,Ko6!it"r# @t
'Dan sesungguhnya Kan t tetah mcmberlhan kepada Musa

sembilan buah mahjizatyang nyata, naka tanyakanlah hepada Bani
Isra'il, tathala Musa darary hepada mereha lalu Fir'aun berkata

kepadanya, 'Sesungguhnya aku sangha kamu, hai Mwa, seorang

yang kena sihir?. Musa menjawab, 'sesungguhnya hamu telah

mengetahui, bahwa fi,ada yang tmenurunkan mukjirut-mukjizat itu
kecuali Tuhan yang nenelihara lansit dan bumi sebagai bukti-

buktiyang,nyata: dan saungguhnya aku mengira kamu, hai
Fir'aun, seorung yang alwn binoso Kemudian (Fir'aun) hendak

mengwir mereka Musa dan pengikut-pengikutnya) dari bumi
(Mesfu) itu, maha Kami bnggelamkan dia (Fb'aun) serta orang-

G rx ;:'igfr 6it'n &.e:;- ;\ itjl @ fij:

6jKe
@ {rj, rijjg{J Ji n$W,:'iAf,ijffi;@ {r-;i.;

irl|,li$L$ u'#ti'3'u-'LLr"3 { 5 ";il; &'
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ordng yong bercama*ama dia selurrrtnya Dan Kami berfirman'

sesudah itu kepada Bani Isru'il, 'Dfumlah di negeri ini, maka

apabila datang mosa"berbangffit, niscaya Karry datangkan hamu

dahm keadaan berconpar baur (dengan musuhmu)'. Dan Kami

turunhan (Al Qur'an itu) dengan sebenat-benamya, dan At Qur'an

telah turun dengan (membawa) kebenaran Dan Kami tidak

mcngutns karia, melainkan sebagaipembowa befita genbba dan

pemberi peringaton Dan Al Quf an itu ulah Kont turunkan

dengan berungsur-angsuf agar huttu membacahhnnya perlahan-

lahan kepada rnanusia, dan Kani nunuttmfonnya bagian demi

bagian Katahanbh, 'Berimantah kamu kqodanya atau tidah wah

berbnan (sana saja bagiAllah). Sawtgguhnya orangorung yong

. diberi pengetahuan sebelumnya qabila (Al Qar' an) dibacahan

hepada mereha, nureha menydngkut aras muha meteha sanbll

bercujud, dan ruereha berfuta''Maha suci Tuhan kami;

sesunggrrtnyaianii Tuhan fumiposti dipentrti'. Dan mereha

ruenyunghur atas muka mcrefu sambil menangis dan mereha

bertambah hhnsyu. " (Qs. Al Israd [11: 101-109)

Firman-Nya, *S'& 6;q( fi (O* seswrgguhnya Kani
telah memberikan kcpada Mua sembilan buah muftiizat) malsudnya

adatatl tanda-tanda yang mentrqiul&ao kenabiannya

Suahr pendapat menyebutkan bahwa letak keterkaitan ayat ini

dengan yang sebelumnya adalah mu\iizat-mu\iizat tersebut, seakan-

akan itu sama dengan hal-hal yang dimintakan oleh orang-orang kafir

Quraisy, batrkan ini tebih kuat daripada itu. Jadi, tidak dipenuhinya

tanda-tanda yang mereka minta itu adalah karena tidak ada

kemaslahatan unfuk membinasakan mereka dari akax-akamya bila

mereka tidak beriman dengan tanda-tanda itu.
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Mayoritas mufassir mengatakan bahwa kesembilan mukjizat
itu adatah topan, belalang, kutq kodok, darah, tongkat, tangan,
paceklik, dan kurangpya buah-buahan

Al Hasan menyebutkan laut dan gunung sebagai pengganti

paceklik dan hrangnya buah-buahan

. Muhammad bin Ka'b Al Qarazahi berkata, i'Maksudnya

adalah lima yang terdapat di dala'n surah Al A'raaf, laut, tongkat,
batq dan pelenyapan harta mereka'!

Pembahasan teotang alrat ini telah dipaparkan secara

gamblang, dan nanti akan dike,mukakan hadits Shafinan bin Assal
mengenai rincian kesembilan mu\iizat ini.

ilt*t,$ {X (rnoka tary akanl ah kep ada b ani I s r a' i[).

Ibnu Abbas dan Ibnu Nuhaid membacanyu J6,dalam bentuk
Htabar, yakni Musa meminta kepada Fir'aun untuk melepaskan dan

membebaskan bani Isra'il, serta membiarkan mereka bersamanya.

Se,mentara itr, yang lain membacanya lA3, dalam bentuk
perintatr, yalcni, tanyakanlalU hai Mutrammad, ketika $i( @rtrng
Irepada mereka) Musa Pertanyaan ini merupakan pembuktian untuk
menambatr ketenteraman dan keyakinaq karena bila ada banyak bukti,
maka meqiadi lebih hra! dan yang ditanya itu adalah orang-orang

beriman dari kalangan Isra'il, seperti AMullah bin Salam.

6i,x efr <iti* iS '&; N J6 (totu Fir,aun bertrata
kcpadanya, "Sesunguhnya aht songln kannu, hai Musa, seorang

Wng',kena sihir.'). Huruf faa' dt sini fashih, yakni lalu Musa
menunjukkan kepada Fir'aun tanda-tanda nyata yang telah Kami
berikan kepadanya, dan menyampaikan kepadanya risalatr yang

diembannyq lalu Fir'aun b€rl€ta kepadanya perkataan tersebut.

)j;.aartinya yang terkena sihir shingga akalnya tidak waras.
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Abu Ubidah dan Al Farra mengatakan bahwa itu bermakna

rilr(tufang sihir), ftrmun bentuk ,naful ini ditempatkan pada posisi
' fa'il.

t-atv i{S d;\V 4';1 i6 (Musa menimtab, "sesungguhnya

kmnu telah mengetahui, bahwa tiada yang memtunksn mufriizat-

mukjizat irz), y.akni tanda-tanda yang ditunjrrkkannya il ai tioi
tiermatna .riif (mengadakan) . '"y- 6fS *831 6 $y $ecualt
TuLon yong memelihsa longit .dan bumi sebagai bubi-bubi Jong
nyata), yakni bukti-bukti yang menunjul*an kekuasaan dan keesaan-

Nyu Manstub-nya 'iA 
"drl"h 

l€r€na sebagai haal $eteratgan
kondisi).

Al Kisa'i membacanya 't:iQ, dengan dhamnah pada huruf

taa', dengm anggapan ihr unhrk Musa tyakni Musa meqiawab, 'aku
telah mengetahui...."l. Qira'ah ini diriwayafrkan juga dari Ali. Adapun

yang lainnya me,mbacanya dengan fotlwh, dengan anggapan ffiitlwb
ini untuk Fir'aun.

Alasan qira'ah p€rtama yaitu, Fir'am behrm mengetahui itu,

bahkan Musa yang memberitahunya Sedanglon alasan qira'ah
jnmhur (qira'ah yang kedua) yaitu, Fir'arm telah mengetahui itu,

sebasaimana firman-Nya flt; t* ;;*t qruq Q b:s33 loan
mereka mcngingkoinya kqena kezlwlinm dan kcsombonga4

padahal luti mereka meyakini [kcbenoanJnya.)" (Qs. An-Naml [27]:
l4). Abu Utaid berkata, "Yang kami ambil adalahfatlrr,l, pada taa',
dan ini yang lebih shahih dari segi maloa, karena Musa tidak

'Aku telah mengetatrui,' karena dia penyenr."

Diriwayarkan juga dari Az-Zayaj senrpa dengan ini.

95, -rf#- ',tg{ j)t @r" sestngguhnya aht mengira

kanu, lwi Fir'aun seor(mg yong akon binasa). Ft ai sini [yang
s@ara harfiyah berarti dugaanl bermakna fo5jr fteyakinanl. !$r
adalah kebinasaan dan kerugian.
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Al Kumait

r.W );t,tlr,v Uli €.b6 ofr:
,.

" S ernentar a Qudha' ah memmdory perj anj ian-perj anj i an itu dengan

pandangan yory dirugikan dan merugi.o'

Pendapat lain menyebutkan bahwa 'tiat adalatl i,rf.i, (yang

dilalm*r; terkutuk). Contohnya adalah ungkapan penyair berikut ini: '
;' I f. . o a . . a t . .' 3*1r ol:;u-Jt o! k;, Vr t-rst y tiy U

"Wahai fuimfu jmgoilah kolion mengejah yang sedang sedih' 
dengan kedungua4 karena seswryguhnya orang dungu don dan

kclaminor adalah terhttuk."

Pendapat lain menyebrltan bahwa \$St adalah kurang akal.

Ada juga yang mengatakan bahrua i$5, adalah yang tidak
mendapat kebailcan-

Dikarakan fiE',.f Ei Vartinya apa yang menghalangimu dari

anu. Demikiaa yang dikemukakaa olehpara ahli batrasa.

Pendapat lain menyebrdon bahwa i*-lt adalah jjl":.A (yang

terkena sihir).

ej{f'd i:# 6 3fJ3 Qremudian [Fir'atmJ hendak mengusir

merela [Musa don pengihrt-pengihufiryal dwi bumi [MesirJ in),
yakni Fir'aun hendak mengeluarkan Musa dan bani Isra'il dari Mesir
dengan menjauhkan mereka darinya.

Pendapat tain menyebutkan bahwa Fir'aun hendak membunuh

mereka. Berdasarkan pemaknaan ini, maka maksud qf:$aaaan bumi.

Tentang makna 'lr:*:"li [J/akni M {ffi, telatr dikemukakan tadi.

q, fi i;'.trj\ @aka Kami tenggelamkan dia [Fir'aunJ
serta omnge!'ang yang bersoma-sama dia seluruhrrya), maka
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kebinasaan dan mereka de,ngan penenggelaman itu, dan

tidak seorang pun dari mereka yang selamat

33i1tK:J S-tt t#.+Sbtft3 @on l{ntti berfinne, sesudah

itu kcpada bani Isra'il, nDiamlah di negeri lzi") maksudnya adalatl

setelah ditenggelamkannya Fir'aun q* omng-orang yang

Uersamanva.

Maksud C$rf ai sini adalah negeri Mesir Srang sebehrmnya

mereka hendak dfusir darinya

irrfi '"/t e 6(-' Qnaka apabita dototg ry! berbangkit)

maksudnya adalah negeri al&irafi, yaitr kiamat 6,j "fi4 @*"oy,
Ksrri datongkan komu dalon keadae, bercorpw-bau [dengan
musulmruJ)

Al Jauhari U.*.t", ""i11t!t aAaUn kebmpok manusia dari

beragrm kabilah yang banyak." Dilotakan '&.?il, iE an i:i$ i*'#. artinya orang-orang datang dalam idd"* be,rcampur-baur.

Jadi, maksrrlnya di sini adalab niscaya Ikmi aatangtran kalian dari

kuburan kalian dalam keadaan dari segala tempat
yaitu tempat orarg beriman bercampn-baur dengan orang kafir.

AI Ashma'i berkata, "idtrdalah beNfuk jamak dan tidak ada

benh* ttrnggalnya, s€eerti kata $4jr.'
'ij ,fb'^{11 ,*j(do, Itu ni ttt'mtco, [Al Qtr'or ituJ dengan

sebenar-benonya, don Al Qtr'ut teloh nnn dengon [membawaJ
kc b enoon). Dhomir-tya kembali kepada Al Qtrr' an-

Makna trt1 i*; (Kott i tww*an [Al Qtr'or iuJ dengan

sebenar-benanrya) adalab Kard mewahyukannya dalam keadaan

diliputi dengan kebenaran

Makna 'i5 {6 @an At Qtr'an telah firtm dengan

[membav,al kebenaran) adalalL Al Qrn'an fimm dengan membawa

kebenaran.
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Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya adalah yang

kekal, dan Ciltr yang pertama berrrakna ij @"rtu*a; disertai), yakni:

e$ll'6;Sr A (Kami disertai kebenaran), seperti halnya

ungkapan: *-'-or\i 'Si yatui # e Gang raja naik disertai

pedangnya). 
-

Si ,{b adalah beserta Muhammad, sebagaimana

Anda mengatakan lr:r. tly (aku singgah disertai 7-aid).

Abu Ali Al Farisi berkata, "Huruf bda' dr keduh tempat ini
bermakna E Oersama; disertai)."

Pendapat lain menyebutkan bahwa bisa juga malananya adalalt

dengan kebenaran Kami me,netapkan untuk diturunkan, dan demikian
juga turunnya. Atau, tidaklah Karni menunrnkannya kecuali dalam

keadaan terpelihara, dan tidaklah turun kepada Rasul kecuali dalam

keadaan terpelihara dari campur tangan syetan. Didahulikannya
kalimat ini di kedua tempat ini adalah sebagai bentuk pengkhususan.

' {rii t;S Jy ,iuti '6 
@o, Kami tidak mensutus kamu,

melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan)

maksudnya adalah pembawa berita gernbira bagr yetng taat, yaitu

surgq dan pemberi peringatan bag yang durhaka, yaitu neraka.

'.;;, ff.ji gan Al Qur'an ilt tetbh Kami turunkan dengan

berangsur-angsur). Moruktb-nya uU adalah karena /i'l' yang

disembunyikan, yeg ditafsirkan oleh redaksi setelaturya.

Ali, Ibnu Abbas, Ibriu Mas'ud, Ubay bin Ka'b, Qatadatr, Abu
Raja" dan Asy-Sya'bi membacanya 6r;it, aengan tarydid,yakni Karni

menurunkannya sedikit demi sedikit, tidak sekaligus.

Sementara itu, jumlur membacanya ';i;; dengan tafihJtf.

Maksudnya, Kami mpnerangkan serta mer{elaskannya, dan di
dalamnya Kami membedakan antara yang lmq dengan yang batil.

l
I

l

I
I

I

i

j

l
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Az-Zanaj berkata" "Allah menrnrmkannya s@ara berangsung-

angsnr agar dapatdipahami oleh manu(ia."

Abu Ubaid berkata, uQira'ah dengan talthfiflebih saya sukai,

karena penafsirannya adalalL Kami meneraggfannye sedangkan

qira'ah dengan tasydid maknarrya adalalL Allah merurunkannya

secarrl berangsur-an g$[. "

Itu diluatl€n oleh hadits png riwayatkan oleh Tsa'lab dari

Ibnu Al A'rabi, dia berkata, trli3i |fr '.Ilft.gKir if; oirt <uto
memisahkan antar perkataan, dan aku memisahkan-antar tubuh)."

Allah SWT lalu menyebrrkan alasaonya, 93 & n6( & {ifr
(agar kamu membocakgnnya perlohor-lahan kcpada narutsia), yakni

secara perlahan-lahan sedikit demi sedikit setelah pembacaan yang

pertama Ataq Kami menuruokanryra ayat demi ayat dan surah demi

surah. Maknanya g3 & Uerraasnrkm qira'ah kedua:'s@ara pelan

dalarn membacanya, karena hal itr lebih dekat kepada pemahaman

dan lebih mudah dihapal.

Para ahli qira'ah seeakdme,mbacanya 9Kf, dengan dlwmmah
pada huruf miim, kecuali Ibnu Muhaishin, dia me,mbacanya dengan

fathahpadahuruf miim.

L-i 6SS (dan ta ni neruno*ouya bagiot demi bagian)

adalah bentuk penegasan dengan nashdq untuk mubalagluh
(hiperbola). Maknanya yaitl IGmi sedikit demi
sedikit secara terpisah-pisalr, kar€Nu itu mengandung mastahat.

Seandainya mereka dibebani keu/ajiban s@ara sekaligus, tentu mereka

menjauh dan tidak akan mampu

f;$ ,1l4rbt'i, G"t *mt"n "Berimanlah kamu kepadanya

atau tidak usah beriman [sana saja bagi Allahfi. Allah SWT
memerintatrkan Nabi-Nya SAW untuk berkata kepada orang-orang

kafir yang meminta bukti-bukti, "Berimairlah kalian kepadanyq atau

tidak usah berimah, maka keimanan kalian kepadanya dan
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I
ketidakberimanan kalian terhadapnya, sama saja, tidak menambalrnya

dan tidak pula menguranginya." Di sini terkandung ancaman keras,

karena memerintahkan Nabi SAW untuk berpaling dari mereka dan

menghinakan mereka.

Allah lalu menyebutkan alasannya # u '# lj'| 'o$ it
(sesunggufurya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya),

yakni orang-orang berilmu yang membaca kitab-kitab terdatrulu

sebelum Al Qur'dn dan mengetahui hakikat wahyu

serta tanda-tanda kenabiarl seperti Zaid bin Amr bin Naufal, Waraqah

bin Naufal, dan AMullah bin Salam. ;,f" #-fu@!" fet Qur'anJ
dibacakankepadamereka),yakniAlQur'an.@{$L'olf^lmereka
menyunghtr das muka mereka sambil bersujud), yakni

menyunglnrkan wajatr mercke bersujud kepada Allah SWT.

Pembatasan dengan 3lit artinya bersunglar, padatral ini dikait

dengan dagq sebab ;i3lr 1aagu), yaitu tempat berhimpunnya jenggot

dan kunris, merupakan yang pertama kali sejejar dengan tanah.

Az-Z,anaj berkata, "Dagu merupakan tempat berhimpururya

janggut dan kurnis, sebagaimaoa ketika seseorang memulai

bersunglorr untuk zujud, maka yang pertama kali sejajar dengan tanah

dari wajahnya adalah dagunya"

Pendapat lain menyebutkan batrwa maksudnya adalah

menyenhrhkan janggut ke tanah, kareea itulah bentuk ketundukan.

Penggunaan huruf laon prt'ra rffi berfirngsi menunjukkan

pengkhususan. Jadi, seakan-akan mereka mengkhususkan dagu

mereka untuk menyunghr. Atau mengkfiususkan penyunglaran

dengan dagumereka

Suatu pendapat menyebutkan bahwa dhamir pada "1fi u
(sebelumnya) kembali kepada Nabi SAW.
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Pendapat yang lebih tepat adalah yang telah kami ke,mukakan,

yaitu kembali kepada Al Qur'an, sebagaimana ditrmjul&an oleh

konteksnya

Di sini terkandung hiburanbagi Rasulullah SAW.

Kesimpulannyq kendati orang-orang jatril yang tidak memiliki
ilmu dan pengetahuan tentang kitab-kitab Allah dan para nabi-Nya

tidaklah beriman, namun ss5rrngguhnya telah beriman orang-orang

yang memiliki ilmu, dan mereka hmduk serta patuh ketika dibacakan

kepada mereka, yang tampak saat mereka bersunghn sujud kepada

Allah.

f;; '#. 6jfij (don mereka berkata, "Malro srci Tulun
kami.") maksudnya adalall mereka mengatakan dalam sujud mereka

untuk Tuhan l<alni dari kedustaan yang dikatakan oleh

orang-orang jahid. Atar menyucikan-Nya dari menyelisihi janji-Nya.

$fi3 ti }6 iK oL @esungulmya janji Tutwt komi pasti
dipenuhi). ol ini adalah al mukhaffiah min ats-tsaqilah (yang

diringankan dari yang b€rat, yakni Aari 39, dan huruf laon dr stni
untuk memisahkan

Allah lalu menyebutkan bahwa mereka bersunghr sujud

dalam keadaan menangis, <Ki- 96iyt- 6r# (do, mereka

menyunghtr atas muka mereka sombil menmtgis).

Allah mengulang bersungtrurnya mereka karcna perbedaan

sebab, yang pertama unfirk mengagugkan dan menyrcikan Allatl
SWT, sedangkan yang kedua untuk menangis karena dampak

wejangan-wejangan Al Qur'an ke dalam hati mereka dan

bertarnbatrnya kekhusyuan mereka Oleh lmreoa itu, Allatl
mengatakan n'+ii (don mereka bertambah) l<ar€rm mereka

mendengarkan Al Qw'an, 6.#- <fn"yrr), yakni lembubrya hati dan

sejuknya mata
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Abdurrazzaq, Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,
dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-
Nya, *)1 '& (sembilan buah mulgiizat), lalu dia menyebutkan

sebagaimana yang kami sebutkan dari mayoritas mufassir.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya, dia
berkata, "Maksudnya adalah tangannya, tongkatrya, lisannyq lau!
topan, belalan& kutu, katak, dan darah.'

Diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi, Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi
Syaibatr, Ahma{ At-Tirmidzi, dan dia menilainya slnhih,An-Nasa'i,
Ibnu Majatr, Abu Ya'lq Ibnu Jarir,Ibnu Al Mundzir,Ibnu Abi Hatim,
Ath-Thabarani, Ibnu Qani', Al Hakim, dan dia menilainya shohih,
Abu Nu'aim, Al Baihaqi, dan Ibnu Mardawaih dari Shafir,an bin
Assal, bahwa ada dua o,rang Yahudi yang salatr satunya berkata
kepada kawannya, "Mari kita mengmui sang Nabi unhrk bertanya

kepadanya." Keduanya pun menemui beliaq lalu bertanya mengenai

firman Allatr, #. *): .€4 a; q; f$ (dan sewngguhnya Kami
telah memberikan kcpada Musa sembilan bwh mufriizat yang nyata).
Beliau kemudian bersabda, li dj.*t li dil t:t ,i;b &q rri;J f
d\ ,en ,,N ti ,r jlls \. t uj;s V,};i', ir h' i? ,i, '"*li ,t*t'eirtJ'i$k ri ,(jt gtsit ii ,:^ikj gu;r, V""ia"n kafian
menyela$ukan Allah dengan sesuatu pun, jangan berzina, jangan
boros, jangan membunuh jiwa yang dihuamkan Allah kccuali dengan
haq, jangan mencuri, jangan melahtkan sihir, jongan beiialan
membav,a orctng tak bersalah kcpada penguasa sehingga dia
membunuhrqta, jangan memakan riba, dan jangan menuduh zina
wanita yong menjaga kehormatan dirinya).- Atau beliau bersabda, I
*'Jt 'U V:$ Qangan tari dui pertempuran) 

-syu,bah 
ragu-

f*Jr ,i tsigi I 'ot t'le i* U #i (don lcalian, wahai lcaum

Yahudi khususrqru, janganlah kalian melanggar pada hari Sabtu).

Keduanya pun mencium kedua tangan dan kedua kaki beliau, lalu
berkata, "Kami bersaksi bahwa engkau adalatr Nabi Allatr." Beliau
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pun bertany4 ftiF,'ol Vgt?;-Ui ltotu qpa yang menghalangi kalian

berdua untuk memeluk Islmr?). Keduanya menjawab, "Sesunggtrhnya

Daud telah berdoa kepada Allah agar tetap ada nabi pada

keturunannya. Sesungguhnya lcami takut bila kami memeluk Islam,

kaum Yatrudi membrmuh kami."l@

Ibnu Abi Ad-Dunya dalam Dzanm Al Ghadhab

&ni Anas bin Malik, bahwa dia ditanya mengenai firman-Nya, A-L3

6F -rfflj- '-J$i (dor sesunggutaya aht mengira kanu hai
Fir'aun, seorang yang akor binasa), dia berkata, "Maksudnya adalah

yang menyelisihi.u

Dia juga berkat4 "Para nabi lebih mulia daripada melaknat

atau mencerca."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrmdzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari beb€rapa jalur, dari Ibnu Abbas, dia berkata,
* t#yakni 6;i; ltertrt atl.'

Asy-Syairazi dalam Al Alqab dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan darinya diaberkata, "Maksudnya adalah tcurang akal."

Ibnu Jarir juga meriwayatkan darinya, dia berkata, " 6ri
(bercampur baw) yakni ti+i (aimmpuntan)."

l0 Ada kelemahan pada sanadnya
HR At-Tirmi dzi Q t M), dan dia berkat4 " H as an s hahih.' Dinilai dha' if oleh Al

Albani.
HR. Ibnu Majah (3705) secara ringftas, dan dinilai dha'if oleh Al Albani.
Disebutkan oleh Al Haibami, dan dia berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-

Thabarani dalam Al Kabri dan para perawinya tstsalr.
HR. Al Hakim (1/9), dan dia berkatA "Shahih, kami tidak mengetahui adanya

cacat padanya dari segi mana pm." Telah disepalcati oleh Adz-Dzahabi.
Saya katakan: Dalarn sanadnya terdapat AMullah bin Salamah, yang dikatakan

oleh Al Bulfiari, "Haditsnya ttdak dr-mutaba' ah'."
Abu Hatim berkata, "Dia dikenal, nrmun munko.."
Al Hafiztr dalam At-TaqriD berkata, "Dia shaduq, namun hapalannya berubah

pada akhir usianya."
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Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Al
Hakim, dan dia sluhih,Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi,

dari Ibnu Abbas, dia membaca 'Gj Kgt @on At Qur'an itu telah

Kotri firunkan dengan berutgsur-angsw) secara mutsaqqal (dengan

tasydid), lalu dia berkata, "Al Qur'an ditunmkan ke langit dunia

secara sekaligus pada malam qadar di bulan Ramadhan. Apabila kaum

musyrik berbuat sesuatq maka Allah memberikan jawaban bagi

mereka Lalu Allah mengangsumlfa dalam walfu 20 tahun."

Diriwayatkan juga m€Nrye,nrpai ini darinya melalui jatur-jalur

lainnya

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan darinya,
*'rGj (Kami turwrka, dengot berutgsw<ngsur), yakni Kami

secara perlaban-lahan dengan tempo. 
"E G

Qrcreka merryunghr otos rnuka) matsuAnya adalah pada wajah."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Mujahid,

" # l,3f'y(apabila dibacatrm kcpada nereka),yakni kitab mereka."

c!fiiljfr,i,1- --

"6s,$r'e?$ 
fr &i 1i qfit eLi f; K i6 6 i

I

I

I

I

I

I

;ii{;w#{i';f,ti:icq"'rtr}ivx;t-fr '&,i,i,

# ity'6.'€:S +. e,fi {; .+i,i,

@,!r
rr Katakanlahr'Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman Dengan
norru yang mana saja fumu serq, Dia menpunyai osmaul husna

(nama-nama yorrg tefioih). Dan jongan'kamu mengeraskan

suaranu dalam shalotua dan jangoilth pulamcrendahkannya,

dan carilah jalan tcngolt di antara kcdua itu'. Dan katahanlah ,
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'Segala puji bagiAWol, Yutg iloh naryuryoi anak dan fidah

mempunyai sekutu dolurrfuruiou-Nyo, dot Dia bukan pula hina
yang ruemerlukan Twmlong, dan agmgkotloh Dia dengan

p engagungan yoag sebenorianunya . "
(Qs. AI Israa' [14: 1f0.,1f1)

Allah hendak meng4iartan hamba-Nya tentang cara berdoa

dan ltursyu, 'o*)lffi J fr'*'J $ Qraakoilah "setzlah Allah atau

serulah Ar-Ralntan '). Ivlaknmya "dalall ko&anya boleh diguoakan,

dan sama-sama baik berdoa de,ngan ke&my'a Oleh kare, a itu, A[atr
berfirman; 6$1'.Y,i<lt'ifli&,e$ @engo, nont wg mano saia kmnu

seru Dia memlrufiyai asno'ul trusrra [nmtaa,otto yang terbaik).

Tarwinpada eJ sebagai pengganti nuiluf itdhdan 6 di sini sebagai

tambahan tmtuk menegaskm ibhmr(yang tidak pasti) pada 6. Dtumir
paAa rtkembali kepada yang disebut esal redaksinya yaitu rflf r; rri

i# '# (dengan narna yang nama saja kmu senr, maka itu baik).

Lalu posisinya digantikan de,ngan kalimat # '#ii 'if' @ia
mempurryai asma'ul lrusrra fnona-noruWry terfuikfi sebagai bentuk

mubalaghah, dan unhrk me,lruliukkan bahwa krcna semua narna-Nya

baih maka kedua netra ini juga baik fvftha baiknya nama-nama ini
adalah karena sifat kemuliaan- De,mikian meknr yang disebutkan oleh

An-Naisaburi dan diikuti oleh Abu As-Sa'ud-

Az-Z,ayaj berkara, "r{h memberitahukan mereka bahwa

berdoanya mereka kepada Allah dan bendomya mereka kepada Ar-
Rahmaan kembali kepada sdu perkataan-"

Nanti akan dikemukakan riwayd tffig sebab diturtrnkannya

ayat ini, maka jelaslah maksudnya:

Allah lalu menyebutkan cara lainq,a rmtuk berdoa, # 1;

V i'Si {; Afr (dan imgan kantu nenguaskmt suaramu dalam

shalatmu, dan janganlah pula merendahkouya), yakni bacaan
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shalatnu. Ini berdasarkan anggapan dibuangnya tnudhaf karcna telah

diketahui bahwa menyaringkan dan memelankan merupakan sifat

suara, bnkan sifat perbuatan shalat. Jadi, ini merupakan bentuk

penyebutan keselunrhan dengan maksud bagian.

Dikatakan $tlb - '8* '& apabila perkataannya terpuhrs,

melemah, dan diam.

Dikatakan tiit'& apabila tanaman itu menjadi layu.

Dikatakan ittl ',y'1, eie apabila orang itu tidak

menyaringkan srnra bacaannya

Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya adalah,

janganlah engkau menyaringkan bacaan shalatmu seluruhnya, dan

jangan pula meme[ankan semuanya.

Penafsiran yang pertama lebih tepat.

Ab e # <a" carilah di antara kedua irz) maksudnya

adalah antara nyaring dan pelan, sebagaimana ditunjukkan oleh kedua

fi'l-rya

A $abn tengah)makzudnya tidak kencang (keras; nyaring)

dan tidak pula rendah (pelan).

Berdasarkan penafsiran keduq maka maknanya adalah,

sebagai larangan mengeraskan bacaan semua shalat dan larangan

merendahkan bacaan semua shalat, serta perintah unhrk menjadikan

sebagiannya dibaca nyaring, yaitu shalat pada malam hari, dan

sebagian lainnya dengan suarapelan, yaitu shalat di siang hari.

Segolongan ulama berpendapat bahwa hukun ayat ini telatr

dihapus oleh aya! 'L;rt€;fi'grlj,J loeraoabh kepada Tuhanmu

dengan berendah diri dan suwa yang lembut) (Qs. Al A'raaf [7]: 55).

Setelah Allah memerintahkan agar tidak berdzikir dan tidak
menyenr kecuali dengan nama-nama-Nya yang terbaik, Allah

tentang cara memuji-Nyq 6 {i i "ifi iy:g ,f, <ao"
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katakanlah, "Segala puji bagi Alloh Yang tidak memrynyai anak.")

seperti perkataan kalm Yahudi dan Nasrani, bahkan kaum musyrik
mengatakan bahwa para malaikat adalah aoak-anak perempuan Allah.
Maha Tinggr Allah dari itu dengan setinggi-tingginya

.4i5( O 4;, f; & fi @on tidak nenpwryai sehttu dalam

kerajaon-Nya) maksudnya adalalt tidak ada sekutu yang menyertai-

Nya dalam kerajaan dan ketuhanan-Nya, sebagaimana pemyataan

kaum paganis dan golongan lainnya yang me,lryafiakan batrwa tuhan
tidak hanya sahr.

$, UUrt & fi (dot Dta bukan pula hina yorg memerlukan
penolong) maksudnya adalab tidak memerlukan pertolongan seorang

pun karena kehinaan yang menimpa. Jadi, Dia tidak membutuhkan
penolong ataupembantu

Az-hiaj b€rkata, *Allah tidak perlu meminta pertolongan
kepada selain-Nya"

Apa yang terkandung di dalam pujian nr adalah karena sifat-
sifat kemuliaan itu merupakan pernyataan bahwa yang berhak
terhadap pujian ini adalah yang memilik sifat-sifrt itq sebab Dialatr
yang kuasa mengadakan dan melimpahkan nikmat-nikmat, karena
keberadaan anak bisa menyebabkan kelemahan hati dan kepelitan.
Selain itu, keberadaan anak berkonsekuensi lruduts-nya (barunya)
bapak (ayah) karena ia terlahir dari jenisnya yang lain. Sedangkan
sesuatu yarrg muhdots (banr) tidak lerasa rmtuk menyempurnakan
nikmat. sementara persekutuan di dalaq kerajaan (kekuasaan) hanya
diperuntukkan bagi yang tidak mampu menguasai kerajaan tersebu!
dan yang tidak mampu menguasainya sendiri berarti lemah, ierlebih
untuk menyempumakannya dan mengatur apa yang ada dalam
kekuasaannya itu. Selain itq persekutuan menimbulkan
perselisihan antara mitra, ada kalanya mita menghalangi pemberian

kebaikan kepada para pengikut dari mitra lainnya dan itu
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meny€babkan kerusakan. 6:t5'ifrStfu,4.',:rtj *s,t r,onyo ada di
langit dan di bumi tuhor-tulun selain Allah, tentulah keduarrya itu
sudah rusak binosa." (Qs. Al Anbiyaa' [2ll:22). Yang membututrkan

penolong untuk merrcegabnya dari kehinaan dan untuk menolongnya

terhadap pihak yang hendak menghioakannya adalatr lemah, dia tidak
akan mampu terhadap apa yang dimampui oleh Dzat yang mencukupi

dengan Diri-Nya sendiri.

W W (don agmgk&rlah Dia dengan pengagungan yong

sebenar-benarnya) maksudnf adalab agungkanlati Dia dengan

pengagungan yang sifatnya paling agtmg dan lebih agung dari segala

sesuafu.

Ibnu Jarir dan Ibnu tvlardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

dia berkata "Suahr hari Rasulullah SAW shalat di Mal&ah, lalu beliau
berkata dalam doanyq ifi Uti r;. Oru"g-orang mr:syrik kemudian

berkata, 'Lihatlah anak kecil ini, dia melarang kita berdoa kepada

tuhan-tuhan, semeutara dia sendiri berdoa kepada mereka'. Allah pun

menurunkan ayag ';rl!l W e\ 'ffr ilX $ (katakanlata 'serulah Allah
at au s erul ah Ar - Rahman'.)."' u'

Ibnu Abi Hatim dari Ibratrim An-Nakha'i, dia
berkata" "sesunggtrhnya orang-omng Yahudi bertanya kepada

Rasulullah SAW me,ngenai Ar-RahmaarU sementara mereka

mempunyai seorang dukun di Yamamah yang biasa mereka pangsl
arrahmaan, lalu tunrnlah ayat ini." Riwayat irli mursal.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Makhul, bahwa pada suatu

malam Nabi SAW shalat tahrjjud di Makkah, lalu dalam zujudnya

beliau ?nengucapkan, |4j U il li Seorang musyrik temyata
mendengamya, maka keesokan paginya dia berkata kepada teman-

temannyq "Sesungguhnya putra Abu Kabsyah tadi malam menyeru

16r Dikeluarlcan oleh Ibnu Jarir (lstlzl).
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ar-rahman yang di Yaman itu." Memang di Yaman ada seorang lelaki
yang bernama rahmaan. Oleh karena itq tunmlah ayat ini.

Al Baihaqi dalam Ad-Dala'il meriwayafrkan dari jalur Nahsyal

bin Sa'id, dari Adh-Dhahhalg dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah

sAw ditanya mengenai firman AllalL 1i3C6Z*jtVJ J'ifi'Gri $
(katokanlah, "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahmon Dengan nttna
yang mano saja kamu seru.") hingga alfiir ayat. Rasulullah SAW lalu

bersabda, g?, b 'oi't i gru adalat WrS mengamankan dari
pencurian). Seorang lelaki Muhajirin. 

-yang 
menrpakan sahabat

Rasulullah SAW- lalu membacanya ketika telah beranjak ke tempat

tidurnya. Seorang pencuri lalu masuk ke tempatnya dan

mengumpulkan harta di rumah itq lalu me,mbawanya. Sementara itu
pemilik runah (elaki tersebuQ belum tidrn Ketika pencuri itu samiai
ke pinhr [hendak keluar], dia me,lrdapai pintrmya tertutup, maka dia
meletakkan buntelan [alu berusaha me,mbuka pintu], dan dia
melakukan i6 hingga tiga kali. Si pemilik rumah pun tertawa, dia
berkata 'Sesungguhnya aku telah melindrmgi nmahku'."

Al Bukhari, Mtulim, dan lainqra meriwayatkan dari Ibnu
Abbas, mengenai firman-Nya, 3854 :1i {3 (tu jangm kamu

mengeraskan suorsmu dalon slwlanu), dia berkata, *Ayat ini
diturunkan ketika Rasulullah SAW masih berdalrwah secara

sembunyi-sembunyi. Bila beliau sedang shatd dengan para sahaba!

beliau menyaringkan suara saat membaca Al Qur'an" malca bila kaurn

musyrik mendengarnyq mereka memela Al Qur'an dan yang

serta yang diturunkan kepadmya. Oleh karena ifiL
Allah berfirman kepada Nabi-Nya, Jrfr ;ii {; (don jangan karru
mengeraskan suorcrmu dalam slwlanru), yakni bacaanmra sehingga

terdengar oleh orang-oftmg musyrik yang mengakibatkan mereka
mencola Al Qur' an. U 

jt!1 {j @an i angmtal, 7ru1 a mer e ndahkannya)

dari para satrabatuu sehingga engkar tidak memperdengarkan Al
Qur'an kepada mereka, dan me,reka tidak dapat mengambil bacaan Al
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Qur'an ihr darimu. ry.a|'e'€fi(dan cuilahialan tengah di antara

kedru irz) maksudnya adalah antara nyming dan rendatr."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya, dia berkata, "Nabi

SAW pemah menyaringkan bacaan di Mekkatr hingga sangat keras

dan mengganggu, maka Allah menurunkan ayat, is$) ji {i @an

jangut konu mengeraskan suaramu dalam shalatmu)."

Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan darinya menyerupai itu.

Abu Daud dalam iVasitl-nya meriwayatkan serupa itu darinya.

Ath-Thabamni dan Ibnu N,Iardawaih juga meriwayatkan

darinya, dia berkata, "Mtrsailamah N Kadzdzab juga bernama ar-

rahmaan. Oleh karena th1 bila Nabi SAW sedang shalat lalu

menyaringkan bacaan, g€'/,t ,rlt lt c-l orang'orang musyrik

berkata, 'Dia menyebut tuhan Yamamah'. Allah ptm menunrnkan ayat,

3W J1i {; (dot jurgot lcontt mengeraskan suaramu dolam

slulatmu)."

Sa'id bin lvlanshur, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Al
Baihaqi dalam Asy-Slu'ab meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin,

dia berkata, *Aku diberitahrr bahwa apabila Abu Bakar membaca (Al

Qur'an), dia merendabkan (suaranya), sementara Umar bila membaca

(Al Qur'an) dia menyaringkannya Lalu ditanyakan kepada Abu

Bakar, 'Mengapa engkau melakukan begihr?' Dia meqiawab, 'Aku
bermunajat kepada Tuhanhr, dan Dia telah mengetahui hajatku'.

Ketika hal itu ditanyakan kepada Umar, 'Mengapa engkau melaktrkan

begitu?' Dia menjawab, 'AlRr mengusir syetan dan membangkitkan

orang yang mengantuk'. Setelah ditunrnkannya ayaL {3 Ar4;1i1;
U ASf (dan jangan kenu mengeroskan suaramu dalam sholatmu,

dan jmganlah pula merendahkuntyQ, dikatakan kepada Abu Bakar,

'Angkatlah sedikit (suaramu)'. Dikatakan pula kepada Umar,

' Rendahkanlah sedikit (suaramu)l."
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Sa'id bin fvlanshr, Ibnu Abi Sfibah, Al Bukhari, Muslim,

dan lainnya meriwayakan dari Aisyalu dia berkat4 "Sebenarnya ayat

U 4e S; 4l(-. ;1i {; (don iongon karru menseraskan suarqmu

dolan shalatmu dat jorgmlah pula merenaan*awrya) diturunkan

berkenaan dengan doa"

Ibnu Jarir dan Al Hakim meriwayatkan darinya, dia berkata,

"Diturmkan berkenaan dengan tasyahhud-"

Ibnu Abi Sfibalt Ibnu Mrmi', Ibnu Jarir, Muhammad bin
Nashr, Ibnu Al Mrmdzir, dan Ibnu lvlardawaih meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, seperti hadits Aisyah yaog p€rtama

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muhammad

bin Ka'b Al Qarazhi, dia berkata, "Sesrmgguhnya kaum Yahudi dan

Nasrani mengatakan bahwa Allah memprmyai anak, sementara orang-

orang arab mengatakan, ',:U tt {g;S'cS'i &-f il ,i |*f 1 t!5
(aku penuhi panggilan-Mu, tidak ada sekrnr bagi-Mu kecuali satu

sekutq dia milik-Mu dan dia tidak me,miliki-Mu]). Orang-orang

sbabi'rm dan Majusi berkd4 'Seandainya tidak ada para wali Allah,

niscaya ,kan hina'. Allah lalu menunmkan aW b 131 $; @an
katakonlah,'Segala pgi bagi Ailah) hingga alihir."

. Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu AI Mmdzir, dan Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari Mujahid" mengenai firman-Nya, '*fr &S
,fi, '* (don Dia bukm pla hina yang nunerhtkon penolong), dra

berkata '"Tidak bersekutu dengan seorang prm dan tidak memerltrkan
pertolongan seofimg pun."

Ahmad dan Ath-Thabarani meriurayatkan dari Mu'a& bin
Anas, dia berkata: Rasulullah SAW UersaHa, iJ rr- lt tUai' yirrb
.. t:ii W- (Ayat kcmutiaqt adolah: Segata pqii bagi Allah Yang tidak
mempurryai anak..)."

Abu Ya'la dan

Hurairah, dia berkata

As-Sunni meriwayatkan dari Abu
keluar bersama Rasulullah SAW,

Ibnu
eefiku
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sementara tiog* beliau di tanganku. Beliau lalu menghgPq
seorang lelaki yang berpenampilan usang, kemudian berkata, 6 

-irll 
kl

talf r; + i\ (Wahai futan apa yang kau alami sehingga aku melihat

[demikian)? Dia menjawab, 'Penyakit dan kemelaratan'. Beliau

berkata lugr, ,.r. at *',rtg tt t:Ptt #r'e 4\t yW (r{tf iJf

.. r:i5$-i S, ,{ '*J ,lc:3\l (Maukah engkau aht ajari kalimat-

kalimat yong dapat menghilangkan penyakit dan kpmelaratan

duimu? Yaitu aht bertowakal kcpada Dzat Yang Maha Hiitup lagi

tidak akan mati. Segala pqii bagi Allal, Yang tidak mempunyai

anak..) hingga akhir ayat.

Lalu pada lain waldu Rasulullah SAW mengharrpirinya dan

ternyata kondisinya sudah membaih maka beliau bertanya, tff
(Bagaimana kcadaanmuT). Dia menjawab, 'Aku masih senantiasa

mengucapkan kalimat-kalirnat yang engkau ajarkan kepadaktr'."

Dalam tafazh laiu Nabi SAW mengajarkan itr kepada Abu

Huairah.

Ibnu Katsir berkata, *Saoadnya dha'if, dan pada matannya

terdapat kemungkaran. "
Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadatr, dia berkata: Diceritakan

kepada kami, bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada

kelnargany a aya\ $ 3S- i "$i tr32l1 @egata ptji bagi Allah Yang

tidakmempunyai anak...),baik keluarganya yang masih kecil maupun

yang sudah dewasa.

Abdtnazzaqdalam Al Muslunnaf meriwayatkan daxi Abdul

Karim bin Abi Umalyah, dia berkatg "Rasulullah SAW mengajarkan

anak-anak dari bani Hasyim setelah fasih berbicara, untuk membacq

$ r;;- 5 
"$t ;tf,$ @egala ptji bagi Atlah Yang tidak mempurryai

attak...)."r4

,r, Dho'f.
HR. Ahmad Qta3D; Al llaisami dalam Majma'Az-Zava'id Ql52); dan Al
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Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushotnof meriwayatkan dari
jalur Abdul Karim, dari Amr bin Syu'aib, Ialu dia menyebutkannya.

Dikeluarkan juga oleh Ibnu As-Srmni dalam 'Amal Al Yaum

wa Al-Lailah melalui jalur Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari

kakeknya.

Albani dalam Dha' if Al Joni' (19).
AlAlbani dho'if,
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TAFSIR SI]RAH AL KAHT'I

Al Qurttrubi berkat4 *IVfe,llrnrt pendapat semua mufassir, ini
surah Makkiyyah. Namtrq diriwayatkan dari segolongan mufassir,
balrwa permulaan surah ini hinega, $7; ganaq (Qs. Al Katrfi [18]:
8) dittrunkan di Madinah ([,fadaoi]"yah). Pendapat yang pertama tebih
tepat."

Mereka yang melrgatakan bahwa surah ini Mal:kiyyatr
seluruhnya adalah Ibnu Abbas. Demikian menurut riwayat darinya,
yang dikeluarkan oleh An-Nabhas dan Ibnu lvtandawain.

Demikian juga menurril Ibnu Az-Zubair, sebagaimana riwayat
darinya yang dikeluarkan oleh Ibnu lvlardawaih.

Ada beberapa hadits yang menyebutkan tentang keutamaan

suratr ini, diantaranya hadits lmig diketuarkan oleh Ahmad, Muslim,
Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan lainnya dari Abu Darda, dari
Nabi SAW, beliau bersabda, i* "6t {r* $f b yfi ';rb W u
J41lt 9'u (Barangsiapa h$ol sepuhrt oyi a*i permulaan surah
Al Kahfi, maka dia dilindngi doifitnah doiiau.rGa

Ahmad, Muslim, An-Nasa'i, dan Ibnu Hibban meriwayatkan
dari Abu Dardq dia berkata: Rasulullah SAW b€rsaM4 ';*, ?l U
.J61tr 9. 'u 'e ,431 $;. i,, rrti\i (Boangsiapa membaca
sepuluh [ayatJ teraffitir doi suah Al IW, nako dia dilindungi dari
fitnah dajjal).til

'* shahth.
HR. Muslim (l/555); Ahmad (51196);dm lainnl,a
'* shohih.
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Al Bulfiari, Muslim" dan lainnya meriwayatkan dari Al Balra,

dia berkata, "seorang lelaki membaca surah A[ Kahfi, sementara

dalam rumah itu terdapat unta, lalu tiba-tiba unta itu lari, maka lelaki

itu pun mencari tahu (sebabnya). Dia lalu (melihat) kabut atau awan

yang tengah meliputinya Dia ,.p,., menceritakaryy? kepada Nabi

SAw, talu beliau bersabda, orii4Ul'z:SA i,f ,i,:ti lit lBacalah,
wahoi fulan 'sesunggthrya kitenteraman akan turun dengan Al

Qr'qd.1.r0s Lelaki itu adalah Usaid bin Hudhair, sebagaimana

dij elaskan oleh Ath-Thabarani.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Dardq dan menilainya

sluhih,dia berkata: Rasulullah SAW bersabdq J'tf 'U 

"$ 
t\t ?S V

J61lr. 9lr, 't.tl X:t ii;' (Buangsiapa ^r^b*o tiga ayat dari

permulaan surahAl 3tuhfi, maka dia ditindungi dtrilitnah daiial).r66

Masih banyak hadits-hadits lainnya yang menyebutkan

keutamaan membaca s€puluh ayat dari permulaan atau dari aktrir

surahAl Kahfi.

Ibnu Idardawaih dan Adh-Dhiya: dalam Al Muhrtmah

meriwayatkan dari Ali, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, li V
i,+'.r' 1? oy ,ik g S n $ {ry jtip, Ai t;t$ ii'aQsit
U '€ (Boangsiapa membaia strah At Kahfi pada hari Jum'at,

maka dia terpelihara dori segala frtnah yang terjadi hWSa delapan

lwi. Jika dajiat kchtq, maka dia dipetihara doinya).r67

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam Al Ausath, Al Hakim,

dan dia menilainya shahih,Ibnu Mardawaih, serta Adh-Dhiya dari

HR Muslim (l/555); Ahmad (614a$; At-Timidzi (2886), dan Ibnu Hibban
(280)dalam lbs@r.' 1"5 ifirtt;fr iiarhdari hadits Al Bara.

HR Al Bul&ari (3614) dan Muslim (l/548).

'* Dho'if.
HR At-Tirmidzi (2886).
Dinilai dha'if olehAl Albani dalam Dha'dAl Jami'(5777).
r57 Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam T$sir-nya QlTl).

-l\
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Abu sa,id Al Khudri, dia berkata: Rasulullatr sAw bersabda, ^'rl c;
'{f i ieru yq ;o ?l Vi,k it vw' b titi { us #it iii'
';6i i,ilt (Barangsiapa membaca surah Al Kahfi, malca basinya

cahaya dari tempat berdirilrya hingga Maftkah Barangsiapa

membaca sepuluh ayat dori awirnya, kemtdian muncul daijal, mako

tidak alran membahaYakon rYd.r68

Diriwayatkan oleh Al Hakim, dan dinilai shahih, dari hadits

Abu Sa'id, bahwa Nabi SAW bersabda' 1;li& $ ,t 44Aii*?S V
cgi'$ 6 r, 2$ i,, d ivt "Bourgsiopa membaca surah Al Kahfi

pada ltui Jum'nt, mdka dio akm disinqi dengan cahaya di antara

dua Jum'o1.n169

Dikeluarkan juga oleh Al Baihaqi dalanr As$unan metalui

jaltr ini dan jalur lainnYa.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata:

Rasulullah SAw bersabdq b'rt d'* l;li& V A ]i(ll'iih?i V
c?iiir 'i3. ti 'i '*'t yqir ;i'il,nA :*, 96 4 ?tta +
(Barangsiapa membaca surah at Ifuhfi pada hqi Jum'at, maka

terpancarlah cahoyountubtya dqi bau,ah kakinya ke tepi langit yang

akan meryinuinya pafu Hwi Kiamot [kclakJ dan diampunilah

[dosaJnyo di antaro &nhm'ot)."o

'u shahih.
HR Al Hakim (Ltsil),dan dia bertata, *shahih menmtqrarat Muslim."
Adz-Dzababi berkata, 'Disepaloti oleh Ibnu N&hdi dari Ats-Tsauri, dari Abu

Ilaqdm."
oiriwayat*an juga oleh Al Bsihaqi dalm /.Dr-srz'ab (2446) dan Al Haitsami

dalam Majma' .42-Zcvva'id Ql53).
Al Haitsami berkata, i'Diriwayatlcan oleh Aft-Thabarani dalam Al Ausath, dat

para perawinya adalah para perawi shahih."
t@ shahth. t

HR AlHakim Q1368).
Dinilai shahih oleb Al Albani daJram Sluhih Al Ja ni' (6470).
r7o ganadnya dha'if.
Demikian yang diisyaratt<an oleh Ibnrr Katsir dalam Tafsir-nya (3/70). Dia

menyandarkannya tepaaa fUnu Mardawaih dalam Tafsir'tya delgan sanad gharib'

liiu ;rgu berkata "Tentang mofu'*ya hadits ini perlu dicermati lebih jauh.
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Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata:

Rasutullah SAW bersafaq,,-ir\\tirtilJt'cfr ti tl",bb bl ii* iJ71 lt
aitr y;:Ai c1r'q 6'n'jt FltJ & af;'ds,u) A ;\i'U 643v)
tro J;ilr ',€t'u lr ,Ei y'j + tii ;rj\t 'u-Utlt ?l W',g6 fX ?sLit

(Mmkah kalian aht beritahu tentang suatu surah yang keagungannya

memenuhi apa yang ado di antma langit dan bumi, yang bagi

pencatatrrya ada palrala yong seperti itu ptla, bagi yang membacanya

pada luri Jum'at aksr diampuni [dosaJnya di antara fiuri Jum'atJ

itu dan Jum'at lafunya serta tunbahan tiga hari, dan bagi yang

membaca lima ayat terakhir dorinya kctiko [hendakJ ti&r akan Allah

bangunkan pado [basiur] malam hui yang dikehendafurya?)

Mereka (para sahabaQ menjawab, uTentg wahai Rasulullah.'

Beliau talu bersabda, e;4A e6&l ?O (Yaitu surah [yang
menceritakanJ tentory qwa penglwni gw).r7r

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari AMullah bin Mughaffal,

dia berkata: Rasulutlah SAW tersafOa, I gifil'fii *t lt ,t$ qt
Ultr efrl b$;b 'il?:4 @uman yang di dolamnya dibacakan surah Al
Kahfr tidak akan dhnasuV ryetan pada malam ters3but).r7z

Masih banyak hadits-hadits dat atsu-atsq lainnya mengenai

ini, namrui apa yang telah l<ami kemukakan sudah cularp.

Status paling fnggt hadib ini adalah mryfi'
ur s?ngat dtu'il,
De,mikian perkataan al Abani dalm Dha'if Al Jami' Ql59).
'n Dho'{.
mnu Uardawan meriwayatkanryra sendirian, dan riwayatrya ini menyelisihi

hadits yang menyebutkan tentang surah Al Baqarah, bukan Al Kahfi.
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l^ -r "Lt rt # $ 8r e# li iii e0i iry3j;

6j1;-'r,fi'a -*rlri ;Si rif e6.*i CU S *5-

,1'5y-<45fr,,r;@ (36'e1"6*;tgi@

@

$ Jt 6jA ot';r|,fi b'd 11?,-;K

4 W-l44fv{WrtA-
@ {3 iA'fr Ffr.6,'4 *Ji( Ji V, WGt

;*S '13*b.+05,u (i;'i'i'#1'666ii
z/ 2..
,dl-li

@ ffi*#

-segala puji bagiAltah yang telah ruenurunhan kepado hamba-Nya

Al Kitab (Al Qur'an) dan dia frd* nungailo*ot hebengkokan di

dalamnya; sebagai bimbingan yang huns, wttttk memperingalhan

akan silcsaan yang sangatpedih dari sisiAllah don membawa berita

gembira kepada orangotang yang beriman, yang mengeriakan

anal shalih, bahwa mereka ahan mendopat Pembalasan yang baik,

mereka hekal di dalamnya untuh selana-lonanyu Dan untak

mcmperingathan kepada orangorang yarrg berkata, 'Allah
mengambil seotang anak'. Mereka sekali-foli frdah mempunyai

pengetahuan tentang hal itr+ begitupula nenek rnoyang merihu

Alangkah jeteknya kata-kata yang keluor dad mulut merehal'

mereka tidak mengatakan (suuota) kecuali dttsto- Maka (apafuh)

barangkali kamu akan membrnrrt dirima horena bersedih hatt

'^*;Wlr,;MC[
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sesudah mcreka berpoling, sekiranya nereka tidak beriman kepada

keterangan ini (Al Qw'an). Sesungguhnya Kami telah meniadikan

qa yang oda di brmd sebagai perhiasan baginya, agar Kami
nenguji mcreka siqakah di antara mereka yang terbaik

perbuotantryu Dan sesungguhnya Ko"mi benar-benar akan

nunjodifutt (pula) opa yarrg di atasnya neniadi tanah rata lagi
tandta.n (Qs.Al Krhfi tlSI: 1-S)

Allah mengajartan kepada para hamba-Nya cara memuji-Nya

atas limpahan nihat-nikmat-Nya kepada mereka. Penyifatan pujian

ini dengan mawhul mengindikasikan ketinggan yang terkandung

dalam shilah sebelumnya Inti penurunan Al Kitab, yaitu Al Qur'an
sebagai nikmat bagi Rasulu[ah SAW adalah dengan perantaraannya

dapat diketahui rahasia-rahasia tauhi{ perihal malaikat dan para nabi,

ketentuan huhrm-huhrm syari'at yang dengan cara itu Allah

disembah dan dengan cra itu umat-Nya b€ribadah. Disamping itu,

penrrunan At Kitab kepada nabi mereka menrpakan nilmat bagi

m€r€kq sebagaimana yang telah kami sebutkan terkait dengan Nabi.

G. rt # fi @on dio fidak mengadakan kcbengkokan di

aoWwrya) maksudnya adalah tidak mengadakan di dalamnya suahr

beNfirk kerancuan apa puo' baik pada lafazh rnaupun makna. Lafa^

a#r aaam pemaknaan adalah dengan kasrah [pada hunrf 'ain],

sedangkan untuk objeknya menggunakan fatlwh, demikian mentrrut

snatu pendapat.Namun pendapat ini t€rtolak oleh firman-Nya, 6ri$
G711;ttq:.(ridak ada sedikit pw kernt titwt padonya tempat yang

rendah dor yang tinggi-tinggi). (Qs. Thaahaa [20]: 107), yakni

gunmg-gunung, dan ini termasuk objek.

Ai-ZaAjaj berkata, "Makna ayat ini yaitu, Allah tidak

mengadakan pertentangan di dalamnya, sebagaimana firman-Nya, jj
(iLtiffi *bfrtr itl** b {,(Qcatau kiranya At Qur'an itu
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buknn dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yeng

banyak di dalamnya)." (Qs. An-Nisaa' [a]: 82).

Lafazh |$ir artinya yang lunrs dan tidak ada kecondongan di

dalamnya, atau yang meluruskan kemaslahatan dunia dan agama para

hamba, latau yang lurus sesuai d€ngan Kitab-Kitab samawi yang

s6belumnya dan menerangkannya.

Berdasarkan pemaknaan )rang p€,ttamq maka ini sebagai

penegasr kalimat yang ditunjul*an oleh penafian ir;ir lteUengkokan),
karena banyak yang tampak lunrs nermrn tidak luput dari

kebengkokan. Manshub-ryra lafaztr (5 uduluh karena fr'l yarrg

disembunyikan, yakni tll {G.

Pengarang Al Kasysyof me,nafikan kemungkinannya sebagai

haal (ketermgan kondisi) dari ;r:f1karcna kalimat {4 tr; (dan dia

tidak mengadakan) dt-'athf-lsa kepada ijl (*rnu*ntan) sehingga

termasuk dalam lingkup shilah. Jadi menjadikannya sebagai haal dari

i$t berarti memisahkan hrul dffigrn dul haal dengan sebagian

shilah.

Al Astrfahani berkata, "Keduan5na adalah haal yangberunrtan,

banya saja yang pertama sebagujwnlah (susunan l€limat), sedangkan

yang kedua mufrad (tunggal)." Ini b€xoar, karena katimat ,fr trj <d""
dia tidak mengadalwn) tidak di-'@U-kan kepada yang sebelumny4

bahkan huruf wawu-rLya sebagai lrool, sehingga tidak terjadi

pemisalran antara lual darldrul lraal dengan sebagian shilah.

Suatu pendapat menyebtrtkan bahwa t(,$ (sebagai bimbingan

yang turus) sebagai twat dari dlwnir rt # 7j (A" dia tidak

mengadakan ficcbengkokanJ di dalowrya)

Pendapat l6in menyebutkan bahwa pada redaksi ini ada

kalimat yang didahulukan dan dibelakangkan, perkiraannya: ,"V ,S:jt
q,t, { ,W-lj,l,5 qg.i, g* (ynetelah menunrnkan kepada hamba-
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Nya Al Kitab [Al Qrn'an] yang lunrs, dan Dia tidak mengadakan

kebengkokan di dalamnya)

Allah SWT lalu hendak memisahkan yang global pada kalimat
t'-5, maka Allah berfirmao, \$i $ 3+4-1""t"k memperingatkan

akan siksaan yang songat pedih), se,mentara lafaz}l- [yang beimakna]

'?ang diperingatkan (yang diberi peringatan)" dibuang karena culup

diketahui dengan keumuman malsudnya Maknanya adalah, untuk

memperingatkan orang-orang kafir.

ltjr aaaan tTr.rir (siksaan atau adzab). Makna 'i3 ,; gari
sisi Allah) adalah.berasal dari-Nya, diturunkan dari sisi-Nya.

Abu Bakar meriwayarkan dari Ashim, bahwa dia membacanya

dengan isymam pada hunrf daal berdhantmah, dan dengan kasrah

pada hunrf nuun danlrao'.Ini logat atau aksen suktr Kilab.

Ab u 7-aid meriwayatkan dari semua afrrJii q ir a' ah dengan fatlwh
pada huruf laam, dtanrrat pada huruf daal, dan suhtn pada hunrf

nuun.

4t+Ai .1,Je; '*5( i*i5 #j (dan membawa berita

gembira kepada orcmg-or@rg yang beriman, yang mengerjakan amal

s hotih). lafazh :13. aWca dengan t asy di d dart t afrhfif . Maus hul -ny a

berlaktr pada mawln{ yang disebutkan, karena pondasi diterimanya

arnal adalah keimanan.

Gfi rt'iJ@otno nerelw akan mendapat pembalasan yang

baik) t*sudnya adalah surga Dalam kondisi d <4{-J (mereka

kckat di dalamnya) mafcsuAnya adalah dalam pembalasan itu. $5
(untuk selama-lamwrya), tidak ada batasnya. Didalulukannya

peringatan daripada b€dta gembira bertujuan menampakkan

kesempurnaan pemeliharaan dengan memperin$atkan orang-orang

kafir.

- Allah lalu mengulang peringatan dan menyebutkan yang

diperingatkan lantaran kelhususannya, tanpa menyebutkan hal yang
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diperingatkan, yaitu silsa yang pedih, karcna telah disebutkan. Allah
pun berfirman, 6; ':;t 'fil !36 <rjfi 5$; @an untuk

memperingatkan kepada orangorumg yang berkata, uAllah

mengambil seorang anok'). Maksudnya adalah kaum Yahudi dan

Nasrani serta sebagian kaum kafir Quraisy yang mengatakan bahwa

para malaikat adalah putri-putri Atlab- Terlebih dahulu Allatr SWT

menyebutkan perkara secara umum sebagai peringatan umum bagi

orang-orang kafu, yang selanjutn)ra disusul dengan perkara khusus,

yaitu sebagian perkara umum tersebrr. IIal ini unfirk menggarisbawahi

bahwa bagran ini menrpakan bagim paling utama dari yang umum

tadi. Ini menrmjukkan, bahwa menisbdkan anak kepada Allah SWT

adalah keku$ran yang paling buruk

* ;r q { u (mereka simn-utt tidak memputvai

pengetahuan tentang ld iA marctdnya adalah tentang anak, atau

tentang Allah anak. Kda dr, di sini sebagai tambahan

untuk menegaskan penafian. IGlimat ini berada pada posisi naslab

gebagai haal, atatsebagai redaksi permulaan fr{amanya anAan. fii r;

,bl * cJld (mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan

tentang hal itu).

;gfi1{ '{3 Qesitu pula neruk moyang mereka), tidak
pengetahuan tentang it1 babkan merel<a menyatakan ini

hanya berdasarkan perkiman, lalu anak kettrunan mereka

mengikutinya sehingga mereka semua sesat.

;l*.ifr U U !^+1 ,1K@oqkan iglehya karta-kata yang

lreluar dari muli mereka). Manskft-tya 'ZLL adalah sebagai

t arnyiz. Ini dibaca juga dengan r afa' lsarena dianggap sebagu fa' il.

Al Farra berkata, "(Maksrdnya adalatr) * d(il, 'A)r.'o:F

(alangkatr jelek kata-kata itu sebagai kata-kata)."

Az-Zanaj berkata "(Maksrdnya adalah) W '#iO 'o:$
(alangkah jelek perkataan mereka sebagai kata-kata)."
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Maksud {e @ota-kna) ini adalah perkataan mereka,

bahwa Atlah mempunYai anak.

Allah lalu menyifati '1a? Got*kata) dengan d;l i, A/
Uanglreluar dari mulut mereka).

Faedatr penyifatan tersebut adalah pernyataan tentang betapa

besar kedustaan yang mereka ada-adakan itu. Kendati yang keluar dari

mulut itu hanya berupa udara, namun ihr berupa huruf-huruf dan suara

yang disandarkan kepada kondisi yang mustahil'

Allah lalu menambahkan pembunrkan apa yang mereka

perbuat, ($ $t 6j;i tg(mereka tidak mengatakan peswtuJ kBcuali

dusta), yakni, upu y*g mereka katakan ittr hanyalah kedustaan

belaka, sama sekali'tidak ada benamya'

Allah lalu menghibur Rasul-Nya sAw dengan firman-Nya,

Cfr, '6; -i)3 b;. i11$ (Maka [apakahJ barangtrati kamu akan

iimbunuh dirimu [kmena bersedih twtiJ sesudah mereka berpaling).

Al Al&fasyberkata, "pr;ir adalah ffiir lkesusahan)'"

Al Kisa'i berkata, *91!i\.',,1r')\i t#'i artinya aktr menjadikan

tanah ini lemah ttidak produktifl karena kcsinambungan pengolahan

tanah. d',htlriy,.i artinya orang itu menyiksa dirinya."

Abu ubaidah berkata, 'Maknanya adalah, membinasakaq

dirimu. Contohnya yaitu u.rgkapan Dzu Ar-Rumatr berikut ini:

* t ,j,g$r 13,if if
'Ingatlatr watrai yang kecewa nan berduka atas dirinya''"

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka maknanya

yaitu, mungkin kamu akan menyusahkan dirimu, atau melemahkan

dirimu, atau membinasakan dirimu

glif, S lsest*n merlka berpaling) maksudnya adalah

sesudah mereka meninggalkan dan sesudatr mereka berpaling.
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*.11*, W. I o!(sektroya mereka tidak beriman kcpada
lccterangan ini) maksudnya adalah Al Qur'An Kalimat penimpal

syaratnya dibuang, yang ditunjukkan oleh yang sebelurnnya. Ini juga
dibaca'ol, dengan fattuh, yakni, h't't'ol.

G1,1 lk rrn bersedih hat) maksudnya adalah berdnka dan

bersedih hati. Ini sebagai moful lal, effl;- moshdo pada posisi haol.
Demikianlah perkataan Az-7$aj.

6, t"; *;:lt S ti r;G t31 @esuguhnya Karti telatt
menjadikan apa yang ada di bwi sebagai perhiasot baginya) adalah

kalimat permulaan. Ivlaknanya yaitu, se$mgguhnya IGmi telah
menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perniasan bagiqya yatrg

berupa hewan" tumbuhan, dan berda-bclda, s€e€rti firman-Nya, 'i
q ,$$i OV & 3S,sii(oiarnauah wrs ne4jadikm segata
yang ado di bwri untuk kmu). (Qs. Al Baqarah pl: 29). Manshub-
rryu't4adalah karena sebagai mafd kdn;rdari Ei4.

Huruf laan pada {6 '# 'fr fi$.(ago Kami menguji
mereka siapakah di qttoa qereka yury terbaikprhtatannya) terkait
lili{.. Hurvf laam ini bisa rmtuk maksrd ahu akibat. Maksud
"pengujian ini' adalalL Allah SWT mcnrP€rlakukan grereka dengan
perlakuan yang bila dilakukan oleh selain-Nyamake itr disebut ujian
dan gglaen

Az-Zanaj "Kalimat iS 1stry*an di antara mereka)
berada pada posisi rafa'karena sebagai rmtbtada', hanya saja berupa
kalimat tanya. Maknanya odalalL agar I(mi menguji apakah ini yang
lebih baik perbuatannya? Ataukah itu?"

Al Hasan berkata "(Maknaqra adalah), siryalgh yang lebih
zuhud di antara mereka?'

Muqatil berkata, "(Maknanya adalah), sieakah yang lebih
shalih dengan ilmu yang diberikan itu'
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Allah SWT kemudian memberitahukan bahwa Allahlah yang

mengadakan sernua itd dan meniadakannya, $|{a3$l1 6}r>t €b
(don sesungguhnya Koni benar-benar akan menjadikan [pulal apa

yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus), yakni sungguh Kami
akan meqiadikai apa yang di atas perhiasan ini sebagai tanah yang

rata lagi tandus ketikahabisnya umur dunia.

Abu Ubaidah berkata, *'lqialt adalah tanah datar."

Az-4E b€rka4 "ldjJit adalah jalan yang tidak ada

pepohonannya."

Al Farra b€rkata, "'JdUl adalah tanah gersang yang tidak ada

tumbnhannya Juga dari rmgkapan ti; i?l sebagai ungkapan bagi

perempuan yang banyak makan. tlt? tf;" sebagai gngkapan gntuk

pedane yang menghabisi lawan. ',.irj\i S$?ti6jrrtiri;rsr !9 (belalang,

kambing, dan rmta,menggrmduli tanah)iebagai *gkipi- bila hewan

ihr memakan tanSmann5ra"

Makna redaksi ayat ini yaitu, janganlah engkau bersedih, hai

Muhamma{ akibat yang dilaktrkan oleh mereka, karena

Kami telah meqiadikan apa yang rai ai muka bumi sebagai perhiasan

untuk menguji amal perbuatan merekq dan sesungguhnya Kami akan

menghilangkan semud itu ketika habisnya umur dunia, lalu
mengga{ar mereka dengan kebaikan bila mereka baik, dan dengan

kebunrlcan bila mereka buruk.

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

Mafdawaih meriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Nya, 6S i, & dit :afli ;t3}ir (segota puji
bagi Allah yang telah menurunkan kcpada hamba-Nya Al Kitab [Al
Qur'an), dia berkata, "(Maksudnya adalah) menurunkan At Kitab

dalam keadaan lunrs dan benar. (a rt fi 73 @an dia tidak
mengadalan kcbengkokan di dalamnya), yakni tidak ada kesamaran."
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Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, mengenai

firman-Ny4 q @ebagai bimbingan y@rg hrus), dia berkata,

"(Maksudnya adal4h) t,S; (yang lurus)."

'Ibnu Abi I{atim meriwayatkan dari Qdadah, 
*'itr 6(dari sisi

Allah) maksudnya adalah 9* b (dari sisi-Nya)."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dni As-Suddi, *(41 fr
Qtembalasan yang Da*) maksudnya adatah surga !j1 6-ii ,{t
(iJ'Ai 'frI (dan mn* memperingatkot kcwda orang-orang yang

berkata, 'Allah mengonbil seor@rg onok), yakni kaum Yahudi dan

Nasrani."

Ibnu Mardawaih meriwayatlcan dci Ibnu Abbas, dia berkata:

Utbah bin Rabi'alL Sfibah bin Rabi'alL Abu Jahal, An-Nadhr bin Al
Harits, Umayyah bin Khalaf, Al Ash bin Wdil, Al Aswad bin Abdul

Muththalib, darr Abu Al Buhtui berftumpul brsama sejumlah orang

Quraisy, sementara Rasulullah SAW telah merasa kecewa karena

penyelisihan kaumnya terhadapnya dan pengingkaran mereka

terhadap nasihat yang beliau berikan. Hal itr me,mbuat beliau sangat

bersedih, maka Allah SwT mentuunkan aya., -AAi 'ei ii:$ (Maka

[apakahJ barangkali kanu akan membmuh dbhru).

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu
Abbas, mengenai firman-Nya, 4 .'gi. {r***ruh dirimu), dia
berkata, "(Makzudnya adalah) Ur$ Mfme,mbunuh dirimu)."

Abd bin Humaid meriurayatkan s€eerti itu dari Mujahid.

Ibnu Abi Hatim juga sqerti itu dari As-Suddi.

Ibnu Al Mrmdzir dan Ibnu Abi Ilatim meriwayatkan dari

Mujalrid, mengenai firman-Nya, til 1t*rr- bersedih hati), dia
berkata, "b,* Garena bersedih hati)."
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Abdurrazzaq, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Qatadalu mengenai fimran-Nya, 611 1*orrr-
bersedih fuA,dia berkata" "tlp (karena bersedih hati)."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu ldardawaih meriwayatkan dari jalu
Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, mengenai finnan-Nya" {F t1 t:Et3t
6 Ib 4;'li lsesmggutnya Kmri telah meniadikan apa yang ada di

bumi sebagai perhiosan bagfuya), dia berkata, "(Maksudnya adalah)

kaum lelaki."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan scrupa itu dari perkataan Sa'id

bin Jubair.

Abu Nashr As-Sajzi dalam Al lbanah meriwayatkan dari jalur

Mujahi4 dari Ibnu Abbas, mengenai ayat ini, dia berkata, "Para ulama

adalah perhiasan buni."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al Hasan, dia berkata,

"Mereka adalah kaum lelaki ahli ibadah yang melaksanakan ketaatan

karena Allah."

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Al Hakim dalam At-Tarikh dan

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu lJmar, dia berkata:

Rasulullah sAw membacakan aya,- S:L lr:A'i.{ ffi.(asm Kami

menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik

perbuatannya),lalu aku berkata, "Apa maknanya, wahai Rasulullah?"

Beliau bersabda, ,t|g-"?t !, p6 C Li\b'>w ;#t'€l ';';U.

!, y" (Agar Dia menguji siapahah di antara tratian yang tebih baik

akalnya, lebih menjaga diri doi lwl-lwl yang diharamlcan Allah dan

tebih cepat dalam melaksanaan kctaatan kepada Altah?).

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah, dia berkata,

"Maksudnya adalah eA.(unttrk mencoba mereka). i6 6 'fr
(siapalrah di antma mereka yang terbaik perbuatannya) maksudnya

adalah yang lebih sempurna akalnya."
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Dia juga meriwayatkan dari Al Hasan, mengenai firman-Nya,

i3 iA'i$t @iaparun di antma mereka yong terbaik perbuatawtya),

dia berkata, "(Maksudnya adalah) yaog paling meninggalkan

kedtniaan."

Dia juga meriwayatkan dari Ats-Tsauri, dia berkat4

"(Maksudnya adalah) yang paling zuhud terhadap kedrmiaan."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nyq (F 6*;Wlr,'tMGY go" sesungguhnya Kan i benu-benq
akan menjadikan [pulal qW yang di atasnya menjadi tanah rata lagi
tandus), dia berkata, "Segala sesuafu akan binasa, sementara Dia tetap

abadi."

Ibnu Abi Syaibalu Ibnu Al Mrmdzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Qatadah, dia berkata, *ln:Ljt adalah tanah dan

peglmungan yang tidak ada pepohonannya"

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al Ilasan, dia berkata

"Maksud 3j.ir aOafah yaog hanctp."

@ r# ($; n rjg #fi,ri(Jf #f iJ,'- t*: 7
6"c6j'{r;,^5 u$;-$j\Jtfr,+i$t Jy?:i1 ,sJ 3L

<$r ai{.1ei1)ti:,*t1,rIfir @65,eJ n
@'11r Hq${;A61a#3@ 633

;# r, #,tj:r; U tr1ffi & a{",Ii 35

*}tisi t-qr$6vr3 tt+;fi iE$'!33 @ "ii
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,$b@D LlJ, $f6 A"6y"*;, uVi J,r!'tV

<r|'V {tr Y^$', .Ei, u b3jl 63

6''rrf$a;t, @ $ ii e,;jii' * {6 # "*i.

4# i g-,K lriqKf JYl i6 ifr $ Y6't:,

*Apahah kamu mengha bahwa orangorang yang mendiami gua

dan (yang mempwyai) roqim itu, mereha termasuk tanda-tanda

kekuosaan Kani yang mengherankan Qngatlah) ntkala pemuda-

pemuda itu mencari tempA berlindung he dalam gua lalu mereha

berdoo, 'Wahai Tuhan kt rri berikanlah ruhmat kepada kani dari

sisi-Mu dan semparnakanlah bagi kotttipetuniakyang lurus dabm

urusan hon i 0n0'. Mafu Kami tutup telinga mcteka beberapa

tahun dalam gaa ilu, kemudian Kan i bangunkan mereka, agar

Kami tncngetahui manahah di antara kedua golongan itu yang lebih

tepat dalbm menghitung berapa lammya mereka tinggal (dalam gua

itu). Kani ceritakan hisah mereka hepadamu (Muhammad) dengan

sebenarnya. Sesunggahnya mereka itu adalah pemuda-pemuda

yang beriman kepada Tuhan ruereha dan Kanitambahkan kepada

mereka petunjah; dan Kami telah meneguhkan hati mereka di

waktu mereka berdiri lalu mereka berhata, 'Tuhan kami ardalah

Tuhan langit dan bumi kami sehali-kali tiilak mcnyetu tuhan selain

Dia, sesangguhnya kami kalau demikian telah mengucaphan

perkataan yang amat jauh dari kebenatan. Kaum kami ini telah

menjadikan selain Dia sebagai tuhan-tuhan (untuk disembah),

Mengapa mereka tidak mengemukakan alosan yang terang (tentang

kepercayaan mereka)? Siapakah yang lebih zhalim daripada orang-

tSitlKJgK't#j
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orang yang mengada4da kebohongan terhadap Allah? Dan apabila
kamu meninggalkan mereka dan apa yang tmereka sembah selain

Allah, maka carilah tempat berlindung ke dabm gua itu niscaya

Tuhanmu akan mclimpahkan sebagian rahmol.Nya kepadamu dan

menyediakan sesaatuyang berguna bagimu dtlam utusan kamu-,,

(Qs.AI Kilfi trsf: 9-rQ

Firman-Nyq ..;'- ;1 @Wkah kamu mengira). Menunrt
jumhtr, J adalah kata pemisah yang diperkirakan dengan rJi dan

hamzah.

Menurut sebagran mereka, diperkirakan sebagai U saja.

Perkiraannya |#t Ji atau l*t rti. Maknanya yaitu, beralih dari
saflr topik ke topik lainnya. laii, Uutan rmtuk menggugurkan yang

pertama dan menghapusnya, sebagaimana makna asal U.
Pengertiannya adalalU ketika orang-orang itu ta\iub akan kisah para
penghuni gua dan menanyakannya kepada Rasul dalam bentuk
mencoba, Altah berkata, "Melainkao, apakah engkau mengira, hai
Muhammad, bahwa mereka hanya takjub al<ao sebagian tanda
kekuasaan Kami? Janganlatr engkau mengira demikian, karena semua

tanda kekuasaan Kami 
. 
mena\iubkaq sebab Dzat yang kuasa

me4jadikan apa yang di mlka buni sebagai perhiasan sebagai ujian,
kemudian menjadikan semuanya itu sebagai tanah datar yang tandus
seakan tidak penrah ditanarni sebelumnya, maka kekuasaan-Nya,
penieliharaan-Nya dan rahmat-Nya tidak jauti dari golongan khusus,
walaupun kisatr mereka itu di luar kebiasaan, karena sesungguhnya
tanda-tanda kekuasaan Allah swr adallh memang demikian dan
bahkan lebih dari itu.'

Manshub-tyh, lafazfr- t* fg*rg mengherankan) adalahkarena
sebagai khabar ig, yalni # bri (menakjubkan atau

mengherankan), atau disifati a6"g* ketakjuban yang sangat.
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. Sementara W); b berada pada posisi nashab karena sebagu haal

(keterangan kondisi).
2#i1 ;J 3y[ingatlahJ tatkala pemuda-pemuda itu mencari

tempat berlindung) adalah zhaf untuk ei; ataru Ji'l yang

diperkirakan, yaitu jii lingaUah), mereka pergi kepadanya dan

menjadikannya sebagai tempat tinggal mereka. 2^;i1 
lpara pemuda)

ini adalah para penghuni guu. tjiSr adalah gua yang luas di gunung,

sedangkan jika kecil disebut ]rlir.

Ka'b dan As-Suddi mengatakan bahwa plt uaarn nama

sebuah desa (negeri) yang ditinggalkan oleh para penghuni gua

(Ashabul kahfi).

Sa'id bin Jubair dan Mujahid mengatakan bahwa itu adalah

batu tulis atau batu lot yang ada ukiran naura-nama mereka, yang

berada di pinttr gua tersebut

Al Farra h:hlq "Diriwayatkan bahwa disebut ltJi karena

nama-nama mereka tijT (ertulis) padanya."

Diriwayatkan juga seperti itu dari Ibnu Abbas.

Contoh pengertian tersebut adalatr ungkapan Al Aiiaj dalarn

kurnpulan syairnya:

Cl, i;;:*st ,s';tlt
"dan ditempatkan padamusha/bertulis.rr '

Pendapat lain menyebutkan bahwa f,!r aaaan narna anjing

mereka.

Pendapat lain menyebutkan bahwa itu .adalah nama lembah

yang mereka diami.

Pendapat lain menyebutkan bahwa itu adalah fttma guung

tempat guamereka.
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Az-Zajjaj berkata, *Allah SWT memberitahu bahwa kisah para

penghuni gua tidak lebih menakjubkan daripada tanda-tanda

kekuasaan Allah lainnya" karena penciptaan langit dan bumi serta

semua yang ada di antara keduanya lebih menakjubkan."

'';'; 6s5 u q; Vj $6 (lalu mereka berdoa, "Wahai Tulwn

kami, berikanlah rahmat kcpado kami dari sisi-Mu.') maksudnya

adalah !*b (a*i ririfUol. 4sebagai mubtada' terkait dengan G-ti

atau kalimat yang dibuang, ymg berperan sebagai lwal $etsraagaa
kondisi). Tamyin pada kata '6 Aisa untuk pengagungan atau

keragaman. Didahulukannya A'5 .r, adalah karena untuk
pengkhlsusan, yakni rahmat yang dikhususkan, karena itu termasuk
perbendatraraan-perbendaharaan rahmat-Mtr, yaitu ampunan di alfiirat

633 q ;rg W (don sempurnakuilah bagi kami petuniuk
yang lurus dalam urusan koni [iniD maksudnya yaitu, perbaikilah
unttrk kami. Pengertian ini dari ,mgkapan H ,ilr t B..

Maksud "urusan merekan adalah memisabkan diri dari orang-

orang kafir.

$t' adalah kebalikan dari lJybr (sesat).

i,, di sini sebagai mubtado', d3n bisa juga sebagai pemisd
sebagaimana pada ungkapan fi$ 'q tjfi ("Lo melihat kelurusan
padamu). Didahulukannya kedua majrur di sini bertujuan
memfokuskan perhatian pada keduanya.

e.titl, {F ltfit (maka ltumi tutup telinga mereka). Para
mufassir berkata, "(Maksudnya adalatt) menidurkan mereka "

Maknanya adalah, Kami menutup telinga mereka dengan tidur
yang menuhrp dari mendengax $ura. Maful-nyadibuang, yak:iti- €*
q*.Jt l4rii "p Cfrr"i tutupkan penutup pada tetinga mereka),
sebagai bentuk penyerupaan dengan tidur lelap yang mencegah
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sampainya suara ke dalam telinga karena dittrnrpnya telinga dengan

penutup.

4ifui A @aton ga tA sebagai zharf untuk $.fr, dan

manshttb-p1ya <* (beberqa tahun) adatah karena sebagai zharf

fteterangan waktu).

I(ata $'i (tonotya) sebagai sifat 4 (beberapa tahun),

yakni '2,tb gris (be@a; berbilang), dengan anggapan sebagai

mashdu atau bermakna ii;X (berbilang) dengan anggapan untuk

makna @ut.Disifatinya <4dengan tiil menunjukkan banyak.

Az-7ayai b€rtda, *Sesungguhnya bila sedikitnya dapat

dipahami kadar j,mlahn na, maka tidak memerlukan bilangan, tapi bila

banyak maka memerhrkan bilangan."

Pendapat lain menyebutkan bahwa disimpulkan darinya

pernyataan sedikiq ku€oa yang banyak itu adalah sedikit di sisi Allah.

<'ji|V; {J. ,E$ |te 6- $t$esus*hnva sehoi di sisi

Tuhmmu adalott seperti seribu talnm, dori tahun-tahun yang lcamu

hitut g). (Qs. Al lJeddt22l: aT.

iir;. 'j (kcrrudio, Kn ri bangunkan mereka) maksudnya

adalah yi, '&. b pGii[$ G16mi bangrrnkan mereka dari tidgr

tersebut). fr$ (ago KCItti mengetahu), yakni agar tampak

pengetahuan IGmi. Ini dibaca dengan hunrfyaa'dalam bentuk mabni

lilfa'il, sebagai bentrk pengalihan bentuk redaksi.

i;rt b\ @matran di antoa kcdua golongan irz) sebagai

mubtada'yang dikaitkan padanya 'lengetahuan" [yakni dari: ;t3),
karena iI merupakan kata tanya Khabar'nyaadalah iSl (yang lebih

tepat dalmtmenghinng).Ini adalah fi'l madhi.

Suafu pendapat menyebutkan bahwa maksud "pengetahuan"

yang dijadikan alasan dibangrrnkannya mereka sebagai pengujian

adatah kiasaru sehingga maknanya yaitu, Kami bangunkan mereka

agar Kami memperlakukan mereka dengan perlakuan orang yang
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menguji mereka. Pemaknaan yang lebih tepat adalah yang telah kami

sebutkan, bahwa maksudnya adalah tampaknya pengetahuan Alalh

SWT terhadap para hamba-Nya.

Maksud {gii (tredua golongan) adata}r golongan beriman dan

golongan kafir, dari para penghuni gua yang berbeda masa lamanya

mereka tinggal di gua.

Makna gfi adatah Lpf lfeUitr tepat). Seakan-akan terjadi

perselisihan di antara mereka mengenai lamanya mereka tinggal di
dalam gua. Allah lalu membangtrnkan mereka agar perkara itu
menjadi jelas bagi mereka dan jelas pula siapa yang perhitungannya

tepat dan tidak tepat.

6 pada 'H Q (mereka tinggal [dalam gua ituJ) adala]r

mashdar, yakni'€r{. r;bl (yang lebih tepat dalam menghitung masa

tinggal m'ereka).

Suatu pendapat menyebutkan,bahwa hr;r:trf lsam di sini sebagai

tambahan, dan 6 di sini bermakna qtjJt.

Lafa^ tlS (berapa lamanya) sebagai tarnyiz. '.rili aAaah tnir
(batas akhtu).

Pendapat lain menyebutkan bahwa #1 uAaun afal tafdhil.

Pendapat ini disanggatr, batrwa ini menyelisihi apa yang ditetapkan

dalam ilmu i'rab, sedanglran sesuafir yang janggal tidak bisa dijadikan
patokan kiasan, seperti ungkapan ;{U ;;t -b ',.-Jll 

_(lebih banglsut
daripada susu yang dicarnpur air) dan ?d, u cslbl (ebih menular

daripada kudis). Lalu dijawab, bahwa afal tafdhil (kata kerja
komparatif dan superlatif) dari suku kata yang mendapat tambatran

huruf (al mazid) bisa dijadikan patokan qiyas yang

berkesinambungan. Demikian pemyataan Sibawaih dan Ibnu Ushfur.

Pendapat lain menyebutkan bahwa $$ (kcdua golongan) itn
adalah para penghuni gua itu sendiri, dan setelah terbangun dari tidur
merekq mereka berbeda pendapat mengenai berapa lama mereka
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tinggal di dalam gua Pendapat lain menyebutkan bahwa para

penghuni gua adalatr satu golongan, dan teman'teman mereka adalah

satu golongan yang lain.

Al Farra mengatakan bahwa kedua golongan itu dari kalangan

muslim pada masa para penghuni gua itu.

Mereka berbeda pendapat mengenai lamanya mereka tinggal

di gua tesebut.

;;&iE e::n ""5 (Kami ceritakah kisah mereka kepatumu

[MuhammadJ dengan sebenunya) memasuki perincian perihal global

pada firrran-Nyq le;$ ;J SyfingalahJ tatkala pemuda-pemuda in
mencari tempat berlfudwtg). lvlaksudnyq Kami memberitatrumu

tentang berita mereka dengan sebenamya. Kami mengisatrkannya

dengan sebenamya. Atau, disertai dengan kebenaran

4 #r(sesunggulnya mereka itu adalah pemuda-pemudo)

maksudnya adalah orang-orang yang masih berusia muda.

)*{tYJ( (y*rS beriman kepada Tuhan mereka) adalah sifat

'^3 lpriia"-p"muda). Iklimat ini sebagai kalimat permulaan

dengan perkiraan adanya pertanyaan.

6/n ;#!, (de, rurri torrbahkan kepada mereka peuniuk)

dengan keteguhan dan bimbingan. Di sini terkandtrng pengalihan

bentuk redaksi dari glroibitynl, (r€daksi oralrg ketiga) kepada Hrithab

(redaksi oratrg kedua).

4;f & Cqt @on K@tti telah meneguhkan hati mereka)

maksudnya adalalU Kami me1reguhkannya dengan kesabaran dalam

meninggalkan kehrarga dan negeri, setrta berpisah dengan sahabat dan

kerabat.

VC it(di wabu mereka berdiri) adalah zhaf yarrg manshub

oleh r;irii.
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Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai "berdiri" ini
menj adi beberapa pendapat.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa mereka berkumpul di
belakang kota tanpa ada perjanjian sebelumnya (untuk berkumpul).

Lalu salah seorang dari mereka mengatakan bahwa maksudnya adalah

orang tertua di antara mereka, "Sungguh, aku merasakan sesuatu pada

diriku, bahwa Tuhanku adalah Tuhan semua langit dan bumi.l'Mereka
(yang lainnya) berkata, "Kami juga mendapati demikian pada diri
kami." ,fi..fg .;,91iri U._, GJ $tfi ltatu merelca berkata, "Tuhan kami

adalah Tuhan langit dan bumi."). Demikian perkataan Mujahid.

Mayoritas mufassir mengatakan bahwa mereka mempunyai

seorang raja lalim bernama Diqyanus yang menyeru manusia untuk

menyembah thaghut, lalu Allatr meneguhkan hati para pemuda itu dan

melindtrngi mereka hingga mereka berdiri di hadapannya, {, Cirl36
,f!'i:$ .;,t1Jli (lalu merelw berkata, uTuhan kami adalah Tuhan langit
dan bumi.').

Atha dan Muqatil mengatakan bahwa mereka mengucapkan itu
ketika mereka terjaga {ari tidur mereka.

(II *i ufti J 1*ami sekati-lwli tidak menyeru tuhan selain

Dia) maksudnya adalah, kami tidak akan menyembatr sesembahan

lain selain Allah, tidak sebagai sekutu rnaupun tersendiri.

t'(L<' (t Gi -rfr lsesungguhnya kami kalau demikian telah
mengucaplran perkataan yang amat jauh dari kcbenaran) maksudnya

adalah lSa $'li lperkataan yang melampaui batas). Atau perkataan

yang jauh dari kebenaran, berdasarkan penyifatan dengan mashdar.

Huruf laam di sini sebagai partikel sumpah. 't|r:tlt adalah berlebihan
dan melampaui batas.

A'sya bin Qais berkata:

|sirtJ*;'lt**$#k W e:!,;lUtopl
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I

"Apakah lralian akmt berlpnti sement(ra para perentas batas tidak

akan b erhenti, b agaikon tikomot yang menyirnakan mente ga dan

'zlI. *i' u t;:A;' ;{F (Kaum kami ini tetah

menjaditran selain Dia sebagai tulwr-ruhan [untuk disembah).

;$L adalah mubtada' dan khabm-nya adalah leL$t,

,"du.gtul gj aAaW, 'ottf baywt Pada redaksi ini terkandurg

makna pengingkamo, dan pengisyaratan kepada mereka merupakan

penghinaanbagi mereka

y, #, *& 63U $tr (mengaPa mereka tidok

mengemuknkin alasan y@rg terutg [tentang kcpercayaan mereka?)

marcuAnya adalah, mengapa mereka tidak mengemukakan alasan

yang jelas, sehingga layak berpedoman dengan itu?

(g ;"1 & 6j,x th '$i ;ra1 (siqakah y,ns tebih ztwtim

doripada orang-orong yeq mengado-ada kcbohongan terhadap

Allah?) maksudnya adalah menyatakan bahwa Allah mempunyai

sekuhr dalam peribadahan- Tidak ada seorang pun yang tebih ztratim

dari itu. t

tti @o, aWbila kamu meninggalkan merelca)

maksudnya adalah memisabkan did dari mereka dan meninggalkan

mereka (para penyembah berhala).

'if $6:&:;-ti3 (tu apa ymg mereka sembah selain Altah)

dr-'athf-ls1gr-kepada dhamir morlanb, dan 6 di sini sebagai maushul

atat maswar. Maksrdqaa, jika kamu berpaling dari mereka dan

meninggalkan seseiUalan mereka atau apa-apa yang mereka sembatr.

'.1i J1 @elain Akati sebagai pengecualian terputus, dengan

perkiraan bahwa mereka tidak me,lryembah selain berhala. Atau ini

sebagai pengecualian bersambung, dengan perkiraan bahwa mereka

menyekutukaonya dengan pelryembatra4 Allah SWT.
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Pendapat lain menyebutkan bahwa ini merupakan

pemberitahuan dari Allah SWT mengenai para pemuda itu, bahwa

mereka tidak menyembah selain Allah. Berdasarkan pengertian ini, 6
di sini sebagai penafi.

,ars$t Jyl# (matra carilah tempat berlindung ke dalam gua

lfz) maksudnya adalah, pergilah kepadanya dan jadikanlah itu sebagai

tempat kalian.

Al Fa:ra berkata, "Ini sebagai penimpal i!, Maknanya yaitu,

pergilah kalian kepadanya dan jadikanlah itu sebagai tempat kalian."

Pendapat lain menyebutkan bahwa ini sebagai petunjuk

penimpalnya, bahwa ketika kalian meninggalkan mereka dengan

sepenuh keyakinan, maka tinggalkanlah mereka secara keseluruhan,

dengan berlindung ke dalam gua itu.

4#)' i #3 K 1t1. (niscaya Tuhonmu akan melimpahkan

sebagian rahmat-Nya lcepadamu) maksudnya adalah melapangkan dan

meluaskan. 116, KJ U; K 
"i; 

(dan menyediakan sesuatu yang
berguna bagimu dalam urusan kamu), yakni memudahkan unhrk
kalian dalam menghadapi perkara yang tengatr kalian hadapi. tfiij
(s e suatu yang b er guna b agimu). iit rS,

denganfathah atau kasrah pada huruf miim, adalah dua macam

logat, dan lafazh ini dibaca dengan keduanya. Ini diambil dari iiri;1i
yang artinya Lu:tf i (pemanfaatan).

Suatu pendapat menyebutkan batrwa fathah pada hr:ruf miim
lebih sesuai qiyas, namun lebih banyak penggunaannya dengan
kasrah.

Al Fara berkata, "Mayorias orang Arab menggunakan kasrah
pada huruf miim untuk pemanfaatan perkara dan manusia, namun
kadang juga menggunakan fothah pada huruf miim. Jadi, keduanya

merupakan dua dua macam logat. Seakan-akan orang yang mem-
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fathah-kawrya bermaksud membedakan antara pemanfaatan perkara

dengan pemanfaatan dari manusia."

Al Kisa'i berkata, *Pada lafazh #t i'it; (sikut) menggunakan

lcasrah."

Pendapat lain menyebutkan bahwa f ir deng at lcasrah adalatr

sesuatu yang meninggilon, sedangkan 3ilir aengan fathahadalah hat

yang menyertai. Adapunryang dimaksud di sini adalah sesuatu yang

dimanfaatkan dan digrrnakan. Didahulukannya kata ini di kedua

tempat ini menrmjukkan pengkhuzusan.

Ibnu Al Mrurdzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalt[

Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "il}t adalah Al

Kitab."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Al

Aufi, dari Ibnu Abbas, dia berkata' "i$'adalah sebuah lembah di

bawah Palestina yang dekat dengan Ailah.'

Kedua orang yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas tersebut

adalah perawi-perawi yaag dha' if.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij, dari Ibnu Abbas

juga dia berkata, "Maksudnya adalah gunung yang ada guanya."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya, dia berkata, "Demi

Allah, aku tidak tahu apakah |J,!t, ru Kitab atau bangunan?"

Dalam riwayat lain darinya" dari jalur lain, dia berliata eeflrl

pernah hal itu kepada Ka'b, lalu dia berkata,
.(Maksudnya adalah) narna sebuah desa tempat mereka keluar

darinya'."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Anas, dia berkata" "iJlt
adalatr Al Kitab."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

fimran-Nyq l* AA; b$((meretra termasuk tanda-tanda pehtasaan
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Kami yang mengherankan), dia berkata *(Maksudnya adalah), ilmu,
Sunah, dan Al Kitab yang Karni berikan kepadamu lebih utama

daripada perihal para penghuni gua dan Ar-Raqim.))

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, mengenai

firman-Nya, iql's( {k lr.;;5 (matra Kami tutup telinga mereka), dia
berkata, "(Maksudnya'adalah), Kami menidurkan mereka [membuat
mereka tertidurl. *$ ?S l:4 ;i"i;',3 (kemudtan Kami banguntran

merelra, agar Kami mengetahui manakah di antara kedua golongan

itu), yalai kaum para pemuda itu, yaitu golongan yang lurus dan

golongan yang sesat. 'Hqtgl@ang lebih tepat dalam menghitung
berapa lamanya mereka tinggal (dalam gua itu). Demikian itu, karena

mereka mencatat hari, bulan, dan tahun mereka keluar."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ar-Rabi bin Anas,

mengenai firman-Nya, dii AL'ri (dan Kami tambahlan kepada

mer e lra p e tunj uk), dra berkata, "(Maksudnya adalatr) keikhlasan. "
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-

Nya, iglii & CK.n (dan Kami telah meneguhkan hati mereka), dia
berkata, "(Maksudnya adalah) dengan keimanan. Firman-Nya, T;i I;i
f((r. (ry @esunggahnya kami kalau demikian telah mengucapkan
perlrataan yang arnat jauh dari kebenaran), dia berkata" "(Maksudnya
adalah) kedustaan.)) ,

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, dia berkata,

"(Maksudnya adalatr) perkataan palsu."

Sa'id bin Manshub, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari Atha Al Khurasani, mengenai firrran-Nya, ib
'if Jt 6:#- 63 'i;ifrt (dan apabita kamu meninggalkan mereka
dan apa yang merelca sembah selain Allah), dia berkata, "Kaumnya
para pemuda itu biasa menyembatr Allah dan menyembah tuhan-tuhan
lainnya selain menyembah Allah. Para pemuda itu lalu meninggalkan
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penyembahan tuhan-tuhan lain dan tidak meninggalkan penyembatran

Allah-"

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadatr,

me,lrge,lrai ayat ini, dia berkata, *Ayat ini dicanturnkan dalam Mushaf

Ibnu lvlas'ud sebagai berikq it pri b o:# 6i (dan apa ydng

mereka sembah selain Allah). Jadi, ini sebagai penafsiranrlya."

,i',P tibr'*;$ 3ti hl$i, ftg -'e $,frAi,;ii *
# ;.';"i *:; b AS 1r# O {' )qi 6$'fr"jl

$;jW :X 4 & is.€;G3 ";i5';3'.'i

W6gr,#ti,(siiig:\ls'€r0Lai#
6u fr e$ dt Afi i UIU );-6t W #s
36w.$frA7- Affi*lLLU, @ q6 ih 43
fi '#. 3 $6 ii fr 5 6q$6"4 ?'dW
y,:i,rr1iJv.,$'#;ru,au;64q
'r'-rt'-{; .llietr:t 4 gb, r?-i;-:fr 6A {5e1

5 K,:5. K# t frs. a #y@'f,J lb,
:$f,yg,g$i&c?)i;
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"Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua

mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam meniauhi

mereka ke sebelah kiri sedang mereka berada dalam tempat yang

luas dalam gua itu ltu adalah sehagian dari tanda-tanda

(kebesaran) Allah. Barangsiapa yang diberi petuniuk oleh Allah,

maka dialah yaryg mendapat petuniuk; dan barangsiapa yang

disesatkan-Nya, maka kamu tidak akan mendapat seorang

pemimpin pun yang dapat memberi petuniuk kepadanya. Dan kamu

mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur; dan kami balik-

balikkan mereka ke hanan dan ke kiri' sedang aniing mereha

mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gu* Dan jiha kamu

menyaksikan merekatentulah kamu akan berpaling dari mereha

dengan melarikan (diri) dan tentulah (hatl kamu akan dipenuhi

dengan ketakutan terhadap mereka Dan demikianlah Kami

bangunkan mereka agar tnereka saling bertanya di antara rnereka

sendirl Berkatalah salah seotang di antara mereka, 'Sudah berapa

lamakah kamu berada (di sini)?'Mereha menjawab, 'Kita berada

(di sini) sehafi atau setengah hdt Berkata (yang lain lagi), 'Tuhan
kamu lebih mengetahui berapa lano harnu berada (di sini). Maka

suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan

membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah

makanan yang lebih baih, maka hendaklah dia membawa makanan

itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah-lembut dan
janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.
Sesungguhnya jika mereha dapat mengetahui tempatmu, niscaya

mereka akan melempari kamu dengan batu, atau memaksamu

kembali kepada agama mereka, dan jika demikian niscaya kamu

tidak akan beruntung selama-lamanya'. "
(Qs. Al Kahfi [18]: 17-20)
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Firman-Nya, ,il(L ia ,fi3;1 ,s;i (Do" kamu akan melihat

matahari t@tika terbit). Di sini Allah mulai menjelaskan perihal

mereka setelah mereka menempati gua ifu.

;$ @ondong). Orang-orang Kufah membacanya dengan

membuang taa' tafaa'ul,

Ibnu Amir membacany a 3ij.
Al Akhfasy berkata, "Pada makna ini tidak menggunakan

timbangan wazan iti;\\i,tapi dikatakan ':s7, yul*i",# (mengerut;

menciut)."

Ulama lainnya membacanya dengan tasydid padahtntf zaay

dan meng-idgham-kan (memasukkan) huruf taa' tafaa'ul kepadanya

setelatr men- s uhtn-kannya.

i$ aiartlil dari i2lr, denganfathah pada huruf wawu, yarlg

artinya,1ilr lcondong).

Dikatakan tjtj apabila condong kepadanya.

Jadi, makna ayat ini adalah, bila matatrari terbit, maka akan

condong dan miring 4 & @ari gua mereka). # 3ti (ke

sebelah kanan), maksudnya adalah N, VS (ke arah kanan), yakni

arah yang disebut kanan. Manshub-nya 3ti adalah.karena sebagai

zharf.

|*;f ?.dib (dan bita matahari terbenam meniauhi merelm).

,rF, adalah ilijt (potongan).

Al Kisa'i, Al Ali*rfasy, Az-Zajjai, dan Abu Ubaidah berkata,

"(Maksudnya adalatr) menjauh dari mereka dan meninggalkan

mereka."

irt3r '&?artinya, aku menjauhi tempat itu.

Anda berkata kepada teman, i$? 'o'gi'c;t\i 
,Y (apakatr engkau

telah mendatangi tempat anu?). Dia menjawab, '^tb:j 6J! (aku
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menjauhinya), yakni bila dia hanya melewatinya. Maknanya adalah,

bila matahari terbit maka condong ke sebelah kanan dari gua mereka,

dan bila terbenam maka akan melewati )qi 36 (ke sebelah kir),
yakni sebelah kiri gua itu, jadi tidak mengenainya, tetapi seimbang

dalam melewati kedua sisinya.

iiat adalah tempat yang luas. Kalimat 4ii43 e iK: (sedang

mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu) berada pada

posisi nashab sebagai haal (keterangan kondisi). Ada dua pendapat

pada mufassir mengenai kalimat ini:

Pertama: Kertdati mereka berada di tempat luas yang terbuka,

rurmun sepanjang hari mereka berada pada bayangan mereka,

sehingga tidak terkena sinar matahari, baik ketika terbit maupun

terbenam, karena Allah telatr melindungi mereka dari itu.

Kedua: Pintu gua itu terbuka ke sebelah kiri, sehingga apabila

matahari terbit, sinamya jatutr ke sebelah kanan gua, dan ketika

terbenam jatutr ke sebelatr kiri gua.

Pendapat pertama dikuatkan oleh firman-Nya, ii 4f b AS

(itu adalah sebogian dari tanda-tanda flrebesaranJ Allah), karena

pengalihan sinar matatrari dari mereka, padahal kondisi mereka berada

di tempat luas yang terbuka yang semestinya terkena matahari adalah

lebih layak untuk disebut sebagai tanda kebesaran Allah. Dikuatkan
juga oleh pemutlakkan k.at" ic:ryang tidak terkait arah.

Allah SWT lalu memuji mereka dengan firman-Nya, ';1 )*;.
(barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Altah), yakni kepada

kebenaran. ;rif Ss @atra dialah yang mendapat petunjut), yakni

yang memperoleh petunjuk, bimbingan, dan keberuntungan.

\:^)i W 5 
"1 

# W-->i3 @an barangsiapa yang disesatkan'

Nya, maka kamu tidak atcan mendapat seorang pemimpin pun yang

dapat memberi petunjuk kcpadanya) maksudnya adalah penolong

TAFSIR FATHUL QADIR 767



yang menunjukinya kepada kebenaran, seperti Diqyanus dan kawan-

kawannya.

Allah SWT lalu mengisahkan bagian menakjubkan lainnya

dari perihal mereka, ALli 6+$S (dan tramu mengira mereka itu

bangun), yaitu bentuk jamak qi, 6srtan kasrah atau fathah pada

huruf qaaf. 3;r3 {j @oa"rut merelca tidur), yakni i! ttia*1, benttrk

jamak dari $ri, slperti kata 3f d*i bti.
Suatu pendapat menyebutkan batrwa sebab munculnya

ini adalah karena mata mereka terbukq padahal mereka

tidur.

Az-Tajjaj berkatq "Sebab munculnya perkiraan ini adalah

seringnya mereka membolak-balikkan tubuh."

Jgl6$ #t 6$'rir!i,:"(dan kami balik-balikkan mereka kc

lranan dan kc ,hlf) maksudnya adalah dalam tidur mereka" Kami
membolak-balil*an tubuh mereka ke dua arah itu agar tubuh mereka

tidak dimakan tanah.

' *5t LS. *YS @edong dnjing mereka mengunjurlan kcdua

lengannya), ini bentuk ungkapan perihal madhi (yang telah lalu),
karena ismulfa'il tidak berlaku jika bermaknamadhi (y*g telatr lalu),
sebagaimana ditetapkan dalam itnu natrwu

Mayoritas mufassir mengatakan bahwa mereka melarikan diri
dari raja mereka pada malanr hari, kemudian mereka melewati seorang

penggembala yang membawa aqiing, lalu anjing itu mengikuti
mereka.

Abu Ubaid dan Abu Ubaidah berkata, "'"Vit adalah halarnan

pintu, demikian yang dikatakan oleh mayoritas mufassir."

Pendapat lain menyebutkan bahwa itu adalah ambang. pintu.

Namun pendapat ini dibantatr, batrwa gua itu tidak ada anrbang
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pintunya dan tidak ada pintunya. Jadi, maksudnya posisi anjing itu
seperti posisi ambang pintu pada rumah

Sb ;i, e$' t* &t , @o" iitra kamu menyalaikan

mereka tentulah kamu almn berpaling dari merelm dengan melarikan

(dirl. Az-Zajjaj berkata, *Manshub-nya (V adalah karena sebagai

mashdar yang makn*yubj, (melarikan diri). ]r;ir artinya tayi;r

(lari)."

.ifl3 (dan tentulah thatl kamu aknn dipenuhi) dibaca

dengan tasydid pada huruf laam dan juga dengan takhfif.

t16 (1r(dengan kctakutan terhadap merela) dibaca dengan

sulatn pada huruf 'ain dan juga dengan dhammah, yakni ketakutan

yang memenuhi dada. 'Iilanshub-nya |1fi adalah karena

berkedudukan sebagai tamyiz, atau sebagu maful kedua. Sebab rasa

takut itu adalah ketalutan yang diterapkan Allatr pada mereka.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa sebab rasa takut itu
adalah panjangnya l<uku dan rambuh mereka, serta besamya tubuh

mereka dan seramnya tempat mereka. Namun pendapat ini terbantah

oleh firman-Nya, ,;_,fr it Ci-$ <n* berada [di siniJ sehari atau

setengah hari), karena ini menunjukkan bahwa mereka tidak
mengingkari sedikit pun dari perihal mereka, dan juga tidak mendapati

kuku dan rambut mereka yang panjang,ymtgmenunjukkan lama masa

mereka tinggat di sana.

'# lSit:4- Afr. ,^(i'ai (dan demikianlah Kami
bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka

sendiri). Kata penunjuk ini mentmjukkan apa yang telah disebutkan
sebelumnya, yakni "sebagaimana yang Kami lakukan terhadap

mereka", berupa karamah yang kami terapkan pada mereka dalam

tidur mereka. Di sini terkandung peringatan akan kekuasaan-Nya

dalam menghidupkan dan membangkitkan kembali semuanya.
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Altah lalu menyebutkan alasan pembangkitan mereka" 1j'ia4-
'#.(oS* mereka saling bertarrya di antara mereka sendiri), yakni

agar terjadi tanya jawab di antara mereka.

Terjadi perbedaan pendapat tentang lamanya mereka tinggal di

sana. Pembatasan alasan dengan "saling bertanya" tidak berarti

menafikan yang lainnya, hanya saja dik*rususkannya ini agar dikaitkan

denganjejak lainnya.

Kalimat i4 ? 'fr W 36 (bertrntalah salah seorang di

antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu beroda [di sini)?")
bertopang pada kalimat sebelumnya tentang saling bertanya, yakni

berapa lama kalian tidur? Mereka mengatakan itu karena mereka

melihat pada diri mereka sesuatu yang tidak biasa,

$-,fr 56qtJ6@ereka menjawab, "Kita berada [di siniJ

sehari atau setengah lrqi?') maksudnya adalatr, sebagian mereka

mengatakan ittr sebagai javraban atas pertanyaan yang diajukan oleh

sebagian mereka

Para mufassir mengatakan bahwa mereka mastrk ke dalam gua

pada pagr hari, dan Allah SWT membangunkan mereka pada akhir

hari, sehingga mereka berkata, ti|- $ehari). Ketika mereka melihat

matahari, mereka berkata, ,; ;;; J lotou setengah hari), karena

tampak masih ada sisa siang hari. Jawaban seperti ini telah diulas pada

kisah Uza$ dalam surah Al Baqarah.

4 q 5L1'{4 $6lberkata [yanT lain lagiJ, "Tuhan kamu

lebih mengetahui berapa lama kamu berada [di siniJ) maksudnya

adalatr sebagian lain mengucapkan perkataan ini berdasarkan bukti

atau kareua ilham yang diberikan Allah SWT kepada mereka.

Sesungguhnya mereka tidak mengetahui lama waktu mereka tinggal,

akan tetapi Allah SWT mengetahuinya.

,i-$i Jt+$ F; Hfr fuf:A (natra suruhtah satah

seorang di antara kamu pergt kc kota dengan membavva uang
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peralcfitu ini) maksudnya adalah, mereka mencari tahu dari pihak lain

mengenai lamanya mereka tinggal, seakan-akan salah seorang dari

mereka berkata, "Tinggalkan perdebatan kalian dan ambillah sesuatu

yang lain yang kalian pentingkan." Huruf faa' di sini sebagai

sababiyyah. itiptt adalatr perak yang telah dicetak atau yang belum

dicetak.

Ibnu Katsir, Nafi, Ibnu Amir, Al Kisa'i, dan Hafsh dari Ashim

membacanya dengan lcasrah pada huruf raa'.

Sementara itu, Abu Amr, Hamzah, danAbu Bakar dari Ashim

membacanya dengan suhtn. Dibaca juga dengan kasrah pada huruf

raa'danmeng-idgham-kan(memasukkan)hrxuf qaaf kepadakaaf .

Ibnu Muhaishin membacanya dongan kasrah pada huruf wowu

dan suhtnpada huruf raa'.

Kondisi mereka yang membawa perak itu mer{adi bukti ba}rwa

menahan sesuatu yang biasa dibutuhkan oleh manusia tidak

bertentangan dengan konsep tawa}kal kepada Allah.

Kota yang dimal$ud ini adalah Daqsus, kota yang pernah

mereka tinggali. Sekarang kota itu bernama Tharsus. Demikian yang

dikatakan oleh Al Wahidi.

gA {'if# :W (dan hendafualTdia lihat manakah malcanan

yang lebih boik) maksudnya adalatr, hendaklah melihat pemiliknya

untuk memilih makanan yang lebih baik dan penghasilan yang lebih

halal, atau harga yang lebih mtratr.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa bisa juga dhamir-nya
kembali kepada makanan yang ditunjukkan oleh konteksnya,

sebagaimana ungkapan tfi'* 3$ (Zud,kau ayah yang baik), dengan

anggapan Zaid adalah ayah. Namun pendapat ini jauh dari mengena.

Ayat ini dijadikan dalil dalam menghalalkan sembelihan Ahli Kitab,

karena umunnya penduduk kota itu adalah orang-orang kafir, namun

di antara mereka ada sebagian orang yang menyembunyikan keimanan
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mereka Alasan pendalilan ini adalah karena ir;i.lr lmatcanan) bisa

berupa daging dan lainnya yang bisa disebut makanan.

JliQ:t (dan hendaWah dia berlatat lemah tembut) maksudnya

adalalL cennat dalam melihat sehingga tidak dikenali atau tidak

tertipu. Pemaknaan yang pertama lebih tepat, dan ini dikuatkan oleh

kalimat tG k|ar":i {j (dan i anganl ah s e kali-trali me nc erit alcan

halmu kcpada seor(mg pun), yakni hendatclatr tidak melakukan

sesuafir yang mencurigakan dan menyebabkan timbulnnya hd itu.

Laringan ini mengandung penegasan perintah untuk bersikap lemah-

lembut itu

Ke,mudian dikemukakan alasan perintah dan larangan i*, #[
KS lii$- of (sesunggulvrya iika mereka dapat mengetahui

tempatnru), yakni jika mereka (penduduk kota ittr) mengenali kalian

dan mengetahui tempat kalian. SF"- (niscaya mereka akan

melempri kamu dengor batu),yakni membunuh kalian dengan rajam

(dilempari 5a1s hingga mati), dan ini merupakan cara membunuh yang

paling buruk. Itu adalah kebiasaan merekq karena ihr dilfiususkan ini

dari cara-cara pembunrhan lainnya

#A?t3j j(atuumemaksamu kembali trcpada agama

mereka) maksudnya adalah mengembalikan kalian kepada agama

mereka yang dulu kalian anut sebelum Allatr.menrmjuki kalian. Atau

yang dimaksud mengembalikan di sini adalah menjadikan, dengan

perkiraan bahwa mereka tidak pemah menganut agama penduduk kota

itu. Penggunaan g di sini dan ddak menggunakan .rll menunjukkan

kssinambungan.

ki $yYj.tj ,$ laan iita demiHan niscaya kamu tidak akan

berunttng selama-lantanya). Pada kata ti1 terkandung makna syara!

seakan-akan dia berkata *Jika kalian kembali kepada agamq niscaya

kalian tidak akan beruntung selamanyq baik di dunia maupun di

alrhriat-"
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Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nyu, j-t$ (condong),

dia berkata, "(Maksudnya adalah) J# (condong)." Mengenai firman-

1.,1y1 e$ (meniauhi mereka), dia berkata, "(Maksudnya adalah) .

goit5 1*.ringgalkan mereka). "

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firman-Nya, ;ii;i (menjauhi

mereka), dia berkata, "(Maksudnya adalah) 6Y (meninggalkan

mbreka). 4 ili A {t @edang mereka berada dalam tempat yang

lugs dalam gua itu) maksudnya adalah tempat bagian dalam."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dia

berkata, "i:jdit adalah tanah kosong, dan maksudnya adalah bagian

tanah yang kosong."

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Nya, ?iI{f't @an trami balik-batil,Cran

mereka), dia berkata" "Enam bulan pada sisi kanan dan enam bulan
pada sisi kiri."

Sa'id bin Manshur dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

Sa'id binJubair, mengenai ayat ini, dia berkata, "Agar daging mereka

tidak dimakan oleh tanah."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid, bahwa nama

anjing mereka adalah Qamthur.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al Hasan, dia berkata,

't lama (anj ing)nya adalah Qamthir."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari berbagai jalur, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-
Nyu, X./-t\(di muka pintu gua), dia berkata, "(Maksudnya adalah)

halamannya."
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Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya, dia

berkata, "(Maksudnya adalah) pinfir."

Sa'id bin Manshur, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
'meriwayatkan darinya juga, mengenai fuinan-Nya" lilll ifit
(malranan yqng lebih bofi, dia berkata l'(Maksudnya adalah)

sembelihan yang halal, karena kaum mereka biasa menyembelih untuk
para thaghut."

Ibnu Abi SyaibalU Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan darinya, *6JL g5 (makanan yang tebih baik)
maksudnya adalah yang suci, karena kaum mereka biasa menyembelih

unttrk para thaghut."

l
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6,iG -+fri 4:i X ig6, r6ffi,i @F c;;, ;,6it3

=$: e 3;{J }j n --.i n,ii u 4;tS .y,6
@ffj

'\Don demihiin (pala) Kami numpertemukan (nanusia) dengan
mcreka, agar manusia itu mengetohui, bahwa janji Allah itu benar,
dan bahwa kedatangan Hari Kionat tWak oda keroguan padanyo.
Ketika orang4rang itu betselisih tentong utusan mereha, otang-

orang itu be*ota,'Dirikanlah sebuah bangunan di atas (Suo)

mcreka, Tuhan tnereha lebih mengdahui tentang merekar. Orang-
orang yang berhuosa atas urtuon nereka berkato, ,sesungguhnya

komi ahan mcndirftan sebuah rumth peribadahan di atasnyar.
Nanti (ada orungyang olcan) mengatakan fiurrrlah ruereka) adatah

figa orang yang keempat afulah anjingnya, dan (yang tain)
mengatahan, '(Jarnlah nureho) adalah lima orung yang keenam

adalah anjingnya', sebagai terkaan terhadap barang yang gaib; dan
(yang lain lagi) mengatakan, ,(lumlah mereka) tujuh orang, yang

kedelapan adalth anjhgnyar. Katokanlahr rTuhanku lebih
mengetahui jumloh mcreka; tidak ada orang yong mengetahui
(bilangan) mereka hccuali sedikit,. Karena itu jangantah komu

(Muhammad) bertengkor tentong hal mereka, kecuali pertengkaran
lahir saja dan jangan kamu nunanyakan tentang mereka (pemada-

pemuda itu) kepada seorung pun di antara tnereka. Dan jangan
sekali-kali kamu mengatakan terhadop sesuotu, ,sesungguhnya ahu

ahan mcngerjahan itu besohpagit, kecuali (dengan menyebut),
'InsyaAllah'. Dan ingatlah hepodo Tuhanmujika kamu lupa dan

katakanlah,' Mudah-mudahan Tuhanku akan mcmberiku petunjuh
kepadayang lebih dekat kebenarannya daripada ini'. Dan mcreko
tinggal dalom gua mcreka tiga rutus tahun dan ditambah sembilan
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tahun Qagt). Katakanlah, 'Allah lebih mengetahui berapa lamanya

mereka tinggal (di gua); kepunyaan-Nyalah semua yang

tersembunyi di langit dan di buml Alangkah terang penglihatan-

Nya dan alangkah tajampendengaran-Nya; tak ada seorflng

pelindung pun bagi mereka selain daripada-Nya; dan Dia tidak
mengambil seorang pun menjadi sekutu-Nya dalam menetapkan

keputusanl" (Qs. Al Kahfi [18]: 21-26)

Firman-Nya, i.,if $,4 A:i:1) (Dan demikian [pulal Kami

mempertemukan fmanusial dengan mereka) maksudnya adala]r,

sebagaimana Kami tidurkan mereka dan Kami bangunkan mereka,

Kami juga mempertemukan mereka dengan manusia.

Istilah f)^el (pemberitahuan) disebut juga 3u j
(memperlihatkan) karena i,r*g yang lupa akan sesuatu dan kemudian

menemukannya, tentu ia melihatrya dan merigetatruinya, maka

memperlihatkan itu merupakan sebab terjadinya pengetatruan itu.

3; ;i' i't 5i fA|. (agar manusia itu mengetahui, bahwa

janji Allah itu benar) maksudnya adalah, agar manusia yang

dipertemukan Allah dengan mereka'itu mengetahui bahwa janji Allah
untuk membangkitkan kembali setelah mati adalah benar.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa sang ruja saat itu
termasuk yang mengingkari pembangkitan kembali setelah mati, lalu

Allah memperlihatkan tanda ini kepadanya.

Pendapat lain menyebutkan bahwa sebab diperlihatkannya ini
kepada mereka adalah, orang yang disuruh pergi ke pasar itu
membawa perak cetakan (uang) pada masa Diqyanus, maka ketika

orang-orang di pasar mengetahuinya, mereka menuduhnya telah

menemukan harta terpendam, sehingga mereka membawanya ke raja,

lalu raja berkata, "Darimana engkau mendapatkan uang dirham ini?"
Dia meqiawab, "rA.ku mendapatkannya kemarin ketika menjual
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kurma." Sang rala pun mengetahui kebenarannya, kemudian

dituturkanlah kisahnya. Sang saja pun menaiki tunggangannya beserta

para pembantunya dan orang tersebu! lalu pergl menuju gua tersebut.

-ti4-:5{ 
"l,ll3JiiYt <d"" balwa kcdatangan Hari Kiamat tidak

ada lrcraguan padanya) maksudhya adalab agar rnereka mengetahui

bahwa kejadian kiamat itu tidak ada keragrran padanya, karena orang

yang menyalGil€n perihal para penghuni gua ini pasti mengetahui

kebenaran pembangkitan kembali yang diiaqiikan Allah

#i # 'b;J6-il7pnta orntg-orang itu berselisih tentang

urusan'^rr"kol adalah zhuf yang terkait dengan 6lt"'U Vakni kami

pertemukan mereka (dengan manusia). ketika terjadinya perbedaan

pendapat di antara mereka yang dipertemukan Allah mengenai

pembangkitan kembali setelah mati.

Pendapat lain menyebutkao, "Perbedaan pendapat di kalangan

mereka adalah mengenai lamanya mereka (penghuni gua ltu) tinggal

di sapa dan tentang junlah mereka serta aph yang mereka lakukan

setelah itu."

93. # Vi ij6i (orang-orang itu berkata, 'Dirikanlah
sebuah bangunan di atas tgal merekaJ.') agar manusia tidak bisa

mencapai merek4 karena ketika'raja tersebut dan kawan-kawannya

berdiri di atas gua merekq mereka masih hidup, lalu Allatr mematikan

para pemuda itu. Sebagian mereka berkata" "Dirikanlah sebuatr

bangunan di atas (gua) mereka, agar mereka tertutup dari pandangan

manusia."

Allah SWT lalu mengisahkan perkataan orang-orang yang

bersilang pendapat mengenai junlah dan lamanya mereka tinggal di

dalam gua itu, serta hal-hal lain terkait dengan mereka.

4, F 'r*J (tuhan mereka lebih mengetahui tentang

mereka) yang bersilang pendapat mengenai mereka (para penghuni

TAFSIR FATHUL QADIR 777



gua itu). Mereka mengatakan itu dengan maksud menyerahkan

pengetahuan itu kepada Alath SWT.

. Pendapat lain menyebutkan bahwa ini dari perkataan Allah

SWT sebagai sanggahan terhadap orang-orang yang .bersilang
pendapat mengenai mereka, yakni "Tinggalkan perdebatan kalian,

karena sesungguhnya Aku lebih mengetahui tentang mereka daripada

kalian".

Pendapat lain menyebutkan bahwa zhadpada itli 3$iylketttra

orang-orang itu berselisih) terkut dengan kata yang dibuang, yaitu

iii lingatlah). Ini dikuatkan, bahwa pertemuan itu tidak terjadi saat

terjadinya persilangan pendapat itu, akan tetapi sebelumnya.

Bisa juga dikatakan bahwa orang-orang masih terus bersilang

pendapat di antara mereka, generasi demi generasi, sejak para pemuda

itu pergi ke gua tersebut, hingga waktu dipertemukannya manusia

dengan mereka. Ini dikuatkan, bahwa berita mereka tertulis di pintu

gua tersebut, ymg ditulis oleh sebagian orang beriman yang semasa

dengan mereka, yang menyembunyikan keimanan mereka. Demikian
perkataan para mufassir.

t:r14 r* 5-# i*\ {tW 6,$ JG @rans-orans vans
berh,msa atas uruson merelca berlcata, "Sesungguhnya kami alan
mendirilcan sebuah rumah peribadahan di atasnya.'). Disebutkannya

pendirian masjid di atasnya mengindikasikan bahwa orang-orang yang

berkuasa atas urusan itu adalah orang-orang muslim.

Ada juga' yang mengatakan bahwa mereka adalatr para

pengikut sultan dan raja dari kaum tersebut, karena merekalatr yang

berkuasa atas urusan itu daripada selain mereka.

Penafsiran pertama lebih tepat.

Az-Zajjaj berkata, "Ini menunjukkan bahwa ketika urusan

mereka tampak, menanglah orang-orang beriman mengenai perihal
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saja

pembangkitan kembali setelah mati, karena masjid diperuntukkan bagi

orang-orang beriman."

;i:K ;$S tlfi 'tjj? (nanti [ada orang yans akonJ

mengatalran fiumlah merekal adotah tiga orang, yang keempat

adalah anjingnya). Orang-orang yang mengatakan bahwa mereka

berjurrlatr tiga orang, lima orang, atau hrjuh orang, adalah orang-

orang yang berselisih pendapat mengenai jumlah mereka, ini terjadi di

zunanRasulullah SAW dari kalangan Ahli Kitab dan kaurr muslimin.

Pendapat tain menyebutkan bahwa mereka adalah Ahli Kitab

Masing-masing pendapat memiliki asumsinya sendiri, yang

pasti, maksudnya tidak semua meneka mengatakan itu, melainkan

sebagian mereka mengatakan demikian dan sebagian lain mengatakan

demikian.

;#f ;i;! ifi {,[iumlah merekal adalah tiga orang, yang

keempat adalah anjingrya) maksudnf adalab mereka berjumlah tiga

orang.

;tK ;iAS (yang keempat adalah anjingrrya) berada pada

posisi nashab sebagai lwal $eterungan kondisi), yakni dalam kondisi

anjing mereka sebagai yang keempat saat digabungkan dengan jumlah

mereka.

# .t".r5 i* 6lfii @an [yang lainJ mengatakan,
u[Jutnlah merelcal adalah lima orang, yang keenam adolah

anjingnya.'). Penjelasan redaksi ini seperti penjelasan sebelumnya.

Manshui-nya #U f$ @ebagai terkoan terhadap barang

yang gaib) adalatr karena sebagai lnal (keterungan kondisi), yakni

datam keadaan menerka-nerka. Atau sebagai mashdar, yakni 'o#i
tlij (menerka-nerka terkaan).
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4u, 'g!)t artinya berpendapat berdasarkan dugaan tanpa

keyakinan. Orang-orang yang menerka itu adalah kedua golongan

yang mengatakan bahwa mereka berjumlah tiga orang dan golongan

yang mengatakan bahwa mereka berjumlah lima orang

Au 'riL)tt'i:;. <,]ii, (dan [yang lain tagiJ mengatakan,

"[Jumlah merekal tujuh orang, yang kedelapan adalah anjingnya.").

Seakan-akan pendapat golongan ini lebih mendekati kebenaran,

karena golongan ini tidak dimasukkan ke dalam golongan mereka
yang menerka-nerka.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa adanya huruf wa,tu pada

kalimat ini mentrnjukkan bahwa inilah yang dimaksud pada kedua

kalimat pertama tadi.

Abu Ali Al Farisi berkata, "Kalimat ;i:{;iASOang keempat
adalah anjingnya) a^ # tr6 (yang kpenam adalah anjingnya)
adalah dua kalimat yang tidak memerlukan partikel penghubung

antara keduanya, karena sudah tercakup oleh kalimat yang pertama,
yaitu'!r{tr, perkiraannyu"Wo p 6umUfr mereka adalah tiga orang).,,
Demikian yang dituturkan oleh Al wahidi dari Abu Ali. Kemudian
dia berkata, "Inilah makna perkataan Az-Zajjaj tentang masuknya
htxlof wawu padakalimat '&$ @ang tredelapan) dan tidak masuknya
huruf w av,u pada kalimat yang pertama."

Pendapat lain menyebutkan bahwa huruf wawu ini sebagai
tambatran, sebagai penegas.

Pendapat lain menyebutkan bahwa ini adalah huruf wcrwu

untuk yang kedelapan, yang biasa digunakan dalam perkataan orang-
rlrang Arab bila mencapai delapan, sebagaimana pada firman Allah
Ta'ala,

Ut.6 g*SS (Sedang pintu-pinturrya telah terbuka). (es. Az-
Zlmar l39l:73)
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6K$ # (Yang janda don yang perawan). (Qs. At-Tahriim

[66]: s).

Allah lalu memerintahkan Nabi-Nya SAW untuk

memberitahukan orang-orang yang bersilang pendapat mengenai

junlah mereka dengan sesuatu yang me,nghentikan perbedaan

pendapat di antara mereka, fi:$ F A $ kantonlah, "Tuhanht
lebih mengetahui jumlah mereko-) daripada kalian, wahai orang-

orang yang bersilang pendapat

Kemudian menetapkan bahwa pengetahuan tentang itu hanya

ada pada sebagian kecil manusia, i&- G @a* ada orang yang

mengetahui [bilangotJ mereka), yakni tidak ada orang yang

mengetahui tentang haldkat jumlah merekq apalag jumlah mereka.

Atau, iit;b |X tl (tidak ada orang yang mengetahui bilangan

mereka), dengan anggapan dibuangnya m&ot U S1 @ecuali
sedikit) manusia.

Allah SWT lalu melarang Rasul-Nya SAW berdebat dengan

Ahli Kitab mengenai para penghuni gua rtq E lG {i (trarena itu
janganlah kamu [MuhonmadJ bertengku tentoryhal mereka).

Secara etimologi, l,r;ir urti"yu 3t."lt (berrdebat; bertengkar).

Polanya i,rt -ititil - {(.* c26yng"rliyu iie.
Allah lalu mengecualian perrdebatan secara lahir saja, ':h- $t

($ G"r"oli pertengkoan lahir saia), yakni tidak secara mendalam,

sebatas menceritakan kepada mereka apa yang diwahyukan Allah
kepadanya.

Ar-Razi berkata, "Maksudnya adatah ddak mendustakan

mereka mengenai penetapao jumlalL tapi sekadr mengatakan batrwa
penetapan itu tidak ada dalilnya sehingga harus tawaqquf,"

Allah SWT lalu melarang beliau bertanya (kepada oiang lain)
tentang mereka, (C 4 4- 6* {; (dan jangan kamu

menanyalran tentang mereka fpemuda-pemda ituJ kcpada seorang
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pun di antara mereka), yakni janganlah engkau bertanya kepada

seorang pun di antara mereka mengenai mereka yang diperdebatkan

itu, karena pemberi fatwa (pemberi jawaban itu) haruslah orang yang

lebih berilmu daripada yang meminta fatwa (yang bertanya),

sedangkan di sini kondisinya adalah sebaliknya, apalagi ini mengenai

peristiwa para penghuni gua itu, sementaxa apa yang Allah kisahkan

kepadamu mengenai itu sudah mencukupimu daripada bertanya

kepada orang yang tidak mengetahuinya.

($ A) 3"$ "* z,s@'b1$ 1t (dan iangan sekali-trnli kamu

mengataian terhadap sesuatu, "sesungguhnya alat akan mengerjalcan

itu b:esok pagi.') maksudnya adalah, trntuk sesuatu yang engkau

berambisi melakukannya nanti. Hal ini diungkapkan dengan kata

"besok", kendati masuknya bukan besok yang sebenarnya, sehingga

termasuk juga "besok"

Al Wahidi berkata, "Para mufassir mengatakan bahwa ketika

kaum Yahudi bertanya kepada Nabi SAW tentang kisah para pemuda

itu, beliau menjawab, 'Besok aht alcan memberitahu kalian', tanpa

mengucapkan insya Allah. Temyata tidak turun wahyu mengenai itu,

sehingga beliau merasa kesulitan, maka Allah menurunkan ayat ini,
yang memerintahkan beliau untuk mengecualikan dengan 'kehendak
Allah' (yakni mengatakan insya Allah). Allah mengatakan, 'Apabila
engkau berkata, "Aku akan melakukannya besok," maka hendaklatr

engkau mengucapk an, " Insya Allah."

Al Akhfasy, Al Mubarrad, Al Kisa'i, dan Al Farra berkata,

"(Maksudnya adalah) }lr "e \ Jgo't:l l4va- U.i S2a ,4:C.'d,fr |
(dan jangun sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu,

'sesrurgguhnya aku akan mengerjakan itu besok', kecuali engkau

rnengucapkan, 'Insya Allah'.). Namun qaul-nya tidak ditampakkan

lyakni tanpa mencantumkan JF1, a*, karena latazh i3, aiU.r*g,
maka lafaz/r-rre airuUatr menjadi bentuk mustaqbal tyakni r(!-]1."
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Pendapat lain menyebutkan bahwa ini pengecualian mutalak,

yakni janganlah engkau mengatakan itu dalam kondisi apa pun,

kecuali kondisi yang disertai dengan "kehendak Allah" yaitu dengan

mengucapkan "insya Allah". Atau, pada waktu apa pun kecuali pada

waktu yang dikehendaki Allah dengan mengucapkannya secara

mutlak.

Pendapat lain menyebutkan bahwa pengecualian ini sebagai

pembatasan, jadi seakan-akan Allah mengatakan, 'jJanganlah engkau

mengatakan itu selamanya." seperti firman-Nyu, -{L|W.;fi 6A iKW
fii dS- i (Dan tidaHah patut tcami kembali kepadanya, kecuali jikrt
Allah, Tuhan kami menghendaki[iyaJ). (Qs. Al A'raaf [7]: 89) karena

kembalinya mereka kepada agama mereka termasuk yang tidak

dikehendaki Allah.

o*; $l ,$ fifS (dan ingattah kcpada Tuhanmu jika tramu

lupa), pengecualian dengan kehendak Allah, yakni ucapkanlatr "infya
Allah",baik untuk wakttr y.ang sedikit maupun banyak.

Para ularna berbeda pendapat mengenai lamanya waktu

berlakunya pengecualian itu sej ak pengucannya:

Suatu pendapat menyebutkan bahwa makna 3i: 3i5 <ao"
ingatlah kepada Tuhanmu) adalah dengan istighfar.

ff,(:i r::.rt.i; ;+;6# S; L4$yriitu kamu tupa dan

lratalranlah, "Mudah-mudahan Tuhanht akan memberiht petunjuk

lcepada yang lebih dekat kebenaranrrya daripada ini.') maksudnya

adalah yang ditunjukkan oleh kalimat (i ti(daripada ini), yaifikisah
para penghuni gua itu. Katakanlah, hai Muhammad, "Mudah-mudahan

Tuhanku memberiku petunjuk kepada sesuatu yang lebih dekat

kebenarannya kepada berita ini, yang berupa tanda-tanda dan bukti-

bukti yang menunjukkan kenabianku."
a

Az-Zajjaj berkata, "(Maksudnya adalatr), mudah-mudahan

Tuhanku memberiku tanda-tanda yang menunjukkan kenabian yang
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lebih dekat kebenarannya dan lebih menunjukkan kisah para penghuni
gua itu. Allah juga telah melakukan itu kepada beliau, berupa
penganugerahan pengetahuan tenfang para rasul dan berita-beirta
mereka sdbagai hujjah yang paling jelas dan paling mendekati
kebenaran daripada berita tentang para penghuni gua itu."

Pendapat lain menyebutkan bahwa kata penunjuk itu
menunjuk kepada kalimat J,,,i rlty ii: fifS (dan ingatlah kepada
Tuhanmu jika @*u lupa), yakni mudah-mudahan Tuhanku
memberiku petunjuk ketika lupa akan sesuatu yang lain sebagai
pengganti dari yang terlupakan ini, dan lebih dekat kebenarannya serta
lebih baik dan lebih bermanfaat

Pemhknaan yang pertama lebih tepat.

bti?;$ <Ar4 FU SS +rF OrtJ @o" meretca tinggat
dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah sembilan tahun trastl).
Jumhur membacanya dengan tarutin pada lafazh fVa^nashab pada
lafazh @, sehingga berdasarkan qira'ahini, lafazh <* sbbagai
badal atau'athf bayan.

Al Farra, Abu Ubaidah, Az-Za11aj, dan Al Kisa'i mengatakar,r
bahwa pada redaksi ini ada kalimat yang didahulukan dan
dibelakangkan, perkiraanny 

" ffi iao.

Pendapat yang pertama dinilai lebih kuat oleh Abu Ali Al
Farisi.

Sementara itu, Hamzah dan Al Kisa'i membacanya dengan
meng-idhafah-k^ *Vkepada <4r* Berdasarkan qira'ah ini, maka
lafazh <4* sebagai tamyiz, yang lafazhjarnak berada pada posisi
tunggal dalam tamyiz, seperti firman-Nya, iilt ir*{U(Orang-orang
yang paling merugi perbuatannya). (Qs. Al Kahfi [18]: 103)

Al Farra berkata, "Di antara orang Arab ada yang
menempatkan @ pada posisilit."
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. Abu Ali Al Frisi berkata, "Pe,lrdErat yang masyhr:r adalalt

bilangan int dt-idhsfalr-kan kepada !"9Lb9lrffi tunggal, seperti

&j ;$ritt (tiga ratus orang) dan ,r:j ,hr;i (tiga ratus pakaian).

ilr-,- adakalanya jvga dt-idhofah-tiuo t"prau beNtuk jamak. Dalam

Mushat'R A6ullah dicantumkan zii in f$.-

Al Alfifrsy beftafi4 "Orang-orang Arab hampir tidak pernah

meogekm'ryt!V.-

Adh-Dhahhak 'otirfir$t,denganhunrf wanz.

. Jumhrn membacanya ri.l, dengan kosrat, pada hunrf raa',

sdmgk4lr Abu Amr membacanya dengatfdharr. Ini pemberitatnran

dad Allahtenhng lamanya masatinggal mereka

Ibnu Jarir bedota, "sesmgguhnya bani Isail bersilang

pe,ndapat mengBoai lamanya nmsa t€rscbt{ setelah diperlihatkan

k4ada mereka Sebadan merpka mengatakao bahwa mercka tinggal

di sana selma 3(D tahun- Allah lalu me,mberitahuNabi SAW bahwa

ini adalah lmmya rnsa tidur mereka, afiau bahwa apa yang setelah

iu tidak diketahui oleh manusia"

Allah kemudian memerintahkan udtuk mengembalikan

pengetahru iu k€pada-Nya, VJ q'*1iri $ 1ta"t-"t"t, 'Allah
lebih nengetalui berqa lqrrorta mereka tingol [di guaJ.).

Ibnu Arhiyyah Bata, "tse,rrdasarlon firman-Nya ini, lt
)'ang pcrtama adalah masa tinggal mereka di dalam $ra ltu, sedangkan

Wyargkedua adalah setetah dip€ftemukan manusia dengan mereka
hingga masa Muhmmad SAW, 614l hingga mereka mati." r

Sudu p€ndryat menyebutkan bahwa ketika Allah mengatakan
q Vr6fi @o, dtenbah sembilm tatno, fiogi), manusia tidak
me,ngetahui s@ara 1lasti apakah maksudnf itu saat hari, pekan,

Its Demikim ymg tertera ftts neqtah, nerlrm qba'ah ini tidak terdapat dalam
kitEbkitab qba'ah. Doftian ymg dike,muhkan oleh Al Allmah Husain Iltdi Al
aei
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bulan, atau tahun? Bani Israil bersilang pendapat seputar ini, lalu

Allah memerintahkan agar mengembalikan pengetahuan tentang

"sembilan" itu kepada-Nya.

Jadi, berdasarkan ini, hal itu tidak diketahui secara pasti.

Pemaknaan yang pertama lebih tepat, karena yang tampak pada

perkataan orang-orang Arab berdasarkan yang dipahami dari bahasa

mereka yaitu, yang sembilan itu adalah tahun, karena bilangan pada

redalrsi ini mengenai tahun, bukan bulan, bukan hari, dan bukan saat.

Diriwayatkan dari Az-Zajjaj, bahwa yang dimaksud dengan

tiga ratus tahun itu adalah tahun berdasarkan perhitungan matahari,

sedangkan tiga ratus sembilan adalah tahun berdasarkan perhitungan

bulan.

Pendapat Az-Zajjaj tersebut berdasarkan perkiraan.

Allah SWT lalu menegaskan. pengkhususan-Nya dengan

pengetalruair mengenai lamanya masa tinggal mereka, glfJft fi';i
,rfut Qrepunyaan-Nyalah sernuo yang tersembunyi di tangit dan di
bumi), yakni apa yang pengetatruannya pada keduanya luput dari

selain-Nya. ,

Allah lalu lebih menegaskan tagi dengan menggunakan lafa/r.
yang menunjukkan ketakjuban mengenai hal-hal yang dilihat dan

didengar, Ut * )51 @tanskan turang penglihatan-Nya dan

alanglcah tajam pendengaran-Nya). Ini' menunjukkan batrwa

pengetahuan Allah SWT mengenai hal-hal yang dilihat dan didengar

bgrada di truar pengetahuan orang.orang yang mengelahui, dan dalam

pengetahuan Allah adalatr sama, baik yang gaib maupun yang hadir
(nyatO, baik yang tersembunyi maupun yang nyatq baik yang kecil
maupun yarlg besar, baik yang halus maupun yang kasar. Seakan-akan

asalnya adalah iAat q 'ogl V, kemudian dirubah kepada bentuk
perintah. Menurut Sibawaih, huruf baa' di sini sebagai tambahan.
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Namun Al Al*rfasy menyelisihinya. Pembahasan tentang ini

dipaparkan dalam ilmu nahwu

gi u -..i i ;i li, (tak ada seorang pelindung pun bagi

merelra'ieloin daripada-Nya). Dlnmir ini untuk para penghuni langit

dan bumi. Ada juga yang mengatakan batrwa dhomir ini. untuk para

penghuni gua. Ada juga yang mengatakan bafuwa dlwmir ini untuk

orang-orang kafir pada masa Mghammad SAW, bafiwa mereka tidak

memputyai seorang pelindgng pun yang dapat melindrurgi mereka,

atau menangani urtrsan mereka, atau menolong mereka. Di sini

terkan{ung keterangan tentang keagrrngan kekuasaan Allah, dan

bahwa segala sesuafir berada di bawah kekuasaan-Nya.

6g d,& A f${i @* Dia tituk mengambil seorang pun

menjadi sehun-Nya dalam metutapkan keputusan). Jurnhur

membacanya dengan rafa'pada huruf kaafkarcrn dianggap sebagai

bentuk l*tabar dari Allah swT. sementaraitu,Ibnu Abbas, Al Hasan,

Abu Raja, dan Qatadah membacanya dengan hunf taa' dan suhtn

pada hrrruf kaaf karcna dianggap sebagai larangan bagi Nabi SAW

agar tidak menjadikan sekuhr b4gi Allah dalam menetapkan

keputusan. Qira'ahini diriwayatkan juga dari Ibnu Amir.

Mujatrid membacanya dengan huruf yaa' dan iazm. Ya'qub

berkomentar, "Ak:u tidak tahu alasannya."

Maksud "keputusan Allah' adalah ketetapan-Nya, atau

pengetahuan tentang yang gaib.

Pemaknaan yang pertama tebih tepat, dan tentunya mencaktrp

pengetahrian tentang yang gaib, karena pengetahuan Allah SWT

termasuk ketetapan-Nya

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya, Afi O,; A:\a4, (dan demiWan [pulal Kami

mempertemukan [manusial dengan mereka), dia berkata,

"(Maksudnya adatah) Kami munculkan."
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Abdtxrazzaq dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah,

mengenai firman-Nya, e;\ {& W <r3\ JG @rang-orang yang

berkuasa atas urusan mereka berkata), dia berkata, "(Maksudnya

adalah) pararaja." Atau diaberkat4 "Para sultan."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, mengpnai

firman-Ny a,':ri:fr 'b]# (nanti [ada orang yang akanJ mengataknn

fiumlah mereknJ adalah tiga orang), dia berkata, "(Maksudnya

adalah) kaum Yahudi. i* 635-3 (dan fyang lainJ mengatakan,

"[Jumlah merekal adalah lima orang.') (maksudnya adalah) kaum

Nasrani.l'

,\bdtxrazzaq dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah,

mengenai firman-Nyu, .;$\, W (sebagai terkaan terhadap barang

yang gaib), dia berkata, "(Maksudnya adalah) hanya berdasarkan

dugaan."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, mengenai

firman-Ny u, M {t t#- ti giao* ada orang yang mengetahui

[bilanganJ mereko lcecuali sediffit), dia berkata, ter{ku termasuk yang

sedikit itu. Mereka berjumlah tujuh orang."

Ath-Thabarani dalam Ai Ausath meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, yang menurut As-Suyuthi sanadnya shahih, mengenai'firman-

Nya, 3* 1 #- ( Qtdak ada orang yang mengetahui [bilanganJ
merelca kecuali sedikit), dia berkata, refiku termasuk yang sedikit itu.

Mereka berjumlah tujuh orang." Kemudian dia menyebutkan rutma-

rurma mereka.

Ibnu Katsir juga mengemukakannya dari Ibnu Abbas pada

riwayat Qatadatr, Atha, dan Ikrimatr. Kemudian dia berkata, "Sanad-

sanad int shahih hingga Ibnu Abbas, bahwa mereka berjumlatr tujuh

orang."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nya, *i )fri6 Qcarena ituianganlah knmu [MuhammadJ bertengknr
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tentang hal mereka), dia berkata, "(Makzudnya adalah) cukuplah

bagimu apa yang Aku ceritakan kepadamu.'

Ibnu Abi Syaibalu Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi

Hatim, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari beberapa jalur, dari

Ibnu Abbas, mengenai nt-*-Nyu, (3 #, 4-,{?3 {t @an

jangan lramu menanyakon tentang mereki [pemuda-pemtda W
tcepada seorang pun di ortoa mereka), dia berkata, "(Makzudnya

adalah) kaum Yahudi."

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

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, rblit'ir1fi*t
(dan jangan sekali-kati knnu mengatakon terhadry serudu), dia

berkata, "Jika engkau lupa setelah,mengatakan t€Nrtang sesuatq

'sesunggutrnya aku akan melakukannya', lalu engkau lupa

mengatakan, 'htsya Allalf, maka tatkala engkau ingd hendaklatl

mengucapkan,' Insya Alldt'."

Sa'i'd bin Manshur, Ibnu farir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi
Hatim, Ath-Thabarani, Al Hakim, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan

darinya, batrwa dia memandangnya sebagai pengecualiao walauprrn

telah setahun berlalu. Di[ lalu membacakan aye4 e*; q 3$ 3i5
(don ingatlah kcpada Tuhmmu jika kanu hry).

Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani, dan Ibnu Mardawaih

darinylr mengenai ayat ini, dia berkatq *Ihr khusus

untuk Rasutullah SAW dan tidak seorang prm mengecualikan kecuali

pada sambungan (ata sumpah-"

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Ibnu IJmar, dia berkata,

"setiap kata sumpah yang bersambung [dengan pengecualiannya]

tidak dianggap terjadi pelanggaran pada pengucapnya pila tidak

dipenuhil. Namun jika tidak bersarnbug maka dianggry melarggor."

Al Buktari, Muslim, dan lainnya dari hadits

Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersaMa, 3i ltlilf i6
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'al;r 'A7 & fi,'ri*t :'$,t5 (sularman brn Daud berkata, "Pada

rnalam ini, sungguh aht alcan menggilir tuiuh puluh istti[h1]."). Dalam

riwayat tain,'fi"iztar"ii Jui ,y, # qy$-!Y.#i?i,.,F ry;#
gr;jl'Ji,;l.i:.,-6'al1 tt';id4 'ti t rt 'Jt6 

'Jii 
p ,il' ia 'q 

$embitan

puluh [istrd, yang masing-masing dari para wanita itu akan

melahirlran seorang anak yang almn berperang di ialan Allah. Lalu

malailrat mengatakan kepadanya, "Ucapkanlah insya Allah." Namun

beliau tidak mengucapkannya. Beliau pun menggilir (mereka). Namun

tidak seorang pun dari para wanita itu yang melahirknn lcecuali

seorang dari merela yang melahirkan setengah manusia [tidak
sempurnaJ).

Rasulullah SAw lalu bersabda, ttr ,a by,Stl i ,l* 4 q{ti
*d. kti otrl |*ii. I (ot*t Dzat yang iiwiht beradi di tangan-

Nya. Seandainya beliau rnengltcapkan, "Insya Allah," tentulah beliau

tidak melanggar dan tercapailah kepertuannya).r74

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Al

Baihaqi dalam Asy-SJru'ab meriwayatkan dari Ilaimah, mengenai

firman-Ny4 :4 (ty Qitw kamu lupa), dia berkata, *(Maksudriya

adalah) jika kamu marall."

Al Baihaqi dalam Al Asma'wa Ash'shifat meiwayatkan dari

Al Hasan, mengenai firman-Nya, :4 $l $ika kamu lupa), dia

berkata" "(Maksudnya adalatr) jika kamu tidak mengucapkan insya

Allah;'

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, dia berkata, "Sungguh, ada otang yang menafsirkan ayat iu
dengan memandang demikian, fttmlrn ternyata itu sangat jauh,

bagaikan jarak langit dan bumi."

t7a Muttafaq'alaih.
IIR. Al Butfiari (6720) dan Muslim Qll275) dari hadits Abu Hurairah.

l-
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Dia lalu membacakan rryr4 ;ii;{ OW (dan mereka tinggal

dalam gua mereka). Lalu dia berkata, "Berapa lama mereka tinggal (di

sana)?" Orang-orang meqiawab, "Tiga ratus sembilan tahun." Dia

berkata, "seandainya mereka tinggal selama ihr, tentu Allah tidak

mengatakan, W q &1tfr $ (katakanlah, 'Allah tebih mengetalrui

berapa lamarrya mereka tinggal [di PaJ) akan tetapi Allah

menceritakan perkataan orang-orang,'riii 'bjfr (nanti [ada orong

yang atcanJ mengatakan [iumlah mereka)J adalah tiga orang) hinega,

#UW (s eb agai terkaan terhadap b ar ang yang gaib).

Allah lalu memberitahukan bahwa sesungguhnya mereka tidak

mengetatrui. Allah mengatakan bahwa mereka akan meng atat<an, li'13

4 f'(;;6 <44 'tV lS # 4 @an mereka tingsal dalam gua

mereka tiga ratus tahun don ditmtbah sembilan tahun tlagrD.

lxbdrxrazza4lbnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Qatadah dalam Hmf lbnuMas'ud, bahwa me,reka

mengatakan # O W (dan mereka tinggat dalam gua merelca),

yakni bahwa itu dikatal@n oleh manusia. Tidakkatr engkau lihat

bahwa Altah mengatakan ltq?Llfil- ,i Q*roto"lah 'Allah lebih

mengetahui beropa lananyamereka tinggal [di guaJ.")

Ibnu Mardawaih meriwayarkan dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu

Abbas, dia berkata, "Ketika diturunkannya ayaL FV ig +S eW
(dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus), dikatakan, 'Wahai

Rasulullah, ittr (ium!ah) hari, bulan, atau tahun?' Allah lalu

ayaL b t"(;fi 6-* (tahun dan ditambah sembilot

tahun tlastl)." Ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Ati Syaibalu Ibnu

Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim dari'Adh-Dhahhak, tanpa

menyebutkan Ibnu Abbas.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nyu, A;Y * -i-.11almgkoh terqrg penglihatan-$a dor
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alanglrah tajam pendengaran-Nya), dia berkata, "Allah yang

mengatakan itu."

-u js 4{$)Ji3{ ?; re+ u lt triu tr,

li f 3(4 33{;,W) Lr+;- # rr-tr\

,,i s<s t;GG $ e,i;li qa # g$'"ul'i r#\
7;i<# ;6 JJ ;* {1,;:t"i$ o 3;J;t,$3

h C'6.1 W. oy\# ;b bL6 5ff4,f\t6r$

3l@ ".fr $:t(
s,L',tA',; A',& { Gy,t;*ti'd.;-, w( 6-f\

i,6,r-taili:6 bg'ilA',fil ?*,r ai 9i & p erl"fi,'C*tii ie:Gl{-'Jrlit

& <,;ir.r( e6fri,;;b@Dffr .l,i',t
7.2 ,,l\-i)

Gj

Wnjaiti3+ffi 5i,e,;5

)

&W-!g*J g;;b,Ni,lLCS.6'a$ # u
(t!.1.r- €vfi;,r-;);ffiL,2'i.Js1$i7"2$.it

"Dan bacakanlah aPa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab

Tuhanmu (Al Qur-an). Tidak ada (seorang pun) yang dapat

merubah katimat-kalimat-Nya Dan kamu tidak akan dapat

menemukan tempat berlindung selain daripada-Nyo- Dan

bersabarlah kamu bersama dengan otang-otang yang menyera

t_
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Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-
Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena)
. mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini; dan janganlah

kamu mengikuti orang yang hatinya telah'Kami lalaikan dari
mengingat Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah

keadaannya itu melewati batas. Dan katakanlah, ,Kebenaran itu
datangnya darl Tuhanmu; maka barangsiapayang ingin (beriman)
hendaklah dia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kaftr) biarlah

dia kaJir?. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang
zhalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka" Dan jiko

mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum
dengan air seperti besiyang mendidih yang menghanguskan muha
Itulah minutnan yang paling buruk dan terupat istirahat yang paring

jelek, Sesungguhnya merehayang beriman dan berumal shalih,
tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahata orang-orang yang

mengerjakan amalan(nya) dengan baih Mereha itulah (o*i7-
orang yang) bagi mereka surga Adn, mengalir sungai-sungai di

bawahnya; dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas dan
mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebar,
sedang mereka duduk sambil bersandar di qtas dipan-dipan yang

indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya, dan tempat istirahat yang
. indah.,, (Qs. Al Kahfi [1S]: 27-31)

Firman-Nya, 4 A Y ti| (Dan bacaknnlah apa yang
diwalryulran kcpadami) maksudnya adalah, Allah SWT
memerintahkan beliau untuk senantiasa membacakan A1 Kitab yang
diwahyukan kepadanya.

Pendapat lain menyebutkan batrwa kemungkinan juga makna

Jrg aaaUtr 3$ri ldan ikutilah), yakni bentuk/'l amr (kataperintah)
dari i{lr Oengiku|, dan bukannya aari ii>tir @acaan).
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Katimat -At 
"(? 

a @aitu kitab Tuhanmu [Al Qur'an)
adalah bayanuntuk apa yang diwahyukan kepadanya.

44'$J.3$ { Qidak ada [seorang puf| yang dapat merubah

knlimat-kalimat-Nya)'maksudnya adalah, tidak ada yang mampu

merubah dan menggantinya, dan hanya Allah yang mampu melakukan

itu.

Az-Zajjaj berkata, "Maksudnya adalatr apa yang diberitakan

dan diperintahkan Allah, maka tidak dapat dirubah." Berdasarkan

pengertian ini, maka perkiraarinya adalah, tidak ada yang dapat

merubah ketentuan kalimat-kalimat-Nya.

63X -*i w "+ 
jS (dan kamu tidak atnn dapa! menemuknn

tempat berlindung selain d.aripada-Nya). li.liijr artinya ki.l'jr (tempat

berlindung). Asal makna'.6Jr uaAun j#r (condong).

, Az-Zajjal berkata, "Maksudnya adalah, kamu tidak akan

menemukan kecondongan dari perintah dan larangan-Nya."

Maknanya adalah, sesungguhnya bila engkau tidak mengikuti

A1 Qirr'an dan membacaoya, serta mengamalkan hukum-hukumnya,

maka engk-au tidak akan menemukan perubahan dan tempat yang

engkau condong kepadanya. Ayat ini merupakan akhir kisah para

penghuni gua.

Allah lalu menerangkan bentuk lainnya, sebagaimana

kebiasaan Al Kitab, {5 <r}i, tri e e:i ,;;tJ (dan bersabarlah

lramu bersama dengan orang-orang long *rryeru Tuhannya). Itn
telah dipaparkan dalam penafsiran suratr Al An'aam mengenai

larangan bagi Nabi SAW untuk mengusir orang-orang fakir yang

beriman, yaitu dengan firman-N yu, .{$ 6ii, tjl s3tr $i @an
janganlah kamu mengusir orong-orang yang menyeru Tuhannya),

(Qs. Al An'aam [6]: 52). Di sini Allah SWT memerintahkan beliau

agar menahan dirinya bersama mereka, jadi menyabarkan diri adalah

menahan diri.

I
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Disebutkannya pagi dan sore

kesinambungan doa pada semua waktu.

hari menunjukkan

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah di kedua

tepi siang.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah shalat

Ashar dan shalat Subuh.

Nashr bin Ashim, Malik bin Dinar, Abu Abdirrahman dan

Ibnu Amir membacanya gsltlt\, dengan huruf wctwu. Mereka berdalih

Nashr bin Ashim, Malik bin Dinar, Abu

bahwa di dalam Mushaf dicantumkan dengan htxuf wawu.

An-Natrhas berkata, "Ini tidak berarti mereka menuliskan ig.lt
aan irlatr dengan h}ruf wa\vlt, dan orang-orang Arab hampir tidak
pernah mengatakan 3jitlll."

Makna ,iji2 6tLj- (dengan mengharap treridhaan-Nya)

adalah, dengan doa mereka itu mereka menginginkan keridhaan Allah
SWT. Kalimat ini berada pada posisi nashab sebagai haal Q<eterangan
kondisi).

Allah SWT lalu memerintahkannya untuk memperhatikan
perihal mereka, ;F i(* i3 *i (dan ianganlah kedua matamu

berpaling dari merelca), yalrrri janganlah kedua matamu berpaling

kepada selain mereka.

Al Farra berkata, "Maknanya adalah, janganlah engkau

memalingkan matamu dari mereka."

Az-Zajjaj berkata, "(Maksudnya adalah) janganlah engkau

memalingkan pandanganmu kepada selain mereka yang memiliki
penampilan dan f erhiasaan."

Penggunaan ,f di sini adalah karena mengandung makna ifllt
(tinggi), dari ylr f 4.O yang artinya memalingkannya dari perkara

itu.
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Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya adalah,

janganlah engkau menghinakan mereka dengan pandanganmu.

q3f t|;,ii t4 3ri (trarenal mengharaplcan perhiasan

kehidupan dunia ini) maksudnya adalah, dengan duduk-duduk

bersama para pemuka dan orang-orang kaya. Kalimat ini berada pada

posisi nashab sebagai haal, yakni dalam kondisi engkau

menginginkan itu. Demikian ini jikafa'il dari $j adalahNabi SAW,

tapi jika fa'il-nya dhamir yang kembali kepada 3(*, maka

perkiraannya yaitu, karena ingin melihat perhiasan kehidupan dunia.

Penyandaran o'keinginan" kepada mata adalah bentuk penyandaran

kiasan, dan bentuk tunggalnya dhamir di sini adalah karena

keseimbangan, seperti ungkapan penyair berikut ini:

,fu PVetw J:)X'$d,
"Bagi yang karenanya tergelincir kedua mata dengan serta-merta."r75

$>;'arlilfr i; g:J9 (danianganlah lcamu mengihrti orang

yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami) maksudnya

adalah, Kami menjadikannya lengah dengan menutupnya. Allah
melarang Rasulullah SAW mematuhi orang yang Allah lengahkan

hatinya dari mengingat-Nya, seperti orang-orang yang meminta beliau

untuk menyingkirkan orang-orang miskin dari majelisnya, karena

dengan begitu sebenarnya mereka meminta penyingkiran orang-orang

yang senantiasa berdzikir kepada Allah pada pagi dan sore hari

lantaran mengharapkan keridhaan-Nya, sedangkan mereka sendiri

lalai dari mengingat Allah. Disamping itu, mereka juga termasuk

golongan yang memperturutkan hawa nafsu dan lebih

mengutamakannya daripada kebenaran, sehingga lebih memilih syirik
daripada tauhid.

Gj i5 3(3 G,"rto menuruti hawa nafsunya dan adalah

keadaannya itu melewati batas) maksudnya adalah melewati batas

r'5 Bait syair ini disebutkan oleh Ibnu Manztrur dalarn Lisan Al 'Arab (l l/306).
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keseimbangan. Pengertian ini berasal dari makna ungkapan Ll Ul
yang artinya mendahului kuda. Berdasarkan pengertian ini, maka

lafazhitu berasal aari irt'1r (melampuai batas).

. Pendapat lain monyebutkan bahwa lafazh itu berasal dari
's rrilt yang artiny a lalaidan menyia-nyiakan.

Az-Zajjaj berkata, "Barangsiapa mendahulukan kelemahan

dalam urusannya, maka dia menyia-nyiakan serta

menghancurkannya."

Allah SWT lalu menerangkan kepada Nabi-Nya SAW tentang

sesuatu yang harus dikatakan kepada orang-orang lengatr ifrr, ;yr'*t ,i3
KS n(dan tratakanlah, "Kebenaran itu datangrrya dari Tuhan*u.'1.
Maksudnya, katakanlah kepada merek4 bahwa sesungguhnya apa
yang diwahyukan kepadamu dan diperintalrkan untuk dibacakan itu
adalah kebenaran yang datangnya dari sisi Allah, btrkan dari selain-

Nya sehingga bisa dirubah dan diganti

Suatu pendapat menyebutkan batrwa maksud ffi ai sini
adalah sabar bersama orang-orang miskin.

Az-Zajjaj berkata, "Maksudnyq yang aku datangkan kepada
kamu sekalian adalah Ks n fr &tornaran itu datangnya dari
Tuhanmu), yakni: Aku tidak mendatangkannya dari diriku sendiri,
melainkan aku mendatangkannya dari Allatr."

jKli rt" .y, nfi ',Ti 6 (maka barangsiapa yang ingin

[berimanJ hendaklah dia beriman, dan barangsiapa yang tngin

tl(afi] biarlah dia ka/ir). Suatu pendapat menyebutkan bahwa ini
termasuk lanjutan kalimat yang diperintatrkan kepada Rasul-Nya
untuk dikatakan. Htlrrff faa' di sini berfungsi mengurutkan kalimat
yang sebelumnya dengan yang setelahnya. Namun, bisa juga redaksi
ini dari perkataan Allah SWT, bukan termasuk perkataan yang

diperintahkan untuk dikatakan oleh Rasulullah SAW. Di siry
terkandung ancaman yang keras. Maknanya yaitu, katakanlah kepada
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mereka, hai Muhammad, bahwa kebenaran itu datangnya dari Tuhan

kalian. Setelah engkau mengatakan ini kepada mereka, maka

barangsiapa ingin beriman dan membenarkanmu maka hendaklah dia

beriman, dan barangsiapa ingin kafir dan mendustakanmu maka

biarkanlah dia kafir.

Allah kemudian menegaskan ancaman keras ini dengan

firman-Nya, 'qr$ry6i4 TSgesungguhnya Kami telah sediakan bagi

orang-orang zhalim itu). Maksudnya, Kami sediakan dan Kami

siapkan neraka yang besar bagi orang-orang zhalim yang memilih

kufur terhadap Allah dan menentang-Nya, serta mengingkari para

nabi-Nya.

t#rg b 16 (yang gejolalorya mengepung mereka)

maksudnya adaiah yang meliputi mereka. tilTt adalah bentuk

tunggal dari b6;rlr.
Al Jauhari berkata, "Maksudnya adalah, yang membentang di

pelataran halaman rumah, dan setiap rumah yang terbuat dari kapas

(tali) disebut ii;tri,. Contohnya perkataan Ru'batr berikut ini:

\s* |rlr1;;lr b;tj- t:lr- i *":t'i'& c-
a

'Wahai Hakam bin Al Mundzir bin Jarud,

Tenda lce b aikan telah dib entanglcan kepadamu'.

Seorang penyair berkata,
-.c t c..o. , /.?, I t,

O)-d,q Jr{ )_*l ,V ;'Ja6.ot3tJ;;ilr*
''Oroloh yrrg *r*asukican An-Nu'ntan ke dalam rumah

yang langit-langitnya ada gajah di bau,ah bentangan rumah kemah."

Demikian perkataan Salam bin Jandal ketika Raja Persia

membunuh Raja Arab, An-Nu'man bin Al Mundzir, di bawah kaki
gajah."

Ibnu Al A'rabi berkata, "li4fiartinya tij/,, (pagarnya)."
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. Al Qutaibi berkata, "ii1flA adalah bebatuan di sekitar tenda

besar."

Maknanya adalah, pagar neraka. itu mengepung orang-orang

kafir. Ini benflrk ungkapan yang menyerupakan api neraka dengan

pagff yang mengepung orang-orang yang ada di dalamnya.

'lLt:;-d$ 
@an jika mereka meminta minum)karena panasnya

neraka. )$( h$$ln\caya mereka akan diberi minum dengan air
seperti besi yang mendidih), yaitu besi yang meleleh.

Az-Zajjaj berkata, "Sesungguhnya mereka diberi minum
dengan air yang seperti tembaga atau kuningan yang leleh."

Pendapat lain menyebutkan bahwa itu adalah minyak yang

sangat buruk.

Abu Ubaidah dan Al Akhfasy berkata, "Maksudnya adalah

setiap barang tambang bumi yang dilelehkan, berupa besi dan

tembaga."

Pendapat lain menyebutkan bahwa itu sejenis ter.

Allah kemudian menyebutkan sifat air minum itu, bahwa air
in ;j{1t 6r;1Oang menghangustan muka) ketika diberikan kepada

mereka, sehingga muka mereka menjadi hangus karena panasnya.

+6 6,Qtutah minuman yang paling buruk) maksudnya
adalah minuman mereka ini. ,Lil7j (dan yang paling jelefr), yaitu api

neraka sebagai (iij 1tr*pat istirahal), tempat bersandar. 'r>k;t
artinya bt31 lafcu bertopang; bertelekan; bersandar). Asal makna

trti;liadalah f;.;lt L.U (memancangkan sikut). Dikatakan ,y'lt ,l"ty
apabila orang itu tidur pada sikufirya. Al Qutaibi berkata, o'Maksudnya

adalah tempat duduk." Pendapat lain menyebutkan bahwa itu adalah

tempat berkumpul.

.iA:3i W W( 6Jf "oy (trtungguhnya mereka yang

beriman dan beramal shalih). Ini mulai membicarakan tentang janji
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bagi orang-orang beriman setelah membicarakan ancaman terhadap

orang-orang kafir. Maknanya yaitu, sesungguhnya orang-orang yang

beriman dengan kebenaran yang diwahyukan kepadamu dan orang-

orang yang mengerjakan amal-amal shalih, fu';A 'r; A 'd { (y

(tentulah Kami tidak akan menyia-nyiaknn pahala orang-orang yang

mengerjakan amalan[nyal dengan baik). lni khabar dari 6if, "o\

iJ(, 'aid-nya dibuang, yakni ,,;, '&:, 'r#l ',i (orang-orang yang

mengerjakan amalan[nya] dengan baik dari mereka).

9i ftr-'# 4i @rreka itulah [orang-orang yangJ bagi

mereka surga Adn) adalah kalimat permulaan untuk menerangkan

ganjaran. Kata penunjuk di sini menunjukkan apa yang telah

disebutkan.

Pendapat lain menyebutkan bahwa bisa juga JSil sebagai

khabar dar- W$ <r-;fi61, dao kalimat 'g${ fyQentulah Kami tidak

akan menyia-nyiakan) sebagai i'tiradi. Bisa juga A{t sebagai

khabar setelah khobar.

Pembahasan tentang gfr 8; telatr dikemukakan, dan juga

tentang bagaimana mengalirnya sirngai-singai di bawahnya.

# n3:6 r.Wi,ft(dalam :urga itu mercka dihiasi dengan

gelang imas). Az-Zajiaj berkata, " Scladalah bentuk jam aLi;.|, aan

!i"J"f aaaah bentuk jarnak da:n )tjr' (gelang), yaitu perhiasan yang

dikenakan di pergelangan tangan. Ini merupakan perhiasan para raja."

Suatu pendapat menyebutkan bahwa masing-masing

dikenakan tiga gelang, satu gelang perak, satu gelang mutiara, dan

satu gelang emas. Zhahir ayat menunjukkan bahwa semuanya emas.

i(emungkinan pendapat ini berdasarkan penyimpulan dari beberapa

ayat berdasarkan ayat lainnya:

h n 514 lCetang terbuat dari perak) (Qs. A1 Insaan [76]:

2t)

$jj 1Oo" dengan mutiara). (Qs. Faathir [35]: 33).
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Lafazh a pada 32fi' ;adalah sebagai mubtada-, sedangkan

pada iia;i sebagai keterangan.

Al Farra menyebutkan 
'o:jl4 

6srrgarrfathah pada hwuf !do',
sukun pada huruf fuaa', danfathah padahuruf laam. Dikatakan "+
t).6 4 - eJ - if;lapabila mengenakan perhiasan.

*;Jb q3i v t#- U't';{i (dan mereka memakai pakaian

hijau dari sutra halus dan sutrg tebat).

Al Kisa'i berkata, "],Iil,Jt adalah sutra yang halus. Bentuk

tunggalnya i;l*. Sedangkan b,P)i adalah sutra yang tebal.

Demikian perkataan para mufassir."

Pendapat lain menyebutkan bahwa b:;p1li adalah i6-'.rJr (kain

sutra), sebagaimana perkataan penyair berikut ini:

Wq,r* rqitbit:
. "Dan kain sutra nenjadi batas pakaiannya."

Pendapat lain menyebutkan bahwa itu adalah sutra yang dijahit
dengan benang emas.

Al Qutaibi mengatakan batrwa itu adalatr kata Persia yang

diarabkan.

Al Jauhari berkata, "Benhrk tashghir-nya adalah AA."

Dikhususkannya yang hijau karena itu yang.sesuai dengan

pandangan, disamping merupakan wama yang.paling bagus.

*;ji*i & q-'r{;J (sedang mereka duduk sambil bersandar.di

atas dipan-dipan ,yang indah). Az-Zajjaj berkata, ",{S'ii adalah

bentukjamak dari K*-J,yaitadipan-dipan di iuang mempelai wanita."

Pendapat lain menyebutkan bahwa itu adalah baju emas yang

bertahtakan mutiara dan permata. Asalnya 'Kiy a,rlu'i3. Asal ',"f,j
adalah '63i,aan l#1i artinya bertopang'pada sesuatu.
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l\ii (4 Qtutat, pahala yang sebaik-baikrtya), yaitu yang

diganjarkan Allah kepada mereka. i1i'4 (dan yang indah), yaitu

aip*-aip* i.[u. (rtj Qempat istirahat),yakni (3. f"tufr dibahas tadi.

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firman-Nyu, -(iJl, Qempat

berlindung), dia berkata, "(Maksudnya adalah) W (tempat

berlindung)."

Ibnu trlaraarivaitr, Abu Nu'aim dalam Al Hilyah' dan Al

Baihaqi dalam Asy-Syu'ab meriwayatkan dari Salman, dia berkata,
.,Ketika datang orang-orang yang dibujuk hatinya, yaitu Uyainah bin

Badr dan Al Aqra bin Habis, mereka berkata, 'Wahai Rasulullah,

sebaiknya engkau duduk di depan majelis, lalu menceritakan tentang

mereka dan para roh jubah-jubah mereka (maksud mereka adalah

Salman, Abu Dzar, dan orang-orang miskin lainnya dari kalarigan

muslim, yang mengenatan jubatr wol). Kami akan duduk bersamamu,

berbincang-bincang denganmu, dan mcnerima (pengajaran) darimu'.

Allah lalu menurunkan ?yat, 4y aJ U [i(t (dan .bacaknnlah 
apa

yangdiwahyukankepadamu)hingga,S6',4)ilt6Ii1-(ylsesungguhnya
Kami telah sedialcan bagi orang-orang zhalim itu neralca)."

Abu Asy-syaikh menambahkan dalam riwayatnya dari

Salman: "Rasulullah SAW berdiri mencari mereka hingga mendapati

mereka di belakang masjid sedang berdzikir kepada Allah, lalu beliau

bersabda, ,ff,b )1 € 4 *fbl ;;l ,P ,#il s, *t:;,tt
b#tt $At # (Segala puji bagi Allah yang tidak mematikanht

hingga memerintahkanfu untuk menyabarkan diriht bersama orang-

orang dari kaumku. Bersama kalian adalah kehidupan dan

kematian)."r76

176 Sanadnya shahih.
Disebutkan oleh Al Haitsami dalam Majma'Az-zawa'id (7121), dan dia berkata,

"Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani. Para perawinya adalah para perawi shahih."
Dikeluarkan juga oleh Ibnu Jarir Ath-Thabari dalam Tafs ir-nya ( 1 5/l 55).
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Ibnu Jarir, Ath-Thabarani, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan

dari Abdurrahman bin Sahl bin Hunaif, dia berkata, "Ketika
Rasulullah SAW sedang berada di salah satu rumahnya, turunlah ayat,

6yfg )x;lu, & 6;i t-ti e 6Ci ,;5 (dan bersabartah kamu

bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan

senja hari). Beliau pun keluar mencari mereka, lalu mendapati

sejumlah orang yang tengah berdzikir kepada Allah! dan tampak pada

mereka rambut kepala yang kusut, kulit yang kusam, serta pakaian

yang lusuh. Beliau kemudian duduk bersama mereka dan bersabda,
'# * '*t ol gll V.d"f ,J ,h e$, {. t*;t (Segata puji bagi

Allah yang telah menjadikan pada umatht orang-orang yang (karena

me r e lra) Atl ah me nyuruhht untuk b er s ab ar b er s ama mer e ka) ." 
r7 7

Al Bazzar meriwayatkan dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah,

keduanya menuturkan: Rasulullah SAW datang, semdntara seorang

lelaki tengah membaca surah Al Hijr atau Al Kahfi, lalu dia pun diam,

maka Rasulullah SAW bersabda, '# {'*lbl!el 6:it i$t tu
(Ini adalah majelis yang aht diperintahkan untuk bersabar bersama

mereka). Mengenai ini, masih banyak riwayat lainnya.

Ibnu Jarir, Ibnu A1 Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu
Mardawaih meriwayatkan dari Nafi, dia berkata: Abdullah bin Umar

memb'eritahuku tentang ayx, {.: <'},i, t-ri e ,iLi eaV @an
bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru

Tuhannya), bahwa mereka adalah orang-orang yang mengikuti shalat

lima waktu."

Ibnu Abi Syaib.ah dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan seperti

itu dari Ibnu Abbas.

r77 Sanadnya dha'if.
Disebutkan oleh Al Haitsami dalan Al Majma' (71164), dan dia berkata,

"Diriwayatkan oleh Al Bauat secua mursaL Di dalam sanadnya terdapat Amr bin
Tsabit Abu Al Miqdam, perawi yangmatruk (riwayatnya ditinggalkan)."
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Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur

Amr bin Syu,aib, dari ayahnya, dari kakeknya, mengenai firman-Nya,

"Ci r;;b (dan bersabarlah kamu bersama), dia berkata, "Diturunkan

berkenaan dengan shalat Subuh dan Ashar.))

Ibnu Mardawaih meriwayatkan daxi jalur Juwaibir, dari Adh-

Dhahhak, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Ny a, ,;'{iff A ;"&1;
($ {ao" ianganlah kamu mengihtti orang yang hatinya telah Kami

lalailran dari mengingat Kaml), dia berkata, "Diturunkan berkenaan

dengan Umayyah bin Khalaf. Dia menganjurkan Nabi SAW untuk

melakukan sesuatu yang dibenci Allah, yaitu mengusir orang-orang

miskin dari sekitarnya dan mendekati kelompok penduduk Makkah.

Allah pun menurunkan ayat ini. Maksudnya adalah, orang yang telatr

Kami tutup hatinya dari tauhid. 't; 'i5 (trrro menuruti hawa

nafsunya), yakni syirik. Gj i5 5(i lian adalah keadaannya itu

melewati batas) mengenai perintah Allah dan kejahilan terhadap

Allah."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Buraidah, dia berkata,
,,Uyainah bin Hishn masuk ke tempat Nabi SAW ketika hari sedang

panas. saat itu di hadapan beliau ada salman yang mengenakan jubah

wol, maka dia mencium bau keringat pada wof itu, sehingga Uyainah

berkata, .Hai Muhammad, jika kami datang kepadamu, keluarkanlah

orang ini dan kawan-kawannya dari hadapanmu, 49ff tidak

mengganggu (kenyamanan) kami. Bila kami telah keluar, maka

engkau dan mereka lebih mengetahui'. Allah lalu menurunkan.ayat, {2

,iii g# ;, -gi (dan janganlah kamu mengihtti orang yang hatinya

telah Kami lalaikan)."

Diriwayatkan secara pasti dalam Shabih Muslimtentlng sebab

turunnya ayat yarlgmengandung makna ayat ini, yaitu i$l ,F*i
e45 iiaq -{$ |ii_ (Dan ianganlah kamu mengusir orang-orang

yang ryrenyeru Tuhannya di pagi dan petang hari). (Qs. Al An'aam

t6l: s2).
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Diriwayatkan dari Sa'id bin Abu Waqqash, dia berkata, "Kami

berenam sedang bersama Nabi SAW, lalu orang-orang musyrik

berkata kepada Nabi SAW, 'Usirlah orang-orang ini, agar tidak

congkak terhadap kami'. Maksudnya adalah aku, Ibnu Mas'ud,

seorang lelaki dari suku Hudzail, Bilal, dan dua lelaki lairurya yang

aku lupa namanya. Lalu tersiratlah di benak Rasulullah SAW apa

yang dikehendaki Allah untuk tersirat pada beliau, maka Allah

menurunkan ayat, -$ 5?$ ir-51 ,itr $i (Dan ianganlah kamu

mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya)." (Qs. Al An'aam

16l:52).178

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firman-Nyu, (tj ifi S$ @o"

adalah lceadaannya itu nelewati batas), dia berkata, "(Maksudnya

adalah) sia-sia."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah, rnengenai firman-

Nya, 3;fr ,$S (dan katakanlah, "Kebenaran itu.'), dia berkata

"Maksudnya adalah Al Qur'an."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu

Mardawaih, dan Al Baihaqi dalam Al Asma' wa Ash-Shifat

meriwayatkan dqri Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, *fi M 
"-j<15 {\i 3i'j @aka barangsiapa yang ingin [berimanJ hendaklah dta

beriman, dan barangsiapa yang ingin firafirJ biarlah dia kafir), dia

berkata, "Barangsiapa dikehendaki Allah keimanannya, maka dia akan

beriman, dan barangsiapa dikehendaki Allah kekufurannya, maka dia

akan kutur. oleh karena itu Allah berfirman, L.:Xti16-S Jyit;.66
3:rrlttf (oan kamu tidak dapat menghendaki kecuali apabila

dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam)." (Qs. At-Takwiir [81]: 29).

r" shahih.
HR.'Muslim Qll878), dari hadits Sa'd bin Abi Waqqash.
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Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya, dia berkata, "Di dalam

ayat ini terkandung ancaman."

Ibnu Jarir juga meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya,

l#rfi (U LA (yang gejolalmya mengepung mereka), dia berkata,

"(Maksudnya adalah) dinding api."

Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Abi Ad-Dunya,

Ibnu Jarir, Abu Ya'la, Ibnu Abi Hatim, Abu Ash-Syaikh, Al Hakim,

dan dia menilainya shahih, serta Ibnu Mardawaih, d*1Abu Sa'id Al
Khudri, dari Nabi SAW, beliau bersabda, y yg ::* 6:t $t qA
tu '6.:l ?n; W ltr "Kubangan neraka *t*itti ,*pit dinding

tebal. Masing-masing dinding (setebal) jarak perjalanan empat puluh

tahun."l79

Diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukh;ri, Ibnu Jarir, Ibnu Abi
Hatim, serta A{ Hakim, dan dia menilainya shahih, dari Ya'la bin

Umayyah, dia beikata: Rasulullah SAW bersabda, & U '$ 'ilt',t\
(Sesungguhnya laut itu dari Jahanam). Beliau lalu membacakan ayat,

$ rtf b L'e $6 (ner aka, y ang gej ol abrya mengepung mer e ka).180

Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Ya'la,Ibnu Jarir,

Ibnu Abi Hatim, Ibnu Hibban, Al Hakim, dan dia menilainya shahih,

Ibnu Mardawaih, serta Al Baihaqi dalam Al Ba'rs, dari Abu Sa'id Al
Khudri, dari Nabi SAW, mengenai firman-Nya, #K {11, beliau

bersaMa, *f ryt iri, ,tlor'., #lr:l $$ ,y;1t .# grptrti endapan

minyak. Bila didekatkan kepadanya maka rontoilah htlit wajahnya ke

dalamnya).r8r

tn Dha'iy
HR. Ahmad (3129) danAt-Tirmidzi (2584).
Dalam sanadnya terdapat Risydin bin Sa'd, perawi dha'if.
rso Sanadnya inown.
HR. Ahmad (41223).
Al Haitsami (3/386) berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad, dan para perawinya

tsiqah."
tBt Dha'i7
HR. Ahmad (3171); Al Hakim Ql50l); Al Baihaqi dalam Al Ba'ts (293); dan At-
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Ibnu Jarir, Ibnu Al . Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, S1[i(lseperti
besi yang mendidih),dia berkatq "Hitam seperti endapan minyak."

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

Ibnu Abi Hatim meiiwayatkan dari Athiyyah, dia berkata: Ibnu Abbas

ditanya tentang. j,iijt, hlu dia menjawab, "Air yang keras seperti

endapan minyak."

Hannad, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu

Abi Hatim, dan Ath-Thabarani meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud,

bahwa dia ditanya tentang jiJt, *u1u dia minta diambilkan emas dan

perak, lalu dia melelehkannya. Setelah meleleh, dia berkata, "Ini yang

paling menyerupai jiiir, yaos merupakan minuman para penghuni

neraka, warnanya seperti warna langit, hanya saja minuman para

penghuni neraka lebih panas daripada ini."

Ibnu Jarir meriwayatkan daxi Ibnu lJmar, dia berkata,

"Tahukah kalian, apakah jil,f Yaitu endapan minyak."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari

Mujalrid, mengenai firman-Ny4 fr$ aMS (dan tempat istirahat
yang paling jelek), dia berkata, "Tempat berkumpul.'l

' Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah,

bahwa Nabi SAW bersabda, i*lt eX * y#t U dt #
(Perhiasan orang beriman mencapai bagian yang dicapai oleh

wudhu).t82

A1 Baihaqi meriwayatkan dari Abu A1 Khair Martsad bin
Abdullah, dia berkata, "Di surga terdapat sebuah pohon yang

Tirmidzi (2584).
Dinilai dha'if olehAl Albani.

"'shahih.
HR. Muslim (lf,,lg)dan Ahmad Ql37 l).
Dalam riwayat Al Bukhari tidak dikemukakan dengan lafazh yang disebutkan

oleh pengarang
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menumbuhkan sutra halus, dan dari situlah pakaian para penghuni

surga."

Ibnu Abi Syaibatr dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ikrimah,

dia berkata ,*i|:ii'li adalah suta kasar."

Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan serupa

itu dari Mujahid.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al Haitsam bin Malik Ath:

Tha'i, diaberkata: Rasulultah SAW bersabda, 1:ta"K[it ,# ,yt''ot
W 'c,';J't i:.a c.4l*t 6 ,ii ,:L;- lj q J:F- c't'i, 'qlrl (sesungguhnyi

seseordng pasti akan bersandar pada sandaran selama empat puluh

tahun yang dia tidak aftan beralih darinya dan tidak aftan bosan

terhadapnya. Datang kcpadanya segala yang disulwinya dan

menyenanglrnn pa4dangan matartya).rl3 '

Ibnu Abi Syaibatr, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia

berkata, "&4r11i adalah dipan-dipan di dalam kamar pengantin, yang di

atasnya terdapat kasur-lcasru yang tersusun luas dan lapang.o'

Al Baihaqi dalam Al Ba'ts meriwayatkan darinya, dia berkata,

"Tidak disebut i(rf lUentut jamaknya cti'it't kecuali berada di dalam

kamar pengantin.'2

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ikrimah,

bahwa dia ditanya tentang Lgrili, hlu dia berkata, "Maksudnya adalah

dipan-dipan di dalam kamar pengantin.'

6ffi) # b # q;3.6L r-,8, 5A { -i*6 #
€;w.&,;n

183 Saya belum menemukannya.
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#t6!64e#-JW5,5(3 fi\ 6+61;{,W

(firy;.*''n6?JAr;rc

$3ri;,i:riAif$s

'tj|{t1 d4 [fr6 Ejs oyV\J

yj^"$;ttf,$),$\i

,{"&fi;6(,;bt$v'e|J @ 6:r'*'# ;Ai
t:L'd A';rfr t1, ty #? {ti'6t *fi 'L*@qit

,.At$ti;Ar|g;v#*
W'bK;,figiu,XtL)

Tu-fiK'l;

4;ii.?p ;r ag 
"b 

;r@ ftf(r<( qK\"6
,4J'^1;13'itAllfiYS

j^r,lirr:. ii itl Wti:;G'sC{ g lLL"r3

@t6 ,iii? )iE *? y6 *,Afr "l\Lf{i;i26
4/unz , rzdlt+.:I;r

'o; fi;L W,t;jj,;)y* i $-a

*t,Y)ffij|W
'!i,{':'iditi (i
.., 4 ., ar<

*2,tl-o)19*'i

@(,!'Y'6v
"Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang

laki-laki, Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya (yang
kali4 dua buah kebun anggur dan kami kelilingi kedua kebun itu
dengan pohon-pohon kurma dan di antara kedua kebun itu Kami

buatkan ladang. Kefura kebun itu menghasilkan buahnya, dan
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kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun, dan Kami alirkan
sungai di celah-celah kedua kebun itu, dan dia mempunyai

kekayaan besar, maka dia berkata kepuda kawannya (yang

mukmin) ketika dia bercakap-cakap dengan dia,'Hartaku lebih

banyak daripada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuati. Dan

dia memasuki kebunnya sedang dia zhalim terhadap dirinya sendiri;

dia berkata, 'Aku kira kebun ini tidak akan binasa selamanya, dan

aku tidak mengira Hari Kiamat itu akan datang, dan jika sekiranya

aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan rnendapat

tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu'.
Kawannya (yang mukmin) berkata kepadanya sedang dia bercakap-

cakap dengannya,'Apakah kamu kalir kepada (Tuhan) yang

menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu
Dia menjadikan kamu seorang tahi-takiyang sempurna? Tetapi aku

(percaya bahwa) Dialah Allah, Tuhanku, dan'aku tidak
mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku Dan mengapa

kamu tidak mengucapkan tatkala hamu memasuki kebunmu,

'Maasyaa Allah, laa quwwata illaa billah'. (Sungguh atas kehendak

Allah sen ua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan

pertolongan Atlah). Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit
darimu dalam hal harta dan keturunan, maka mudah-mudahan

Tuhanku, akan memberi kepadaku (kebun) yang lebih baik
daripada kebunmu (ini); dan mudah-mudahan Dia mengirimkan

ketentuan (petA dari langit kepada kebunmu, hingga (kebun itu)
menjadi tanah yang licin; atau oirnya menjadi surut ke dalam

tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi'. Dan
h arta kekay aanny a dibinas akan, lalu dia membo lak-b alikkan kedua

tangannya (tanda menyesal) terhadap apa yang dia telah belanjakan

untuk itu, sedang pohon anggur itu roboh bersama pars-paranyd

dan dia berkata, 'Aduhai kiranya dulu aku ti.dak mempersekutukan

seorang pun dengan Tuhanku'. Dan tidak adq bagi dia segolongan

pun yang menolongnya selain Allah; dan sekali-kali dia tidak dapat
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membela dirinya. Di sana pertolongan ita hanya dari Allah yang

Haq. Dia adalah sebaik-baik Pemberi pahala dan sebaik'baik

Pemberi balasan." (Qs. Al Kahfi llSlz 32-44)

Firman-Nyu, y!5 fu S,.iri6 (Dan berikanlah kepada mereka

sebuah perumpamaan dua orang laki-laki). Perumpamaan yang

diberikan Allah SWT ini bagi orang yang mengutamakan keduniaan

dan enggan bergaul dengan orang-orang miskin., Jadi ini tersambung

dengan fi rman-Ny a, 6:7i' $b (dan b er s ab arl ah kamu).

Ada perbedaan pendapat mengenai dua orang lelaki tersebut,

hanya sebagai contoh atau memangada?

Sebagian mufassir mengatakan hanya sebagai contoh,

sedangkan sebagian lain mengatakan memang ada. Mereka lalu

berbeda pendapat mengenai kepastiannya:

Suatu pendapat menyebutkan bahwa kedua orang lelaki itu
adalah dua orang bersaudara dari kalangan bani Israil.

Pendapat lain menyebutkan bahwa keduanya adalah dua orang

bersaudara dari suku Makhzumi, dari warga Makkah, yang salah

satunya mukmin dan satunya lagi kafir.

Pendapat lain menyebutkan bahwa keduanya adalah dua orang

yang disebutkan dalam firman-Nya, "Aj 4 {'( il & 'J:S JG

(Berkntalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya aku.

dahulu mempunyai seorang teman. ') (Qs. Ash-Shaffaat [37]: 51).

Manshub-nya # d* ifi adalah karena keduanya sebagai

maf'ul *?t.
Pendapat lain menyebutkan bahwa yang pertama adalah yang.

kedua, sedangkan yang kedua adalah yang pertama.

{-g q;\ 6L (xami iadikan bagi seorang di antara

lreduanya [yang lffifirJ dua buah kcbun) maksudnya adalah yang kafir.

-L-
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Kata # U @nggur) sebagai keterangan tentang apa yang,
adapadakedua kebun itu, yakni beragam pohon anggur.

.. at.,zr- - -,}i-[tti;;) (dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-
pohon iurma). LUjr ,6r'rruil,6!r (mengelilingi), contohnya firman
Allah SWT, 

'fr-A ); b <;b)r'@erlingkar di sekeliling Arsy). (Qs.
Az-Ztmar [39]: 75). Dikatakan b -'o;U - g:i!,'ep,'ri; artinya
orang-orang itu mengelilingi si fulan. Makna ayat ini adalah, Kami
jadikan pohon-pohon kurma mengelilingi kedua kebun itu dari sisi-
sisinya.

€; W.(W @an di antara kcdua kebun itu Kami buatkan
ladang) maksudnya adalatr di antara kedua kebun itu, di tengahnya,
sehingga masing-masing dari keduanya dapat mengumpulkan
makanan dan buatr-buahannya.

Allah SWT lalu mengabarkan tentang kedua kebun itu, bahwa
masing-masing dari keduanya mendatangkan hasilnya, A( ffi q
Qtl 6"a"a kebun itu menghasilkan buahrrya). Allah mengabarkan
tentang ($ Qreau4 dengan ,5( (menghasilkan), karena lafazhnya
hrnggal tyuk"i secara lataz/r- ini lafazh tunggal, kendati maknanya
berbilang dual, jadi sesuai dari segi lafazlnya.

Para atrli bahasa Bashrah berpendapat bahwa V a* y
adalalr ism mufrad (sebutan tunggal), bukan mutsanna (bukan

berbilang dua).

Al Fana mengatakan bahwa itu mutsanna, yangdiambil dari
kata p, huruf laam-nya. diringankan (dibuang tasydid-nya) dan

ditambalrkan huruf alif tatsniyah (ahf yang menur{ukkan berbilang
dua).

Sibawaih mengatakan bahwa huruf alif pada ($ sebagai alif
tatsniyah (alif yang menunjtrlckan berbilang dua), sedangkan huruf
taa' -ny a sebagai pengganti I aam fi ' l, y utu w awu, yang asalny a tll{ .
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Abu Amr mengatakan bahwa huruf taa'-nya adalah tarnbahan.

Makna qlif di sini adalah t#i @uahnya). Ini menunjukkan bahwa

buahnya layak dimakan.

Abdullah bin Mas'ud membacany uikl 6 #t y
t* ), *, 'It (dan kcbun itu tiada.la,trang buahtnya sedikit

pun) maksudnya adalah qA qlfI 'U W iJ (tiuAu kurang buahnya

sedikit pun). Dikatakan fb 'r,Jb artinya mengurangi haknya. Kedua

kebun ini disifati dengan sifat ini. untuk menunjukkan bahwa

keduanya berbeda dengan kebiasaan kebrur-kebun lainnya, karena

umumnya kebun-kebun menghasilkan banyak buah pada suatu musim

dan sedikit buah pada musim lainnya.

frqibt$) (dan Kani alirkan sungai di celah-celah kedua

kebun irz) maksudnya adalah, Kami alirkan sungai di tengah kedua

kebun itu unttrk senantiasa menyirami keduanya tanpa henti. Ini
dibaca q,ii, dengan tasydid untuk menunjtrk&an mubalaghah, dan

dibaca juga dengan taW{tf (tarrpatqsydid) sesuai asalnya.

:i 6g (dan dia mempunyai) maksudnya adatatr si pemilik

kedua kebun ftu, F Qcekayaan besar).

Abu Ja'far, Syaibah, Ashim, Ya'qub, dan Ibnu Abi Ishaq

membacanya f;i, denganfathahpada huruf tsaa' danmiim.

Demikian juga mereka membacanya pada i3,, $S <ao"
har t a lce kay aanny a dib inas atran).

Sementara itu, Abu Amr membacanya dengan dhammah pada

huruf ,saa' dan suhtn pada huruf miim di kedua tempat itu.

Ulama lain merpbaca keduanya dengan dhammah semua di
kedua tempat itu. 

,.
Al Jauhari berkata, *i:jfi, adalah bentuk tunggal a*i .r"*lt.

Bentuk jamak dari litr aAAafr jr3, seperti k a* JV.'
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Al Fa:ra berkata, "Bentuk jamak ]filt uaaufr 11j, seperti !u5
d* Lf. Sedangkan bentuk jarnuk ;"1 adalah jff, r"p.rti j;e dan
"owi.-

Pendapat lain menyebutkan bahwa 'Sl aaAah semua harta

yang berupa emas, perak, binatang ternak, dan sebagainya.

Pendapat lain menyebutkan bahwa itu adalah harta yang

berupa emas dan perak saja.

4i2- 3(i @atra dia berlcata lcepada kawannya [yang
mukmin) maksudnya adalah, si pemilik kebun yang kafir berkata

kepada kawannya yang mukmin. iit28'$ ltrctitra dia bercaknp-cakap

dengan dia), yakri orang yang kafir itu berbicara kepada yar,g

mukmin. Maknanya yaitu, dia berdialog dan bertanya-jawab.

6 |ft {( q K U (hartaht tebih banyak daripada

hartamu dan pengihtt-pemgitattht lebih fuat). ;fu adalah gi'}'

ftelompok), yaihr di bawatr sepuluh orang. Adapr.rn yang dimaksud di

sini adalah pengikut, pelayan, dan anak.

ta a.a <a /a;* -;f; (dan dia memasuki kcbunnya) maksudnya adalah,

orang kafir itu memasuki kebunnya sendiri.

Para mufassir berkat 4 "Dia menuntun tangan saudaranya yang

muslim, lalu mengajaknya masuk ke kebunnya dan berkeliling di

dalamnya. Dia menunjukkan keajaiban-keajaibannya."

Bentuk tunggal lafazhrhir ai sini mengindikasikan bahwa dia

hanya mengajak masuk ke salah satu kebunnya" atar karena kedua

kebun itu bersambung sehingga seperti satu kebun , atant karena dia

mengajaknya masuk ke satu kebun, kemudian ke kebun yang satunya

lagi, atau karena tidak ada kaitan maksud penyebutan keduanya.

Adapun perkataan pengarang )t XasysyaT sangat jauh dari

tepat, yaitu meganggap kebunnya satu karena dia tidak mendapat hasil

pada kebun yang dljanjikan bagi orang-orang beriman.
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Kalimat -r-;il. ?P ft $edang dia zhalirn terhadap dirinya

sendiri) berada pada posisi nashab sebagai haal (keterurrgan kondisi),

yakni orang kafu itu menztralimi dirinya sendiri karena kekufuran dan

ujubnya.

6l e*'"r; ;\ fit 36 @ia berkata, "Aht kira kebun ini tidak

alran binasa selama-lamanya.') maksudnya adalah, orang kafir ifu
berkata berdasarkan kelalaiannya dan panjangnya angan-angannya,

"Aku kira kebun yang engkau saksikan ini tidak akan binasa

selamanya."

't;13'iLAl ''iitVS (dan aht tidak mengira Hari Kiamot itu

akan datang) maksudnya adalah, dia mengingkari pembangkitan

kembali setelatr mengingkari akan binasanya kebunnya.

Az-Za11aj berkata, o'Dia memberitahu saudaranya tentang

pengingkarannya terhadap kefanaan dunia dan terjadinya kiamat."

6A tg ff'S't-S 6 JLL,23 gJj (dan jika seHranya aht
dilrembalikan kepada Tuhanht, pasti aka akan mendapat tempat

lrernbali yang lebih baik daripada kebun-kcbun rtz). Huruf laam di
sini sebagai partikel sumpah. Maknanya adalatl, bila dia memang

harus dikembalikan kepada Tuhannya, sebagaimana dinyatakan oleh

temannya yang mukmin itu. Huruf laam pada'St-$ lpasti aht alwn
mendapat) sebagai penimpal kalimat sumpah dan syarat, yakni, saat

itu pasti aku akan mendapatkan yang lebih baik daripada kebun ini.
Dalam mushaf-mushaf Makkah, Madinah, dan Syam dicantumkan t?
W, sedangkan datam mushaf warga Bashrah dan .Kufah

dicantumkan 141 {ar, dul*n bentuk tunggal. Manshub-nya W
(tempat lrembali) adalatr karena tamyiz, yakni Lg6j u*V (tempat

kembali dan akibat). Dia mengatakan ini karena mengkiaskan yang

gaib kepada yang ada saat itu, sebab saat itu dia sebagai orang yang

kaya di dunia, maka kelaf di akhirat juga dia akan menjadi orang
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kaya. Dia teperdaya oleh asumsi kekayaan itu, yang merupakan

istidrajtsa dari Allah baginya.

,ii)i 5 iG Qrawannya [yang mukrninJ berkata kepadanya)

maksudnya adalah, orang yang mukmin itu mengatakan kepada

kawannya yang kafir untuk mengingkari apa yang dikatakannya.

yG u 66;- ,str\ 35<i @patrah ramu kaJir kepada [TuhanJ

yorg *irriptakan kamu dari tanah) dengan perkataanmu, 'ofr U3

'r:{3 '-i\AI (dan aht tidak mengira Hari Kiamat itu akan datang),

padahal Allah telah mengatakan batrwa Allah g$ u ,ttifL

(menciptaftan lamu dari tanah), menjadikan asal penciptaanmu dari

tanah, yaitu menciptakan bapakrnu, Adam, dari tanah, dan itulah

asalmu dan asalnya ,semua manusia, sehingga setiap manusia

diciptakan dari itu.

Pendapat lain menyebutkan bahwa kemungkinan kawarurya itu

memang kafir terhadap Allah, lalu dia mengingkari kekufurannya itu

dan tidak bermaksud menyatakan bahwa kekufurannya itu karena

perkataannya tersebut.

ir$ ul Qremudian dari setetes air mani) yaitu, materilunsur

yang detat, n:, iii- f {tot" Dia meniadikan kamu seorang laki-law

yang sempurna), yakni menjadikanmu manusia sebagai lakiJaki dan

menyempurnakan anggota tubuhmu. Ini mengisyaratkan bukti

pembangkitan kembali, dan yang kuasa memulai pasti kuasa pula

mengulangnya. Manshub-rtya lafazh i$ gdlatal karena haal atau

tamyiz.

iS fi "tL YKJ Qetapi aht [percava bahwaJ: Dialah Allah'

Tuhanklj, demikian jumhur membacanya, yaitu dengan menetapkan

huruf alif setelahhuruf nuun bertasydid. Asalnya tll :#, kemudian

re penundaan adzab dengan tetap memberikah berbagai kebaikan di dunia,

supaya tidak ada lagi pembela saat dilaksanakan adzab tersebut. Semua istidrai

Ueiarti penundaan, ,u-on tidak semua penundaan berarti istidraj.E&-
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huruf hamzah-rya dibuang, lalu harakatnya dipindahkan kepada huruf

nuun yprrg sebelumnya, yffig tadinya berharakat sukun, sehingga

menjadi (f,i. femudian dilasydid karcna berhimpunnya dua huruf

nuun,yang pertamarrya di-sulatn dan dimasukkan kepada yang kedua,

sehingga menjadi Y{) Ini adalah dhamir sya'n, dan kalimat

setelalmya adalah khabar-nya, yang semuanya adatah khabar r;f laku),

yang kembalinya adalah yaa' dhamrr. Perkiraan redaksinya St'#
.j; li,' iti:llr 6.tupi aku, kondisinya: Allah adalah Tuhaku).

Para ahli bahasa Arab mengatakan bahwa penetapan hwuf alif
rif pada kalimat washal adalah lemah.

An-Nahhas berkata, "Menurut A1 Kisa'i, Al Farra, dan Al

Mazini, asalnya adalah gf '#...." Dia lalu mengemukakan

sebagaimana yang telah kami kemukakan tadi.

Diriwayatkan juga dari Al Kisa'i, batrwa asalnya adalah iUtiF
of gr'$(tetapi Allah adalah Tuhan aku).

Az-Zajjaj berkata, "Penetapan huruf alif pada YitJ dalam

perangkaian ini bagus, karena terkadang hwaf atif-nya rif dibuang lalu

digunakan penggantinya. "

Lebih jauh dia berkata, *Qira'ah Ubay adalah Xirr f r;f

Ibnu Amir dan Al Mutsanna dari Nafi serta Warsy dari Ya'qub

rnembacanya 6 baik washal maupun waqaf, yaitu dengan

menetapkan hwff alif. Seperti ungkapan penyair berikut ini:

rlri;lt i;lis i ,3V ,;,-bv i,g,;)t & 6vi 9.

"Aht pedangnya kabilah, maka trenalilah aht, sebab sesungguhnya

aht telah menajamkan ujung(nya)."

ada perbedaan pendapat niengenai penetapannya pada

l. s;

#r.

Tidak

saatwaqaf.
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Sementara itu, Abu Abdinahman As-Sulami dan Abu Al
Aliyah Serta satu riwayat dari Al Kisa'i, membacanyu oi; itr 

'$',#

Kemudian dia menaflkan syirik kepada Allah dari dirinya, dia

berkata, (A d;,'!r$ -ii (dan aht tidak memperselattukan seorang

pun dengan Tuhanht). Ini mengisyaratkan bahwa saudaranya itu
musyrik.

Dia lalu mencela saudaranya itu, 'i'i {il1 Cfr 6ig iY, tf$t
(dan mengapa lmmu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki

kebunmu, "Maasyaa Attah [sungguh atas kehendak Allah semua ini
terwujud'."). Lafazh f] Uernmgsi mendorong atau menganjurkan,'

yakni mengapa ketika engkau memasukinya tidak mengucapkan

perkataan ini?

Al Farra dan Az-Zajjaj mengatakan bahwa li di sini pada

posisi rafa', dengan mal<na &r rr;l 6 }li, yakni msngapa ketika

engkau memasukinya tidak mengucapkan batrwa perkaranya

tergantung kehendak Allah, apa pun yang dikehendaki Allah maka

itulah yang terwujud? Bisa juga li di sini sebagai mubtada', sementara

khabar-nya muqaddar (diperkirakan), yaitu &5 hr ia g (apa yang

dikehendaki Allah pasti terwujud). Bisa juga tI di sini sebagai kata

syarat, sementara penimpalnya dibuang, yakni'iri nitr ia ,,Q'rtt lapa
yang dikehendaki Allah pasti terwujud).

$\Jl',jJ Qoo quwwata illaa biltahftiadg keh,ratan kecuali

dengan pertolongan Allahl)maksudnya adalah 6! f hr ia s Ui la
It ll (mengapa tidak kau ucapkan, "Maasyaa allah" [sungguh atas

kehendak Altah semua ini terwujud) laa quwwata illaa bitlah). lni
sebagai dorongan baginya untuk mengakui bahwa semua itu karena

kehendak Allah. Bila Allah menghendaki maka akan

melangsungkannya" dan bila Allah menghendaki maka akan

membinasakannya. Hal ini sebagai dorongan untuk mengakui

kelemahan diri, dan mengakui bahwa keberhasilan yang dicapai
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semata-mata berkat pertolongan Allah, bukan karena kekuatan dan

kemampuannya.

Az-Zajjaj berkata, "Tidak seorang pun yang kuat mengangkat

kepemilikan dan nikmat di tangannya kecuali dengan pertolongan

Allah, dan tidak ada yang akan terwujud kecuali dengan kehendak

Allah."

Setelah dia mengajarkan untuk beriman dan memasrahkan

urusan kepada Allah SWT, orang kafir itu justru menjawabnya dengan

membanggakan harta dan kelompok, dia berkata, {C ,*',ifi6 ."i3 ol-

tli{e lsekiranya kamu anggap aht lebih sedikit darimu dalam hal

harta dan keturunan). Maful perlamarrya adalah huruf yaa' dhamir,

sementara li1 adalatr dhamir fashl, d* 'Sl 
adalah rnaf'ul keduanya

untuk b!' fvuf."i dari gj3ljika berupa pengetahuan, tapi bila itu

berupa penglihatan, maka manshub-nyu fl1 kur"oa sebagai haal. Bisa

juga ii1 sebagai penegas yaa' dhamir, dan manshub'nya 6;t {f
sebagai tamyiz.

-& e t'L ,;{j- it A; {.:3 (maka mudah-mudahan Tuhanlat,

akan memberi kepadafu flrebunJ yang lebih baik daripada kebunmu

[inifi adalah penimpal kata syarat, bahwa walaupun engkau melihatku

lebih miskin darimu, fu r.lup berharap Allah SWT memberiku kebun

yang lebih baik daripada kebunmu di dunia atau di akhirat, atau pada

keduanya.

63 W jr35 (dan mudah-mudahan Dia mengirimkon

ketentuan [petirJ kepada kebunmu)maksudnya adalah 
"* tb ,bi":

tit# (dan mengirimkan ketentuan kepada kebunmu).

irzuir adalah mashdar yang bermakna qt*it, seperti kata

ilriilr, yakni ketentuan yang ditetapkan Allah atasnya, ftetetapan
penghancurannya)
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Az-Zajjaj berkata, "il;-iir dari iryl, yakni aub * ,t";
,it4t (mengirimkan adzab ketentuan kepada kebunmu), yaitu

ketentuan atas apa yang telah engkau lakukan."

Al Akhfasy berkata, "(# artinya lemparan, ;Al ;)@art
langit). Bentuk tunggalnya "Ur*. Demikian yang dikatakan oleh Abu

Ubaidah dan Al Qutaibi."

Ibnu Al A'rabi berkata, "ilt;;,,-Jt adalah i:.r;,Ut (awan). 'U|(,;lit

juga berarti tSr;"lt(bantal). i;r;iir iuga berarti ryUt(petir)."

An-Nadhr bin Syamuil berkata, "l(L;nir adalah anak panah

yang dilontarkan seseorang di dalam lubang bambu yang dilontarkan

dengan busur, kemudian ,dilontarkan sekaligus. Maknanya adalah,

mengirimkan lontaran-lontaran adzab-Nya, baik berupa hujan es,

bebatuan, maupun adzab lairurya, yang Allah kehendaki. Contohnya

yaitu ungkapan Abu Ziyad Al Kilabi, !# ',.p\\i qbl 'nnah ini
dilrerumi belalang'."

65 tlt* i;/r lnngga [kebun ituJ menjadi tanah vang licin)
maksudnya adalah, kebun orang kafir itu menjadi tanah licin setelah

Allah mengirimkan adzab kepadanya, yakni tanah yang tidak lagi ada

tumbuhannya. Penj elasannya telah dipaparkan.

65 artinya kaki tergelincir padanya karena lincinnya.

Dikatakan Oi Lrk afiinya tempat yang licin. Asalnya sebagai

mashdar, yaitu 6:i - 'r!:j - &t rfj S.kinya tergelinctl. ip qA:if

(dia digelincirkan oleh orang 1"i").td:fii adalah tempat kaki tidak bisa

tetap, begitu ;uga iSllr . Lafazh \5€; irri disifati dengan mashdar

sebagai bentuk mubalaghaft (menunjukkan sangat), atau maksudnya

sebagai maf'ul.

Kalimat l;*f;lU'eA J (atuu airnya menjadi syrut ke dalam

tanah). di-'athf-kan tepaaa kalimat sebelumnya. )'Ft adalah j,tit
(meresap ke dalam tanah). Air ini disifati dengan mashdar sebagai

bentuk mubalaghah (menunjukkan sangat), dan maknanya adalah,
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area itu serta-rnerta menjadi kehilangan air setelah sebelumnya cukup

berair, padahal di tengahnya terdapat sungai . yang selalu
to <lmenyrramrnla. sgttl juga bermat*a il$l (terbenam), sebagaimana

ungkapan Abu Dzuaib berikut ini:

6iq l,#tL*r, t4wrU, ,l ;utf
'oMaia adalah ranglmian malam dan siang soia.

Jilra tidak, maka sekadar terbitnya matahari kemudian terbenamnya-"

lliL 5 '# ;ri (mala sekali-trali kamu tidak dapat

menemulrannya lagi) maksudnya adalah, sekali-kali kamu tidak dapat

menemulian ait yang surut itu, apalagi mengembalikannya, dan tidak

pula ktirnu dapat mengatasinya dengan cara apa pun.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya adalah, maka

sekalikali kamu tidak dapat menemukan penggantinya.

Allah SWT lalu mengabarkan tentang terwujudnya harapan

orang mukmin itu, yaitu hancurnya kebun orang kafir tersebut, 'L*13

,A (dan harta kckryaannya dibinasalcan). Kami telah

mengemukakan perbedaan para ahli qira'qh pada kalimat ini dan juga

penafsirannya. Asalnya |&61i, a,art rl,,.*jtt \iSlt tA6l G,"ngepungan
musuh terhadap seseorang), sebagaim^upidu firman-Nya, Lqn SL

!fr{Xrruoti jitra kamu ditrepung musuh). (Qs. Yuusuf [12]: 66). Ini
iebagai ungkapan tentang kerusakan dan kebinasaannya. Kalimat ini

di-'athf-kan kepada kalimat yang diperkirakan. Seakan-akan

dikatakan, "lalu terwujudlatr harapan orang mukmin itu, yaitu

dihancurkannya kekayaan orang kafir itu".

)K {ti 'et (lalu dia membolak-batikkan kedua tangannya

[tanda menyesal) maksudnya adalah memukulkan sebelah tangannya

ke tangannya yang lain. Ini sebagai ungkapan penyesalan. Seakan-

akan dikatakan, "lalu dia pun menyesal".
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A{,111$ (terhadap apa yang dia telah belanjalmn untuk itu)
maksudnya adalah penggunaan harta untuk memakmurkan dan

memperbaikinya.

Ada juga yang mengatakan batrwa maknanya adalah

membalikkan miliknya sehingga tidak melihat hasil belanjaarurya,

karena ada kalanya kepemilikan diungkapkan dengan kata tangan,

yaitu dari ungkapan J6 g{- d Grurtu di tangannya). Pemaknaan ini
jauh dari mengena.

Kalimat q$; g '4$ 'ct @edang pohon anggur itu roboh

bersama para-paranya) berada pada posisi nashab sebagu haal
(keterangan kondisi), yakni: Dan kondisi kebun itu roboh bersama

tiang-tiang yang menyangga pepohonannya. Atau, sebagian kebun itu
roboh menimpa sebagian lainnya. Ini diambil dari \fiJ -'eH, o?
yang artinya bintang jatuh dan tidak menghujani tempat terbenamnya.

Contohnya firman Allah Ta'ala, W q"6.)L'i#fi.4lil6 (Maka

ithlah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan

kezhaliman mer e ka) . (Qs. An-N aml l27l: 52).

Suatu pendapat menyebutkan batrwa dikhususkannya

penyebutan para-para dari antxa hartanya tanpa menyebutkan pohon

kurma dan pepohonan lainnya adalah karena itu merupakan pokoknya.

Lagipula, dengan disebutkan kehancuran para-paranya, tidak perlu

lagi menyebutkan kehancuran yang lainnya.

Kalimat r'J d;, oi i 64f. Sjij @o, dia berkata, "Aduhai
kiranya dulu aku tidak memperselattukan seorang pun dengan

Tuhanht.') di-'athf-kan kepada riK {6 (membolak-baliklmn kedua

tangannya [tanda menyesal), atau sebagai haal dari dhamir-nya,

yakni, dan ketika menyaksikan kehancuran kebunnya dia berkata

dengan harapan dia tidak pernah mempersekutukan Allah sehingga

kebuonya selamat dari kehancuran. Atau, perkataan ini memang

benar-benar perkataannya, bukan karena dia luput mendapatkan
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keuntungan duniawi, tapi maksudnya sebagai tobat dari syirik dan

kelalaiannya.

,fi ti u,\F,-?e-rt & i$ @r" tidak ada bagi dia segolongan

pun yang menolongnya selain Allah). Te-sebagai isn ;s€ (yakni dari

,JO U* ada khabar-nya, sementar" i$Fr-sebagai sifat ii, ya}lni h
6:t7rl (golongan penolong). B isa j :uga,Xif,lsebagai khab ar .

Sibawaih menguatkan pendapat yang pertama, semantara Al
Muba:rad menguatkan pendapat yang kedua, dan dia berdalih dengan

firman-Ny a, 5,A fb rt ;< {3 fo* fidak ada seorang pun yang
setara dengan Dra/. (Qs. Al Il*rlash [112]: 4). Malaranya adala]r, tidak
ada kelompok dan golongan yang dapat dimintai pertolongan, dan

kelompok yang dimilikinya pun tidak mendatangkan manfaat untuk
itu.

t"ii 'o'?, (dan sekati-lali dia tidak dapat membela dirinya)
maksudnya adalah, kekuatannya tidak dapat mencegah kebunnya dari
pembinasaan yang ditimpakan Allatr.

# ;\ 2;.$ ,1t(3 (di sana pertolongan itu hanya dari Allah
yang Haq). Abu Amr dan Al Kisa'i membacanya lgjr, 6rogan rafa'
karena dianggap sebagai na' t-nya 2t$$.

Orang-orang Madinah dan Makkah serta Ashim dan Hamzah
membacanya $$, dengaajarr, karena dianggap sebagai na't jry.

Sibawaih berkata, "Boleh juga nashab karena dianggap

mashdar dan penegasan, sebagaimana ungkapan b U 116 (ini benar-

benar milihnu).'

Al A'masy, Hamzahdan Al Kisa' i membacan y u 2;;t Tt dengan
kasrah pada huruf wawu. Ulama lain membacanya dengan fathah
padahuruf wowu.
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Keduanya adalah dua macam logat atau aksen yang maknanya

sama. Maknanya A)i,yakni pada posisi itu pertolongan hanya milik
Allah, tidak ada yang mampu atas hal itu selain-Nya.

' Suatu pendapat menyebutkan bahwa ini bentuk redaksi yang

mendalrulukan dan membelakangkan kalimat, yakni qVit'*nt N.tl j,
(pertolongan hanya dari Allah yang Haq di sana).

$L Yt$g'f- jr lOia adalah sebaik-baik Pemberi pahala dan

sebaik-baik Pemberi balasan) ma}sudnya adalatr, Allah SWT
merupakan sebaik-baik pemberi pahala bagi para walinya di dunia dan

di akhirat. q'|{rt (dan sebaik-baik Pemberi balasan) Vakni'2}O.

Al A'masy, Ashim, dan Hamzah membacanya $4 dengan

suhm pada huruf qaa, sedangfian yang lain membacanya dengan

dhammah. Keduanya bermakna sama, yakni, Dialah sebaik-baik
pemberi balasan bagi yang mengharapkannya dan beriman kepada-

Nya. Dikatakan ,or! ilb.O tS(ini balasan perbuatan si tulan).

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, mengenai

firman-Nya, ;-r4 q;3. $i (Kami jadikan bagi seorang di antara
keduanya [yang lra/irL dua buah kebun), dia berkata, "iJLit adala]r

lt;:J' ftebun). Jadi, dia mempunyai dua buah kebun dengan satu

dinding (pagar), sementara di antara kedua kebun itu terdapat sungai.

Oleh karena itu, dikatakan dua buah kebun, dan dikatakan sebuah

kebun dilihat dari segi dinding yang memagarinya."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Yahya bin Abi Amr Asy-
Syaibani, dia berkata, "sungai Abu Qarthis adalah sungai kedua

kebun tersebut."

Abu Hatim berkata, "Itu sungai yang terkenal di Ramlah."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu
Abbas, mengenai firman-Ny a, (4i 1l # b @on kebun itu nod,
larang buahnya sedikit pun), dia berkata, "(Maksudnya adatah) p
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'uotS 6ia"U berkurang). Semua pohon di kebun itu menghasilkan

makanan."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Abi bin Abi Thalhah,

darinya, mengenai firman-Nyu, tr 
^ 

6(S (dan dia mempunyai

lrclrayaan besar), dia berkata, "(Maksudnya adalah) J6 (harta)."

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

meriwayatkan dari Qatadah, dia berkata, "Ibqu Abbas membaca (t(3

f;:ii 9"" dia mempunyai kekayaan besar) dengan dhammah, dan dia

berkata, 'Yaitu berbagai macam harta kekayaan' ."

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firman-Nya, yi ii <.'?t @on

dia mempunyai kekayaan besar), dia berkata, o'(Maksudnya adalah)

emas dan perak."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-

Nya, .9,r! ?tL ft @edang dia zhalim terhadap dirinya sendiri), dia

berkata, "Mengingkari nikmat Tuhannya."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Asma binti Umais, dia

berkata, "Rasulullah SAW mengajariku kalimat-kalimat yang aku

ucapkan ketika sedang kesusahan, (yaitu) * y.3..13f ! ji lr' h'
(Allah, Allah Tuhanku. Aku tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu

pun)."

Abdullah bin Ahmad dalam Zawa'id Az-Zuhd meriwayatkan

dari Yahya bin Sulaim Ath-Thaifi, dari orang yang disebutkannya, dia

berkata, "Musa memohon suatu keperluan kepada Tuhannya, namun

hal itu lambat datang kepadanya, maka Musa berkata, 'Maasyaa

allah', dan tiba-tiba saja keperluannya ada di hadapannya, maka Musa

berkata, 'Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memohon keperluanku

sejak anu dan anu, dan Engkau memberikannya sekarang'. Allah lalu

mewahyukan kepadanya, oHai Musa, tahukah engkau, ucapanmu,
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oMaasyaa allah', telah mendatangkan keperluan-keperluan yang

engkau mohon dengannya'."

Abu Ya'la, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi dalan Asy-

Syu'ab meriwayatkan dari Anas, dia berkata: Rasulullah SAW

bersabda, 'tt-ii.'tlrr 
"re 

o)f !r\( 16'it,Y( e&h ).,p ,bhr pf r;

W rr! & yT Ss ta hr ili I ly 1r{aaaait Auah memberikan suatu

nilonat kepada seorang hamba pada keluarga, harta, atau anak[rryaJ

plu dia mengucapkan, "Maasyao allah, laa quwwata illaa billaah,"
lcecuali Allah melindunginya dari setiap petaka hingga datangnya

kematian kepadanya). Beliau lalu memb aca ayat, Ai ,{4 e \f$:
$\Jtti'J ':f iG,V gan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala

lramu memasuki kebunmu, "Maasyaa Allah, laa Erwwata illaa billah"
(sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kplantan

lrecuali dengan pertolongan Allah).185 Dal4rn sanadnya terdapat Isa

bin Aun, dari Abdul Malik bin Zuraralq dari Anas.

Abu Al Fath Al Az& berkata, "Riwayat Isa bin Aun dari

Abdul Malik bin Zuraratr, dari Anas, haditsnya tidakshahih.'

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan serupa itu dari jalur lain

dari Anas, secara mauquf,

Al Baihaqi dalam Asy-Syu'ab juga meriwayatkan serupa itu
darinya secara marfu'.

Ahmad meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, dia berkata:

Rasulullatr SAW berkata kepadaku, '** {"St )B 'u F ,{" Ctiif lf
\j;';it (Maukah engkau aht tunjukkan kepada suatu pirbendaharaan

di antara perbendaharaan-perbendaharaan surga di bahwa Arsy?)

Aku menjawab, "Ya." Beliau pun bersabda, iura \;l q iFbl lfam

,rt Dha'i7
IIR. Al Baihaqi dalamAsy-Slu'ab (414525).

Ibnu Katsir (3/84) berkata "Tidakshohih."
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englmu mengucapkan laa quwwata illaa billaah [tidak ada kehtatan

kecuali dengan pertolongan AllahJ).r86

Telah diriwayatkan juga secara valid dalam Ash-Shaftifudari

hadits Abu Musa, bahwa Nabi SAW berkata kepadanya, ,rb eu'st lf
ll il i:j ti J? | gat ;$ 'u f (Mautrah engkau aku tuniuktcan

kepada suatu perbendaharaan di antara perbendaharaan-

perbendaharaan surga? [YaituJ laa haula walaa quwwata ilaa billaah

Itidak ada daya dan kelantan kecuali dari Allahl).t87

Banyak hadits daln atsar dari para salaf mengenai keutamaan

kalimat tersebut.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Nya" W t5* ir/i llringga [kebun ituJ

menjadi tanah yang licin), dia berkata, "Seperti tanah tandus."

Abdtxrazzaq, Ibnu Al Mrurdzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-Nya, 13J\ ',i 6;:,L
(lretentuan [petirJ dari langit), dia berkaia, "lMaksudnya adalatr)

adzab. W t5* ir;Ir 1ntugga [kcbun ituJ rnenjadi tanah yang licin),
yakni latran yang sudah dibersihkan sehingga tidak meninggalkan apa-

apa. {*(St'Ci5 (atuu airnya menjadi surut kc dalam tanah),yakni

lenyap ke dalam tanah. *K {$- 'J;1 
"ff t}5 go" harta

lrelrayaannya dibinasalwn, lalu dia membolak-balikkan kedua

tangannya [tanda menyesal), yakni mengepalkan tangannya (tanda

menyesal atau kesal). q. ';;A U & Qerhadap apa yang dia telah

belanjalran'untuk itu),yalrni menyesali apa yang luput darinya."

"6 shahih.
HR. Ahmad Q1298), Al Haitsarni dalam Al Majma' (10199), dan dia berkata,

"Para perawinya shahih, kecuali Abu Balh Al Kabir, dia tsiqah."
Al Albani menyebutkannya dalam Shahih Al Jani' Q6g dari hadits Abu

Hurairah, yang dikeluarkan oleh Al Hakim.
187 Muttafaq'alaih.
HR. Al Bukhari (4205) dan Muslim (4D077).
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4)'Ii:Xi Wi'e
sid 2u & &';i;\ ig u.l iii Q;'6*'r,$1 3v
t l,'
+4L

"Dan berilah perumpatnaan kepada mereka (mtnusia), kehidupan

dunia adalah sebagai air hujan yang Kami turunkan dari langit,

maka meniadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi,

hemudian tumbuh-tumbuhan itu meniadi kering yang diterbangkan

oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atds segala sesuatu

Harta dan anak-anak adalah perhiosaan kehidupan dunia tetapi

amalan-amalan yang kekal lagi shalih adalah lebih baik pahalanya

di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk meniadi harapan "
(Qs. At Kahfi [18]: as-aQ

Allah lalu membuat penrmpamaan lain untuk kaum Quraisy,
g3t( 1gt 'i;; { Art (dan berilah perumpamaan kepada mereka

[manusiaJ, pehidupan dunia). Maksudnya, sebutkanlatr kepada

mereka apa yang menyerupai kehidupan duria dalam hal kebaikan

dan keindahannya serta kecepatan sirnanya, agff mereka tidak

condong kepadanya. Perumpamaan ini telah dikemukakan dalam

surah Yuunus.

Allah SWT lalu menerangkan perumpamaan ini, ,'"iii X,{
ji,Ai (adatah sebagai air hujan yong Kami turunkan dari langit).

Bisa juga ini sebagai maf'ul kedua dari ?Jrl dengan menjadikannya

bermakna' J adikanlah".

"i{j 
x{$hi"{s'itp"rt

fiy'66'a;
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6'Ji AYi -+ "*i6 (maka menjadi subur karenanya tumbuh-

tumbuhan di muka bumi) maksudnya adalah, air itu telah menjadikan

tumbuh-tumbuhan di muka bumi itu subur hingga tumbuh besar.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa tumbuh-tumbuhan itu
saling berbaur dengan sebagian lain ketika diturunkannya air, lantaran

tumbuh dan bertambah banyaknya tumbuhan karena air hujan.

I adi, hwuf faa' di sini s ab ab iyah (menur{ukkan sebab).

l1;; ';.Ai (kemudian tumbuhlumbuhan itu menjadi kering).

ir4ir artinyalSt (pecah),..yaitu tumbuhan yang patah dan rusak

largna terputusriya air. fogi pl uttinyu lelaki yang bertubuh lemah.

A,^t * ft artinyatulan merasa kasihan kepadanya . L* d \'#l
iltSt u.tinya memerah apq yang ada di dalam ambing irnta. lr-.ritr ;:a
artinya meremukkan dan meremahkan roti. Contohnya ungkapan Ibnu

Az-Zaba'i berikut ini:

Ut+ o#, ^Etite.,: yA*lt'# q$ :k
o'Amr yang meremahkan kota untuk kaumnya, sementara

orang-orang Makkah htrus kering."

'&J lii, (yang diterbanglmn oleh angin) maksudnya adalah

dipbncarkannya.

Abu Ubaidah dan Ibnu Qutaibah berkata, *;i'i artinya

meniupnya."

Ibnu Kaisan berkata, "Maksudnya adalah menghilangkan dan

mendatangkan."

Malinanya adalah saling mendekati.

Thalhah bin Musharrif membacarrya gi-jt *sti.
Al Kisa'i berkata, *Qira'ah Abdullah adalah 1r-J.rJ. Dikatakan

L:|ft - eir fijidan LfJ - irlt..
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Al Farra menuturkan, '1*j * ,h}t 'dr'tl artinya aku

menghempaskan orang itu dari kudanya."

Sid i/&iVXi'ofS(dan adalahAttah Maha Kuasa atas segala

sisuatu) maksudnya adalah atas segala sesuatu untuk menghidupkan

dan membinasakan dengan kekuasaan-Nya. Dia tidak lemah terhadap

apa pun.

q;1( ,F-i\ L; Sflb 3$i lnarta dan anak-anak adalah

perhiasaan trehidupan dunia) adalah sanggahan terhadap paru

pemimpin yang membanggakan harta, kekayaan, dan keturunan

(anak). Allah SWT memberitahukan bahwa semua itu hanya perhiasan

kehidupan dunia yang tidak bermanfaat di akhirat kelak, sebagaimana

firman-fi rman-Nya berikut ini :

A K$V #tA YJty lsesungwhnva hartamu dan anak-

analqnu harryalah cobaan). (Qs. At-Taghaabun [6a]: l5)

&i:Ai'H 6f -P.S;Y'8r5 b gL"sesungguhnya di

antara istri-istrimu dan anak-anabnu ada yang meniadi musuh

bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap merelca." (Qs. At-

Taghaabun [6a]: 1a).

Oleh karena itu, Allah menyatakan setelah menyinggung

tentang perhiasan kehidupan dunia dengan firman-Nya, ,r*fii|
l&Jtf (tetapi amalan-amalan. yang t@t@l lagi shatih), yakni

tr<etaatan-ketaatan yang dilakukan oleh orang-orang miskin kaum

muslim. $it 4i 4i{ @datah tebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu)

daripada perhiasan duniawi berupa harta dan ffi*, dan lebih banyak

rnanfaatnya bagi yang melakukanny". itli;1(serta lebih baik untuk

menjadi harapan) bagi para pelakunya daripada apa yang diharapkan

oleh para pemilik harta dan anak, karena di akhirat kelak mereka akan

mendapatkan pula apa yang diharapkan oleh orang-orang kaya di

dunia. Sedangkan perhiasan dunia tidak lebih baik dari itu. Namun

keutamaan ini di luar lingkup firman Allah Ta'ala, +1i'*y;rt +r5

I

I

I'j
l
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WT (f""Shuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat

tinggalnya). (Qs. Al Furqaan [25] 2$.

Zhahimya,amalan-amalan yang kekal dan shalih adalah semua

amal kebaikan, tidak terbatas pada shalat, tidak terbatas pada suatu

bentuk dzikir, dan tidak terbatas pada perbuatan golongan fakir
Muhajirin saja, yang disimpulkan berdasarkan sebab turunnya ayat ini,
karena penyimpulan sesuatu berdasarkan keumuman lafazltnya, bukan

berdasarkan kekhususan sepabnya.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa penafsiran bq$t
tr6J,(alt pada hadits-hadits yang akan dikemukakan .nanti tidak
menafikan kemutlakan lafazh ini yang bersifat urnurn, yang mencakup

amal shalih dan lainnya.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ali, dia berkatq " JCii
it;r)iJ (harta dan anak-anak) adalah ladang dunia, sedangkan amal

shalih adalah ladang aktrirat. Allah memadukan keduanya untuk
sejumlah orang."

Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari
Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, LL*fi i;JAi3 Qetapi amalan-
amalan yang kekal lagi shalih), dia berkata, "(Maksudnya adalah)

6f \r2 trr lt ait tj N.lfi6 ir irr+ (Maha Suci Allah, segata puji
bagi Allah, tidak ada Tuhan [yang haq] selain Allah, dan Allah Maha
Besar)."

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, Ahmad, Abu Ya'la,
Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Hibban, Al Hakim, dan dia
menilainya shahih, serta Ibnu Mardawaih, dari Abu Sa'id Al Khudri,
bahwa Rasulullah SAW bersabda, guJ.tialr p€(tr 'U ry;3jily
(Perbanyaklah [membacal amlalan-amalan yang l(ekal lagi shalih).
Lalu dikatakan kepada beliau, "Apa itu, wahai Rasulullah?" Beliau
menjawab, ll I il ti J? \ 3*i,3r1 iJ.;htt',yt#ltt'i,3, 1rorur,
[allaahu akbarJ, tahlil fiaa ilaaha illallaahJ, tasbih [subhaanallaahJ,
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tahmid [alhamdulillaahJ, ilan laa luaula wa laa quwwata illaa

bilaah).r88

Ath-Thabarani, Ibnu Syahin, dan Ibnu Mardawaih juga

meriwayatkarlnya dari Abu Darda secara *ofr) delqan lafazh: Ot':"

,qq'if ,iiru llr iy li J? rj |Ft trri ,irr 1\1J\1i,lJ.ir:,;irj 'ilrr

btil,rlJl $iilrai"all aah, alhamdulill aah, I aa ilaaha ill all aah, allaahu

akbar, dan laa fuaula wa laa quwwata illaa bilaah adalah amalan-

amalanyang kekal dan shalih).r8e

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim,

Ath-Thabarani dalam Al Mu'jam Ash-shaghir, Al Hakim, dan dia

menilainya shahih, Ibnu Mardawaih, serta A[ Baihaqi, dari Abu

Hurairah secara marfu',';?g* }lib 6iaptranlah pertahanan kalian).

Para sahabat lalu berkata, "Wahai Rasulutlah, (apakatr) itu dari.setiap

musuh yang datang?" Beliau menjawab, I l'q- 'lf f'|U'ts+'f
,"Wi r* ytftAy,Ui, ,.t-'u*|#y ,;l1?rtili" it air li lJ.!r&2
btis;5t btggt el (nonnan pertahanan kalian dari neraka yang

berupa ucapan subhaanallaah, alhamdulillaah, laa ilaaha illallaah,

dan allaahu akbar, karena sesungguhnya semua itu akan datang pada

Hari Kiamat sebagai pendahulu, penggiring, serta penyelamat, dan

itulah arnalan-arnalan yang t@tut dan shatih).re0

Sa'id bin Manshur, Ahmad, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari An-Nu'man bin Sasyr! bahwa Rasulullah sAw

bersabda, itt;J;ldt bgqt' t r 'ft i\ ,i *. '*.jl'i 'hrr 
3r;il bf: ti

,88 Dha'y,
HR. Ahmad (3175);Al Hakim (ll5l2); dan Ibnu Hibban Qll02)'
Dinilai dha'if olehAl Albani dalart Dha'tf Al Jani' (928)'

"t Hason.
Al Haitsami (10/90), dan dia berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dengan

cita sanad, yang pada'salah satu sanadnya terdapat umar bin Rasyid Al Yamani,

perawi Vang-ainlA Biqah dan dha'if. Adapun perawi lainnya, statusnya shahih."

;lf.'fl'*asa.i dalam ,Amat At yaum wa At-Laitah(h. 8a8); Ath-rhabarani

dalarr Ash-Shaghir (lll45); dan Al Hakim (1/541).

Dinilai shaith oleh Al Albani dalarn Shahih Al Jami' (3214).
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(Ketahuilah, subhaanallaah, alhamdulillaah, dan laa ilaaha illallaah

adalah amalan-amalan yang kekal dan shalih).rer

Ibnu Mardawaih meriwayatkan serupa itu dari hadits Anas

seczra marfu', dengan tambahan: takbir (allaahu akbar), dan beliau

menyebutnya al baaqiyaat ash-shaalihaat (amalan-amalan yang kekal

dan shalih)

Ibnu Mardawaih meriwayatkan serupa itu dari hadits Anas

secaxa marfu', dengan tanibahan: takbir (allaahu akbar), dan beliau

menyebutnya al baaqiyaat ash-shaalihaat (amalan-afiIalan yang kekal

dan shahh).

Ibnu Mardawaih meriwayatkan serupa itu dari hadits Abu

Hurairatr.

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan _serupa itu dari hadits Aisyah secara marfu', dengan

tambalran: ly I i:.i li J? lt (dan taa foaula wa laa qtmwata illaa

bilaah).

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan serupa itu
dari hadits Ali secara marfu'.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan serupa itu tanpa hauqalah

[yakni tanpa tamba]ran: laa fuaula wa laa quwwata illaa bitaahl dari

Ibnu Abbas, secara marfu'.

Ath-Thabarani meriwayatkan serupa itu dari Sa'd bin Junadah

secara marfu'.

Al Bukhari dalam Tarikh-nya dan Ibnu Jarir meriwayatkan

serupa itu dari Ibnu Umar, dari perkataannya.

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Abbas, dari perkataannya.

rer Diriwayatkan oleh Ahmad dalaan Musnad-nya (41268).
Dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang tidak disebutkan namanya.
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Semua hadits tersebut menyatakan bahwa itu adalah al

baaqiyaat ash-shaalifuaar (amalan-arnalan yang kekal dan shalih).

Adapun riwayat-riwayat mengenai keutamaan kalimat-kalimat

ini, tanpa menyebutkan bahwa itu y*g dimaksud oleh ayat ini,
jumlahnya sangat banyak, namun tidak ada kaitannya untuk

dipaparkan di sini.

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Qatadah, dia berkata, "Segala sesuatu yang berupa

ketaatan kepada Allah masuk dalam cakupan al baaqiyaat ash-

shaalifuaat (amalan-amalan yang kekal dan shalih)."

''A i* : )f t{' #;{'i2i, i;'ii 6}J Jq 4 i;'
j1'":;: [,;{;'iJfci;. Ls6;ii+ifr({, d;igt Li,
*.8 1*'; a'w;dfr ,iio d:$q{)
it"6 {; i& 3 "-(i-{, rt ?iiff J,u w;'"}6j

(A,i.3AA$hLWYb{ir\G

t G 3:.:i Ui'u ;f ,;$yn y1534 t'i-:b$'K-iY:\

,;ir'31;"& e u-i o:'45 #:;fr,Ai5t:;:
4L S;,6*t; qiari'& "i #-c S @ .1 ;'"*Al

'\i6 3A i;j @ 6i/#'';f ,,KYS i.-:A

\L.;iK

uiib
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6,1 ff.% ;i't;;*- ;L; "rfr;;; -)"J: u$i e ru;it
it6- {i ti;"-t} r#1 

r}-6 lui36i\ ri:o

€ q/

lslpt@
"Dan (ingatlah) akan hari (yang ketika itu) Kami perjalankan

gunang-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar dan Kami

kumpulkan seluruh manusia, dan tidak Kami tinggalkan seorang

pun dari merek* Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu

dengan berbaris. Sesungguhnya kamu datang kepada Kami,

sebagaimana Kami menciptakan kamupada kaliyang pefiamal

bahkan kamu mengatakan bahwa Kami sekali-kali tidak akan

menetapkan bagi kamuwaktu (memenuhi) perjanjian. Dan

diletakkanlah kitabr lalu kamu akan melihat orang-orang yang

bersalah ketahutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya, dan

mereka berkata,'Aduhai celaka kami, kitab apakah iniyang tidqk
meninggalkan yang kecil dan tidak (pula) yang besar, melainkan

dia mencatat semuanyq dan mereka dapati apayang telah mereka

kerjakan ada (tertulis). Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang

jua pun', Dan (ingatlah) ketika Kami berlirman kepadapara

malaikat, 'sujudlah kamu kepada Adam', maka sujudlah mereka

kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai

perintah Tuhannya Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-

turunannya sebagai pemimpin selain dasripada-Ku, sedang mereka

adalah milsuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti

@AaD bagi orang-orang yang zhalim" Aku tidak menghadirkan

mereka (iblis dan anak cucunya) untuk menyaksikan penciptaan

langit dan bumi dan tidak (pula) penciptaan diri mereka sendiri;
dan tidaklah Aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu
sebagai pienolong. Dan (ingattah) akan hari (yang ketika itu) Dia
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b edir man, ( P an g gillah o le h mu s e kalian s e kutu-s e k utu-K u y an g

kamu katakan itu'. Mereka lalu memanggilnya ietapi sekutu-sekutu

itu tidak membalas seruan mereka dan Kami adakan untuk mereka

tempat kebinasaan (neraka). Dan ordng-orang berdosa melihat

mereka, maka mereka meyakini, bahwa mereka akaniatah ke

dalamnya dan mereka tidak menemukan tempat berpaling

daripadanya' (Qs. Al Kahfi [18]: a7-53)

Firman-Ny u, 3q '$ i;j (Dan [ingattahJ atran hari [vang

tretttra ituJ Kami perjalankan gunung-gunung). Al Hasan, Ibnu Katsir,

Abu Amr, dan Ibnu Amir membacanya|;P, dengan huruf taa'ber'

dhammah danfathah pada huruf yaa'dalarn bentuk bina'lil maf'ul.

Marfu ' -ny u J$tkarena mew aktli fa' il.

Ibnu Muhaishin dan Mujahid membacanyu'{, denganfathah

pada hnnrf taa' serta takhfif lyal*ni tanpa tasydidl karena menganggap

JG,i sebag ufa'il.

Ulama lain membacanya 'f!, d"ngan hunrf nuun l<arcna

menganggap fo'il-nya adalatr Allah SWT, sementara \li$ manshub

karena sebagai maful.

Qira'ah yang pertama sesuai dengan firman-Nya, 3qt $5

i;i,, {Oan apabila gunung-gunung dihancurkan). (Qs. At-Taloriir

tSli: 3). Qira'ahyang kedua sesuai deqgan firman-Nya, 3 ,t l;:
f,,,1Om gunung benar-b.gnar berialan). (Qs. Ath-Thuur t52l: 10).

Qira'ah yang ketiga dipilih oleh Abu Ubaidah, karena sesuai dengan

kalimat #r{t (dan Kami htmpultran seluruh manusia).

Sebagian ahli nahwu berkata, "Perkiraannya b6.J,&lr bgqt)
JVt ;; # |$ '+ ; (etapi amalan-amalan yang kekal dan shalih

lebih baik di sisi Tuhanmu pada hari ketika Kami perjalankan gunung-

gunung)."
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Pendapat lain menyebutkan bahwa 'dmil padazharf adalahfi'l
mahdzuf (kata kerja yang dibuang), perkiraannya JVt :bS ?iT\t:
(dan ingatlah akan hari [yang ketika itu] Kami perjalankan gunung-

gunung).

Makna memperjalankan gunung-gunung adalah

menghilangkannya dari tempatrya dan memperjalankannya seperti

halnya memperjalankan awan, sebagaimana firman-Nya, i '5 4
VAi @adahat dia berjalan sebagai jalannya awan). (Qs. An-Naml

127): 88). Kemudian kembali ke bumi setelatr dijadikan Allah,
sebagaimana firman-Nya, gy i,6 6A @ tf; 3\d;:t #j (oo"
ginung-gunung dihancurluluhkan seluluhJuluhnya, maka j aditah dia
debu yang beterbangan). (Qs: Al Waaqi'ah t56]: 5-6).

Khithab pada firman-Nya, i:$ i;S jj: (d* kamu akan

melihat bumi itu datar) adalah untuk Rasulullah SAW, atau setiap

yang layak untuk melihatnya.

Makna ,/3\i 3ri (munculnya bumi; yakni dari iai $J1)
adalah nampaknya bumi dan hilangnya apa yang menutupinya yang

berupa gunung-gunung, pepohonan, serta bangunan-bangunan.

Pendapat lain menyebutkan bahwa makna fl\i j1i. adatah

keluarnya simpanin-simpanan dan mayat-mayatyang berada di dalam

bumi, sebagaimana firman-Nya, ilfrQ.C,Z;frt (Ddn dilemparkan apa

yang ada di dalamnya dan menjadi lcosong). (Qs. A1 Insyiqaaq [84]:
q q'd; ,ij*i ;;V (Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban

beratnya). (Qs. Az-Zalzalahl99l:2). Jadi, maknanya yaitu, dan karnu

akan melihat bumi mengeluarkan semua isi perutnya.

#Ft (dan Kami lampultran seluruh manusia) maksudnya

adalah para makhluk.

Makna ):*St adalah $air (pengumpulan), yakni Kami
kumpulkan mereka dari segala tempat untuk menuju tempat berdiri.
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t:fr io iS';s (dan tidak !{ami tinggalkan seorang pun dari

mereka) matcsuOnya adalah t:,t-l 'e l);S tU (dan tidak Kami

tinggalkan seorang pun dari mereka). Dikatakan 'oj:sv danijit aninya

{l ; lmeninggalkannya).

)*lt rr .i-'i'Ati la"rf $g .fr''v
"Aht meninggallwnnya dengan persendian bertabur debu,

sementara orang-orang antara melukai dan menggumul.';'

Dari pengertian tersebut terdapat kata lfir (khianat), karena

orang yang khianat adalatr yang meninggalkan pemenuhan janji.

Orang-orang mengatakan batrwa anak sungai disebut ip, karena air

pergi dan meninggalkannya. Contohnya 9f;l jtb (kepangan rambut

perempuan), karena dia menjadikannya di belakangnya.

G.2 4; & '*/t (dan merelw akan dibawa ke hadapan

Tuhanmu dengan berbmis). Mawhub-tyu $J adalah karena sebagai

haal $etemrtgan kondisi), yalari semua umat dalam keadaan berbaris

dengan masing-masing golongan pada saiap barisnya.

Pendapat lain menyebutkan bahwa mereka dihadapkan dalam

satu barisan, sebagaimana firman-Nya, ({" W'i (Kemudian

datanglah dengan berbaris). (Qs. Thaahaal20l:64), yakni semuanya.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya ti$ (dalam

i<eadaan berdiri). Ayat ini mengandung penyerupaan kondisi mereka

dengan kondisi tentara yang dihadapkan kepada sultan.

;il'i5 :fiftL S tijit\ il @esunggphnya kamu datang kcpada

Kami, sebagaimana Kami menciptalwn' kamu pada l(ali yang

pertama), ini dengan anggapan disembunyikan perkataan, yakni Kami

katakan kepada mereka, "Sesungguhnya kamu datang kepada

Kami...." Huruf kaaf pada W (STtrbogrimana Kami menciptakan

tramu)adflah na-'t dari mashdaryang dibuang, yakni W .g Yf
,:j, J:rt idi" oi '+ (datang yang seperti kedatangan [.ai* ketiiia
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pertama kali Kami menciptakan kalian). Atau, ,:",r'J:rt idilt W Wy
(dalam keadaan sebagaimana pertama kali Kami menciptakan kalian);

yakni dalam keadaan tidak beralas kaki, bertelanjang, dan tidak

berkhitan, sebagaimana disebutkan dalam hadits.

Az-Zajjaj berkata, "Maksudnya adatah, Kami membangkitkan

kalian dan mengembalikan kalian sebagaimana saat Kami

menciptakan kalian, karena makna kalimat 6;3:r iA adalah i&.
(Kami membangkitkan kalian)."

Kalimat \LJ. K 5,1 ,tr1 ',iF, ii (bahtan lcamu mengatakan

bahwa Kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waldu

[memenuhiJ perjanjian) adalah bentr.rk peralihan dari satu redaksi ke

redaksi lain, sebagai celaan dan penghinaan, datkhithab ini bagi yang

mengingkari pembangkitan kembali setelah mati. Maksudnya adalah,

sewaktu di dunia kalianrmenyatakan bahwa kalian sekali-kali tidak
akan dibangkitkan kembali, dan Kami tidak menetapkan waktu untuk

membalas perbuatan kalian serta memenuhi apa yarlg telah Karni
janjikan kepada kalian, yang berupa pembangkitan kembali dan adzab.

Kalimat ,)i$( efr (dan diletakkanlah Htab) di-'athf-karr
kepada tlpf .Maksud ,5$i di sini adalah lembaran catatan amal

perbuatan, dan penggun aailafazh tunggal ini karena bentuk ta' rif-rrya
untuk menunj ukkan j enis.

eil @eletakan) ini bisa riil, yaitu diletakkan lembaran

catatan amal perbuatan di masing-masing tangan; lembaran catatart

kebahagiaan di tangan kanan dan lembaran catatan kesengsaraan di
tangan kiri, atau diletakkan pada timbangan. Bisa juga abstrak, yaitu
memperlihatkan semua perbuatan yang baik dan yang buruk dengan

perhitungan yang berlaku pada hari tersebut.

*.E'ugrf' '*r#,;;1(lalu kamu akan melihat orang-orang
yang bersalah ketahttan terhadap apa yang [tertulisJ di dalamnya)
maksudnya adalah dalam keadaan takut terhadap kitab (catatan amal)
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yang diletakkan itu, karena akan disusul dengan hat yang memalukan

di hadapan semua makhluk saat itu, dan dibalas dengan adzab yang

pedih.

A$- 'o;l;6-i (d.an mereka bertrata, "Aduhai celaka kami.')

maksudnya adalatr, mereka mencap kebinasaan atas diri mereka

karena hal itu. Makna ungkapan ini telah dipaparkan dalam penafsiran

surah Al Maa'idah.

ti# $',i! {tii* 3'S{ ,s ?)1r1i 4ri (kitab apatrah ini

yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak [pula] yang besar,

melainlran dia mencatat semuanya) rnaksudnya adalah, apa yang

dimilikinya sehingga tidak meninggalkan kemaksiatan yang kecil

maupun yang besar kecuali mencatatrya dan menetapkannya secara

tepat.

tJ+ Y bi!.it (dan mereka dapati opa yang telah merelm

kerjakan) sewaktu di dunia, yaitu kemaksiatan-kemaksiatan yang akan

mendatangkan siksaan. Atail, mereka mendapati balasan atas

perbuatan mereka. b-L("do [tertulisJ, yakni $ ti&(tertulis secara

jelas).

(t\ 4: :s--$3 @an Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua
pun) maksudnya adalah, tidak akan mengadzab seorang pun yang

tidak berdosa, dan tidak mengurangi sedikit pun patrala yang berhak

diperolehnya.

Allah SWT lalu kembali menyangkal orang-orang sombong di
kalangan Quraisy dengan menuturkan kisah Adam dan kesombongan

iblis terhadapnyq iS.'bH 'KflAy&i$ @an [ingattahJ t@titra Kami

berfirman kepada para malaikat, 'Sujudlah kamu kepada Adam.").

Maksudnya adalah, dan ingatlah ketika Kami berfirman kepada

mereka, !'sujudlah kalian semua (kepadanya) sebagai sujud

penyambutan dan penghormatan. "
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i;34 (maka sujudlah mereka) karena menaati dan

melaksanakan perintah perintah Allah untuk bersujud.,i-i.\,'ly(kecuati
iblis), dia enggan dan menygmbongkan diri sehingga tidak turut sujud.

Kalimat di'ui(@to adalah dari golonganTrn) merupakan

kalimat permulaan untuk menerangkan sebab kemaksiatannya itu, dan

bahwa dia dari golongan jin, bukan dari golongan malaikat, karena

itulah dia maksiat.

Makta "$j j i" OAi @aka dia mendurhakai periniah
Tuhannya) adalah, dia keluar dari ketaatan terhadap Tuhannya.

AI Farra berkata, "Orang-orang Arab biasa mengatakan 'ciL$

,irf ,f {g}'t tiLu biji keluar dari kulitnya."

An-Nahhas berkata, "Ada dua pendapat berbeda mengenai

makna "i; )&ffi (matra dia mendurhakai perintah Tuhannya):

Pertama: Pendapat Al Khalil dan Sibawaih, bahwa maknanya

yaitu, kedurhakaan mendatanginya ketika dia diperintahkan itu,
sehingga dia maksiat. Jadi, sebab kefasikannya adalah perintah

Tuhannya, seperti ungkapan Lr f 'r;il gia memberinya makan

untuk menawar lapar).

Kedua: Pendapat Quthrub, bahwa maknanya berdasarkan

anggapan dibuangnya mudhaf adalah, 9yt # ,f igi giufasik karena

meninggalkan perintah-Nya). "

Allah mengulas perihal orang yang mematuhi iblis dalan
kekufuran dan kefasikan, serta menyelisihi perintatr Allah, :;t1#A
iQJ #:; @atuttrah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya

sebagai pemimpin), seakan-akan Allah mengatakan, "Apakah layak,

setelah kamu mendapati kefasikan padanya, kamu menjadikannya
serta keturunan-kefurunnnya sebagai pemimpin?"
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Suatu pendapat menyebutkan bahwa maksudnya adalah,

menjadi para pengikutnya, yang dikiaskan dengan kata pemimpin

(menj adikannya sebagai pempimpin).

d-;, e @elain daripada-Ku) sehingga kalian memilih

memattlhi mereka daripada menaati-Ku, dan menggantikan-Ku

dengan mereka. Padahal mereka (iblis dan keturunan-keturunannya)

'3b "& (adal ah musuhmu), yakni musuh-musuhmu.

' Penggunaan lafazh tunggal [yakni '3'S a^ bukannya l.rli'f1

karena merupakan isn jins (sebutan jenis), atau karena menyerupai

mas hdar,sebagaimana firman-Ny a, 4 3li ffb 6or rna s e sungguhnya

apa yang lcamu sembah itu adalah musuhh,l. (Qs. Asy-Syu'araa'

126l:77)

3y$5 (Mereka itulah musuh). (Qs. Al Munaafiquun t63l: a)

Maksudnya adalah, bagaimana bisa kalian melalcukan

perbuat4n ini dan menggantikan Dz.at yanrg telah mencrptakan kalian

serta menganugeratrkan semua nikmat yang kalian peroleh ihr dengan

maktrluk yang sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi kalian,

batrkan musuh kalian yang senantiasa berusatra mencelakakan kalian

setiap saat?

'{'; '+iry iL, (amat buruklah iblis itu sebagai pengganti

[AllahJ bagi orang-orang yang zhalim) maksudnya adala]r orang-

orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatrya, yaitu

menggantikan ketaatan kepada Tuhan mereka dengan ketaatan kepada

syetan. Amat buruklah penggantian itu.

,6'ii: qfii lY -iA V @tu tidak menghadirkan meretra

fiblis dan anak cucunyal untuk menyaksikan penciptaan langit dan

bumi). Umumnya mufassir mengatakan bahwa dharnir ini untuk para

sekutu. Maknanya adalfi, seandainya mereka ifu sekutu-sekutu-Ku

dalam menciptakan langit dan bumi, serta dalam menciptakan kalian,

tentulah mereka menyaksikan dan menyertai-Ku dalam penciptaan itu.
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Namun sesungguhnya mereka tidak menyaksikan itu, dan Aku pun
tidak menghadirkan mereka untuk menyaksikan itu, maka Aku tidak
mempunyai sekutu"

Pendapat lainnya menyebutkan bahwa dhamir ini untuk orang-
orang musyrik yang meminta diusirnya orang-orang miskin dari
kalangan mukminin. Maksudnya, mereka bukanlah sekutu-sekutu-Ku
dalam pengaturan alam. Buktiny4 Aku tidak menghadirkan merekl
dalam penciptaan langit dan bumi. itifi €L Sj @an tidak [pulaJ
penciptaan diri mereka sendiri), dan Aku tidak meminta tolong
kepada mereka, batrkan ,mereka sama dengan makluk-makhlulr
lainnya.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya adaJah, orang-
orang zhalim itu tidak mengetahui apa yang telah dituliskan oleh
qalam (pena) pada zaman dahulu, karena mereka tidak pematr

menyaksikan penciptaan alam. Jadi, bagaimana bisa mereka dianggap
bagus di sisi Allah?!

Pemaknaan yang pertama lebih mengena karena menca}up
dua pemaknaan lairurya dalam mengulas dharnir-nya.

Redaksi kalimat ini sebagai redaksi permulaan untuk
menerangkan tidak layaknya mereka yang disebutkan itu untuk
dijadikan pemimpin [tidak layak dipatuhi atau diikuti].

Abu Ja'far membacanya i-iU:,6,f 6, sedangkan yang lain
membacany" i6-8, y^gdikuatkan oleh firman-Nya, 4 ,rKC;
t1-r5, ';-+eli (dan tidaklah Afu mengambil orang-orang yang
menyes atlran itu s ebagai penolong).

Kata *jzit sering dig,nakan dengan makna l;lr 6"rtolongan),
karena i'jaiir adulah penopang tangan tyakni lengan], seperti firman-
Nya, 6jt, i"f,3$7 1Xo*i aknn membantumu dengan saudaramu).
(Qs. Al Qashash [28]: 35), yakni Kami akan menolongmu dan
menguatkanmu dengannya. Dikatakan gr'f, t:rbbt apabila aku
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meminta bantuan kepada si fulan. Penggunaan lafa2h ll2iit sebagai

perumpamaan, dan dik*rususkarurya penyebutmL '4r;S adalah untuk

menambah kehinaan dan celaan. Maknanya adalah, dalam penciptaan

langit dan bumi Aku tidak meminta bantuan mereka dan tidak pula

peran-serta mereka. Aku juga tidak menjadikan para syetan atau

orang-orang kafir sebagai penolong.

Penggunaan lafazh tunggal pada kata llajiit adalah untuk

menyesuaikan akhirannya.

Abu Ja'far Al Jahdari membacany" ak 6i, dengan fathah
pada hr:ruf taa'larena dianggap sebagai'khithab untuk Nabi SAV/.

Maksudnya, engkau, hai Muhammad, tidak menjadikan mereka

sebagai penolong, dan itu tidak dibenarkan bagimu.

Sementara itu, ulama lainnya membacanya dengan dhammah

pada huruf taa'.

Tentang kata llaiit, ada delapan logat atau aksen, dan yang

paling fasih adalatr denganfathah padahuruf 'ain dan dhammah pada

lrnxuf dhaadh, dengan inilatrjumhur ulama membacanya.

Al Hasan membacanya ti;itc, detgan dhammah pada huruf

'aindatdhaadh.

Ikrimah membacanya dengan dhammah pada huruf 'atin dart

sulatn pada huruf dhaadh.

Adh-Dhahhak membacanya dengan knsrah pada hrxuf .'ain
dan fathah pada huruf dhaadh.

Isa bin Umar membacany a dengan fathah padakeduanya.

Logatnya Tamim adalah dengan fathah pada huruf 'ain dan

suhtn pada huruf dhaadh.

Allah lalu kembali menaktrti mereka dengan pbrihal kiamat,

,11i'rJiG;41\iG 33, i;-i (dan [ingattahJ aknn hari [vang ketitra

ituJ Dia berfirman, "Panggillah olehmu selcalian. selattu-sehttu-Ku
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yang kamu katakan ily').Hamzah, Yahya bin Wutsab, dan Isa bin

Umar membacanya ,)F, dengan huruf nuun. Sedangkan ulama

lainnya membacanya dengan huruf yaa'. Maksudnya adalah, dan

ingatlah akan hari ketika Allah berkata kepada orang-orang kafir
sebagai dampratan dan celaan, "Panggillatr oleh kalian semua sekutu-

sekutu-Ku yang kalian nyatakan dapat mendatangkan manfaat serta

memberi syafaai kepada kalian." Allah mengaitkan sekutu-sekutu itu

kepada Diri-Nya berdasarkan anggapan orang-orang musyrik. Maha

Suci Allah dari itu.
. r./.4 .
eVs (merela lalu memanggihya) maksudnya adalah, mereka

melalarkan apa yang diperintakan A1lah, yaitu memanggil apa--apa

yang mereka nyatakan sebagai sekutu-sekutu Allah.

p tUS- iti (tetapt sehrtu-sehttu itu tidak membalas serttan

mereka) saat itu, apalagi mendatangkan manfaat bagi mereka atau

melindungi mereka.

tL;3 fr ti#!., (dan Kami adakan untuk mereka tempat

lrebinasaan [neratrafl maksudnya adalah, Kami adakan tempat

kebinasaan di antara orang-orang musyrik itu dengan apa-apa yan;g

mereka jadikan sebagai sekutu-sekutu Allah.

Sejumlah mufassir menyebutkan bahwa 6'j adalah nama

sebuah lembah yang dalam, yang Allah Ta'ala gunakan unhrk

memisahkan mereka. Berdasarkan penafsiran ini, maka itu adalah

na{na tempat.

Ibnu Al A'rabi berkata, "setiap yang membatasi antara dua hal

adalah iy:i."
Al Farra berkata, "3,;r;t adalatr &,Uri:ir (tempat kebinasaan)."

Maknanya adalah, Kami jadikan hubungan mereka di dunia

sebagai kebinasaan di akhirat.
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Polanya U.t * - 'Oi - A.t, demikian yang dikatakan oleh Al
Farra dalam Al Mashadir.

Sementara itu, Al Kisa'i menuturkan '# - 6;" ' ,tt - O.:

4'i'
Maksud "tempat kebinasaan" (mahlik) berdasarkan asal kata

ini berarti adzab neraka, mereka sama-sama diadzab di dalamnya.

Pengertian yang pertama lebih tepat, karena di antara hal yang

mereka klaim sebagai sekutu-sekutu Alath adalah malaikat, Uzair, dan

Al Masih. Jail, 6al2Jt adalatr tempat yang memisahkan mereka.

Abu Ubaidah berkata, 'l''b:lt di sini adalqh tempat untuk

pembinasaan.

Dalam pengertian batrasa ditetapkan batrwa '^afsl armya'K.lll
(membinasakannya). Contohnya ungkapan Zr*ak berikut ini:

*riir;* ,Y'u1:b'-€j* l\r1h'# r1-U J,t
"Barangsiapa membeli nama toi* drngon *oro,

maka dia memelilnra kchormatannya dari setiap lceburukanyang

membinasakan."

Namun, yang tepat untr"rk makna ayat ini adalah makna yang

pertama.

6;efi fr frU ';ai lr6-rt (j @an orang-orang berdosa

melihat mereka, maka mereka meyakini, bahwa merela akan jatuh ke

dalamnya). Kata 'o;.r;i menempati posisi dhamir untuk

mengisyaratkan tambahan celaan bagi mereka dengan sifat yang

ditetapkan bagi mereka ini. irfur ai sini [yakni dan: $U;] bermakna

!4jr fteyakinan;. Lirjir [yakni dari: ShGl artinya percampuran

dengan melebur di dalamnya.

Suatu pendapat menyebutkan batrwa orang-orang kafir melihat

neraka dari tempat yang jauh, lalu mereka meyakini itu.
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6;, W bA- {, <ao" mereka tidak menemukan tempat

berpaling daripadanya) maksudnya adalah tempat berlindung untuk
berlindung kepadanya, karena neraka telah menyelubungi mereka dari
segala arah.

Al Wahidi berkata, "Jrait adalah tempat untuk berpaling
kepadanya."

Al Qutaibi berkata, "Maksudnya adalah tempat berpaling
untuk mereka berpaling kepadanya."

Pendapat lain menyebutkan bahwa itu merupakan tempat

berlindung untuk mereka.

Semua pemaknaar-r tersebut saling mendekati.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-
Nya, iyi ii)fi ,ii @a" kamu okan melihat bumi itu datar), dia
berkata, "(Maksudnya adalah) tidak ada bangrrnan dan pepohonan
padanya."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan serupa itu
dari Mujahid.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai
firman-Nya, W {;ir-* 3'ii-{ Tyang tidak meninggaltcan yang kecil
dan tidak [pulal yang besar), dia berkata, "Yang kecil adalatr senyum,
sedangkan yang besar adalah tawa."

Ibnu Abi ea-Ounya dan Ibnu Abi Hatim menambahkan dalam
riwayat darinya" dia berkata, "Yang kecil adalah senyuman yang
disertai dengan olokan terhadap orang-orang beriman, sedangkan yang

besar adalah tertawa dengan terbahak-bahak."

Saya katakan : Lafazh i*i tyans trecil) aan t6 
Oang besa)

bentuknya nakirah (indefinit) yang sama-sama tercakup oleh penafian,
sehingga meneakup semua dosa yang termasuk ketegori kecil dan
kategori besar. Jadi, tidak ada satu dosa pun kecuali Allah

I
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menghitungrya. Adapun status besar dan kecilnya, hanya terkait

dengan para hamba, sedangkan bagi Allah SWT tidak demikian.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Abu Asy-Syaikh dalam Al
'Azhamah, dan Al Baihaqi dalqm Asy-Syu'ab meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, dia berkatq "Di antara malaikat terdapat golongan yang

disebut'Jin", dan iblis termasuk dari mereka. Golongan itu berbisik-

bisik di antara langit dan bumi dan berlaku maksiat, maka A1lah

murka terhadapnya sehingga menjadikannya syetan yang terkutuk,

yang dilempari dengan bola-bola api.

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, mengenai firman-Nyu" iL(
# (di o adal ah da,r i gol ongan i in), dia berkata" *(Maksudny" uq.h)
dutunya dia )Git.l;ti (penjaga surga-surga), karena itu disebut oQJl

(in atau hitaf,n)."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al trrttrnazir juga meriwayatkan darinya,

dia berkata, "Dulunya iblis termasuk kalangan pemuka malaikat dan

kabilah yang paling mulia" serta sebagai penjaga surga-surga."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al
Hasan, dia berkata, "semoga Allah membinasakan orang-orang yang

menyatakan bahwa iblis dulunya termasuk kalangan malaikat, sebab

Allah berfirman, dlnlfuOia adalah dari golonganiin)."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Anbari meriwayatkan darinya, dia

berkata, "Dia (iblis) tidak pemah termasuk golongan malaikat, walau

hanya sekejap. Sesungguhnya dia asalnya jin, sebagaimana halnya

Adam yang merupakan asalnya manusia.')

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, mengenai

firman-Ny", ;;i$ +{3i 'it, 'i^i:l -E 
1,ltcu tidak menghadirkan

mereka [iblis dan anak cucunyal untuk menyaksilan penciptaan

langit dan bumi), dia berkata, "Maksudnya adalah, 'Aku tidak

menghadirkan para syetan yang kalian jadikan sekutu bersamaku ini'.
iI"'tiiii 'Jt:' ,rK VS (dan tidaHah Aht mengambil orang-orang

.

i
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yang menyesatkan itu sebagai penolong). Maksudnya adalah, tidak

menjadikan syetan-syetan sebagai penolong. Aku juga tidak

menjadikan seorang penolong pun terhadap sesuatu untuk menolong-

Ku, maka bagaimana mungkin mereka menolongku?!"

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur
Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, (K)
6j #. @o" Kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan

[nerakaJ, dia berkata, "Maksudnya adalatr r3-lf; 6r*pat kebinasaan)."

Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan seperti

itu dari Mujahid.

Abu Ubaid, Hannad, dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan

darinya, dia berkatq "Maksudnya adalah sebuah lembah di dalam

Jahanam."

Abdullah bin Ahmad dalam Zowa'id Az-Zuhd, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu . Abi Hatim, dan Al Baihaqi dafam Al Ba'ts
meriwayatkan dari Anas, mengenai ayat ini; dia berkata, "Maksudnya
adalatr sebuatr lembah di dalam Jahanaln yang berisi nanah dan

darah.'

Ahmad dalam Az-Zuhd,Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Al
Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, "Maksudnya
adalah lembah di dalam neraka. Dengan lembatr itulah pada Hari
Kiamat Allah memisalrkan antara golongan yang mengikuti petuqiuk

dengan golongan yang sesat."

Abdwramaq, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayadcan dari Qatadatr, mengenai firman-Ny a, \3;.r(j {$ f;S
(mala merelra meyakini, bahwa merelca akan jatuh kc dalamnya), dia
berkata, "Maksudnya adalah rj.|i (mengetatrui; meyakini)."
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\;rrtj r,u4\?;qiLwii;,uitr;j @ 1'; re'

l$gr3;r frS; af*tiu fr-U 6 *L&,

W\;br,,\rb ;ji 3*6, ire$S6;* i t qg5t

4; 4953 r*656 @ t^V$u; d;W6lJx,
:;ii- ;\'^4 C.rtt {F 6; eyir;. ;::Su, ;g q- 6;(,

4:S@ ilI (sy;3i.,* u^il\ Jy#i o$?n r4tt,
. A S.ir:uii iI fri i:@ r;, iLq i i:4\ i 3;ii

tX &KiA rtlii Stb;@ f,; .yi ubU,J3"}
@ri-;:&WW

"Dan sesungguhnya Kami telah mengulang-ulangi bagi tnanusia
dalam Al Qur' an ini b ermacam-macam p er umpamaan. D an

manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah, Dan
tidak ada sesuatu pan yang menghalangi manusia dari beriman,

ketika petunjuk telah datang kepada mereka, dan memohon ampun
kepada Tuhattnya, kecuali (keinginan menanti) datangnya hukum

(Allah ydng telah berlakupada) umat-umatyang dahulu atau

datangnya adzab atas mereka dengan nyata. Dan tidaklah Kami
mengutus rasul-rasul mclainkan sebagai pembawa berita gembira

dan sebagai pemberi peringatan; tetapi otang-orang yang kalir
membantah dengan yang batil agar dengan demikian mereka dapat
melenyapkan yang haq, dan mereka menganggap ayat-ayat Kami

--

'7:1ii;li6$ 
,p P e ow-or"fiitl:Sa;np ^a5

, ;), zzblvs

-O)
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dan p eringatan-p eringatan terhadap mereka s eb agai olo k-o lo kan.

Dan siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang telah

diperingatkan dengan ayat-ayat dari Tuhannya lalu dia berpaling

daripadanya dan melupakan apayang dikeriakan oleh kedua

tangannya? Sesungguhnya Kami telah meletakkan tutupan di atas

hati mereka, (sehingga mereka tidak) memahamtnya, dan (Kami

letakkan pula) sumbatan di telinga rnerekq dan kendatipun kamu

menyeru mereka kepada petuniuk, niscaya mereka tidak akan

mendapat petunjuk selama-lamanyu Dan Tuhanmulah Yang Maha

Pengampun, lagi mempunyai rahmat. Jika Dia mengadzab mereka

karena perbuatan.mereka, tentu Dia akan menyegarkan adzab bagi

mereka Tetapi bagi mereka ada waktu yang tertentu (untuk

mendapat dzab) yang mereka sekali-kali tidak akan menemukan

tempat berlindung daripadanya Dan (penduduk) negeri itu telah

Kami binasakan ketika mereka berbuat zhalim, dan telah Kami

tetapkan wahtu turtentu bagi kebinosaan meteka."

(Qs. Al Kahfi [18]: 5a-59)

Setelah Allah SWT menyebutkan keanglartran orang-orang

kafir terhadap orang-orang miskin dari kalangan muslim karena harta,

kelompok, serta golongan mereka, Allah pun menjawab mereka dan

membuatkan perumpamaar-penrmpamaan yang jelas bagi mereka.

Selanjutrya Aliah mengemukakan sebagian kedahsyalan

akhirat, VFr6:3 (dan sesungguhnya Kami telah mengulang-ulangi),

yakni w$:sjj $f (mengulang-ulang), ,tfu.r)1fr(r164 (bagi manusia

dalam Al Qur'an ini), yakulri untuk mereka dan untuk memelihara

kemaslalratan serta manfaat bagi mereka. Pbn (bermacam-

macatn perumpamaan), diantaranya disebutkan dalam surah ini.
Penafsiran ayat ini telah dikemukakan dalam penafsiran suratr Al
Israa'.
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Orang-orang kafir tidak meninggalkan perdebatan yang batil
mengenainya, maka Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, i(j
{ t ;;';Utit$i (dan manus ia,adal ah mahhluk yan g pal ing b anyak
membantah).

Az-Zajjaj berkata, "Maksud iii{f ai sini adalah orang kafir."

Dia pun berdalih dengan firman Allah Ta'ala, !$i\go
,#\,1-l'rL Qetapi orang-orang yang kafir membantah dengan yang
batit).

Pendapat lain menyebutkan maksud iii.jf pada ayat ini adalah

An-Nadhr bin Al Harits. Zhahimya bersifat umum, dan bentuk ini
termasuk yang paling banyak diperdebatkan. Ini dikuatkan oleh
riwayat dalam Ash-Shafuihain danlainnya dari hadits Ali, bahwa pada

suatu malam Nabi SAV/ mengehrk pintu rumahnya dan ia bersama

Fathimah, lalu beliau berkata, 196Jzd tl lfiaaUran kahan berdua
shalat?) Aku pun berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya jiwa
kami di tangah Allah. Jika Allah menghendaki untuk membangunkan

kami maka Dia membangunkan kami." Beliau pwr beranjak setelah

aku katakan demikian dan tidak menjawab apa pun. Aku lalu
mendengarnya menepuk palranya sambil mengucapkan, i,friiit$
{f. n;'j$ (dan manusia adalah makhluk yang paling banyak
membantah).re2 Manshub-nya { 3* uailunkarena sebagai tamyiz.

tt'6Ji 6 $ L €, lir,iJi e:J,ili ?..1; iLW. 6 Jtti e Yi
'{;"li (Dan tidak odo ,rrrotu pun yang menghalangi manusia dari
beriman, l@tika petunjuk telah datang kepada merekn, dan memohon

ampun lrepada Tuhannya, kecuali flreinginan menantiJ datangnya

hulatm [Allah yong telah berlalru padal umat-umat yang dahulu).
Pembahasan seperti ayat ini telah dikemukakan dalam surah Al Israa',
dan kami sebutkan bahwa ,J y*g pertama pada posisi nashab,

sedangkan ,i y*g kedua pada posisi rofa'. U'reS ini adalah AI

rn Muttafaq'alaih.
HR. Al Bukhari (4724) dan Muslim (l/538) dari hadits Ali RA.
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Qur'an dan Muhammad SAW, sedangkan -6f ai sini adalah

masyarakat Makkah. Maknanya berdasarkan anggapan dibuangnya

mudhaf adalah, tidak ada yang menghalangi manusia dari beriman dan

istighfar kecuali karena meminta didatangkan atau menunggu

datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat-umat terdahulu.

Disebutkannya istighfar di dalam ayat ini adalah karena di sini
disebutkan dosa-dosa yang telah mereka perbuat, diantaranya adalah

perdebatan mereka secara batil. 'd;fifu (hukum atau ketetapan

Allah yang berlaku pada umat-umat terdahulu), yakni, apabila mereka

tidak beriman maka mereka akan diadzab hingga ke akar-akarnya

sebagaimana yang menimpa umat-umat terdahulu.

Az-Zajjal berkata, "sunnah mereka adalah ucapan mereka, o!
ir*'ui"Jlit:A6(Vitra betul ini, diatah yang benar dari sisi

Engkau). (Qs.Al Anfaal t8l: 32)

.irii,ii friJ (atau datangnya adzab atas mereka) maksudnya

adalah adz,rrb akhirat. {j @engan nyata).

Al Farra berkata, " *i adalah bentuk jarnak if4, yakni
terpisatr-pisah, yang sebagian datang menyrsul sebagian lainnya."

Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya adalah JV
(dengan nyata).

Pendapat lain menyatakan bahwa maknanya adalah itJi
(secara tiba-tiba). l

Pendapat yang lebih tepat adalatr pendapat Al Farra.

Abu Ja'far, Ashim, Al A'masy, Hamzah, Al Kisa'i, Yahya bin
Wutsab, dan Khalaf membacanya df, dengan dua dhammah $nda
hwut qaaf danbaa),yaitu bentuk jarnak dari i+, seperti kata"fu:"
d* ii. Maksudnya adalatr berbagai maeam adzab.

Pemaknaan yang kedua, yakni t-JS (dengan nyata), sesuai

dengan qira'ah yang lain, yaitu dengan kasrah pada huruf qaaf dan

fathahpada huruf baa', erl,J, i!6i 6erhadapan dan terlihat).

TAFSIR FATHUL QADIR 8s3



Ini dibaca juga dengan duafathah(yakni pada qaaf dan baa),
maknanya: atau datangnya adzab kepada mereka kelak.

Mansub-nya latazh ini tyakni {:il karena sebagai haal
(keterangan kondisi). Maka kesimpulan makna ayat ini, bahwa mereka
tidak beriman dan tidak berisighfar (memohon ampun) kecuali ketika
diturunkannya adzab dunia yang membinasakan mereka, atau ketika
datangnya berbagai adzab akhirat, atau ketika menyaksikannya.

ilifiL;jVS (dan tidaklah Kami mengutus rasut-rasu[)
kepada umat-umat, *y(melaintran)kondisi mereka ifi il# @ebagai
pembawa berita gembira) bagi orang-orang yang beriman, 't +$5
(dan sebagai pemberi peringatan) bagi orang-orang yang kafir. Jadi,
pengecualian ini merupakan pengecualian dari yang sangat umum.
Penafsirannya telatr dipaparkan.

'lii: *t;i=.{Jll! lib'uji l*q, Qetapi orans-orans yans
lraJir membantah dengan yang batit agar dengan demidan mereka
dapat melerryaplwn yang haq) maksudnya adalah, pembantahan
dengan yang batil itu agar mereka melenyapkan yang haq dan
menghilangkannya. AsaI makna i,*!-), adalah iil:lt (tergelincir).
Dikatakan t3r5 - 

"z;'t-s 
- *r'*rt artinya kakinya tergelincir.

olit 4 ,* Pt ;,:art ,iinyumatahari telah tergelincir dari
tengah langit. *it -'AJtFt L ',zti artinya aku menggugurkan
ilgumennya. Contohnya ungkapan Tharafah berikut ini:

,tsut,f ,odtt.6t^t'*+:, ryiu;t'u3 ry6
"Abu Mundzir, kau menginginkanpemenuhan janji namun fo, *otol,

takut, dan kau telah berlcabung sebagairnana unta yang berkobung
lrarena tergelincir."

Di antara bentuk bantahan orang-orang kafir dengan yang batil
adalah ucapan mereka kepada para rasul, ,423:;.$5y (Kamu
tidak lain hanyalah manusia seperti laml. (es. yaasiin [36]: 15)
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6y1;fji5\ (dan merelw menganggap ayat-ayat Kami)

maksudnya adalah Al Qur'an, tj/,i:Cj (dan peringatan-peringatan

terhadap mereka) yang bbrupa ancaman, f,j lsebagai olok-oloknn),
yakni permainan dan kebatilan belaka. Penjelasannya telah dipaparkan

dalam penafsiran surah Al Baqarah.

(;;,;;$"i;4$5j,L',rfiA (dan siapakah yans tebih

zhalim dqripadA orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat

dari Tuhannya lalu dia berpaling daripadanya) maksudnya adalah,

tidak seorang pun yang lebih zhalim terhadap dirinya daripada orang

yang telah . diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, yang

ditunurkan, atau tahda-tanda kekuasaan-Nya, atau dengan keduanya,

lalu dia meremehkannya dan enggan menerimanya, tidak
menghayatinya secara saksamq serta tidak memikirkannya secara

serius.

',(i1,::iU'";it (dan melupatran apa yang dikcrjakan oteh tredua

langannya) yang berupa kekufuran dan kemaksiatan, sehingga tidak
bertobat dari itu.

Suatu pendapat menyebutkan batrwa i,,;ilt di sini [yakni dari
're:\ b ewralara meninggalkan.

Pendapat lain mengatakan bahwa maknanya adalah

sebagaimana makna asalnya (yakni lupa).

'i4 b;i &W,3y lsesungguhnya Kami telah meletakJran

tutupan di atas hati merelca, [sehingga mereka tidak| memahaminya),

yakni 
' 

'S't (tutupan). Lafatu ''i$adalatr bentuk jarnak aari iru5.
Katimat ini sebagai alasan berpaling dan lupanya mereka.

Az-Zajjal berkata, "Allah SWT mengabarkan batrwa mereka

telah dikunci-mati hatinya. "

fi7t1;41 (dan [Kami letakJran pulal sumbatan di telinga

mereka) maksudnya adalah, dan Kami adakan pada telinga mereka
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sunbatan yang menghalangi mereka dari mendengarnya.

Penafsirannya telatr dipaparkan dalam surah Al An'aam

fi6lVWifi'ut#iJy;#io5 (dan kendatipun tramu

rnenyeru merelca kepada petunjulc, niscaya mereka tidak akan

mendapat petunjuk selama-lamanya), karena Allah telah mengunci-
mati hati mereka lantaran kelarfuran dan kemaksiatan mereka.

#rf -is 3jfii,.ltS (dan Tuhanmulah Yang Maha Pengampun,

lagi mempunyai rahmat) maksudnya adalatr, banyak memberi ampun

dan pemilik ratrmat yang mencaktrp segala sesuatu, sehingga tidak
bersegera mengadzab mereka.

Oleh karena itu, Allah berfirman, !,J'.-q';"L.qi gika Dia
mengadzab mereka lwrena perbuatan mereka), diantaranya kufur,
membantalr, dan berpaling. 4ffJ$5,8i (tentu Dia akan

menyegeralran adzab bagi mereka) karena mereka layak unfuk itu.

$. (tetapi) Allah menetapkan 3";1r:6 @agi merelca ada walct
yahg tertentu [untuk mendapat adzabJ), yalari waktu yang ditetapkan
untuk mengadzab mereka.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa.itu adalah adzab akhirat.

Pendapat lain menyebutkan bahwa itu adalah saat Perang

Badar.

*;|r;i ebQrl (yang mereka setcati-kali tidak akan

menemulr4n tempat berlindung daripadanya) maksudnya adalah,

tempat berlindtrng untuk berlindung kepadanya.

Abu Ubaidah berkata, "Maksudnya adalah tempat untuk
menyelamatkan diri."

Pendapat lain menyebutkan, "Maksudnya adalah jalan keluar."

Contohnya yaitu ungkapan penyair berikut ini:

il<i lt;fiqW ,:-1r'a.jl ,JO't
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"Sungguh, lrau telah menyelamatkan dirimu dengan membiarkannya

kepada para pengejar sehingga engkau tidak dilukai."

AI A'sya berkata,
tr,,. a!, , t.,. te :.
J/vfd-fr,z-.2Jc1 Ln"t ;41'q.) ,|4A'$:J

. 
uKadang aht mencuri-curi kelengahan pemilik rumah

dan kadang ia waspada terhadapht, kemudian dia tidak lagi
selamat."

S'3i3*; (dan [pendudukJ negeri itu) maksudnya adalah

negeri Ad, Tsamud, dan lain-lainnya. fir<ifi (telah Kami binasakan).

Ini khabar dari kata penunjuk, sedangkan J;$i adalah sifatnya.

Maknanya berdasarkan anggapan dibuangnya mudhaf,yakni cp Set

PLiitf @enduduk negeri itu telah Kami binasakan) . W$ (l@titn
merelra. berbuat zhalim) berupa kelnrfrran dan kemaksiatan. W
li e;16)i4. @an telah Kami tetapkan wafuu tertentu bagi

lrcbinas aan mer eka),yakni W 6i(waktu tertentu).

Ashim membacanya lW., yutu mas hdar dai'rJf6-

Al Kisa'i dan Al Farra membolehkan kasrah padahwtf laam
danfathah pada hnnrf miim. demikian Hafshah membacanya

Jumhur membacanya dengan dhammah pada huruf miim darr

fathah pada huruf laam.

Az'Zajjaj berkata, "Wadalah ism zaman, perkiraannya 9i!
W (waktu kebinasaan mereka)."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-
Nyu, '$;{tU 

ft36$y (kecuali fircinginan menantiJ datangnya
hukum [Allah yang telah berlalu padoJ umat-umat yang dahulu), dia
berkata, "(Yakni) eljli ty, Orf."*an umat-umat terdahulu).,,

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al A'masy mengenai
firman-Nya, {:; (dengan nyata), dia berkata, "Maksudnya adalatr
t]ti+ (dengan nyata)."
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Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, "(Maksudnya adalah) '61J|t

(secara tiba-tiba)."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-

Nya, i(o1::irY',gt (dan melupakan apa yang ditrcrjalcan oleh keduta

tangannya), dia berkat4 "Maksudnya adalah melupakan dosa-dosanya

yang banyak dahulu."

Dia juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nya, \t!,,14.(lrarena perbuatan mereka), dia berkata, "(Yakni) to.l

tjl*i (karen a apayang merepa perbuat). "

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi mengenai

firman-Ny", LIA $ (Tetapi bagi mereka ada walou yang tertentu

(untuk mendapat adzab), dia berkata, *Waktu tertentu itu adalah Hari

Kiamat."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur

Ali bin Abi Thathah dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, *1
(tempat berlindung), dia berkata, "(Yakni) (fii 6empat berlindung)."

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firman-Nya, ixj1, (tempat

berlindung), dia berkata, "(Maksudnya adalah) tip; (tempat

berlindung)."

5 si$'6 I g$l 1'5]t- 6; Ju ip

c{6If6A;-64{'gtK$3 .y')) z .4
Ui> oVt

u$ Ja 6'd;b g!,'43- J(r 551;rc @(!, #
';rai if;iJ \Yd:Ji 6 @ (* tl;"- 6rL1
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G fi A,[ir; fr6 
":fX'J 

LLfli J 14.."i ui 3+\
1./t/ ,'zzzzlJ-clJr.J C;tr+,G$ ugfi'$';; K",it:s Ju

J6@ff-

5 Ju@ fi, (fr ei*t(y. i'G' K$r;-6 rr2 ;
j -iyJG,@ rfi3 ab q v-fr ;\ tF e;, J 61

+Gi$U,l{s /, z , ' r' ) /t/bt-,"6"P

64ibyJG fi ,;i rrA-{i 6g {li M" i:l,aLa7

@6 t ,fio$wrtfie,ri,u5fr
.."Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada (muridnya), Aku
tidak akan berhenti (berjalan) sebelum sampai ke pertemuan dua

buah lautan; atau ahu ahan be$alan sampai bertahun-tahan Maka

tatkala rnereha sampai ke pefiemuan dua buah hut itu, mereka lalai
akan ikannya, lalu ikan itu melompat mengambilialannya ke laut
itu Maka tatkala mereka berjalan lebihiauh, berkatalah Musa

kepada muridnya, 'Bawalah kemari makanan kita; sesungguhnya

kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini'. Muridnya

menjawab, 'Tahukah hamu tatkala kita mencari tempat berlindung

di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa (menceritakan tentang)

ikan itu dan tidgk adalah yang melupakan aku untuk

menceritakannya kecuali syetan, dan ikan itu mengambilialannya

ke laut dengan carayang aneh sekalit. Musa berkata,'Itulah
. (tempat) yang kita carit. Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak

mereka semula Lalu mereka bertemu dengan seotang hamba di
antara hamba-hamba Kami, yang telah Kami berikan.kepadanya

rahmat dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan kepadanya
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ilmu dari sisi KamL Musa berkata kepada Khidhr, 'Bolehkah aku

mengikutimu supaya kamu mengaiarkan kepadaku ilmu yang benar

di antara ilmu-ilmu yang telah diaiarkan kepadamu'. Dia

menjawab, 'sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggap

sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu,

yang kamu.belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal

itut. Musa berkatar'InsyaAllah kamu akan mendapatkanku

sebagai seorang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu

dalam sesuatu urusan pun'. Dia berkata,'Jika kamu mengikutika'

maka janganlah kamu tnenanyakan kepadaku tetang sesuatu apa

p un, s amp ai aku s e n diri tnen er ang kanny a kep adam u'. "
(Qs. Al Kahli [18]: 60-70)

Zhadpadafirman-Nya, J6,iy (dan [ingatlahJ tretirtn Musa

berlrata) terkait dengan/i'l mahdzuf ftata kerja yang dibuang), yaitu
jtilingatlatr).

Suatu pendapat menyebutkan batrwa alasan penyebutan kisatt

tersebut datam surah ini adatah karena ketika orang-orang Yahudi

bertanya kepada Nabi SAW tentang kisah para penghuni gua, mereka

berkata, "Jika dia memberitahu, kalian, maka dia seorang nabi, tapi

jika tidak, maka bukan."

Allah menyebutkan kisah Musa dan Khidhr untuk

memperingatkan, bahwa seorang nabi tidak selalu mengetahui semua

kisah dan berita.

Para ulama tekih sepakat bahwa Musa yang disebutkan ini

adalah Musa bin Imran, nabi yang diutus kepada Fir'aun.

Segolongan orang mengatakan bahwa tidak perlu

mempedulikan pernyataan Nauf Al Bikali, bahwa itu bukan Musa bin

Imran, tapi Musa bin Misya bin Yusuf bin Ya'qub, seorang nabi

sebelum Musa bin Imran. Ini pendapat yang batil dan telah disangkal
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oleh para salafush-shalih dari kalangan sahabat dan generasi setelah

mereka, sebagaimana disebutkan dalam Shahih Al Bukhari dan

lainnya.

Maksud "muridnya (atau pelayannya)" di sini adalah Yusya

binNun.

Al Wahidi berkata, "Mereka telah sepakat bahwa itu adalah

Yusya binNtrn."

Pembahasan ini telah dikemukakan dalam surah Al Maa'idah

dan di akhir surah Yuusuf.

Adapun orang yang mengatakan bahwa Musa di sini adalah

Musa bin Misya, berkata, "Pemuda (mr:rid atau pelayan) yang

bersama Musa ini bukan Yusya binNun."

Al Farra berkata, "Disebut An ,i! (murid atau pelayan Musa)

karena selalu menyertainya serta mengambil ilmu darinya dan

melayaninya."

Makna ;:A1 (Atu tidak akan berhenti [beriatanJ) adalatr I
i.1r3(1atcu atan tltapl, seperti firman-Nya, iry|;rrtr;61(Kami atran

tetap menyembah patung artak lembu ini). (Qs. Thaahaa [20): 9l).

Contohnya ungkapan penyair berikut ini:

tirbJ,rbfrr l' ft oihr irJf 6 L;?t
"Alat aftan terus berusaha selama Altah mempertahanftan kaumht

dengan memuji Allah, (afu tran terus) memacu kudafuyang glgah."

lika g*bermakna jt] (t"tup atau terus), maka lermxvk af'al

naqishah. Khabar-nya di sini dibuang, yang bertopang pada apa yang

ditunjukkan oleh redaksi setelahnya, yaitu d$'6'6iy-
(sebelum sampai kc pertemuan dua buah lautan).

Az-ZaJjE berkat4 "Makna U<l (Afu tidak akan berhenti

[berjalanJ) adalah Jl3t I (aku akan tetap), khabar-nya dibuang karena

ditunjukkan oleh perihal safar (perjalanan) yang ditempuhnya,

TAFSIR FATHUL QADIR 861



dan karena kalimat Ati;; $ebelum sampai) merupakan batas yang

ditetapkannya, maka harus ada si pemilik batas itu. Sehingga

maknanya adalah, aku akan tetap berjalan hingga aku sampai (kepada

tujuan tersebut). Bisa juga maksudnya adalah, aku akan tetap

melanjutkan perjalananku hingga aku sampai."

. Pendapat lain menyebutkan bahwa makna U-{ adalah, aku

tidak akan berpisah denganmu hingga aku sampai kepada pertemuan

dua lautan.

Pendapat lain menyebutkan bahwa bisa juga dari i/. Vane

sempurna, yang bermacna JUI - Jtj (erap; terus; senantiasa).

i$'$maksudnya adalah tempat pertemuan dua lautan.

Suatu pendapat'menyebutkan bahwa maksud "dua lautan"

adalah laut Persia dan laut Romawi.

Pendapat lain menyebutkan bahwa itu adalah laut Yordania

dan laut Merah.

Pendapat lain menyebutkan batrwa pertemuan dua lautan itu

berada di Thanjah, namun ada juga yang mengatakan di Afrika.

Segolongan orang mengatakan batrwa maksud i;;:5 adalatr

Musa dan Khidhr. Pendapat ini lematr karena tidak terkait dengan

tempat. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, nelmun riwayatnya

tidak shahih.

$:'eXJ (atuu alat akan berjalan sampai bertahun-tahun)

maksudnya adalah berjalan dalam waktu yang sangat lama.

Al Jauhari berkata, "L#l,dengan dham:mah,adalah delapan

puluh tahun."

An-Nahhas berkata, "Yang dikenal oleh para ahli bahasa

adalah, t-i;it darr'a,-bit adalah suatu masa yang tidak ada batasan

pastinya, sebagaimana halnya t iJ d* ii-l yang tidak ada batasan

pastinya [yakni beberapa orang], Bentuk jamaknya iWl."
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Alasan Musa AS berambisi menempuh perjalanan ini adalah

sebagaimana yang diriwayatkan, bahwa Musa ditanya tentang

manusia yang paling berilmu, lalu dia menjawab, "Aku." Allah lalu
mewahyukan kepadanya, "Sesungguhnnya orang yang lebih berilmu
daripada kamu adalah hamba-Ku yang berada di pertemuan aua buan

lautan."

lg{63 (maka tatkala mereka sampai) maksudnya adalah

Musa dan pelayanny" ryj& (kc pertemuan dua buah laut itu)
maksudnya adalah i!*4t'ga (antara dua lautan). Di-idhafah-kawrya

* kepada zni4 adalah bentuk perluasan. Ada juga yang

mengatakan bahwa 'i; di sini bermal<na terpisah, yakni dua buah laut
yang terpisah dan bertemu di sana. Pendapat lain menyebutkan bahwa

dhamir-nya untuk Musa dan Khidhr, yakni keduanya sampai ke

tempat bertemunya keduanya. Berdasarkan pendapat ini, maka glj
bermakna bersambung, karena ini termasuk kata yang mempunyai
arti-arti berlawanan. Pemaknaan yang pertaura lebih tepat.

li#;(i (merelca lalai alwn ikannya). Para mufassir
mengatakan bahwa keduanya membawa bekal ikan yang telatr
diasinkan dan ditempatkan di dalam kerar{ang. Mereka memakan

darinya ketika memerlukan makanan, namun Allah telah menetapkan

bahwa hilangnya ikan itu sebagai tanda bagi keduanya tentang

ditemukannya apa yang mereka cari. Maknanya yaitu, keduanya lupa
akan kehilangan ikan itu.

Pendapat lain menyebutkan bahwa yang lupa adalah
pelayannya Musa, karena dialah yang ditugaskan menangani ikan itu,
dan Musa memerintatrkannya agtr memberitahunya ketika dia
kehilangannya.

Ketika mereka sampai ke tepi sebuah laut, pelayan itu
meletakkan keranjang tempat ikan itu, lalu Allah menghidupkannya,
kemudian ikan itu bergerak dan melompat dari dalam keranjang,
kemudian menempuh jalannya ke laut. Oleh karena itu, Allah
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mengatakan, Vi Ai,)',1;*:ig6 Qatu iknn itu melompat mengambil

jalannya ke laut itu). Manshub-nya .(j, adalah karena sebagai maf'ul

kedua dafi i^Syyakni \;'V.i;ii1. Vtat<na qr$t adalah jejak di

tanah, yaitu jejak bekas beruang atau binatang lain, karena Allah SWT

menahan aliran air di tempat yang ditempuh oleh ikan itu, sehingga

menjadi seperti lengkungan yang menyerupai bekas jalannya ikan di

laut, dan lengkungan itu tetap seperti itu, sebagaimana jejak yang

dibuat di tanah.

Al Farra berkata, "Ketika ikan itu sampai di air, bagian

jalannya ke laut menjadi beku sehingga tampak jejaknya."

Ketika keduanya sampai ke tempat yang ada batu besamya itu,

ikan tersebut melompat, dan mereka terus melanjutkan perjalanan.

Keduanya tidak merasakan letih hingga berjalan lebih jauh dari tempat

yang ada Khidhr di sana. Oleh karena itu, Allah SWT mengatakan, (il
(ili @aka tatlwlq mereka berjalan lebih iauh), yakni di pertemuan

dua lautan.yang dijanjikan Allah sebagai tempat pertemuan.

6':6qts).J6t (bertwtalah Musa kcpada muridnya,

"B,awalah kemari malwnan kita.') maksudnya adalah sesuatu yang

dimakan pada pagi hari. Musa menginginkan agar disediakan ikan

yang mereka bawa. (i,t::icri u4 iirt lesungguhnya kita telah

merasa letih lmrena perjalanan kita ini),yakni lelatr dan letih.

Para mufassir mengatakan bahwa kata penunjuk pada kalimat

\:iiLi Qterjalanan Hta ini) menunjukkan perjalanan yang mereka

lakukan setelah melewati tempat tersebut, karena sebelum itu mereka

tidak merasakan letih.

';rAi J;G{J\A-:JJ(' (muridnya menianab, "Tahupnh pama

tatlrola Hta mencari tempat berlindung di batu tadi.') maksudnya

adalah, murid atau pelayan Musa berkata kepada Musa. Makna

pertanyaan ini adalah ungkapan ketakiuban yang disampaikan kepada

Musa tentang kelalaian/lupa terhadap sesuatu ketika berlindung di

sebuah batu, padahal itu termasuk hal yang biasanya tidak terlupakan
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karena dia melihat peristiwa besar dari kekuasaan Allah yang luar
biasa. Maful i-;1 arauaflg karena telah ditunjukkan oleh apa yang

disebutkannya, yaitu kelupaannya akan hal itu, perkiraannya adalah

G:t,o:frj <tal,r** engkau apa yang menutupiku) atat, up. i:.$'4?)t
gtsilJri g,l:Jt u) (tahukah engkau apa yaxLg menimpaku di waictu dan

tempat itu). Batu tersebut terletak di tempat pertemuan dua lautan,
yang merupakari tempat yang dijanjikan. Disebutkannya batu tersebut
tanpa menyebutkan tempat pertemuan dua lautan, karena sudah

mencakup itu sebagai tambahan tanda penetapan tempat, sebab

kemungkinan tempat pertemuan dua lautan itu merupakan tempat
yang luas, termasuk tempat batu itu dan yang lainnya

Dikaitkannya lupa dengan ikan dan tidak dikaitkan dengan
makanan yang disebritkan sebelumnya adalah untuk menerangkan
batrwa makanan yang diminta itu adalatr ikan tersebut, ymg mereka
jadikan seb4gai bekal dan sebagai tanda ditemukannya apa yang
mereka cari.

Kemudian dia menyebutkan penyebab terjadinya lupa itu, -l.ij

i,l,$iJ1t4:i1 (dan tidak adalahyang melupalcan aht rrccuali syetan)
karena adanya godaan darinya. Kalimat :,!,j;t (untuk
menceritakannya) sebagu badal isytimal (pengganti menyeluruh) dari
dhamir pada 

|a,lim 
at '^1$ (rylfygtran ah). Datam Mushaf Abdullatr

dicantumkan ird,:Jr \6,JiJ1'ttl gu:-Jf t-i1 (dan tidak adatatr yang
melupakan aku untuk menceritakannya kecuali syetan).

CFTAW'iA$ gan itran itu mengambil jalannya ke laut
dengan cara yang aneh selcati). Manshub-nya G adabn karena
sebagai rnaful kedua, sebagaimana kata (;. Zhad ini pada posisi
nashab sebagai haal. Kemwtgkinan ini dari perkataan yusya, dia
memberitahu Musa bahwa ikan itu mengambil jalannya ke laut
dengan cara yang dianggap aneh oleh manusia. Letak keanehannya
yaitu, ikan itu hidup kembali, padahal telah mati dan telah dimakan
sebagiannya, kemudian melompat ke laut dan jejak yang ditempuhnya
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-t

terlihat di air, tidak hilang oleh riak air laut. Kemungkinan juga ini

dari perkataan Allah SWT, guna menerangkan bagian lain mengenai

ikan tersebut.

&KU,$JG (Musa berkata, "Itulah [tempdtJ yang kita

cari.') maksudnya adalah, Musa berkata kepada muridnya, o'Tempat

yang engkau sebutkan itu, tempat ikan itu menghilang, adalah tgmpat

yang sedang kita cari, karena orang yang kita maksud berada di sana."

' 6:'6)EY.{yl:i3iG ltotu keduanya kembali, mengihtti jejak

merelra semula) maksudnya adalah kembali menelusuri jalan yang

telah ditempuh sebelumnyaagar tidak salah salah. Manshub-nya (-Ii
yang sebagai mashdar ini adalah karena adanya .fi'l yarrg dibuang,

atau sebagu haal,yakni ilieti atau't*;;,f (menelusuri). Secara bahasa,

eZah artinya mengikuti jejak.
-6tQ;it't4tt; (talu mereka bertemu dengan seorang

hamba di antara hamba-hamba Kami) maksudnya adalah Khidhr,

menurut mayoritas mufassir, sebagaimana ditunjukkan oleh hadits-

hadits shahih. Ada juga yang berpendapat batrwa itu bukan Khidhr,

melainkan makhluk lainnya. Namun pendapat ini tidak dianggap.

Suatu pendapat menyebutkan batrwa disebut Khidhr karena

apabila dia shalat maka '/z?.t (menghijaulah) apa yang disekitarnya.

Namanya adalah Balya bin Malkan.

Allah SWT lalu menyifatinya, $+q'Gt ii$t; @ang telah

Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami). Rahmat ini adalah

kenabian. Ada juga yang mengatakan bahwa ratrmat ini adalah nikmat

yang Allatr anugerahkan kepadanya.

Wffi n'"J;, (dan yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu

dari sisi Kami) maksudnya adalah apa yang Allah ajarkan kepadanya

yang berupa ilmu gaib yang disembunyikan Allah. Kalimat 'Eiagari
sisi Kami) menunjukkan besarnya perihil ilmu itu.
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Perjalanan dalam rangka menggapai itu menunjukkan bahwa

tidak layak bagi seorang pun untuk meninggalkan 'omenuntut ilmu"
walaupun sudah berusia tua, dan hendaknya berendah hati kepada

yang lebih berilmu.

Allah SWT lalu mengisatrkan kepada kita apa yang terjadi

antara Musa dan Khidhr setelah keduanya bertemu, if3S*',:l'lt,
6:riA*C4$;; Ji$ lUusa berkata kepada Khidhr, 'Bolehkah alat
mengihttimu sapcya kamu mengajarkan kcpadofu ilmu yang benar di
antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan lcepadamu.'). Dalam
permintaan ini terkandung keramatran dan kesopanarL karena Musa

meminta izin untuk mengikutinya agar diajari ilmu yang telah Allah
ajarkan kepadanya.

3-4t artinya berada di atas kebaikan dan melakukan
kebenaran.

Mansub-nya liij adalah karena sebagai maful kedua dari

t$i yahi ilmu yang benar, yang menunjukkan kebenaran. Lafazh
tGj dibaca pula dengan &n fathah (pada huruf raa' dan syiin). Inr
dua macam logat (aksen atau dialek), seperti kata j{ir a* Fjt.

Ayat ini menunjukkan batrwa orang yang belajar (murid)
niengikuti orang yang berilmu (gunr), walaupun tingkatnya berbeda
jarh. Dalam hal ini tidak ada yang menunjukkan bahwa Khidhr lebih
utama daripada Musq karena ada kalanyayangutama mengambil dari
yang utama, dan yang utama mengambil dari yang.tidak utama bila
salah satunya memiliki ilmu yang tidak dimiliki.oleh yang lain. Musa
memilki ilmu-ilmu tentang hukum-hukum syariat dan qadln secara

zhahir, sementara Khidhr mengetahui sebagian ilmu gaib dan
pengetatruan batin.

t*6'#i ifr$Et (dia menjmvab, "sesungguhnya kamu
selrali-lrali tidak akan sanggup sabar bersamaht.') maksudnya adalah,
Khidhr berkata kepada Musq "sesurgguhnya engkau tidak akan
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sanggup bersabar terhadap apa yang engkau lihat dari ilmuku, karena

hal-hal lahiriah yang merupakan ilmumu tidak sejalan dengan itu."

Khidhr kemudian menegaskan itu dengan menyebutkan alasan

ketidak-sanggupan itu, ff .*$ i$ U,3$ (dan bagaimana

lramu dapat sabar atas sesuatu, yang kamu belum mempunyai

pengetahuan yang cuhtp tentang hal itu). Maksudnya, bagaimana

mungkin engkau dapat bersabar atas realita yang diingkari, sementara

engkau tidak pernah mengetahui itu? Orang sepertimu,

mengetahui hukum-hukum syariat, tentu tidak akan tahan

mendiamkan kemungkaran."

Manshub-nya (L aAaankarena sebagai tamyiz,yakni * 4 d'!:* (V*repengetahuanmu beluam cukup tentang hal itu). #Jf adatatr

pengetatruan tentang sesuatu, sedangkan $\V.*rAt adalah yang

mengetatrui hal-hal tersembtrnyi dari perkara-perkara dan apa-apa

yang perlu diuji mengenainya.

69':itii5" t'loj.7i-7J6 (Musa berkata, ulnsya Altah kamu

alran mendapatlanht sebagai seorang yang sabar.') maksudnya adlm
adalah, Musa berkata kepada Khidhr, ulnsya Allah engkau akan

mendapatiku sebagai orang yang sabar bersamamu, dengan tetap
mematuhim"." (J,1io7A-'1j @an aht tidak alcan rnenentangmu dalam
sesuatu urusan pun).

Kalimat ,rA-,{; (dan aht tidak alcan menentangmu) di-'athaf-
V*, fip @ebagai seorang yang sabar), maka pembatasan dengan

kalimat';iti'.G"o[ini mencakup kesabaran dan penafian penentangan.

Pendapat lain menyebutkan bahwa pembatasan dengan

kehendak Allah ini khusus mengenai kesabaran, karena itu merupakan
perkara tersendiri, yang dia sendiri tidak tatru perihalnya dalam hal itu.
Sementara penafian penentangan merupakan tekadnya dalam hal itu.
Pendapat ini disanggah, bahwa kesabaran dan penafian penentangan

adalah satu kesafuan yang merupakan tekadnya dalam hal itu, dan

untuk kedua hal ini, dia tidak tahu bagaimana realitanya nanti.

yang

untuk
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u6&,#fidi3i9gJ| (Dia berkata, "Jilru kamu

mengihttiht, mako janganlah kamu menanyakan kepadafu telang

sesuatu apa pun) yang engkau saksikan dari perbuatanku yang

menyelishi zhahimya syariat yang telatr diajarkan Allah kepadamu.

$>+-i e,Ai3- 1sa*pai aht sendiri menerangkannya kepadarnu).

Maksudnya, sampai aku sendiri yang lebih dulu menerangkan

alasannya kepadhmu.

Kalimat-kalimat yang diawali dengan J6 merupakan kalimat-
kalimat pennulaan, karena merupakan jawaban-jawaban dari
pertanyaan-pertanyaan, yang masing-masing merupakan jawaban dari
pertanyaan yang disebutkan sebelumnya.

Ad-Daraquthni dalam At lfrad dan Ibnu Asakir meriwayatkan
dari jalur Muqatil bin Sulaiman, dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas,
dia berkata, *Khidhr adalah anak Adam dari keturunaffryq beliau
ditangguhkan ajalnya hingga mendustakan dajjal."

Al Bul&ari dan lainnya meriwayatkan dari Abu Huairatr, dari
Nabi sA\rr, beliau bersabda" $$ ,iw r:ri * * Lfr|.|,djt',p 6I)
it:*:al *'U W'ugt 

*Sesungguhrrya beliau disebut Khidhr lcarena

beliau duduk di atas tanah putih, lalu tiba-tiba area di belakangnya
b erub ah menj adi hij at'reg

Riwayat tersebut dikeluarkan juga oleh Ibnu Asakir, dari Ibnu
Abbas.

Sa'id bin Manshur, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan

Ibnu Asakir meriwayatkan dari Mujahid, batrwa betiau disebut Khidhr
karena ketika beliau shalat, tiba-tiba menghijaulatr sekelilingnya.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu 7aid., mengenai

firman-Nya, ,i;^!r{,.J'&1iF-A1 @m fidak atran berhenti

[berjalanJ sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan)?_. dia

re shahih.
IIR. Al Bulfiari Q402), dari hadib Abu Hurairah RA.
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berkat4 "(Maksudnya adalah) :€11 *L (hingga aku mencapai;

sebelum sampai)."

Abdurraz.zarq"t Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan daxi Qatadah, mengenai firman-Nya, ,;A'6
Qtertemuan dua buah lautan), dia berkata, "Laut Persia dan Romawi,

keduanya di arah Timur dan Barat."

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan seperti itu dari Ar-Rabi bin

Anas.

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ka'b,

dia berkata," i;;i'{-d, Qtertemuan dua buah lautan) Afrika."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'b, dia

berkata, "(Laut) Thanj ah."

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Mujatrid, mengenai firman-Nya, $:'rt 5311at'au

aht akan berjalan sampai bertahun-tahun), dra berkata, "(Maksudnya

adalah) hduh puluh musim."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya, dia

berkata, "(Maksudnya adalah) t!'r (selamanya)."

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, mengenai firman-Nya,l:t;C;
(merelra lalai akan ikawrya), dia berkata, "Maksudnya adalah ikan

yang telah digarami dan dibelah perutnya."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya, mengenai firman-

Nvu, .(i./$AK*'iit Qatu itran ity melompat mengambil ialannya
lre laut itu), dia berkata, "(Maksudnya adalah mengambil) jalannya

yang kering ke laut, seolah-olah diaberada di atas batu."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadatr, mengenai

firman-Nya, u2lJigr1f,o$tlis:$ Qalu treduanya lcembali, mengihtti

jejak mereka slmula), dia berkata, "(Maksudnya adalah) kembali

menelusuri jejak yang telatr mereka lewati sebelumnya."
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Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nyq (-+q'Gt'ri$t; 6,ang telah Kami berikan kcpadanya

rahmat dari sisi Kami), dia berkata, "(Maksudnya adalah) Kami
berikan kepadanya petunjuk dan kenabian."

Perlu diketahui, banyak hadits yang menyebutkan tentang

kisah Khidhr dan Musa yang disebutkan dalam Al Qur'an ini. Riwayat
yang paling lengkap adalah riwayat dari Ibnu Abbas, hanya saja

lafazlnya bermacam-macam, dan semuanya diriwayatkan dari jalw
Sa'id bin Jubair, darinya (dari Ibnu Abbas). Sebagiannya terdapat

dalam Ash-Shafuifuain dan lainnya" sedangkan sebagiannya lagi
terdapat pada salah satu Ash-Shafuilaain, dan sebagiannya lagi terdapat

dib;ar Ash-Shahibain.

Telah diriwayatkan juga dari jalur Al Aufi, darinya (dari Ibnu

Abbas), sebagaimana dikpluarkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim.

Diriwayatkair juga dari jalur Harun bin Antarah, dari ayahnya,

darinya, yang dikeluarkan oleh Jbnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi
Hatim, Al Khathib, dan Ibnu Asakir.

Kami akan mengemukakan riwayat terlengkap yang ada dalam
Ash-Shabibain, sehingga tidak lagi memerlukan yang lainnya. Yaitu:
Sa'id bin Jubair bertutur: Aku katakan kepada Ibnu Abbas,

"Sesungguhnya Nauf Al Bikali menyatakan bahwa Musa sahabat

Khidh bukanlatr Musa nabinya bani Isra'il". Ibnu Abbas berkata,

"Musuh Allah itu telah berdusta. IItiay bin Ka'b menceritakan kepa{a
kami, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ?g ,i'i'Ot
;.t;j' \;- d\t *vttt l-dt ,$t Jui $tl u,$t'6t ,H ,y,?t d. A eLb
,:q') r-,ei J,6 :q &t'l u-A, & t& d_'ot ,#tiiti ;rt6 ,g
"J';4i o..Jt'c,u6 6i&i ,ft Ari;+{t tii',rt;; tlb ,i,6 V J.t;:$
sit ti ,* .pi n'{ri66 A-',;i,u.itr',fui'j ,& A'^tirj'€i'ir.lt
* y.'4 {;" ,#,.; s.ilt ,a:}brl ,6q.W;;, uci i#,',b 

,lb jbi ,,6t zf-r pi, cp ?u' at;li .tr, -ill ,)'i* i;,i,6 ,p1r
;;,,tQt$i VU ti;.,aart,p Fu;6:;,i of +A t'yi';;,t rlii .Ori.tr
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,i '^; fia sy:,b q! u wa *1 ,'ra. r?i ,5,6 #sr o, o'g $1 (suatu

ketila Musa berdiri menyampaikan khutbah di hadapan bani Isra'il.

Beliau lalu ditanya, 'Siapa manusia yang paling berilmu?' Beliau

menjawab, 'Aht'. Allah lalu mencelanya, karena beliau tidak

mengembalikan ilmu kepada-Nya [yakni tidak mengatakan, 'Allahu

a'lam' lAllah yang Ma]ra Mengeta]ruil). Allah lalu mewalryulwn

kepadanya, 'sesungguhnya Afu tnempunyai seorang hamba di

pertemuan duq buah laut, dia lebih berilmu daripada kamu'. Musa

berlrata, 'Wahai Tuhanht, bagaimana aht ddpat bertemu

dengannya?' Allah menja'nob, 'Engkau bana seekor ikan latu engkau

tempatlcan di dalam keranjang. Ketika engkau kehilangan iknn itu,

maka di.sana dia'. Musa pun membawa ikan lalu Jnenempatkanrrya di

dalam lreranjang. Kemudian Musa beranglcat, dan bersamanya

seorang muridnya, Yurya bin Nun. Hingga l@tilu lceduanya sampai

pada sebuah batu besar, kcduanya Wn merebahlcan kepala lalu

merelca tidur. Saat itulah iksn tersebut bergerak di dalam keraniang,

lalu lreluar darinya, kemudian melompot masuk ke laut. Allah lblu

menahan ilan itu dari aliran air laut seh.ingga ieialmya tampak

seperti di atas lenghtngon batu. Ketika teriaga, muridnya itu lupa

memberitahu Musa perihal ikan tersebut, maka keduanya bertolak

lagi menempuh sisa hari dan malam mereka. HWga keesokan

harinyo, Musa berkata kepada muridnya, 'Bavta lcemari makanan'

kita; sesungguhrrya kita telah merasa letih karena perjalanan kita

iryi'')

Beliaumengatakan, it gilri,r3ir $'tE &',r:.aIt r;"i'"*iit
ll #. :;f J3'oir'c*-, j$ag,A Au*t\y'>:!J,'06'i Jut'.yht
,Lb: F e V tafuq'o:i\l L(t ri.ll.tr (iusa beiu* merasa tetth keittw

telah melewati tempat yaryg diperintahkan Allah. Muridnya lalu

berlwta lrepadarrya, 'Tahulcah englau balwa tatkala kita mencari

tempat berlindung di'batu tadi, aht lupa (menceritakan tentang) ikan

itu dan tidak ada yang melupafan aht untuk menceritakannya lcecuali
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syetan. Ilran itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh

seknli'.).

Beliau mengatakan, i-ji .LAb itfu:, ,;'13 ,t;; 9jisl.'o(it
, 'e:i r-;9rdr olo ti"t-frti o-* & vw; ,A;, Qkan itu menempuh

jalannya, sbmentara Musa dan muridnya keheranan. Lalu Musa

berlrata, 'hulah [tempatJ yang Hta cari'. Keduanya pun keribali,

mengikuti j ej ak mer eka s emul a).

-Suffan 
berkata, 'Ada yang menyatakan batrwa pada batu

besar itu terdapat mata air kehidupan, ymg tidak ada sesuatu pun yang

telah mati yang mengenainya kecuali akan hidup kembali. Ikan itu

telah dimakan sebagiannya, namun ketika terkena percikan air itu,

ikan itu hidup kembali'.-

Beliau lalu mengatakan, $iftt jt$, ;, t;g)ul l&-u+i'
u( :jd rfl'llJr '*")L. $2 ,'rar;i.iti ,&i ,5b'er ,Jr4 j;.ikt ti,6

erlt ,j6 .(6ilab'tb dM.wt ,# :Ja ssa;vt d. ,;"i ,,s,6 .&i
'*ti,,qtrj.;.t *'I'*.V i; *.;.tii'0,-i?.d'# tli tltb lrr "e 

'o1a:to* ,Ai J'uii ."tbt f itr a(# .tr' nr* 'U e ,{"
'4'+'.c*t &,.e_V n)lLslrt ea$ 7f ,rrttt.ti ,Sui .t;1_:t:.*il
,' 

'irt;-'ot'6tJst 
ry w'-# ili ,y6 'b 

gt;;;;- hu,6 
-.rfs

'e+'ri'r,eA2\r.W-,'J ryi.'d q)'# .)i *;iM ,p1r ttint,-i\on 
)i *,yf,y i'i ,al ri i6i ;?;irii F4tt 4it.g ei

d,'#'J irtj U!'lt, J'6 :jt i?'d*'6.,@('o ;a, 6e'#
lp-q;l'u ,pt l:tq u"rA,V,l t :J,6 yk '(Matrn 

kedianya

pun lrembali menempuh jalan yang telah dilaluinya hingga sampai

lrepada batu besar tersebut. Ternyata di sana ada seorang lelaki

mengenalran jubah, malca Musa memberi salam kepadanya. Khidhr
lalu berlrata, 'Adakah salam di negerimu?' Musa berkata, 'Aht

Musa'. I{hidhr berkata, 'Musa bani Isra'il?' Musa berkata, 'Bhnar.

Aht datang kepadamu supaya lwmu mengajarlwn kepadafu ilmu yang

benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarlcan kepadamu'. Khidhr
berlrata, 'Sesungguhnya kamu sekali-lcali tidak akan sanggup sabar
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bersamaht. Hai Musa, sesungguhrrya aht mengetahui ilmu dari ilmu

Altah yang tetah diajarkan Atlah Eepadafu yang tidak kamu ketahui,

dan lcamu mengetahui ilmu dari ilmu Attah yang telah diajarkan Allah
lrepadamu yang tidak aht lcetahui'. Musa pun berkata, 'Insya Allah
lramu alran mendapati sebagai orang yang sabar, dan aht tidak akan

menentangmu dalam urusan apa pun'. Khidhr berkata, 'Jika kamu

mengihttiht maka janganlah kamu menarryakan kepadalru tetang

sesuatu apa pun, sampai aht sendiri menerangkannya kepadamu'.

Keduanya lalu berjalan di tepi laut,'kemudian sebuah perahu lewat

dan merela berbicara kepada para awalotya agar memba,wa merelca.

Ternyata mereka mengenal Khidhr, sehingga merela rnembawanya

tanpa onglros. Setelah keduanya menaiki perahu, Musa tidak sempat

bertindak kccuai Khidhr telah melepas salah satu kayu perahu di
bagian depan Musa pun berknta kepadanya, 'Orang-orang itu telah

membavta kita tanpa ongkos, ldlu engalw naik ke perahu mereka,

namun englrau justru sengaja melubangbrya, yang akibatnya lwmu

menenggelamkan penumpangnya. Sesungguhnya kamit telah berbuat

lrcsalahan besar'. I{hidhr berlcata, 'Bukankah alat telah berkata,

"Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan

aku".' Musa berkata, 'Janganlah karnu menghuhtm aht korena

lrclupaanht dan janganlah kamu membebani aht dengan suatu

lrc sulitan dal am urus anht' .)

Rasulullah SAW mengatakan, 66r Ai'uj;lr ir;ri 1(Yang
pertama itu adalah kelupaan dari Musa).

ser,aptltrla beliau melsatakln , l:l)st 1i *'*:iy;9i.ti',.fi ri .1i; rr .i' nrr u'&i ctq i ,'reAr'niui ,?i -ilt J'ir
L-ti Ei ,l*:"si'n LX j .!it th i,r ri4itt ) rb et ,s$t'rit:"t:t
e*.'r";\'raa t t6 ,ptd/r,'{ i*- 6,t ry;rtt i.f \J-. ,:r' r* g;t;-.
.rr3 t*, t;.'ra ,,,k *-y;') *1'dif 1?i'iiui' .'ititt 99 tairt
(* ,#'*t-s i'"I|OS Jif ilf 'i6 (Kemudian datangtah seetrar

burung, lalu hinggap di ujung perahu, lcemudian mernatuk di air laul
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dengan selrali patukan, mala Khidhr pun berlmta, 'Ilmuku dan

ilmumu dibandinglcan dengan ilmu Allah tidak lebih dari air yang

dihtrangi oleh burung yang hinggap di ujung perahu itu dari laut ini'.

Kemudimt lceduarrya keluar dari perahu itu. Tatkala keduanya

berjalan di tepi laut, tiba-tiba Khidhr melihat seorang anok yang

tengah bermain dengan anak-anak lainnya, lalu Khidhr mewrik
kepala anak terbebut dengan tangannya, lalu memelintirnya dengan

tangannya sehingga membunuhnya, maka Musa berkata kcpadanya,

'Mengapa lrnmu btunuh jiwa yang bersih bukan karlena dia membunuh

orang lain? Sesungguhnya kamu telah rnelahiran suatu hal yang

munglrar'. Khidhr berkata, 'Bulankah sudah htkatakan kepadamu,

bahwa lramu tidak alcan dapat sabar bersamalat'.)

Lalu dia 
-Suffan 

bin Uyainatr,'salah seorang perawi hadits

ini- mengatakan, 'Ini lebih berat dari yang pertama'.

6ii,rri .r!i J3i 'ucri,;.ti ,*utyi aa.;&'*'u:rlrt" Lt 'jri'&-ot !'-rititg *l'G.i, t^;A-it',$ qtLl6i,;Li f-j'*t Et 6i u-
(Musa berlcata, 'Jika aht bertanya lcepadamu tentang sesuatu sesudah

flraliJ ini, malm janganlah lcarnu membolehkan aht merryertaimu,

sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan udzur lcepadaht'.

Keduarrya pun berjalan; hingga tatkala lceduanya sampai kepada

penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kcpada penduduk negeri

itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian

lreduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir
roboh).

-Dia (perawi) berkata, "(Maksudnya adalah) telah

condong."-

li t:*i;-iri p$f ?:i ,aiiui .'n6b $k eg VA Sui

ilr,'.- .J,-rb 
'o*t" W:t ,i4 gt'l,. tii :J,6 .t?t pc ol;,#t lr,+'j ,$ji}.,1i

i:*' *'*-t io',y-:V u.s -15 jt; ,:;. ,tb W (Latu Khidhr
mengisyaratkan dengan tangawtya begini, sehingga menegakkan.
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Musa lalu berkata, 'Mereka adalah kaum yang Hra mendatangirrya

namun mereka tidak mau rnenerima kita dan enggan meniamu kita.

Jika tramu mau, nisccya lwmu mengambil upah untuk itu'. Khidhr

berlrata, 'Inilah perpisahan antara alat dengan kamu; aht akan

memberitahukan kepadamu tuiuan perbuatan-perbuatan yang kamu

tidak dapat sabai terhadaprryai -hingga 
firman-Nya- 'Demikian

itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar

terhadaprrya').

Rasulullah SAW lalu bersabda, ''A-r;r'k'ttg ,;ii';tl lfry1

+#l'=rt4b}l lxtto ingin Musa bersabar sehingga Attah

menieritakan kcpada Hta tentang berita mereka)."rea

Sa'id bin Jubair berkata, o'Ibnu Abbas membacanya '6i1l'o(.i
tgb Fk W ,y'JilUW, (norero di hadapan mereka ada seorang

raja yang rnerampas tiap-tiap bahtera yang' basus). Dia juga

membacanya ,*'1,il5't:rtr5q€ ot<ii>ttir r;f1 (dan adapun anak itu

adalah kafir,'semehtara kcdua orang tuanya adatah orang'orang

beriman)."

Riwayat-riwayat lain yang dikemukakan Sa'id bin Jubair dari

Ibnu Abbas, dari Ubay bin Kalb, semakna dengan makna ini,

walaupun sebagian lafaztrnya berbeda. Jadi, tidak perlu diperpaqiang

pemaparannya di sini. Demikian juga riwayat-riwayat selain riwayat

Sa'id darinya.

3fi 6A itA$A i6:r;{}*-$i o.rs, tiyty 6fr,

{ J6 @ t* 6F i cf4fi ii rc@ f:rei (L.

6$L'tr6Ltr;6 @ g:a 6j ;r,*3 {; -i; q a;vuj,

t% Muttafaq'alaih.
IIR. Al Bukfiari (3401) dan Muslim (4/185) dari hadits Ibnu Abbas RA.
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K t*" (+'i $,h-4 t!-,{, {riir Jv I*i, 6n

;",;fiu",+si @ r;; {;'C;'3 l,!iy,i ifi 5ii6 g

ij-it + q|riJ,' ij ;6 n 6f,:',1i;1 i''-ff ;( {,t; i{1

3$i6J6 @ C3 $; Li$ ery tr U kCsJ:;-S

ibli6@ l;;*t;9,3 iY *ru,qUW
W i:U't'(s riJ'6 LJ6 #esirs- i.\*$Jg:i

fi Tr;fi E:*.f ',tj'o3'iAi e?r $b,$itrLl.
zi4'4 W t43 vJ$. 66$t @ H $L Yil*i-

a6 {#o $4 i6tA.(,K 3rn 6s (,) t.f,7.
4c.tlU

G.jfi\ -tfr- 6 dJ tfr W 6illg ci3 K,;fr
c tll a:,'"j'e,:,3:3 63 w ;'z;; t5ifi#j

fitr;6$;3 i

,$

"Maka berjalonlah keduanya, hingga tatkala keduanya menaiki

perahu lalu Khidihr melubanginya, Musa bterkata, 'Mengapa kamu

melubangi perahu itu yang akibatnya kamu menenggelamkrtn

pen amp angnyo? S es ungg uhnya kamu telah berb uat kes alahan'fiang

besar'. Dia (Khidhr) berkata,'Bukankah aku telah berkata,

-6$yg-6L;6
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ttSesungguhnya kamu sekali-kalitidak aksn sabar bersama dengan

aku".' Musa berkatar'langanlah kamu menghukum aku karena.

kelupaanku dan janganlah kamu membebani aku {engan sesuatu

kesulitan dalam urusanhu'. Maka berjalanlah keduanya; hingga

tatkala keduanya berjumpa dengan seotang anah, maka Khidihr
membunuhnya. Musa berkata, 'Mengapa kamu bunuh iiwa ynng

bersih, bukan kqrena dia rnembunuh orang lain? Sesungguhnya

kamu telah melakukan suatuyang mangkar'. Khidhr berkata,

'Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya

kamu tidak ahan dapat sabar bersamaku'. Musa berkata, 'fiha aku

bertanya kepadamu tentong sesuatu sesudah (kal| ini, maka
j anganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu, s es ungguhnya

kamu sudah cukup memberikan udzur kepadaku'.'Maka keduanya

berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu

negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi

penduduh negeri itu tidats mau menjamu mereha, kemudian

heduanya mcndapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang

hampir roboh, maha Khidhr menegakkan dinding itu Musa

berkata, 'fikalau kamu mau, niscaya kainu mengambil upah untuk

itu'. Khidihr berkata, 'Inilah perpisahan antara aku dengan kamu;

Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perb uatan-perbuatan

yang kamu tidak dapat sabor terhadapnya Adapun bahtera itu
kepunyaan orangorang miskin yang bekerja di laut, dan aku

bertujuan merusakkan bahtero itu, karena di hadapan mereka ada

seorang rajayang metampas tiap-tiap bahter* Dan adapun anak

itu maka kedua orang tuanya adalah orang-orailg mukmin, dan

kami khawatir bahwa dia ahan mendorong kedua orang tuanya itu
kepada kesesatan dan kekaJiran Dan kami menghendaki, supaya

Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih

baik kesuciannya dari anak itu dan te.bih dalam kasih sayangnya

(kepada ibu bapaknya). Adapun dinding rwnah itu adalah

kepunyaan dua orang anakyatim di kota itu, dan di bawahnya ada
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harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah

seorang yang shalih, maka Tuhanmu menghendaki agar supuya

mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan

simpanan itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu; dan bukanlah aku

melakukannya itu menurut kemauanku sendirl Demikian itu
adalah tuj uan p erb aatan-p erb uatan y ang kamu tidak dap at s abar

terhadapnya'." (Qs. Al Kahfi [18]: 71-82)

Firman-Ny q (itltT' (matra berjalanlah kcduanya) maksudnya

adalatr, Musa dan Khidhr berjalan di tepi laut untuk mencari peratru.

Lalu sebuah perahu lewat, maka mereka berbicara kepada para

penumpangnya agar mau membawa mereka.

6; irSi Af.$$L&- (hingga tatkala keduanya menaiki

perahu lalu Khidihr melubanginya). Suatu pendapat menyebutkan

bahwa Khidhr menanggalkan salatr sattr papannya. Pendapat lain

rienyebutkan batrwa Khidhr menanggalkan dua papan yang

mendekati air. Pendapat lain menyebutkan bahwa Khidhr melubangi

perahu itu agar tampak jelek, namun tidak sampai menenggelamkan

para penumpangnya.

iv lbertatal Musa, 9t# g< 311 qifr it$q'i$ (mengapa

lramu melubangi perahu itu yang akibatnya kamu menenggelamkan

penumpangnya? Sesungguhnya kamu telah berbuat kesalahan yang

besar). Maksudnya, sungguh engkau telah melakukan perkara besar.

Dikatakan j\i Vl bila perkara itu besar.

Abu Ubaidah berkata, "Maksudnya adalah kesalatran yang

besar." Dia ptur bersenandung,

Vtf,Lirl; ^bt,
tk ;.,iry\i'Alj

"Teman-teman itu telah mendapati dariht lcemungkaran,

yaitu tcc saiahan yang s angat be s ar."
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Al Qutaibi berkata, "Maksudnya adalah perkara yang

menakjubkan (aneh)."

Al Akhfasy berkata, "Dikatakan 'j\ - e;t .-+l apabila

perkaranya keras (kasar). Bentuk ism-nyaadalah ?)t."
Hamzah dan Al Kisa'i membacanya tl]dlf'Ol]..(yang akibatrya

penumpangnya tenggelam), dengan hunrf yaa' berfathah, sementaxa

lafazh rala( marfu' adalah kardna sebagu fa'il.
Ulama lain membacartya dengan huruf taa' berdhammah,

sementara latazir- tii* manshub karcnasebagai maful.

36 (dia berkata), vakni Khidhr, WC'#J61ir171
(bulranlrah aht telah berlcata, "sesungguhnya katnu sel@li-l(oli tidak

almn sabar bersama dengan aht.u). Dia mengingatkan perkataan yang

lalu, (4i|;{#i4 (sesungguhnya kamu selcali-lcali tidak akan

sabar bersqma dengan aht).

J6 (bertrata) Musa kepadanya, J-*;(1,A;q1i'{ Qanganlah
kamu menghuhtm'aht karena kelupaanht). Kemungkinan ti di sini

sebagai ntashdar, yakni q+.g/J-fli | (anganlah- engkau

menghukum aku karena tetuiaantcril , utuu maushul,yakni j:sr! I
4 r5lt (anganlah engkau menghu}um aku karena apa yang aktr

lupakan), yaitu perkataan Khidhr, frUaa)A6r-,*er#;(,
(malra janganlah kamu menanyalcan kepadah4 tetang sesuatu apa

pun, sampai aht sendiri menerangkannya kcpadamu).

Jadi, lupanya itu bisa karena hakikatnya, yakni dengan

perikiraan bahwa Musa lupa akan hal itu. Atau berrrakna

meninggalkan, dengan perkiraan bahwa Yrrtu tidak lupa perkataan

Khidhr akan tetapi dia meninggalkannya (tidak memenuhinya).

Y*ajtUati;j{; (dan ianganlah lwmu membebani aht
dengan sesuatu kesulitan dalam urusanht). Abu Zatd berkata,

"Dikatakan t:r:,L.&if fu*" menyulitkannya) jika aku membebankan

sebuah kesulitan padanya. Maknanya yaitu; perlalnrkanlah aku dengan
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kemudatran, dan bukan dengan kesulitan." Ini dibaca juga tj.-l*,
dengan $nfathah.

l{t itifrji$Lt?u/i1;li (maka berjalanlah keduanya; hingga

tatlrala lceduanya berjurnpa dengan seorong analc,' maka Khidihr
membunuhnya). Lafazh i>t-Iir bisa berarti pemuda yang telah baligh

dan bisa juga berarti anak kecil.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa anak itu sedang bermain-

main dengan anak-anak lainnya, lalu Khidhr memelintir kepalanya.

JG qoertratal Musa, ,# ,4|6)Cn iii!\(mengapa kamu bunuh
jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain?). Nafi,
Ibnu Katsir, Abu Amr, Abu ,Ja'far dan Uais membacanya dengan alif
setelalr futruf zady daitakhirtfpada huruf yaa' sebagai ismfa'il.

Ulama lain membacanya tanpa huruf altf.'z$tll artinya yang

terbebas dari dosa.

Abu Amr berkata, *Lltlt artinya yang belum berdosa,

sedangkan 'eS! art'nyaberdosq namutx kemudian bertobat."

Al Kisa'i berkata, "Lgtltdan i$r adalah dua macam logat
(dialek atau aksen)."

Al Farra berkata, *Lgtlt aani$1t sarna seperti i; ,,uir dan
iL;Jrr.-

Makna ,*fr {.-" (bukan karena dia membunuh orang lain)
adalah, bukan karena membunuh jiwa lain sehingga layak dibunuh,

sebagai qishash (hukuman balasan).

f-3f+rib:ri @esungguhrrya kannu telah melakukan suatu

yang mungkar) matcsudnya adalah hal mungkar yang mengerikan,

yang tidak dikenal dalam syariat.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa maknanya adalatr, Musa
mengingkarinya karena kematian itu tidak mungkin diperbaiki, beda

dengan menanggalkan papan perahu, bisa diperbaiki dengan

dikembalikannya papan yang ditanggalkan.
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Pendapat lain menyebutkan bahwa'r3lr lebih ringan daripada

}-i)i, karena membunuh satu orang lebih ringan daripada

menenggelamkan selunrh penumpang peratru."

Pendapat lain menyebutkan bahwa Musa menolak

pembnnuhan yang bukan karena membunuh orang lain, dan dia tidak

menakwilkan bahwa Khidhr mempunyai alasan lain yang

menghalalkan pembunuhan itu.

i6 (bertwta) Khidhr, (;; 6;'8 i ;i1,fi ,fiil (butrankah

sudah latkatakan kepadamu, balwa sesungguhnya kamu tidak akan

dapot sabar bersamaht). Di sini ada tambahan lafazh ,i (kepadamu)

karena sebab tegurannya lebih banyak dan alasannya lebih kuat.

Pendapat lain menyebutkan batrwa tambatran lafazh ;iI
(kepadamu) di sini sebagai penegasan, seperti ungkapan kepada orang

yang Andategur, $+tl\ il.s'lrJl tt-j 1a*u katakan kepadamu, dan

engkaulah yang kumaksud).

J6 (berkota) Musa, i,r'r:2$;r&JffU aL gika atu bertanya

lrepadamu tentang sesuatu sesudah tkal] ini), yakai setelah kali ini,
atau setelah jiwa yang dibunuh irn, d"ii'iii (matra janganlah kamu

memperbolehkan aht menyertaimu), yakni janganlah engkau

menjadikanku penyertamu. Musa memintanya untuk melarang dirinya

menyertainya, kendati dia sangat berambisi untuk belajar darinya

karena sudah cukup udzurnya. Oleh karena itu, dia mengatakan, ;A'i
ii6n (sesungguhnya kamu sudah culatp memberilwn udzur

trcpadah). Maksudnya, sesungguhnya engkau sudah cukup

memaafkan ketika aku menyelisihimu hingga tiga kali. Ini ungkapan

orang yang sangat menyesal, yang memaksanya unfuk mengakui

kesalahan dan menempuh jatan tengah.

Al A'raj membacanya u#,J,A, dengan fathah padahuruf raa'

dan baa' sefia tasydid pada hurtrf nuun.
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Jumhur membacanya r;{3. Semeqtara Ya'qub membacanya

,#, dengan dhammahpada huruf taa' danlcasrah pada huruf raa'.

Qira'ah ini diriwayatkan juga oleh Satrl dari Abu Amr.

Al Kisa'i berkata, o'Maknanya yaitu, janganlah engkau

membiarkanku menyettaimu. "
Selanjutnya jumhur membacanya j4 a.ng* dhammah pada

fuxuf daal

Nafi dan Ashim membacanya dengan talhJif pada huruf nuun,

sedangkan yang lain membacanya dengan tasydid.

Abu Bakar dari Ashim membacanya.l,q dengan dhammah

pada hnruf daal dan suhtn pada hwff daal.

Ibnu Mujahid berkata, "Ini keliru.')

Abu Ali berkata, *Kekeliruan ini kemungkinannya dari seri

periwayatannyq adapur berdasarkan kiasan bahasa Arab ini benar."

Selar{utrya" jurnhur membacanya $S, dengan suhm pada

hrxaf dzaal. Sementara Isa bin Umar menyarnarkan ht;r:t:f, dzaal.

Ad-Dani menuttrkan, "LJbay meriwayatkan dari Nabi SAW

dengan lrasrah pada huruf raa' dan yaa' setelahnya dalam bentuk

idhafah j.ijr tepada dirinya [yalari: ..e.lb]."
.r' . ...*.1 -,i3fi16$y1ytittfi (maka kcduanya berjalan; hingga tatkala

lreduarrya sarnpai kepada penduduk suatu negeri). Suatu pendapat

menyebutkan bahwa negeri itu adalah Ailah. Pendapat lain

menyebutkan Anthafiyah. Pendapat lain menyebutkan bahwa itu
adalatr salah satu negeri Azerbaijan. Ada juga yang mengatakan

bahwa itu adalatr salatr satu negeri Romawi.

tii*'(Jf;i (merelw minta dijamu kepada penduduk negeri

irz). Kalimat ini berada pada posisi jarr karena merupakan sifat ilt.
Redaksi zhahir diposisikan pada posisi samar untuk menambatr

penegasan, atau karena tidak disukai berpadunya &n dhamir pada
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kalimat ini karena memberatkarq atau untuk menambah celaan

terhadap penduduk negeri ini dengan menunjukkan mereka.

(V";;-;15$ 
Qetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu

merekn) maksudnya adalah enggan menjarnu mereka, padahal itu
merupakan hak yang wajib mereka penuhi karena bertamunya kedua

orang itu. Orang yang berdalih dengan ayat ini untuk membolehkan

meminta-minta dan menghalalkan mengemis berarti telah benar-benar

keliru, diantaranya adalatr perkataan sebagian 'sashawan yang

meminta kepada manusia,

';Arj * ;;i)'"t|!lL qilSt Gt; oi$'oy,

"Jika kamu ditolak (tidak dijamu), maka penolakan itu tidak
mengurangi hak dirimu, lcorena dulu pun Musa dan Khidhr pernah

ditolak;'

Telah ditetapkan dalam As-Sunnah tentang haramnya

meminta-minta, sehingga tidak mungkin membantatrnya, karena itu
merupakan hadits-hadits shahih yang jumlahnya pun banyak.

Ql'# Qremudian kcduanya mendapatkan dalam negeri itu),

yakni di negeri tersebu! .t;-6:y;6u3(/lindW rumah yang hampir

roboh). Penyandaran 6Sri} brakni d*i '+A kepada dinding adalatr

benhrk penyandaran kiasan.

Az-Zajjaj berkata" "Dinding tidak benar-benar mempunyai

keinginan atau kehendak [6'rlJ]ll, hanya saja kondisinya tampak

hampir roboh, seperti yang ditampakkan oleh orang y{S mgmpuryai

keinginan dan maksud, karena itulah disifati dengan aSli)l [hendak
atau inginl. Contohnya ungkapan Ar-Ra'i berikut ini:

l'r7" o\rf $ dtilt ,* tiil,Jtl y'-;ti ,.* G
' D al am ke ingin'anny a, kau t e I ah *, *0, t ot kep e nt: in g anny a,

lalrsana belahon kapak saat mata kapalmya telah

menghujam'."
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. Mak,na rpt -a$1i 
1yut"i d*i ,:rbladalatr jatuh dengan cepat.

Dikatakan 'lotUr'r;at]apabila dinding itu roboh. Dikatakan iAt|rtt
apabila burung itu jatuh dari terbangnya lalu menimpa sesuatu.

Makna ;ti6iYt addlah if.it (menegakkannya), karena dia

mendapati dinding itu miring, lalu dia mengembalikannta ke posisi

semula.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa Khidhr. merobohkarurya

terlebih dahulu, kemudian membangrurnya kembali.

Pendapat lain menyebutkan batrwa Khidhr menegakkannya

dengan tiang penyangga

Dalam hadits shahih disebutkan bahwa Khidtr mengusapnya

dengan tangannya.

JG pernatal Musa, G\r$;Af$eLrJ lii*atau kamu mau,

niscaya kamu mengatnbil upah untuk ffz), yakni untuk penegakkan

dan perbaikan itu. kri sebagai saran dari Musa unhrk Ktridhr agar

mengambil upah.

Al Farra berkata, 'Maknanya adalalL jika engkau mau, engkau

dapat saja tidak menega}Jcannya hingga mereka menerima kita, maka

itulah upahnya."

Abu Amr, Ya'qub, Ibnu Katsir, Ibnu Muhaishin, Al Yazidi,
dan Al Hasan membacanya '€t:Jd. Dikatakan ti:-ts - Jr;i-it i'iel
seperti leiy. ldapun yang lain, membacanya L3fi.

:)G (bertrata) Khidhr, 6r*39;tS (inittih perpisahan

ant ar a aht de n gan kamu). Di-i dhafah-kannya j$kepada z harf adalah

bentuk perluasan, yakni perkataan dan pengingkaranmu ini terhadap

ditinggalkannya upah merupakan titik perpisahan antara mereka.

Az-Zajjaj berkata, "Maknanya yaitu, inilah perpisahan di
attarakita."

Maksudny4 inilah perpisahan hubr:ngan kita.

Pengulangan lafah.r; sebagai penegas.
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Setelah Khidhr mengatakan ini kepada Musa, dia mulai

menerangkan alasan perbuatan-perbuatannya yang diingkari oleh

Musa, 9.*# €J iC 4rty,,;t$Y @tu akan rnemberitahukan

kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar

terhadapnya). ,!9tifr adalatr kembalinya sesuatu kepada asalnya.

Khidhr pun memulai penjelasannya kepada Musa, iepiet
(adapun bahtera itu), yahiyang aku lubangi. 'xS4-AK (kepwryaan

orang-orang miskin), yakni orang-oftulg lemah yang tidak mampu

mencegah orang yang hendak menzhalimi mereka. #, Cl,l:X- (yang

belcerja di laut), sementara mereka tidak mempunyai harta lain selain

bahtera itu. Mereka menyewakannya kepada orang-orang yang

menumpang di laut dengan menganrbil upah.

Dengan ayat ini, Asy-Syaf i berdalih bahwa orang fakir lebih

buruk keadaannya daripada orang miskin.

6';\L'jE (dan aht bertujuan merusakkan bahtera irz), yakni

menjadikannya bernoda dengan cara menanggalkan sesuafu darinya.

W i:Uegt Qarena dihadapan mereka ada seorang raia). Para

mufassir berkata "Maksudnya adalah'&6t (di hadapan mereka)." r'ry
bermakna ?t-il. Pembahasan tentang ini telah dipaparkan pada

penafsiran ayat, Lb5r:l,.i!t -.i @an di hadopannya masih ada

adzab yang berat). (Qs. Ibraahiim [a]: l7).

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksudnya adalatr iiilia fA
belakang mereka), dan jalan pulang mereka melaluinya, sementara

mereka tidak mengetahui bahwa raja itu $b#itrL\-(merampas
tiapliap bahtera) yang bagus, yeg tidak ada cacatnya.

Ayat ini dibaca juga dengan tambahan tafazh zrJt*, dan ini
diriwayatkan dari Ubay dan Ibnu Abbas. Jama'atr membacanya

dengan tasydid pada huruf sfin [yakni i$t ',iil. Ada perbedaan

pendapat mengenai maknanyq dan suatu pendapat 
-menyebutkan

bahwa mereka adalah pdrapwaawak perahq dan $ '.;il artinya yang

mengendalikan peratru
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Qira'ah yang benar adalatr qira'ahjumhur, yutu takhfif (tanpa

tasydid).

Ilhitt @an adapun anak itu) maksudnya adalah, yang aku

bnnuh iat, S$$itfiit'<l Qnaka ke&ta orang tuanya adatah ?rang-
orang mulonin), namun anak itu sendiri tidak demikian. 6Tr;fi
(i'rX-(dan kami lchawatir balwa dia akan mendorong kedua orang

tuanya rfrr) kepada kekufuran.

Dikatakan {lln:s artirryai$, sedan el<m ,i^jf artinya iriif. para

mufassir bbrkata, "Maknanya adalatr, karni khawatir kecintaan

keduanya terhadapnya akan menyebabkan keduanya mengikuti

agamanya, padatral dia kafir."

Kata (iJ Qrcpada lesesatan) sebagai maful 6*i r-tri{', datt

t ;k qnfopa| di-'athf-kankepadanya. Suatu pendapat menyebutkan

batrwa maknanya adalatr, kami l*rawatir dia akan mendorong kedua

Pendapat lain menyebutkan bahwa bisa juga -6$irberasal dari

perkataan Allah, sehingga malrranya adalah, Kami benci seperti

kebencian orang yang mengkhawatirkan keburukan akibat perihalnya,

sehingga merubahnya. Pemaknaan ini sangat lemah, karena ini

perkataan Khidtr.

Sebagian ulama menganggap janggal alasan Khidhr

membunuh anak itu karena alasan ini.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa anak itu telatr baligh, dan

diatelatr berhak mendapatkan itu karena kelnrfirannya.

. Pendapat lain menyeiutkan bahwa anak itu merampok di
jalanan sehingga berhak dibunuh.

. Jadi, makna fi46&qr+i-6lr;fi adalatr, Khidhr

mengkhawatirkan kedua orang tuanya akan membelanya dan fanatik

terhadapnya, sehingga .menyebabkan keduanya jatuh ke dalam

kemaksiatan, dan'hal itu bisa menyebabkan kekufuran dan
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kemurtadan. Kesimpulannya, tidak ada kejanggalan dalam

pembunuhan yang dilakukan oleh Khidhr itu bila si anak tersebut

memang sudah baligh dan kafir, atau perarnpok di jalanan, karena ini
yang dituntut oleh syariat Islam. Kemungkinan juga Khidhr

syariat tersendiri dari sisi Allatr yang membolehkannya

melakukan itu.

Adapun bila si anak itu masih kecil, belum baligh, maka suatu

pendapat menyebuffan bahwa Khidhr mengetahui dari pemberitahuan

Allah kepadanya, bahwa bila anak itu besar akan mer{adi kafir, dan

kel<ufrrannya itu akan menyesatkan kedua orang tuanya dan

menyebabkan kekafiran kedua orang tuanya. Syariat Islarn menolak

ini, yakni membunutr orang yang belum berdosa dan belum berlaku

padanya tugas syariat hanya karena kekhawatiran terjadinya

kelcufiuan setelah balighnya. Ddap syariat Muhammad, ini tidak

halal dilakukan, akan tetapi ini dihalallon dalam syariat lainnya,

sehingga tidak ada kejanggalan
' Jtrmhur berpendapat bahwa Iftidhr adalah seorang nabi.

4{Lt43t:11ri6fl,,fi @an kami menghendaki, supoyct

Tuhan merelca mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih

baik dari anak in). Jumhur membacanya t{:t,:i, denganfathahpada

huruf Daa' dan tasydid padabn:rluf daal.

Ashim, Ibnu Amir, Abu Ja'far, dan Ya'qub membacanya

l:$i, dengan suhtn pada huruf bas' dar taklfif pafu, tntruf daat.

Maknanya adalatr, kami"menghendaki agar Allatr memberi ganti anak

ini untuk me.reka dengan anak yang lebih baik dutpadanya ',i$
(kesuciannya), yakni agama dan kssffiihannyq serta kesuciannya dari

dosa-dosa. l$;jt (dan lebih dalam kosih scyangnya [trepada ibu

bapalmya).

Ibnu Abbas, Hamzabo Al Kisa'i, Ibnu Katsir, dan Ibnu Amir
membacanya ti'l], dengan dhammahpada hunrf baa'.
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Ulama lainnya membacanya 6j, dengan sulan pada huruf

baa'.

Ytuu p-lr ua*un 'rEtj, (kasing sayang). Dikatakan ht iq:
,;,r!) - liei -, atif-nyauntuk ta'nits.

)t4tf,?t (adapun dinding rumah irz), yakni yang aku perbaiki

it". {-Se$1;#lA.i,K @a"tot kcpunyaan dua orang anak yatim

di kota itA, yaihr kota yang telah disebutkan sebelumnya. Ini

menunjukkan bolehnya menyebut kota unttrk negeri atau desa secara

batrasa.

f-{SKl*<r6 @* di bawahnya ada harta benda simpanan

bagi mereka berdua). Suatu pendapat menyebutkan bahwa itu berupa

harta yang banyak, sebagaimana tersirat dari kata K y^t kumpulan

harta.

Az-Zajjajberkata, "Yang dikenal dalam bahasan, !<h adalah

kata ttmggal. Jadi, malananya adatah 
lrartg 

yang dipendam. Jika tidak

berupa hart4 maka bisa dikatakan *'f (perbendaharaan ilmu) dan

#'f (perbendatraraan pemahamdnl."

Pendapat lain menyebutkan bahwa itu adalah lempengan emas.

Pendapat lain menyebutkan bahwa itu adalatr lembaran

bertulis.

WUlil';r(3 Geaan7 ayatutya adalah seoiang yang shalih)
sehingga keshalihannya itu berimplikasi kepada pemeliharaan kedua

anaknya itu dan harta mereka.

Pendapat lain menyebgtkan bahwa ayahnya itulah yang telah

memendam harta ifu.

Pendapat lain menyebutkan bahwa ihr adalatr ayah ketujuh

ftakek ketujuh) dari orang yang memendam hafia itu untuknya (untuk

ayatr kedua anak tersebut).

Pendapat lain menyebutkan bahwa itu adalah ayatr kesepuluh.
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It:;ft (maka Tuhanmu menghendaki) maksudnya adalah,

penguasamu dan pengurus urusanmu.Di-idhafah-kannya L. !r 1fumnl-
kepada dhamir Musa adalah bentuk penghormatan baginya. Tfr-J
ll:fr (agar supaya merelca sampai kepada lcedewasaanrrya), ya]rlrri

kesempurnaan pertumbuhan mereka. Ci:3fi# (dan

mengeluarkan simpanan itu) dari tempat yang ada dindingnya itu. Jika

dinding itu roboh, tentu harta simpanan itu keluar dari bawahnya.

S *:U @ebagai rahmat dari Tuhanmu) bagi keduanya. Ini

mashdar pada posisi haal, yakni dalam keadaan dirahmati Allalt

SWT.

uj',;'ffi113 @an butranlah alat melahtlcannya itu menurut

lremauanht sendiri) maksudnya adalah, bukan menurut ijtihad dan

pendapatku. Ini penegasan yang sebelumnya, karena telah diketahui

dari perkataannyu, 43'"fft (malw Tuhanmu menghendaki), bahwa

Khidhr tidak melakukan itu dari dirinya sendiri.

t#&# J}'-2VAS (demikian itu qdalah tuiuan

perbuatan-perbuatan yang lannu tidak dopat sabar terhadayrya)

maksudnya adalah, keterangan-keterangan yang aku jelaskan dan aku

terangkan kepadamu itu adalah penalovilan tentang apa-apa yang

engkaut tidak dapat bersabar terhadapnya. dan tidak dapat

mendiamkannya.

Makna,!-;t3r di sini adalah tempat pengembalian perkara, yaitu

penjelasan perkara yang samar bagi Musa dan penjelasan alasannya.

Dibuangny a hr;u;tf t aa' pada latazh 155 
Uertuiuan meringankan

Abdttrazzaq dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Nya, 9tg-3r* iii (sesungguhnya lcamu

telah berbuat kesalahan yang besar), dia berkata, "(Maksudnya

adalah) rfJ g.e*oogkaran)."

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan serupa itu dari Mujahid.
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Abdullah bin Ahmad dalam Zawa'id Az-Zuhd dan Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-Nyq f;y aia

berkata, "(Maksudnya adalah) yang aneh.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ka'b, mengenai firman-Nya, {
J-+tq J.i)i ganganlah lamu menghuhtm aht karena

kclupaanht), dil berkata" "Beliau tidak lupa, tapi itu merupakan kata-

kata kiasan."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu
Al Aliyah, dia berkata, "Khidhr adalah seorang hamba yang tidak
dapat dilihat oleh mata, kecuali oleh orang yang dikehendaki Allah
untuk dapat melihatrya. Oleh karena itu, di antara orang-orang

tersebut yang dapat melihatrya hanyalah Musa. Seandainya orang-

orang itu dapat melihatry4 tentu akan mencegahnya ketika hendak

melubangi peratru dan hendak membunuh anak tersebut."

Saya katakan: Ini perlu diteliti lagi, dari mana dia mempunyai
pandangan ini? Alasan pertatna, sangat mungkin beliau melakukan itu
tanpa dilihat oleh para penumpang perahu dan warga di dekat si anak

kecil tersebut, bukan karqra tidak terlihat oletr matr,, tapi karena

mereka tidak memperhatikan itu. Kedua, ptr& penumpang perahu dan

warga di dekat anak kecil itu telah mengetahui beliau dan mengetahui

bahwa beliau tidak akan melakukan itu kecuali karena perintah dari
Allah, sebagaimana dilakukan oleh para nabi.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-
NVu, 'S)Ci 11twa yang bersih), dia berkata, "(Maksudnya adalah)

muslim."

Ibnu Abi Syaibatr, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "(Maksudnya adalah)

beltrm sampai usia yang diperhitungkan kesalatran-kesalatrannya."

Abdr.rrazzaq daa Ibnu Al Mundzir meriwayatkan serupa itu
dari Al Hasan.
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Abdullah bin Ahmad dalam Zowa'id Az-Zuhd dan Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-Nya" Kt*,
(suatu yang mungkar), dia berkata, "Maksudnya adalah mengingkari

karena merasa.aneh."

Ahmad meriwayatkan dari Atha yang menyatakan, "Najdah Al.
Haruri mengirim surat kepada Ibnu Abbas untuk bertanya tentang

pembunuhan anak-anak. Ibnu Abbas menjawab, 'Jika engkau menjadi

Khidhr, maka engkau tahu mana yang kafir dan mana yang mukmin,

maka bunuhlah mereka (yarrg kalir)'.'

Ibnu Abi Syaibatr menambahkan dalam riwayat Atha tersebut

melalui jalur lain, "Akan tetapi engkau tidak tahu itu. Sesungguhnya

Rasulullah SAW telah melarang membunuh anak-anak, maka

j anganlah kau melakukannya. "
Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, Abdullah bin Ahmad dalam

Za'wa'id Al Musnad, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ubay

bin Ka'b, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ?T'*'r,p* eii6 ,.siir irfir
tgi tltal, f.tt Oit'il).r\l'tft llg g (Anakyang dibunuh oteh Klridhr

adalah anak bertabiat lafir l@til@ ditetapkan tabiatnya. Seandainya

dia tumbuh dewasa, dia akan mendorong kedua orang tuanya kepada

lre s e s at an dan ke tra/iran) .res

Abu Daud, At-Tirmidzi, Abdullah bin Ahmad, AlBazz.ar, Ibnu

Al Mundzir, Ath-Thabarani, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari

Ubay, balrwa Nabi SAW membaca ii6u (memberilcan udzur

Irepadah) seoara muts aqq alah @er-tasydiQ.reo

"t shahih.
HR. Muslim @D05); Ahmad (5/L2l); dan At-Timidzi (3150), dari hadits Ubay

bin Ka'b.
te6 Dha'y.
IIR. At-Tirmidzi (2933), dan dia berkatq 'Hadits gharib;' HR. Abu Daud

(3e85).
Al Albani menilai hadits ini dha'tf.
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Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau

membacar'3'jtfi-i(menjamumerelca)dertgantasydid.

Ibnu Al Anbari dalam Al Mashahtf dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Ubay bin Ka'b, dari Rasulullah SAW, bahwa

beliau membaca g;-;\'+;StaQyt; (kemudian . keduanva

mendapatlran dolo* rtegeri itu dinding rumah yang hampir roboh),

(lalu mengutuk*), a#i-{t i U,q (Lalu merobohkannya, kemudian

membangunnya)

Saya katakan: Riwayat dalam Ash'Shabifuain yang telah

dikemukakan tadi menyebutkan bfiwa beliau mengusapnya dengan

tangannya. Riwayat ini lebih utama.

Diriwayatkan oleh Al Firyabi dalam Mu'iam-nya, Ibnu

Hibban, Al Hakim, dan dia menilainya shahih, serta Ibnu Mardawaih

dari Ubay, bahwa Nabi SAW membaca #r*"eii1egJ gttratau

lrarnu mau, nisccya lcamu mengambil upah untuk itu) tarrpa tasydid.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibatr, Abu Daud, At-Tirmidzi,'

An-Nasa'i, Al Hakim, dan dia menilainya shahih, serta Ibnu

Mardawaih, dari Ibnu Abbas, dari Ubay bin Ka'b, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, r;ta hr ',p *'j ,r;i ,)ri t:tb ls'*1
,f#y-i aa. iA e .'liil:""ttt,:Jtl'j5Jt ef 'u (semoga)ahmat

Allah dilimpahkan kepada kita dan kcpada Musa. Seandainya dia

bersabar, tentulah Allah mengisahkan beritanya kepada kita. Akan

tetapi beliau mengataknn, "Jika aht bertanya kepadamu tentang

sesuatu sesudah' (kali) ini, maka janganlah kamu memperbolehkan

aht m e ny e I t aimu.").re1

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, Ibnu Abi

Hatim, Al Hakim, dan dia menilainya shahih, seltq Ibnu Mardawaih,

dari Ibnu Abbas, batrwa Nabi SAW membaca y'J,Ei|uJJ3'rji6t otg')

'n shahth. t

HR. Abu Daud (3984); Al Hakim Q/57$; dan Al Albani dalam Shahih As'
Sunan.
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t5b h)t:c lir* (karena di hadapan merelw ada seorang raia yang

merampas tiap-tiap bahtera yang basus).

Ibnu Al Anbaxi meriwayatkan dari Ubay bih Ka'b, bahwa dia

juga membacanya demikian.

Abu.Ubaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ubay Az-

Zahiriyah, dia berkata: Utsman menuliskan 'i,i;itrLYrW i:g'oft
t5> llrarena di hadapan merepa ada seorang raia yang Trerarnpas

tiapliap bahtera).

Abu Ubaid, Sa'id bin Manshur, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi

Hatim, dan Ibnu Al Anbari meriwbyatkan dari Ibnu Abbas, bafuwa dia

membaca *:F'otA'o€1ryV 8r3 ilfir $fe @an'adapun anak itu

adalah lraJir, sementara ftedua orang tuanya adalah orang-orang

beriman).

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari-Qatadah, dia

berkata: Dalam Mushaf Abdullah dicantumkan t-Jirri bl','l-!,'oet
i:1s'5 sw (dan Tuhonrnu klwwatir balwa dia akan mendorong kedua

orang tuanya itu kcpada kesesotan dan kckafiran).

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai finnan-Nya, ifiUg* (yang lebih baik

lresuciannya dari anak itu), dia berkatq *(Maksudnya adalalt) agama.

6;;V (dan lebih dalam lcasih sayangnya [trepada ibu bapalvrya),

yakni ii;(kasih sayang). Allah lalu menggantinya dengan kelahiran

anak perempuan, yang kemudian melahirkan seorang nabi.'

Abdwrazzaq, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-Nya, VilK':.'af:
(dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi merefta berdua),

dia berkata, ,,Harta benda simpanan dibolehkan bagi umat-umat

sebelum kitq narhun diharamkan bagi kita, sementara harta rampasan

perang diharamkan bagi umat-umat namun dihalalkan bagi kita. Jadi,

semestinya tidak pelu ada orang yang heran dengan berkatq 'Lalu,

bagaimana perihal harta benda simpanan itu? Mengapa dibolehkan
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bagi umat-umat sebelum kita namun diharamkan bagi kita?"
Sesungguhnya Allah berhak menghalalkan apa pun yang dihendaki-

Nya dan mengharamkan apa pun yang dikehendaki-Nya, yaitu sunah-

sunah dan kewajiban-kewajiban. Allatr menghalalkan bagi suatu umat

dan mengharamkan bagi umat lainnya."

Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam TariWr-rrya, At-Tirmidzi,
dan dia menilainya hasan, Al Bazzat, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi
Hatiim, Ath-Thabarani, Al Hakim, dan dii menilainya shahih, serta

Ibnu Mardawaih, dari Abu Darda, dari Nabi SAW, mengenai firman-
Nvq 4K,,{86(3 @an di bauahnya ada hmta benda simpanan

bagi mereka berdua),beliau bersabda, 4i +i (emas dan perak).

Ath-Thabarani meriwayatkan dari Abu Darda, mengenai

firman-Nya, f-iK,U5(t @an di bat+,ahnya ada harta benda

simpanan bagi mereka berdua), dia berkata, "Dihalalkan harta benda

simpanan bagi mereka dan dihararnkan harta rampasan perang bagi
mereka. Sementara itu, dihalalkan harta rampasan perang bagi kita
dan diharamkan harta benda sirnpanan bagi kita."

Al Bazz.ar, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawaih
meriwayatkan dari Abu Dzat secara marfu', dia berkata,

"sesungguhnya haita benda simpanan yang disebutkan Allah dalam

Kitab-Nya adalah lempengan emas yang terukirkan padanya 'aku
takjub terhadap orang yang meyakini takdir lalu bersikap lurus. Aku
heran terhadap orang yang ingat akan neraka namun dia justru
tertawa. Aku heran terhadap orang yang ingat akan kematian namun
dia justnr lalai. Tidak ada tuhan (yang haq) selain Allah, Muhammad
adalah ufusan Allah'."

Banyak sekali riwayat yang terkait dengan hal tersebut, tapi
kami tidak perlu memaparkannya di sini.

'Diriwaya&an oleh Ibnu Al Mubarak, Sa'id bin Manshur,
Ahmad dalam Az-Zuhd, Al Humaid dalam Musnad-nya, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abi Hatim, ser&aAl Hakim, dan dia menilainya shahih,.
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aari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, W1i;;\'bg (pedang

ayahnya adalah seorang yang shalih), dia berkata, "(Maksudnya

adalah) dilindungi karena keshalihan ayahnya."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Jabir, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, til,.jiCtlll' S*jt 7l:a'.t$.,yi'9fult1
& rtt 6 i6i I' lir A,tl,l,ui ,V:t etif ,yti'yt-:s ,YtS t*nii
(Sesunggphnya dengan keshalihan seorang. yang shalih, Allah

memperbaiH anabtya, cucunya, dan para lceturunannya, serta para

lrcluarga lreturunannya di seHtaruya. Jadi, mereka senantiasa berada

dalam perlindungan Allah selama dia (orang shal.ih itu) berada di

antara mereka).

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"sesungguhnya dengan keshalihan seseorang, Allah memperbaiki

anaknya dan cucunya, serta melindtrngi ketnrunannya dan kefurunan-

ketunman'di sekitarnya. Jadi, mereka senantiasa berada dalam

perlindturgan dan kekuatan dari Allah."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Al Hasan bin Imarah, dari

ayatrnya, dia menuturkan, "Dilcatakan kepada Ibnu Abbas, 'Kami

tidak mendengar penyebutan tentang murid Musa yang' ada

bersamanya?' Ibnu Abbas berkata 'Di antara' yang dikisatrkan

mengenai muridnya itu adalah, dia minum dari air tersebut (air

kehidupan), sehingga dia kekal. Lalu alam mengambilnya dan

menaikkannya ke sebuatr peratlu, lalu menghempaskannya ke laut.

Peratru itu terus berlayar dengannya hingga Hari Kiamat. Ini karena

sebenarnya dia tidak boteh minum air tersebuf.'

Ibnu Katsir berkata, "sanadnya dlra'if.Hasan adalah perawi

yangmatru& (riwayatnya ditinggalkan) dan ayaturya tidak dikenal.'
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"Mereka akan bertanya kcpadamu (Muhammad) tentang

Dzulqarnain. Katakanlahr,Aku akan bacakan kepadamu cerita

tentangnya'. Sesungguhnya Kart tuhh memberi kekuasaan

kepadanya di (muka) bumi, dan Kami telah memberikan kepadanya

jalan (untuk mencapai) segala sesuatu, maka dia pun menempuh

suatu jalan. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat

terbenamnya matahari, dia melihat matahafi terbenam di dalam

lautyang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan

amal Kami berkata, 'Hai Dzulqann;in, kamu boleh menyiksa atau

boleh berbuat hebaikan terhadop meteka'. Berkata Dzulqarnain'

'Adapun orang yang aniaya, maha kami kelak akan mengadzabnya'

kemudian dia dikembalihan kepada Tuhannya,lalu Dia

mengadzabnya dengan adzab yang tidak ada taranyu Adapun

orang-otang yang berfunan dan beramal shalih, maka baginya

pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan Kami titahkan
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kepadanya (perintah) yang mudah dari perintah-perintah Kami'.
Kemudian dia menempuh jalan (yang lain). Hingga apabila dia
telah sampai ke tempat terbitnya matahari (sebelah Timur), dia
mendapati matahari itu menyinari segolongan umatyang Kami
tidak menjadikan bagimereka sesuatuyang melindunginya dari .

(cahaya) matahafi itu Demikianlah, dan sesungguhnya ilmu Kami
meliputi segala apa yang ada padanya."

(Qs. Al Kahfi [18]: 83-91)

Setelah Allah me4jawab dua pertanyaan dari pertanyaan-

pertanyaan kaum Yatrudi, pembicaraan pun berakhir ketika Allah
SWT memasuki pertanyaan ketiga dan jawabannya. Jadi, yang

dimaksud dengan orang-orang yang bertanya di sini adalah kaum

Yatrudi.

Orang-orang saling bersilang pendapat mengenai Dzulqarnain:

Suatu pendapat menyebutkan bahwa dia adalatr Al Iskandar

bin Filqus yang merajai dunia dengan kekokohan Ytrnani, dialah

pendiri Iskandariyah.

Ibnu Ishaq berkatq "Dia seorang lelaki dari warga Mesir yang

bernama Marzaban bin Marzabah Al Yunani, dari keturunan Yunan

bin Yafits bin Nuh."

Pendapat lain menyebutkan bahwa dia seorang raja bemama
,:Hurmus.

Pendapat lain menyebutlan batrwa dia seorang raja bernarna

Hwdis.

Pendapat lain menyebutkan bahwa dia seorang pemuda dari

Romawi.

Pendapat lain menyebutkan bahwa dia seorang nabi.

Pendapat lain rnenyebutkan bahwa dia seorang harrrba yang

shalih.
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Pendapat lain menyebutkan bahwa namanya Abdullah bin

Adh-Dhahhak.

Pendapat lain menyebutkan Mush'ab bin Abdullah dari

kehrrunan Katrlan bin Saba.

Al Qurthubi menceritakan dari dari As-Suhaili, dia berkata,
..yang benar dari ilmu khabar, bahwa keduanya adalah dua orang

yang berbeda, salah satunya pada masa Ibratrim AS, dan yang satunya

lagi mendekati masa Isa AS."

Pendapat lain menyebutkan batrwa dia adalah Abu Karb Al

Himyari.

Pendapat lain menyebutkan bahwa dia salah seorang malaikat.

fu-Razi menguatkan pendapat yang pertama, dia berkata, "Itu

karena orang yang kekuasaannya sangat luas dan kuat hingga

mencapai titik yang dibicarakan oleh Al Qtr'an adalah Al lskandar Al

Yunani, sebagaimana dinyatakan oleh kitab-kitab sejarah."

Lebih jauh dia berkata, "Jadi, bisa ditetapkan batrwa

Dztrlqarnain adalah Al Iskandar."

Dia lalu berkata, "Ada kejanggalan di sini, karena dia murid

Aristoteles, filsuf dan mengikuti teorinya, sehingga pengagungan

Allah terhadapnya berkonsekuensi melahirkan pernyataan bahwa teori

Aristoteles adalah haq dan benar, padahal tidak ada jalan untuk itu."

An-Nisaburi berkata, "Menurut sayq tidak semua teori filsuf
itu batil, kemungkinannya dia mengambil teori yang benar dari

mereka dan meninggalkan yang tidak benar."

Ibnu Katsir menguatkan apa yang disebutkan oleh As-Suhaili,

bahwa keduanya adalah dua orang yang berbed4 sebagaimana kami

sebutkan tadi.

Ibnu Katsir lalu menjelaskan, bahwa yang pertama

mengelilingi Baitullah bersama' Ibrahim pada awal masa

pembangunannya dan beriman kepadanya serta mengikutinya, dan
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menterinya, adalah Khidhr. Sedangfuan yang kedua adalah A1 Iskandar

A1 Maqdumi Al Yunani, menterinya adalah filsuf terkenal,

Aristoteles. Dia hidup pada masa sekitli 300 SM. Adapr:n yang

pertama, itu yang disebutkan di dalam Al Qur'an, yaitu yang hidup

pada grasa Al Khalil Ibrahim. Demikian makna yang disebutkan oleh

Ibnu Katsir dalam Tafsir-nyao yang diriwayatkan dari Al Azraqi dan

lainnya.

Ibnu Katsir lalu berkata, "Telah kami kemukakan bagian yang

benar mengenai berita-beritanya dalam Al Bidayah wa An-Nihayah,

dan itu sudah cukup."

Abu As-Su'udi dalam Tafsir-nyamenuturkan dari Ibnu Katsir,

dia berkata "Kami menjelaskan ini 
-bahwa 

itu adalah dua orang

yang berbeda- karena banyak orang yang beranggapan keduanya

adalah orang yang sama, dan yang disebutkan dalam Al Qui'an yang

agung adahh ofturg yang teralfiir ini, sehingga terjadi kesalahan be.sar

dan kerusakan yang banyak. Bagaimana tidak, yang pertama adalatr

seorang hamba yang shalih dan beriman, seorang raja yang adil, dan

menterinya adalah Khidhr, bahkan ada yang mengatakan bahwa dia

seorang nabi. Sedangkan yang kedua adalah orang kafir, dan

menterinya adatah Aristoteles, seorang filsuf. Masa antara keduanya

berjarak lebih dari 100 tahun."

Saya katakan: Kemungkinannya dia menyebutkan ini dalam

kitab yang disebutkannya tadi; yaitu Al Bidayah wa An'Nihayah. Hal

yang dapat disimp-ulkan dari kitab-kitab sejaratr yaitu, keduanya

adalah dua orang yang berbeda, sebagaimana disebutkan oleh As-

Suhaili, Al Azraqi, Ibnu Katsir, dan lainnya, dan bukan seperti yang

dikatakan oleh Ar-Razi, bahwa itu dinyatakan oleh kitab-kitab sejarah.

Muncul juga perbedaan pendapat, apakah dia seorang nabi?

Insya Allah ini akan dikemukakan di akhfu pembahasan ini.

Tentang sebab dia dinatnai Dzulqamain (si pemilik dua

tanduk), Az-Zajjaj dan Al Azhari berkata, "Dia dinamai Dzulqarnain
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karena dia mencapai tanduk matahari di tempat terbifirya dan tanduk
matahari di tempat terbenamnya."

Pendapat ,lain menyebutkan bahwa dia mempunyai dua
kepangan rambut, sedangkan kepangan rambut itu disebut tanduk.
Contolpya ungkapan penyair berikut ini:

g,.;^..:t :6:n dlta? W\i7t t;v iin
* Lalu hirecup bibirnya dengan merenghth kepangan-kepangan

rambutnya, bak orang yang telah barryak mengeluarkan darah dan
terengah-engah napasnya, sehingga sangat dahaga terhadap

' dinginrrya air Hasyraj."

Al Hasyraj adalah salatr satu mata air bangsa Arab.

" Pendapat lain menyebutkan bahwa di awal kerajaannya dia
melihat dirinya memegang dua tanduk matatrari, sehingga dia dinamai
demikian.

Pendapat lain menyebutkan ba]rwa dia memiliki dua tanduk di
bawatr r"..buo kepalanya.

Pendapat lain menyebutkan batrwa dia menyeru ftaumnya)
kepada Allah, namun kaumnya justru melukainya pada tanduknya.
Kemudian dia menyeru lagi kepada Allah, namun mereka justru
melukainya pada tanduknya yang lain.

Ada juga yang mengatakan bahwa dia dinamai demikian
karena dia dari keturunan muliq dari ahli bait yang mulia, yaitu dari
pihak ayatr dan ibunya

Pendapat lain menyebutkan batrwa dia dinamai demikian
karena padamasa hidup telatr musnah dua generasi (qarn) manusia.

Pendapat lain menyebutkan bahwa dia dinamai demikian
karena bila dia berperang maka dia berperang dengan kedua tutig*
dan kedua kakinya semuanya.
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Pendapat lain menyebutkan bahwa dia dinamai demikian

karena dia mengetahi yang lahir dan yang batin.

Pendapat lain menyebutkan batrwa dia dinamai demikian '

karena dia memasuki cahaya dan kegelapan.

Pendapat l4in menyebutkan bahwa dia dinamai demikian

karena dia menguasai Persia dan Romawi

Pendapat lain menyebutkan bahwa dia dinamai demikian

karena dia menguasai Romawi dan Turki.

Pendapat lain menyebutkan bahwa dia dinamai demikian

karena ada dua tanduk pada mahkotanya.

Firman-Ny a, tpl$ 64;l;itA $ TKotot*nloh, "Aht akan

bacalran lrepadamu cerita tentangrtya.') maksudnya adalah, aku akan

membacakan berita kepada kalian, wahai orang-orang yang bertanyh

tentang Dzrilqarnain, yaitu melalui wahytr yang dibacakan.

Allah SWT lalu mulai menerangkan tentang apa yang

diperintalrkan kepada Rasul-Nya untuk diucapkan kepada mereka,

yaitu membacakan cerita tentangnya kepada mereka, i.t'liciitkVy
(sesungguhnya Kami telah memberi kphnsaan kepadanya di [muka]
bumi), yakni Kami memberinya kekuasaan dengan jalan-jalan yang

telah Kami bentangkan untuknya. Kami memberinya kemampuan

untuk berbuat dan memudatrkan jalan-jalannya hingga dapat

bermukim di bagian mana saja dan dengan cara apa saja yang

dikehendakinya. Di antaxa kemudahan yang Allatr berikan adalatr

dengan menjadikan malam dan siang dengan Penerangnya masing-

masing.

tStn;,fu'4tait (dan Kami telah memberikon .kcpadanya
jalan [untuk mencapaiJ segala sesuatu) yang terkait dengan yang

ditujunya. $!, $alan) maksudnya adatah jalan yang mengantarkannya

kepada yang dikehendakinya
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#'AV (mata dia pun menempuh suatu jalan) di antara jalan-

jalan tersebut. Para mufassir mengatakan bahwa maknanya adalah,

jalan yang mengantarkannya ke tempat terbenamnya matahari.

Az-Zajjaj berkata, "Dia pun menempuh suatu jalan di antara

jalan-jalan yang diberikan itu. Dia dianugerahi jalan untuk mencapai

segala sesuatu, sehingga dia menempuh salah satu jatan itu untuk

menuju ke belahan Barat."

Pendapat lain menyebutkan bahwa dia menempuh

pengetahuan tentang segala sesuahr yang mengantarkannya kepada

apa yang dikehendakinya.

Pendapat lain menyebutkan batrwa itu merupakan jalan untuk

dapat sampai kepada apa yang dikehendakinya.

Pendapat lain mengatakan bahwa maknanya adalah segala

sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk.

Pendapat lain mengatakan batrwa maknanya adalah segala

sesuatu yang digunakan oleh paru rajao berupa penaklukan kota-kota

dan penundtrkkan musuh.

Asal makna'9;Llr adatah j-+ir (tali), lalu digunakan untuk

setiap hal yang dapat mengantarkan kepada sesuatu.

Ibnu Amir, orang-orang Kufah, Ashim, Hamzah, dan Al Kisa'i
membacanya At, dengan hamzah qath'i, sementara orang-orang

Madinatr dan Makkah serta Abu Amr membacanya dengan hamzah

washl. , .

. el Akhfasy berkata, *'ai| dan'rltil artinya satna, seperti halnya
$2i dan r{lS'tf. Contohnya, SS Sl;rluijf, (Maka dia ditrcjar oleh suluh

api yang cemerlang). (Qs. Ash-Shaffaat [37]: l0)."

An-Nahhas berkat4 "Abu Ubaidah memilih qira'ah Warga
Kufah, dia pun berkata, 'Karena itu berasal dan'/St (perjalanan)',"

. Abu Ubaidah dan Al Ashma'i menutrkan, bahwa dikatakan:

d-:r.I dan ij$f (aku mengikutinya) apabila berjalan namun tidak
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menyusulnya (mendahuluinya), sedangkan i$t aaAah berjalan dan

(hingga) menyusulnya.

Abu Ubaidah berkata, '"Contohnya, QrUf $fr$ (Maka

Fir'aun dan bala tentaranya dapat merryusuli mereka di wahu

matahari terbit). (Qs. Asy-Syu'araa' [26]: 60)."

An-Nahhas berkata, "[ni yang berbeda, kendati Al Ashma'i

telah mengemukakannya, namun itu tidak dapat diterima kecuali

berdasarkan ilmu atau dalil. Sedangkan firman-Nya, <*-f i#E
(Maka Fir'aun dan bala tentaranya dapot menyusuli merela di wahu

matahari terbit). (Qs. Asy-Syu'araa' [26]: 60), di dalam hadits tidak

disebutkan bahwa mereka menyusulnya. Akan tetapi haditsnya

menyebutkan batrwa ketika Musa dan para pengikutrya keluar dari

luat, sementara Fir'aun dan para pengikutnya masih di laut, dengan

serta-merta laut menggulung mereka. Hal yang benar adalah, '#y'€
dan [yif merupakan beberapa macam logat yang artinya sama, yaitu

berjalan."

";Ai4;Jti$yfi-i 
(hrngga aparbila dia telah sampai ke tempat

terbenamnya matahari) maksudnya adalah ujung bumi di arah Barat,

karena di belakang ujung ini adalatr lautan samudra, dan itu tidak

memungkinkan untuk menempuhnya.

'# * o!j5\if) (dia melihat matahari terbenam di dalam

laut yang berlumpur hrtam). Ibnu Amir, Ashim, Hamzah, dan Al

Kisa' i membacany a bg,yakni panas.

Ulama lain memb acarryd ';ii, yah,ni gl:;Jt {y; (banyak

lumpurnya), lumpur yang hitam. Dikatakan 'l-b - At o* apabila'

sumnr itu dikeduk lumpurnya. Dikatakan 4*'jiii2l-b apabila

sumur itu banyak lumpurnya. Bisa juga "ae dari it--1;.i1, yang huruf

hamzah-nya diringankan dan dirubah menjadi hurufyaa'.

Pemaduan kedua qira'ah tersebut melatrirkan pengertian

"panas dan berlumptn". .
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Suatu pendapat menyebutkan bahwa kemungkinan ketika
Dzulqamain sampai ke tepi samudra itu, dia melihatrya demikian

dalam pandangannya, dan bisa dikatakan bahwa bahwa tidak ada

halangan b€i Allatl untuk memberinya kemamptran menyeberangi

samudera itu hingga sampai ke titik pandangan mata dimana matatrari

terbenam. Tentu tidak me4iadi hul*gurU terlebih setelah A,llatl

menceritakan 6,atrwa dia dapat mencapai tempat terbenamnya

matahari dan memberinya berbagai jalan di bumi dan lautan.

furggapan jautr dari tidak mengharuskan mengartikan

Al Qur'an dengian yang menyelisihi dratrirnya.

tj6:"ref.;t (don dio mendapati di situ segolongan umat).

Dhamir pada kalimat 6:* bisa rmftrk VP 0au0 atau g;31
(matahari).

' Suatu pendapat menyebutkan bahwa mereka adalah kaum
yang mehgenakan pakaian dari kulit binatang buas, dan mereka uaA"n
kaum kafir, maka Allah memberi pilihan kepada Darlqarnain, antara

menyiksa mereka atau membiarkan mer€kq dan Allah pun berfirmaqgA#64ta$SEl Qui Dzulqwrui4 kanu boleh menyiba
atau boleh berbuat kcboikan terhodq mereko). Maksudnya, engkau

boleh menyiksa merpka dengan membunutr dari sejak awal, atau

melakukan sesuattr yang baik terhadip merekq yakni menyeru mereka
kepada kebenaran dan mengajari mereka syariat-syariat.

JE (ber*ata) Darlqarnain dengan memilih untuk menyeru. jff
fi gaapun or'ang yang aniaya) dirinya sendiri dengan terus-menerus

berbnat syirik dan tidak menerima seruanku, ,riii,3js (naka l{ami
kctak alran mengadzabaya) dengan dibunuh di drmia. .4t,1$it
(lremudian dia dikcmbalikan kepoda Tuhannya) di akhirat, ii.ll?+ (tatu
Dia mengadzabnya) di sana, gi((i (dengan adzab yang tidak ada
tararya),yakni yang sangat menyakitkan

Az-Z-qajberkata, *Allah duapilihan." :
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An-Nahhas berkata" "Ali bin Sulaiman menyangkal pendapat

ini, karena tidak benar bahwa Dzulqarnain seorang nabi, sehingga di-

khtthab dengan ini. Bagaimana mungkin dia berkata kepada Tuhannya

'Azza wa Jalla, -43d1';if (tremudian dia' dikpmbatitran kepada

Tuhannya), lalu bagaimana dia mengatakan, ,4i3,3fi (matra Kami

kelak akan mengadzabnya), dengan huruf nuun? Perkiraannya adalah,

Kami berkata, 'Hai Muhammad, mereka berkata, "Wahai

Dzulqarnain."

An-Nahhas juga berkata, "Apa yang disebutkannya ini tidak

tepat, karena kemungkinan Allah meng-khithab-nya (berbicara

kepadanya) melalui lisan seorang nabi pada masa itu, dan seakan-akan

Dzulqamain berbicara kepada kaum itu, sehingga tidaklah tepat

perkataannya itu. Kemtrngkinan juga dia berbicara kepada nabi yang

Allah berbicara kepadanya melalui lisannya, atau yang berbicara itu

adalatr kaumnya yang dia sampai ke tempat itu bersama mereka."

. Tsa'lab berkata, "sesungguhnya firman-Nya, 6UVa$6-Yt
g Aq Qramu boteh menyiksa atau boteh berbuat kcbaitran

terhadap mereka) berada pada posisi nashab, namun anggapan

posisinya sebagai rafa' dapat dibenarkan. Hal ini sama dengan

perkataan penyair berikut:

,r"h ep J* Wt t+t rfrLe (,V rr';;
'Berangkntlah kalian, *iot* twtfan Oisa *rrryrtrrri*on ,rr*

lreperluan dan bisa juga meninggalkan jejak boik dan porsahabatan' ."

'iW$3 (adapun orang-oraag yang beriman) kepada Allatl
dan membenarkan seruanku, ,tfi @an beramal) amalan yang t:"{r.
(shalih), yang merupakan konsekuensi keimanan, Ufi;f;X (maka

baginya pahala yang terbaik sebagai balasan).

Orang-orang Madinatr, Abu Amr, Ashim, Ibnu Katsir, dan

Ibnu Amir membacanya itfi iji, dengan rafa'karena dianggap

sebagai mubtada', yakni pahala yang terbaik di sisi Allah, atau
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ganjaran yang terbaik, yaitu surga. Demikian yang dikatakan oleh Al
Farra.

Di-idhafah-kawtya i[j- kepada $.3i yang maksudnya surga
sama seperti bentuk idhafoh #,'e dan l'-+li]rS. nisa juga balasan
ini dari Dzulqamain, yakni aku memberinya dan mengutamakannya.

Sementara itu, semua orang Kufah membacanya $5.6;6,
dengan nashab pada lafazh i$- dan tanwin.

Al Fara berkata, "Mawhub-nya ini adalah karena sebagai

tamyiz."

, M-Zajjaj berkata, 'ilni mashdari pada posisi haal, yal<rri $-#
,tiF Q;"

Ibnu Abbas dan Masruq membacanya if*, dengan nashab
tanpa tamyin.

Abu Hatim berkata, "Ini dengan anggapan dibuangnya tarwin
karena bertemuanya dva suhtn."

An-Natrhas berkata, *Menuut yang lain, ini salah, karena
tidak pada posisi yang memboletrkan membuang tanwin lantaran
bertemunya duasuhtn."

Ini dibaca jugaitT,dengan rafa' dan tarmtin,karena dianggap
sebagai mubtada', sementara $l( sebagu badal-nya, sedangkan
kh ab ar -ny a j a ar dan m aj r ur .

fi-V\nX\ffi (dan akan Kami titahkan lcepadanya

[perintahJ yang mudah dari perintah-perintah Kami) maksudnya
adalatr, di antara perintatr Kami kepadanya adalah perkataan yang
mudalr, bukan yang sulit. Atau, penggunaan mashdar ini sebagai
bentuk ungkapan mubalaghah

W'€!? Qcemudian dia menempuh jalan [yang lain!)
maksudnya adalah jalan lain selain jalan yang pertama, yaitu jalan
yang ditempuhnya ketika kembali dari belatran Barat dan berjalan
menuju belatran Timur.
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"rfi'& {61i" (hingga apabila dia telah sampai lce tempat

terbitnya matahari [sebelah Timur) yakni, tempat matahari terbit

pertama kali di belahan bumi, atau tempat terbitnya matahari secara

mutlak karena secara syari'i maupun logika tidak ada yang

menghalanginya untuk sampai kepadanya, sebagaimana yang telah

kami jelaskan di atas.

firUi';i S:+1iJ,e {!'Y't,2 (dia mendapati matahari itu

menyinari segolongan umat yang Kami tidak meniadikan bagi tnereka

sesuatu yang melindunginya dari [cahayal matahari ifn) maksudnya

adalah menutupi mereka, tidak berupa rumah dan pakaian, bahkan

mereka bertelanjang dan tidak berlindung kepada bangunan apa pun.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa itu karena mereka berada

di tanah yang tidak memungkinkan stabilnya bangunan.

f:, ;.i\i"6r:\ Ii d6 (demiHanlah. Dan sesungguhnva ilmu

Kami meliputi segala apa yang ada padanya) maksudnya adalah,

demikianlah perihal Dzulqarnain yang mengikuti jalan-jatan ini

hingga mencapai itu. Kami telatr mengetahui ketika Kami

memberinya kekuasaan dan kewenangan terhadap kekuasaan itu.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa maknanya adalatr, Kami

tidak menjadikan pelindung bagi mereka seperti pelindung yang Kami

jadikan untuk kalian yang berupa bangunan-bangunan dan pakaian-

pakaian.

Pendapat lain menyebutkan batrwa maknanya adalatr,

demikianlah dia sampai ke tempat terbitnya matatrari, sebagaimana

dia mencapai tempat terbenamnya.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya adalah,

demikiantah matahari itu terbit kepada suatu kaum seperti kabilatt

yang matahari terbenam. Lalu dia memutuskan terhadap mereka ini

sebagaimana yang diputuskannya terhadap kaum yang itu, yaitu

menyiksa orang-orang yang zf,ralim, dan berbuat baik kepada orang-

orang yang beriman.
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Penakwilan "meliputi segala apa yang ada padanya,,
berdasarkan pemahaman ini sesuai dengan pemaknaan-pemaknaan
tersebut, sebagaimana kami kemukakan pada pemaknaan yang
pertama.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-suddi, dia berkata,
"orang-orang Yahudi berkata kepada Nabi sAW, 'Hai Muhammad,
sesungguhnya engkau menuturkan tentang Ibratrim, Musa, Is4 dan
para nabi lainnya. sesungguhnya engkau mendengar kisatr mereka
dari kami, maka coba beritahu kami tentang seorang nabi yang tidak
dikisahkan Allah di dalam Taurat kecuali di satu tempat'. Beliau lalu
berkata, 9'#|Fi (siapa beliau?). Mereka menjawab, .Dzulqanain'.

Beliau pun bersab aa,i:o:t"rJb i:iJ.6 (Belum ada sesuatu pun yang
sampai kepadalu mengenainya). Mereka pun beranjak keluar (dari
tempat beliau) dengan gernbira karena merasa menang. Namun
sebelum mereka sampai di pintu rumah, Jibril menurunkan ayat,

;FAio;e6I6j (Mereka akan' bertanya kepadamu [MuhammadJ
t e nt an g D z ul q ar nai r)."'n'

Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi
Hatim, Al Hakim, dan dia menilainya shahih, serta Ibnu Mardawaih,
dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullatr sAw bersabda. *lt ,s ril u

il.yt"'?y.trf'q\:yrr if q'tt& ;;pt 2\t qltoi.,'iil q ru
ll (Afu tidak tahu apakah Atba itu seorang nabi'atau butmni ,q,ku
tidak tahu apakah Dzulqarnain itu seorang nobi atau butran? Aht
iuga tidak tahu apalwh hudud sebagai tebusan bagi yang memenuhi
atau tidak?)te

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari salim bin Abu Al Ja,d, dia
berkata, "Ali ditanya tentang Dzulqamain, apakah dia seorang nabi?

tes Dha'i1
HR Ibnu Katsir (3/100).
re'shahth.

HR Al Hakim (l/36),_dia menilainya shahih dan telah disepakati oleh Adz-
Dzahabi;AlAlbani MlamshahihAllutti'(5524). '
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Ali lalu berkata, 'Aku mendengar Nabi SAW bersabda, fu ieS W $
'^t bi (Dia seorang hamba yang loyal terhadap Allah, maka Allah pun

I oyal t erhadaprrya)' ."

Ibnu Abdil Hakim dalam Futuh Mishr,Ibnu Al Mundzir, Ibnu

Abi Hatim, Ibnu Al Anbari dalam Al Mashahif, Ibnu Abi Ashim

dalam As-Sunnah, dan Ibnu Mardawaih, meriwayatkan dari jalur Abu

Ath-Thufail, bahwa Ibnu Al Kawa bertanya kepada Ali bin Abi Thalib

tentang Dzulqarnain, dia seorang nabi atau seorang raja? Ali lalu

menjawab, "Dia bukan seorang nabi dan bukan pula malaikat. Akan

tetapi dia seorang hamba yang shalih, yang mencintai Allah, maka

Allah pun mencintainya. Dia loyal terhadap Allah, maka Allah pun

loyal terhadapnya. Allah m6ngutusnya kepada kaumnya, ruImun

mereka memukulnya di tanduknya sehingga dia mati. Allah lalu

menghidupkannya kembali untuk memeiangi mereka. Altah lalu

mengutusnya kepada kaumnya, namun mereka memukulnya pada

tanduknya yang lain, sehingga dia mati. Allah lalu menghidupkannya

kembali untuk memerangi mereka. Oleh karena itu, dia disebut

Dzulqamain (pemilik dua tanduk). Di antara kalian sungguh adayang

seperti dia."

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu

Amr, dia berkata, "Dzulqarnain adalah seorang nabi."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al Akhrash bin Hakim dari

ayahnya, bahwa Nabi SAW ditanya tentang Dzulqamain, beliau pun

bersabda, ygll *\\r'#|$f i (Dia adatah seorang malaikat
yang mengunjungi bumi dari bautahnya dengan berbagaijalan).

Ibnu Abdil Hakim dalam Futuh Mishf,Ibnu Al Mundzir, Ibnu

Abi Hatim, dan Abu Asy-Syaikfi dalam Al 'Azhamah juga

meriwayatkan seperti itu daxi Khalid bin Ma'dan Al Kila'i.

Ibnu Abdil Hakim, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Al
Anbari dalam Al Adhdodh, dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari

Umar bin Khaththab, bahwa Umar bin Khaththab mendengar seorang
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laki-laki di Mina'memanggilnya, "'Vy'ahai Dzulqarnain." Umar lalu

berkata, "Bukankah kalian telah mendengar nama-nama para nabi?

Mengapa kalian menggunakan rofiio:rlilra malaikat?"

Mengenai hal ini, ada riwayat lain, tapi kami tidak

mengemukakannya karena sudatr cukup dengan apa yang telah kami

kemukakan

Ibnu Abdil Hakim dalam Futuh Mishr,Ibnu Jarir, Ibnu Abi

Hatim, Abu Asy-Syaikh, dan Al Baihaqi dalam Ad'Dala'il
meriwayatkan dari Uqbah bin Amir Al Juhani yang menyebutkan

batrwa sejumlah orang Yahudi bertanya kepada Nabi SAW tentang

Dzulqamain, lalu beliau memberitahukan mereka terkait dengan apa

yang lebih dulu mereka kemukakan. Di antara yang beliau sampaikan

kepada mereka yaitu, Dzulqarnain adalah seorang pemuda dari

Romawi, dan dia berasal dari bani Iskandariyah, lalu dia dibawa naik

ke larlgit oleh malaikat, lalu dibawa ke gunung. Riwayat ini sanadnya

dha'if, matannya sangat munkar, dan mayoritas isinya dari berita-

berita bani Isra'il.

Ibnu Katsir juga menyebutkan maknanya dalam Tafsir-nya dan

menyandarkannya kepada Ibnu Jarir Al Umawi dalam Maghazi-nya,

lalu dia berkata, "Hal yang mengherankan adalah, Abu Zur'ah Ad-

Dari yang sangat terpandang itu mengemukakan kisah ini secara

lengkap dalam Dala'il An-Nubnww ah."

Kisah ini juga dikemukakan secara lengkap oleh As-Suyuthi

dalam Ad-Durr Al Mantsur. Dia juga mengemukakan kisah lain yang

panjang dari Wahb bin Mr.rnabbih, dan menyandarkannya kepada Ibnu

Ishaq, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Asy-syairazi'datam AI
Alqab, serta Abu Asy-Syaiktr. Kisahnya ini mengandung banyak

. Selain rtq dia jugd mengemukakan kisah lain yang

panjang dari Muhammad Al Baqir yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi
Hatim dan Abu Asy-Syaikh. Kemungkinan kisah-kisah tersebut dan

yang serupanya dinukil dari Ahli Kitab, sementara kita diperintalrkan
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untuk tidak membenarkan dan mendustakan apa yang mereka nukil

kepada kita.

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Nya, 6, n; ,lu'$tI-t (dan Karni telah

rnemberilran kepadanya jatan [untuk mencapaiJ segala sesuatu), dia

berkata, "(Maksudnya adalah) ilmu."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Abi Hilal, bahwa

Mu'awiyah bin Abu Suffan berkata kepada Ka'b Al Ahbar, "Engkau

mengatakan bahwa Dzulqarnain mengikat kudanya dengan 'rumput."

Ka'b lalu' berkata, "Jika aku pernah mengatakan itu, maka

sesungguhnya Allatr berfirman, $;rd,fu.$t1t (dan Kami telah

memberilran kepadanya j alan [untuk mencapaiJ s e gala sesuatu)."

Ab&xraz,zaq, Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,

dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Utsman bin Abi Hashir,

bahwa diceritakan kepada Ibnu Abbas, bahwa Abu Suffan membaca

ayat,fob yP e iF. lbnu Abbas lalu berhrtur, "Aku katakan kepada

Mu'awiyah, 'Kami tidak membacarLya kecuali i4'. *u'u*tah lalu

bertanya kepada Abd bin Amr, 'Bagaimana engkau membacanya?'

Dia menjawab, 'Seperti engkau membacanya'."

Ibnu Abbas melanjutkan,' "Lalu aku katakan kepada

Mu'awiyatr, 'Al Qur'an ini tyakni ayat ini] diturunkan di rumahku'.

Dia pun mengirim utusan kepada (unhrk mengrrndang) Ka'b, lalu dia

berlanya, 'Dimana engkau dapati terbenamnya matahari dalam

Taurat?' Ka'b berkata, 'Tanyakan kepada ahli batrasa Arab, karena

mereka lebih mengetahui. Adapun aku, sesungguhnya aku dapati di

dalam Taurat: di dalam air dan tanah'. Seraya tangannya menunjuk ke

aratr Barat."

Ibnu Abi Hashir berkata, 'sseandainya aktr sedang bersama

kalian berdua, tentu aku landasi dengan perkataan yang bisa

menambatr pengetatruan tentang hami'ah." Ibnu Abbas lalu berkata,

"Apa itu?" Aku (tbnu Abi Hashir) berkata, "Perkataan Tuba' (Al
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Yamani) yang kami temukan, yang menyebutkan tentang Dzulqamain
yang dikaitkan dengan ilmu dan perjatanannya,

i*J:r3lrr:l' f ',,lt u$ W ; ;f;1Ult ok'"i

g; *} *u; a6,;l & *ts6'i,td, Ju
y" lYt *,$ *,f varti'+ "et'*1,s|:j

'Adalah Dzulqarnain dahulu sebagai seorang muslim

dan raja yang para raja tunduk dan berhtmpul kcpadanya.

Dia rnendatangi belahan Timur dan Barat (bumi) dengan

mengsunatcant-t;:il';:;m'8tr:#,ff intah)DzatYang

Ialu dia melihat tempat terbenamnya matahari saat matahari.
tenggelam di suatu laut yang bertanah lumpur hitam'."

Ibnu Abbas berkata, "Apa itu al Hrulb?'Aku (tbnu Abi
Hashir) menjawab, *Itu adalah tanatr, menunrt bahasa mereka." Ibnu
Abbas berkata lagi, "Lalu apa itu watsaath?" Aku menjawab,

"Lumpur." Ibnu Abbas berkata lagi, "Lalu. apa al Hurma{l" Aku
menjawab, "Hitam." Lalu'Ibnu Abbas memanggrl seorang pelayan,

dan berkata, *Cataflah ucapan orang ini."

At-Tirmidzi, Abu Daud Ath-Thayalisi, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al
Mundzir meriwayatkan dari Ubay bin Ka'b, batrwa Nabi SAW
membaca *-y*O(di dalam laut yangberlumpur hitam).200

Ath-Thabarani, Al Hakim, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan
serupa itu dari Ibnu Abbas secara marfu'.20r

M shatth.
IIR. At-Tirmidzi Q934) dan Abu Daud datam As-Sunot (3986).
Al Albani menilainya shahih dalan Shahih At-Trnidzi (3 I l5).rr sanadnya dho'i
HR. Al Haitsami dalam Majma' Az-Zava'id (7154), dan dia berkata,

"Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari.gurunya, Al walid bin Addas Al Mishri,
perawi yang dha'if"
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J 6i, te);, -j {) y.fii'6, tisLiFGD K'd?

':L 
rg'q J,4 i t9 6 : fi* i;n €;'ii35tcrc

$c3'r"3e

c(,'1,i96'd:6i't,il:rwij1 <3Sfii5i<

j')s';$u.3( ff"3 "fr4 ; :S$.,F; t*,0;* 7 t, y.
'b

$,,X:* t:tL* rt iti i6 fi'Ai 6. €tC r:ttls*

@F tlii Xi'yr,r-'' " -r \r) i;il'" J \Ft^l\3 Gy #r rit;
i;- E *, i,rs?X lc ;1 3;r',e 6$T; eT;,36 i E

"Kemudian dia.menempuh suatuialan (yang lain lagi). Hingga

apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung' dia mendapati

di hadapan kedua bukit itu suatu kaumyang hampir tidak mengerti

p embicar aan. Mereka berkatar' Hai Dzulqarnain, s es ung g uhny a

Ya)juj dan Majuj itu orang-orang yang.membuat kerusakan di

muka bumi, maka dapatkah kami memberihan sesuatu pembayaran

kqtadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan

mereka?' Dzalqarnain berkata, 'Apa yang telah dikuasakan oleh

Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik' maka tolonglah

aku dengan kekuatan (manusia dan alat-alat), agar aku

membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Berilah aku

potongan-potongan besi'. Hingga apabila besi itu telah sama rata

dengan kedua (puncak) gunung itu, berkatalah Dzulqarnain,

'Tiuplah (api itu)'. Hingga apabila besi itu sudah meniadi (merah

seperti) apt, dia pun berkata, 'Berilah aku tembaga (yang mendidih)

agar aku tuangkan ke atas besi panas itut. Maka mereka tidak bisa

mendakinya dan mereka tidak bisa (pula) melubanginya.
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Dzulqarnain berkata,'Ini (dinding) adalah rahmat dati Tuhanku,

maka apabila sudah datangianii Tuhanku Dia akan

menjadikannya hancur-luluh; danianii Tuhanku itu adalah

benar'." (Qs.Al Kah{i [18]: 92-98)

Allah lalu menceritakan perjalanan Dzulqamain ke sisi

lainnya, yaitu sisi Qathr Selatan setelatr disediakan jalan-jalannya, f
V:"',4i (Kemudian dia menempuh suatu ialan [yang lain lagi), yakni

jalan ketiga yang membentang antara Timur dan Barat.

y!1r\'6r{i$\# (hingga apabila dia telah sampai di antara

dua buah gunung). Ibnu Katsir, Abu Amr, Hafsh, Ibnu Muhaishin,

Yahya Al Yazidi, dan Abu Zaid dari Al Mufadhdhal membacanya

yili, dengan fathah pada huruf sf in.

Ulama lain memb acanya iiilr,dengan dhammah.

Abu Ubaidah, Ibnu Al Anbari, dan Abu Amr bin Al Ala'

berkata, *Jika berupa ciptaan Allah SWT, maka dengan dhammah

f15U sehingga bermakna maf'ul,yakni termasuk perbuatan Allah dan

ciptaan-Nya. Tapi bila itu hasil produksi para harnba, maka dengan

fathahlllj sehingga sebagai hadats (sesuatu yang baru)."

Ibnu Al A'rabi berkata, "Setiap yang berada di hadapan Anda

latu menghalangi apa yang di belakangnya maka itu adalah 1:. aan

1l., seperti ''iiizltdan'.iitJt, serh:;iil a* iii'.'
Kedua gunung tersebut adalah dua gunung di arah Armenia

dan Azerbaijan. Manshub-nya 6 adulul, karena sebagai maful bih,

sebagaimana madu'-nya lafazh ini yang sebagai fa'it pada firman-

Nya, i<fi'J33"X (Sungguh telah terputuslah antara kamu). (Qs. Al
An'aam [6]:94)

Suatu pendapat menyebutkan bahwa lokasi antara ,[edua
gurung itu adalah perbatasan Turki yang setelatr Masyriq, bukan

gunung Armenia dan Azerbaijan.
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Ibnu Jarir menuturkan dalam Tarikh-nya, bahwa penguasa

Azerbaijan pada saat penaklukannya mengutus seseorang dari arah

Jazr, lalu menyaksikannya.

Lalu dia menceritakan, bahwa itu berupa bangunan tinggi di

belakang parit yang sangat kokoh.

l4;'rDf., (dia mendapati di hadapan kedua bukit itu)

maksudnya adalah di balik kedua bukit itu. Ini sebagai kiasan tentang

keduanya.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maksudnya adalah di

hadapan kedua bukit itu.

$j'o;ritii<JCi (suatu lwum yang hampir.tidak mengerti

pembicaraan). Hartzah dan Al Kisa'i membacanya i:14i-, {engan
dhammahpada huruf yaa' dan lcasrahpada huruf qaaf, darit ail yang

artinya memahamkan atau menerangkan, yakni tidak dapat

meqjelaskan perkataan kepada orang lain.

Ulama lain membacanya lt;frX, denganfathah padahttruf yaa'

danqaaf,yakni tidak memahami atau mengerti perkataan orang lain.

Kedua qira'ahtersebut shahih. Maknanya adalah, tidak dapat

memahamkan orang lain dan tidak mengerti perkataan orang lain,

karena mereka tidak mengerti kecuali batrasa mereka sendiri.

$6 lmeretra berkata) maksudnya adalah kaum yang tidak

memahami perkataan kaum lainnya.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa pematraman Dzulqarnain

akan perkataan mereka termasuk diantara sebab-sebab yang

dianugerahkan Allah kepadanya.

Pendapat lain menyebutkan bahwa mereka mengatakan itu

kbpada penerjematr mereka, lalu penerjematr itu berkata kepada

Dzulqarnain apa yang mTeka katakan

,r'.iiAi'u#'&iit-'alfiyt:S (hai Dzulqarnain,

sesungguhnya Yaiui dan Maiui itu orang-orang yang membuat
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lrerusalran di muka bumi). Yajuj dan Majuj adalah dua nama non-

Arab, karena keduanya tidak dapat di-tashrif. Demikianlah perkataan

mayoritas orang.

Pendapat lain menyebutkan bahwa ini merupakan kata yang

dibentuk dari $ul hlH' 6f 1ot*S yang lalim itu berlari-lari kecil

ketika UerjAanj. ]$t'**G artinya api itu berkobar-kobar.

Jumhur membaca keduanya tanpa hamzah, sementara Ashim

membacanya dengan harnzah.

Ibnu Al Anbari berkata, "Keberadaan harnzah pada kedua

latazh ini dibenarkan, kendati tidak diketahui asal katanya, lantaran

orang-orang Arab biasa menetapkan hamzah pada susunan huruf-

huruf, padatral tidak diketahui asalnya, seperti ungkapan mereka, ,t)t6

u,6i aan U) crl::.*'y:'

Abu Ali berkata, "Bagi yang menetapkanhamzaft, bisa juga ini
dianggap sebagai kata Arab, yaitu mengikuti wazan ,)& seperti

halnya L;J-.Sedangkan yang tidak menetapkan huruf hamzah,

kemungkinannya adalatr meringankannya lalu menggantinya dengan

tulrn;f; alif, seperti r.xl.r. Sedan gkan gfY adalatr bentuk JHh dari af.
Kedua kata ini berasal dari kata asal yang sama."

Lebih jauh dia berkata, "Tidak berlakunya tashrif pada kedua

kata ini karena diperkirakan keduanya adalah kata Arab untuk ta'nits
dan 1a'rfi seolah-olah nama kabilah."

Perbedaan pendapat terjadi seputar nasab mereka:

Suatu pendapat menyebutkan batrwa mereka berasal dari

keturunan Yafits bin Nutr.

Pendapat lain menyebutkan bahwa Ya)uj dari Tark sedangkan

Majuj dari Jil dan Dailam.

Ka'b A[ Atrbar berkata, "Adam bermimpi, lalu air mqpinya

bercampur dengan tanah, dan mereka diciptakan dari air mani itu.'
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Al Qurttrubi berkata, "Mengenai perkataan Ka'b Al Ahbar

perlu diteliti lebih jauh, karena para nabi tidak bermimpi, dan

sebenarnya mereka adalatr keturunan Yafits. Demikian juga perkataan

Muqatil danyang lain.'

Perbedaan pendapat terjadi pula pada pembahasan tentang sifat

mereka:

Ada yang menyebutkan bahwa mereka bertubuh kecil dan

pendek.

Ada yang menyebutkan bahwa mereka bertubuh besar dan

tinggi.

Ada juga yang mengatakan bahwa mereka bertaring seperti

taring binatang buas, bahkan di antara mereka ada suatu jenis yang

beralaskan dengan sebelah kupingnya dan berselimut dengan kuping

sebelahnya lagi.

Banyak sekali khabar-khabar tentang sifat-sifat dan perbuatan-

perbuatan mereka yang dikemukakan oleh kalangan salaf dan generasi

setelah mereka.

Perbedaan pendapat juga terjadi mengenai perbuatan mereka

yang melakukan kerusakan di mukabumi:

Suatu pendapat menyebutkan bahwa mereka memakan

manusia.

Pendapat lain menyebutkan batrwa mereka melakukan

kezhaliman, pembunuhan, dan semua benfuk pengerusakan.

Pendapat lain menyebutkan bahwa mereka keluar pada musim

semi dari negeri kaum yang mengadu kepada Dzulqarnain, lalu

mereka tidak melewatkan suatu tanaman pun kecuali mereka makan.

C;:n k Ji' (maka dapattrah trami memberikan sesuatu

pembayaran trepadomu). IGlimat tanya ini termasuk bentuk

kesantuqan terhadap Dzulqarnain, Ini juga dibaca qf .
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TAFSIR FATHUL QADIR 919

Al Azhaxi berkata, *i|rAt bisa sebagai sebutan untuk pajak,

atau sebagai sebutan untuk harta rampasan yang ditinggalkan musuh,

atau sebagai sebutan untuk upeti dan penghasilan (pemasukan)."

itpJtjuga sebagai sebutan untuk sesuatu yang dikeluarkan

dari harta yang wajib dizakati. Sedangkan A;aJt adalah mashdar.

Quthnrb berkata, "tF adalah upeti, sedangkan Lt;,J adalah

pajak hasil bumi."

Pendppat lain menyebutkan bahwa t*,:t adalah yang

dikeluarkan oleh setiap individu dari hartanya (pajak), sedangkan

LtlJ, adalah pajak yang diwajibkan oleh sultan (penguasa)

Pendapat lain menyebutkan bahwa keduanya bermakna sama.

iffiOf$.*617f lsrpoyo kamu metmbuat dinding antara kami

dan mereka) maksudnya adalah dinding yang membatasi kami dan

mereka. Lafa*dibaca r'-^i,, d.ng* fathahpada huruf sfin.

Al Khalil dan Sibawaih berkata, "Dengan dhammah (pada

huruf sifn) adalah mashdar,sedangkan dengan fathah pada mashdar."

Al Kisa'i berkata, "Dengan fathah dan dhammah adalah &ta
macam logat (bentuk dialek atau aksen) yang artinya sama."

Tadi telatr kami kemukakan pandangan Abu Amr bin A1 Ala,
Abu Ubaidah, dan Ibnu Al Anbaxi mengenai perbedaan antara

keduanya.

Ibnu Abi Ishaq berkata, "Apa yang Anda lihat dengan mata

Anda adalah 1.1, dengan dhammah. Sedangkan yang tidak dapatAnda

lihat adalah 36, dengan fathah]'
Tadi telah kami kemukakan siapa-siapa yang membacanya

dengan fathah dan siapa-siapa yang membacanya dengan dhamrnah

padalafazh ijXi.
or:+{?Yltt (Dzulqarnain berkata, "Apa yang telah

dilamsalwn oleh Tuhanlat kcpadaku terhadapnya.') maksudnya

adalatr, Dzulqamain berkata kepada mereka, "Apa yang telah Allah



bentangkan untukku, yang berupa kekuasaan dan kerajaan, j; ladalah

lebih baik) daripada pembayaran kalian.

Dzulqarnain lalu meminta bantuan mereka dengan

mengatakan, i*O;,Ji Qnatra tolonglah aht dengan kehtatan

(manusia dan alat-alafl, yakni dengan kekuatan manusia dari kalian

yang bekerja dengan tangan mereka. Atau, tolonglatr aku dengan

menggunakan atat-alat bangunan, atau dengan kekatan tangan dan

alat-alat.

Az-Zajjaj berkata, "(Maksudnya adalah) dengan pekerjaan

yang kalian kerjakan bersamaku."

Ibnu Katsir membacanya \tS3'J, dengan dua huruf nttttn,

sedangkan yang lain membacanya dengan satuhtxuf nuun.

C:;'i;$;:fi,i4 @s* aht membuatlwn dinding antara lmmu

dan merelia) adalatr penimpal kata perintah. i3-lt adalatr apa yang

sebagiannya ditempatkan di atas sebagian lain, sehingga saling

bersambung.

Al Harawi berkata, "Dikatakan J\i - $ftf - Liir Uiii
artinya adalalr, aku menyumbat retakan.')

i3]r juga sebagai ism yatgartinya lLJr lsumbatan).

Pendapat lain menyebutkan batrwa i3--l' lebih kokoh daripada

3d,.Jt, karena 1-Llr penyumbatan dengan sesuatu, sedangkan iir-tt
meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain, berupa bebatuan, tanah,

dan serupanya, hingga menjadi dinding yang kokoh. Contohnya:

Dikatakan *i!?,(dia menarnbal pakaiannya) apabila dia menambal

dengan tambalan yang tebal, ymB sebagiannya ditempatkan di atas

sebagian lain. Contoh lainnya adalahungkapan Antalah berikut ini:

f3? s2 otij!il'.,*|b
"Adalrnh pengucilan para perryair akibat peryrusunan kata-"
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Maksudnya adalah akibat perkataan yang sebagiannya disusun

pada sebagian lainnya.

*,ifi ?:;j(,(berilahahtpotongan-potonganbesi)maksudnya
adalah, berilah aku dan bawakan untuHnr.

*;Xliadalatr bentuk jamak dari i13, yut 
"i 

i;Liir 6rotongan).

Al Khalil berkata, *t-#Ar',,.4|jll adalah potongan besi

berukuran besar."

Al Farra berkata, "*j71'3alt'. (beritah aht potongan-

potongan Desi) maknanya lnir lalu karena adahtxaf yaa' maka

ditambahkan hwaf ald. Berdasarkan ini, maka manshub-nya ,$
adalalr karena naz'u al khafidh (partikel penyebab khafadh."

ii'aii;.tt1,rilii- (hingga apabila besi itu telah sama rata

dengan kedua [puncakJ gunung irz). Maksud ;riAi adalatr kedua sisi

gunung.

Al Azhari berkata, "Kedua sisi gunr:ng disebut |6.t-l Ala
keduanyasejajar salingbersenhrhan,,yakni salingmenempel."

Demikian juga perkataan Abu Ubaidah dan Al Harawi.

Seorang penyair mengatakan )

66'if;-ytbtV
'*Krdui sisi itu rnemancarkan cahayanya

yang menyala bagaikan lmnpu penerang kegelapan."

Setiap bangunan yang besar juga disebtt "J'ri. Demikian
perkataan Abu Ubaidah

Nafi, Hamzatr, Al Kisa'i, dan Hafsh membacanya {ir1li,
dengaafathah pada huruf shaad dandaal.

Ibnu Katsir, Ibnu Amir, Abu Amr, Ya'qub, Al Yazidi, dan

Ibnu Muhaishin membacanya dengan dhammah pada huruf shaad dan

daal.

,r,b' ,b,ye;
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Ashim dalam riwayat Abu Bakar membacanya dengan

dhammah pada huruf shaad dan suhtn padahttruf daal.

Ibnu Al Majisyun membacanya dengan fathah pada huruf

s haad dan dhammah pada huruf daal

Qira'ah yang 'pertama dipilih oleh Abu Ubai, karena

merupakan logat atau aksen yang paling masyhur. Makna ayat ini

adalah, mereka membawakannya potongan-potongan besi, lalu dia

menempatkannya di antara kedua bukit itu hingga sejajar.

Wi jlt (bertratatah Dzulqarnain, "Tiuplah [api itul.')
maksudnya adalah, dia berkata kepada para pekerja, "Tiuplah
potongan-potongan besi ini dengan perapian."

{C,a;G6;i3L (hingga apabila besi itu sudah meniadi [merah

sepertiJ api) maksudnya adalah potongan-potongan besi yang ditiup

dengan perapian itu hingga menjadi bara api, yakni panasnya seperti

api. Disandarkannya 
'# 

kepada Darlqarnain adalatr sebagai kiasan,

karena dialah yang memerintahkan unttrk meniup.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa dia memerintatrkan untuk

membuat tubang pada tumpukan potongan-potongan besi dan

bebatuan itu, kemudian dinyalakan kayu bakar dan perapian hingga

memanas. Sedangkan besi itu apabila dinyalakan di atasnya maka

akan menjadi seperti api. Kemudian dibawakan tembaga yang

mencair, lalu dituangkan ke lubang itu. Itulah makna firman-Nya, jf
CJ, *& 6 ",3t 

(dia pun berkata, "Berilah aht tembaga fyang
mendidihJ agar aht tuangkan kc atas besi panas itu.').

Para ahli batrasa mengatakan batrwa rir;ir uaaan tembaga yang

meleleh. Lr?li tyakni d.ri At ailinya L '"" (penuangan). Demikian

perkataan mayoritas mufassir.

Segolongan orallg mengatakan batrwa '.4, adalatr besi yang

meleleh.
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Segolongan lain, termasuk Ibnu Al Anbari, mengatakan bahwa

itu adalah timah yang meleleh.

VJ"X6 (maka merelca tidak bisa) asalnya tjirLt 
"ot, 

, u

karena bertemunya dua huruf yang berdekatan makhraj-ny4yutu taa'
dan thaa', maka diringankan dengan pembuangan.

Ibnu As-Sakit berkata, "Boleh dikatakan Arrrl6 dan 44't U,

serta tf:"f." Jumhur

membacanya den gan t al*rJif.

Hamzah membacanya rjidJr 6i, dengan tasydid pada huruf
thaa', seakan-akan dia hendak mengucapkan tl&i-i;!, tapi meng-

idgham-kan (memasukkan) huruf taa' ke dalam thaa'. lni qira'ah

Yang lemah 
-r-r-,-: a:r^l- L^r-L ,,Abu Ali Al Farisi berkata, uQira'ahini tidak boleh.

Al A'masy membacanya tf$;"'t ti,i, seguai asalnya.

Makna li$;-;\ (mendakinya) adalatr |t-jfiof lmendakinya),
yakni Ya'juj dan Mn'juj tidak akan dapat mendaki dinding itu karena

tinggi dan licin.

C;f'\Affi(-e (dan mereka tidak bisa [pulal melubanginya).

Dikatakan Jr,.u;! qi, tuko melubangi dinding) apabila aku membuat

suatu lubang pada dinding hingga menembus kepada sisi yang satunya

lagi.

Az-Zajjaj berkata, "Mereka tidak dapat mendakinya karena

tinggi dan licinnya. Mereka juga tidak dapat melubanginya dari

bawahnya karena sangat kuat dan keras."

"jeo*rl1ii6 
(Dzulqarnain berkata, "Ini [dindingJ adalah

rahmat dari Tuhankz) maksudnya adalatr, Dzulqamain berkata sambil

menunjuk dinding tersebut, "Dinding ini sebagai rahmat daxi

Tuhanku." Ini merupakan salatr satu bukti rahmat-Nya untuk mereka

yang dibatasi oleh dinding itu dan orang-orang yang di balik dinding

itu, yang ditakutkan oleh mereka seandainya tidak ada dinding itu.
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Pendapat lain menyebutkan bahwa kata penunjuk ini

menunj ukkan bangunannya.

i;i;t,$f (mala apabila sudah datang ianji Tuhanht)

maksudnya adalah ketetapan Tuhanmu unhrk mereka keluar darinya.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa ini mashdar yang

bermakna maful,yaitu Hari Kiamat.

fs,7G (Dia apan meniadipannya hancur-lryluh) maksudnya

adalalr rata dengan tanah, sepe{ firman-Nya" 'fs?r'-)ilii$l'$fg
(Jangan [berbuat demiHanJ. Apabila bumi digoncanglan berturut-

turut).(Qs. Al Fajr [89]: 2l).

At-Tirmidzi berkata, .'Maksudnya aaAan rata. Dikatakan iju
)'&'t apabiLa unta itu tidak ada punuknya."

Al Qutaibi berkata, "Maksudnya adalah menjadikannya rata

bersenfuhan dengan tanah."

Al Halimi berkata, "(Maksudnya adalah) serpihan-serpihan

yang terpecalr-pecah. "
Seorang penyair berkata,

i,43u r)v't': )v *'b
*Adatuh selainpasulwn besm yangmampu mendobrak gua hingga

. hatrcur?"

At Azhari berkata, "'.!*'t artinya'iiii'' (aku menumbuknya)'"

Orang yang membacanya ;Bs, dengan tasydid adatah Ashim,

Hamzah, dan Al Kisa'i. Maksudnya yaitu menyerupakan dengan iirir

lri-rtr 1,*tr yang punggungnya datar), yaitu unta yang tidak berpuntrk,

,*5.1-i; lseperti unta yang tidak berpunuk), karena 

"!'t 
lafazh

mudzakkar, sehingga tidak disifati dengan lafazh cSl tlafazh

muannatsl

Ulama lain membacanya ri'r, d"og* tamyinsebagai mashdar.

Maknanya adalah sebagaimana yang telah dikemukakan.
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Bisa juga sebagai mashdar yang bennakna lual (ketemngan

kondisi), yakni &iS(dalarn keadaan rata).

kE'";;Lg (dan janji Tuhanht itu adatah benar) maksudnya

adalatr janji-Nya yang berupa patrala dan siksa. Atau, yang dijanjikan
itu adalah pasti, tidak akan meleset. Inilah akhir perkataan

Dzulqarnain. '
Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya, i-YAia6, {:qii (hingga apabila dia telah sampai di
antara dua buah gunung), dia berkata, "Kedua gunung itu adalah

gunung Amenia dan Adzerbaijan."

Dia juga meriwayatkan dari Ibnu Juraij, mengenai firman-Nya,

{j'r;rir|i{J Oang hampir tidak mengerti pembicaraan), dia

berkata, "@angsa) Turk."

Diriwayatkan oleh Ibnu A1 Mrurdzir, Ibnu Abi Hatim, Al
Hakim, dan dia menilainya shahih, serta Ibnu Mardawaih

meriwaya&an dari Ibnu Abbas, dia berkata,':YaJuj dan Ma'juj adalah

makhluk yang hanya sejengkal dan dua jengkal, paling tinggi tiga
jengkal. Mereka keturunan Adarn."

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, Ath-Thabarani, Ibnu
Mardawaih, Al Baihaqi dalam Al Ba'ts, dan Ibnu Asakir
meriwayatkan dari lbnu Amr, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Lf
'd, b#- tj ,11;.l-t i u"gt ,* t2!t;its t*:rt jt ,eti ,r, b t iVi 'G iU-
U:.ai ,b-)ut ,iy-ju ,/l L\t d;T:'u'o, ,,t+bt Gil ,$\ i'S; rr l*,
(Sesungguhnya Yajij dan Uijui dari keturunan Adam. Jitra mireka
lepas, tentulah mereka akan rnerusak penghidupan manusia. Tidak
seorang pun yang mati dari antara mereka lcccuali dia meninggalkan
seribu orang keturunannya atau lebih. Dan sesungguhrrya setelah

merelcd ada tiga umat, yaitu Tav,il, Taris, dan Mansak).z@

'@ Sanadnya dha'rf.
HR. Al Haitsarni dalam Majma' Az-Zmta'id (8/6), dan dia "berkata,

"Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam Al Kabir dan Al Ausath, para perawinya
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An-Nasa'i meriwayatkan dari hadits Amr bin Aus, dari

ayahnya, secara marfu', t|p.r',it 
"-Jil 

),$i'u'!iii n*n S;i'c''; t tfi
(tidak ada seorang pun yang mati dari merela kecuali telah

meninggalkan seribu orang atau lebih dari keturunanrrya).203

Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, dan dia menilainya

hasan,Ibnu Abi Ha:tim, Ibnu Hibban, Al Hakim, dan dia menilainya

shahih,Ibnu Mardawaih, serta Al Baihaqi dalarn Al Ba'tq dari- Ablt

Hwairalr, dari Rasulullah SAW, beliau bersabdq LhUi ehlU. 91

;wt ;-U,L6 oi1-t5i'6 ,i\C \i,f Vt t$erlti ,f :t*
s6lr7ng3i'*f i1 * .on r; '.rei.hr lrl+l w a'#fi G* ,'&.+*t
,i.l?,.rlr i6 i^tl' t*li;ri36 ri1 ,f ,t)q /9, & fri+,- lf lur

|l'ri:7'"* ,#, $i-*t ttip. ,y;,trr is b{r-tt lJti}t Li'ry'r:.
;j$, ;;4n i€t,|i*i ,;'ii'i.l$5 ,,,re,, 

',P ohri ui,p+
,riLi 

"r3\iii 
o*,:oi;ti,16'.dra '+4 gf :A, J\#Uttn:p

'o: ;*#'@t r;2'x li'r L;i .ri,ti',;; :r ;,t,YI

(sesungguhnya Yajuj dan Maiui'membuat kcrusakan di bumi.

Merelra senantiasa membuat lubang gunung setiap hari, hingga kettka

merelra hampir melihat sinar matahari, berkatalah pemimpin mereka,

,,Kembalilah tratian. Besok kalian akan melubanginya lagi." Allah lalu

mengembalikan (dinding yang mereka lubangi) meniadi lebih kolah

dari sebelumnya. Hingga l@til@ telah tiba waldu mereka dan Allah

menghenda$ untuk mengeluatlwn merekb lcepada manusia, maka

merelra melubangi hingga t@tit@ mnreka hampir dapat melihat cahaya

matahari, berkatalah pemimpin mereka, "Kembalilah kalian, besok

insya Allah lratian akan kembali melubanginya" Dia (pemimpin

merelra) itu mengecualiftan tyakni mengatakan: insya Allahf, maka

(reesolrannya) mereka kembali ke tempat tersebut, dan kondisinya

masih seperti tretitra mereka tinggatkan (hari sebelumrrya), lalu

tsiqah},;Katsir dalam Al Bidayahwa An-Nihayah Q/110), dan dia bcrkatq "Hadits

sangx Shartb, sanadnya dha'rf,dan mengandung yang berat'"
28 Seperti yang sebelurnnYa.
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mereka rnelubanginya (menerushan pelubangan) dan akhirrrya mereka

lreluar lrepada manusia. Kemudian mereka menghabiskan air.

Sementara manusia berlindung dari mzreka di benteng-benteng

mereka. Lalu mereka melontarkan panah-panah merelm ke langit, lalu
panah-panah itu kembali dengan berlumuran darah, maka mereka

pun berlrata, "Kita telah menaklulclcan penduduk bwni dan telah

mengalahlran penghuni langi dengan paksa dan perkasa." Allah lalu
mengirim ulat pada pundak merela sehingga mereka pun binasa).

Rasulullah SAW lersabda, ,f')\iLtl;'tt1,9fi {G,i 4 ,tril
'ffFf ',n t:fu'{xt'kj'# (Demi Dzat yang jwa Muhammad

berada di tangan-Nya, sungguh para binatang bumi menjadi gemuk

dan bersusu banyakkarena daging merelca).zM

Diriwayatkan secafa valid dalam Ash-Shafuiftain dari hadits

Zunab binti Jahsy, dia berkata: Rasulullah SAW bangur dari tidurnya

dengan wajatr memerah, sambil mengatakan, b q,A,#..1 ,&' ':f rI I
ile lh&Vt{i}U,'r'uiilt8J" ,qfi )t? (iaa itaaha rttaitaih.
Celalralah orang-orang Arab, karena lceburukan telah mendekat.

Selrarang telah terbukn sebesar ini dari dinding Yajuj dan Majuj)
seraya membuat lingkaran (dengan jarinya). Aku lalu berkata, "Wahai
Rasulullah, apakah kami akan binasa semgntara di antara kami
terdapat orang-orang yang shalih?" Beliau bersabda, L;fjr 'iS tt\d
(Ya, jilra terjadi banyak keburukan).z0s

Al Bukfiari dan Muslim mengeluarkan riwayat serupa dengan

ini dari hadits Abu Hurairah secara mffi'.
Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Nya, ti*itifi:ijii (naka dapatlcah lami

zu shahih.
HR. Ahmad Q/551); At-Tirmidzi (3153); Ibnu Majah (a080); dan Al Albani

dalam Ash-Shahihah (1735), dia menilainya shahih.
205 Muttafaq 'alaih.
HR Al Bukhari (3346) dan Muslim (4/2208).
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memberilran sesuatu pembayaran lcepadamu), dia berkata, *Upah

yang besar."

Ibnu Abi Hatim met'iwayatkan darinya, mengenai firman-Nya,
(it (dtndtng), dia berkata, "Maksudnya adalah dinding yang sangat

kuat."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya

jug4 mengenai firman-Nyu, *ilt?;.Qtotongan-potongan besi), dia

berkata, "(Maksudnya adalah) )r">At i# @otongan-potongan besi)."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya,

mengenai firman-Nya, fftAi'6.}d! antara dua buah gunung), dia

berkata, "(Maksudnya adalah) ,#tt (dua buah gulung)."

' Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, "(Maksudnya adalah) puncak

dua buah gunung."

Mereka meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya,

(-1 (tembaga [yang mendidihfi, dia berkata, "(Maksudnya adatah)

lytXtt (tembaga; kuningan)."

lrbdtmazzaqdan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah,

mengenai firman-Nya, Lf,lilfval$3 (maka merelca tidak bisa

mendakinya), dia berkatq "(Maksudnya adalatr) t r-it;'Ol
(mendakinya)."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dia berkata,

"(Maksudnya adalatr) t tW lrl (mendakinya).'

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah, mengenai firman-

NVa, 'k'i;k (Dia atran menjadikannya hancur-luluh), dia berkata,
*Aku tidak tahu, maksudnya kedua gunung itu atau yang di antara

keduanya?"
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@G'&#icej&cC;;.6Kj;*
;" {b e r$.irti(€E $;;",ffi i;ftu;
'g,Y :i@ {i anqyfi, ('";A -q?qs 

o. i .+,., :Q
'#,6H "O e:ai 

-,tg 
a W.p tj( @ SG'uin|

,,,Yj
\rKami biarhan mereka di hari itu bercampw aduk antara satu
dengan yang lain, kemudian ditiup lagi sangkakala, lalu Kami

kumpulkan mereka itu semuanya Dan Kami nampakkan Jahanam
pada hariitu kepada orang-orang kaftr dengan jelas. yaitu orang-' orang yang matanya dalam keadoan tertutup dari memperhatikan

tanda-tanda kebesaran-Ku, dan adalah mereka tidak sanggap
mendengar. Maka aphkah orang-orang kaJir menyangka bahwa
mereka (dapat) mengambil hamba-hamba-Ku menjadi penolong

selain aku? sesungguhnya Kami akan menyediakan Neraka
Jahanam tempat tinggal orang-orang kalin Katakanlah, ,Apakah

akan Kami beritahukan kepadamu tentang otang-orang yang paling
merugi perbuatonnya?, Yaitu otang-orang yang telah sia_sia

perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka

WiWiii4 (i(i,{-*t'iY6 
"f,

r.., t . t .,
ti-a itj44

d\;6i6 Wq&,&tr 4(@ $ )idi ;i e i$>i,
qi*! &"1 Z?.;4x;r ilSgr; ijifu@ ffi ,t,

{;(;;'oH;\w-r}ri

"&G\,J"7 .;ry e;,*(rWt$i a*jt

TAFSIR FATHUL QADIR 929



menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu
ordng-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan

(kufur terhadap) perjumpaan dengan Dia, maka hapuslah amalan-
amalan mereka, dan Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi
(amalan) mereka pada Hari Kiamat Demikian balasan mereka itu
Neraka Jahanam, disebabkan kekaJiran mereka dan disebhbkan

mereka menjadikan ayat-ayat-Ku dan rasul-rasul-Ku sebagai olok-
olok. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih,
bagi mereka adalah Surga Firdaus menjaditempat tinggal Mereka

kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya,,

(Qs. At Kahfi [18]: 99-108)

Firman-Nya, *Ar!;*;#K;; (Kami biarkan mereka di
hari itu bercampur-aduk antara satu dengan yang lain) beyasal daxi

perkataan Altah SWT setelah selesainya perkataan Dzulqarnain.

Dhamir pada kalimat ffi untuk YaJuj dan Ma)uj, yakni

Kami biarkan sebagian YaJuj dan Ma'juj pada hari datangnya janji
itu, atau pada hari keluarnya YaJuj dan MaJuj, sebagian mereka

bercampur-baur dengan yang lain.

Dikatakan 'u'tilt e,li apabila manusia saling masuk sebagiannya

kepada sebagian lainnya dalam kebingungan seperti ombak air.
Maknanya ad{atr, mereka berhamburan dan bercampur-baur.

Pendapat lain menyebutkan bahwa dhqmir pada kalimat ;#;
adalatr untuk para makhlut. flr di sini adalah Hari Kiamat, yakni

Kami jadikan sebagian makhluk --dari golongan jin dan manusia-
bercampru-baur dengan sebagian lain.

- Pendapat lain menyebutkan batrwa maknanya adalah, Kami
biarkan Ya)uj dan Ma)uj pada hari sempurnanya pembangunan

dinding itu untuk berbaur antara sebagran mereka dengan sebagian

yang lainnya.
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Penafsiran rAi,tet (kemudian ditiup lagi sangkalcala) telatr

dipaparkan dalam surah Al An'aam

Suatu pendapat menyebutkan bahwa ltu adalah tiupan

sangkakala yang kedua, berdasarkan dalil firman-Nya, Ci'{+:A (klu
Kami kumpulkan merelw itu semuanya), karena fuxuf faa' ini

mengindikasikan demikian. Tidak disebutkannya tiupan yang pertama

adalah karena maksudnya di sini adalah menyebutkan perihal Hari

Kiamat. Maknanya adalah, Kami kumpulkan para makhluk setelah

lenyapnya tubuh mereka dan menjadi tanah dengan pengumpulan

yang sempurna dalam bentuk sifat dan rupa yang sempurna.

t ;'ui$nii'f6O- (dan Kami nampakkan Jahanam pada

hari itu kepada orrng-)oranr kafir dengan jetas).Maksud *lt di sini

adalatr ](9)i lpenampakan), yakni Kami tampakkan Jahanam kepada

mereka sehingga mereka menyaksikannya pada hari Kami

mengumpulkan mereka. Di sini terkandung ancaman keras bagi

orang-orang kalir karena ketakutan yang melanda mereka saat

menyaksikannya.

Allah lalu menyebtrtkan perihal orang-orang kafir tersebut, i-ii](

"fle{be'#J( Qtaitu orang-orang yang matanya dalam

keadaan tertutup dari memperhatikan tanda'tanda lcebesaran-Ku)-

Maksudnya adalah, penglihatan mereka sewaktu .di dunia dalam

keadaan tertutup.

ir-jtl.t maksudnya adalah yang menutnpi sesuatu, yang

menghalanginya dari segala arah. Terhrhrp dari mengingat-Ku dan

sebab-sebab untuk mengingat-Ku, yaitu tanda-tanda yang dapat
-disaksikan oleh setiap orang yang mau b..pit u dan mengambil

pelajaran, sehingga dia ingat akan Allah dengan tauhid dan kemuliaan.

Allah menyebutkan akibat pada sebabnya. Atau, tertutup dari

memperhatikan Al Qur'an yang agung dan menakwilkan makna-

makna serta menghayati faedah-faedahnya.
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Setelatr Allah SWT menyebut mereka buta terhadap bukti-

bukti ciptaan dan ayat-ayat yang diturunkan, atavkeduanyq Allah pun

menyebutkan ketutian mereka dari mendengarkan yang haq, '|'li'g
#614;5 @an adalah merelca tidak sanggup mendengar), yakni

mereka tidak sanggup mendengar yang haq dari perkataan Allah dan

perkataan Rasul-Nya Ini lebih mendalam daripada bila dikatakan

tii rjtr-t1 (dan mereka juga hrli), karena yang tuli terkadang bisa

"mendengat'' bila diterial*an kepadanya, padatral mereka sanra sekali

tidak dapat mendengar. Disebutkaonya tutupan pada penglihatan dan

tidak dapat mendengar adalah perumPamaan tentang kebutaan mereka

dalam menyaksikan dengan mata, dan berpatingnya mereka dari dalil-

dalilsam'$tyah.

Vli'ujiUS Qnatu apakah orong'orgng twfir menyangka).

irsj.ir ai ri"i f:rrr."i dari':,*;i\naknanr i-fur (sanskaan). IGtimat

tanya ini sebagai darrpratan dan celaan. Huruf faa' int berfirngsi

merangkaikan kalimat yang diperkirakan. Maknanya adalab mal5g

apakah mereka menyangka bahwa mer€ka akan mendapat manfaat

dari apa yang mereka sembab sementara mereka berpaling dari ayat-

ayat Allatr dan enggan menerins kebenaran?

Makna gi*r:c'kffi.6 @ahwa mereka tdspatl mengambil

lwnba-lwmba-Ku.selain ahD adalah, menjadikan mereka yang selain

Allab yaitn malaii<at, Al Masih, dan para syetan. :s)$ (meniadi

p e ro I o ng), yakni sesembahan.

Az-7ayaj berkata, "Maknanya adalab apal@h hal itu al<an

bermanfaat bagi mereka."

Ini jtrga dibaca 'r._lj,,il, dengan suhtn pada hunrf sirn.

Malnanya adalatU apakatr cgkup bagi orang-orang kafir itu unfirk

menjadikan mereka sebagai penolong? Pemaknaan ini berdasarkan

anggapan sebagai mubtada' dan hhobar. tvlaksudnya' itu tidak

mencukupi mereka dan tidak akan berguna bagi me,reka di sisi Allalt
jadi tidak sebagaimana sangkaan mercka
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<ii'"rfi'&6J t; (sesungguturya Kami akan menvediakan

Neralra Jahanam tempat tinggal orang-orang kalir) maksudnya

adalah, Karni menyediakannya sebagai tempat tinggal yang akan

mereka tinggali ketika mereka memasukinya

Az-Zajjaj berkata, "i! r aaAafr tempat tinggal."

Pendapat lain menyebutkan bahwa itu adalah tempat yang

disediakan untuk tamu, sehingga ini merupakan ejekan bagi mereka,

seperti firman-Ny u, $ fi4i# (Mala gembirakanlah mereka

bahwa merekn akan menerima siksa yg pedih). (Qs. Aali 'Imraan [3]:

21). Maknanya adalah, Jahanam disediakan untuk mereka di sisi Kami

sebagaimana disediakannya tempat tinggal untuk tamu.

tiA';r;;:t'\W$:i (katakantah, "Apakah akan Kami

beritahulran kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi

perbuatannya?,). Manshub-nya i;A adalah karena sebagai tamyiz,

dan bentuk jarnak ini untuk menunjukkan keberagamannya.

Maushul pada kalimat $1f1yrUy*iriir-5t (vaitu orans-

orang yang telah sia-sia perbuatanrrya dalam kehidupan dunia ini)

berada pada posisi rafa' katena sebagai Htabar dari mubtada'

mahdzuf (mubtada' yang dibuang). Seakan-akan dikatakan, "Siapa

mereka?" Lalu dikatakan, "Mereka adalah orang-orang yang telah sia-

sia perbuatannya." Maksud sia-sianya perbuatan adalah batil dan

lenyap. Bisa juga maushul ini berada pada posisi nashab sebagai

celaan, dan penimpalnya *'e.$!i;{e.$iJtii (mereka itu orang-

orang yang htfur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka). Bisa juga pada

posisi jarr, karena dianggap fia't'nya U-t:t\t atau badal-nya, dan

penimpalnya i"g" iqidan seterusnya.

Pendapat yang paling tepat adalah pendapat yang pertama.

Kalimat W$;*'#I$#'p (sedang merefta merryangftn

balrwa merelra berbuat sebaik-baibtya) berada pada posisi nashab

sebagai haal dalJ. fo'il 'i*.Maksudnya adalah, mereka menyangka
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telah berbuat sebaik-baiknya dalam hal itu dengan mendapatkan

manfaat-manfaatnya.

Kalimat ry:o*'ri;fuji4i (mereka itu orang-orang yang

htfu, terhadap ayat-ayat Tuhan merelca) sebagai kalimat permulaan

untuk melengkapi kerugian tersebut dan menerangkan sebabnya.

Demikianlah, berdasarkan pemaknaan pertama yang raiih, bukan

menurut pemaknaan yang lain, karena ini merupakan penimpalnya,

sebagaimana telah kami kemukakan tadi. Makna kekufiran mereka

terhadap ayat-ayat Tuhan mereka adatah kufurnya mereka terhadap

bukti-bukti keesaan-Nya yang berupa bukti-bukti alam dan ayat-ayat

yang diturunkan. Makna kufumya mereka terhadap pertemuan

dengan-Nya adalah kufurnya mereka terhadap pembangkitan kembali

setelah mati dan perkara-perkara aktrirat setelahnya.

Kemudian menyebutkan dampatarya, 'ifu14 (maka

hapuslah amalan-amalan mereka), yakni yang telatr mereka lakukan

dan mereka sangka sebagai kebaikan. Inilah kerugian dan kesesatan.

Allah lalu memvonis mereka dengan firman-Nya, ii'{#fi'
$fi41(dan Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagt (amalan)

merelra pada Hari Kiamaf), yakni mereka tidak dihaxgai di sisi Kami

dan Kami tidak menyambut mereka.

Pendapat lain menyebutkan batrwa maksudnya adalah, tidak

ditempatkan timbangan unfuk menimbang amal perbuatan mereka,

karena timbangan itu untuk para pelaku keburukan dan kebaikan dari

kalangan muwahidin, sedangkan mereka tidak memitik kebaikan.

Ibnu Al A'rabi berkata, "Orang-orang Arab biasa mengatakan
"o'1i S34 It..Ji-.r-i (tulan tidak ada nilainya pada kami), yakni

merendatrkannya. Seseorang disifati {'oT:f ltia* bernilai) adalah

karena kehinaaruryq kegegabahannya, dan kekurangtelitiannya.

Maknanya berdasarkan pengertian ini yaitu, mereka tidak dianggap

dan mereka tidak ada nilainya di sisi Allah, serta tidak ada

kedudukannya.
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Mujahid membacanya ffi dengan hwuf yaa,yakni Xtr i=+ >ti

(dan Atlah tidak mengadakan).

Ulama lain membacanya #{L,dengan htxvf nuun.

Allah SWT lalu menjelaskan tentang akibat yang dialami
mereka, i$ (demikian), yakni berbagai ancaman yang Kami sebutkan

itu sebagai iih {Oototon mereka). Lafah 'i11. sebagai keterangan

untuk !$h {Oototan.mereka), atau kalimat '#,fi$ (balasan merekn

itu Neraka Jahanam) sebagai mubtada' dan khabar, sedangkan

rangkaian kalimat ini sebagai khabar ,U( Itu karena mereka

memadukan kekufuran dengan menjadikan ayat-ayat Allah dan para

Rasul-Nya sebagai olok-olokan.

Para salaf berbeda pendapat dalam menentukan orang-orang

yang telatr sia-sia perbuatannya.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa mereka adalah kaum

Yahudi danNasrani.

Pendapat lain menyebutkan bahwa pereka adalah kaum kafir
Makkah. Pendapat lain menyebutkan bahwa mereka adalah golongan

khawarij. Pendapat lain inenyebutkan bahwa merekd adalatr para rahib
dan pendeta. Yang lebih tepat adalah mengartikan ayat ini secara

umum, yaitu setiap yang disifati dengan sifat-sifat tersebut.

Setelah mengemukakan ancaman bagi orang-orang kafir ini,
Allah SWT menyebutkan jangi bagi orang-orang beriman, j;fu.$iiy

*i,{z:iW: (Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal
shalih),yakni yang memadukan keduanya sehingga menjadi kebalikan
dari orang-orang yang disebutkan sebelum mereka. 'P:;( 

@a7t
nereka).

Ibnu Al Anbaxi berkata, "Maksudnya adalah, telatr ada di
dalam ilmu Allafu batrwa bagi orang-orang yang menaatinya, d.(
{i ;'g (Surga Firdaus menj adi tempat tingga[) )'
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Al Mubarrad berkata "Sesuai dengan yang aku dengar dari

perkataan orang-orang Arab, ,$;5 adalah pohon yang rimbun, dan

biasanya itu adalah pohon anggur."

Az-Zajjaj memilih pendapat yang dikemukakan oleh Mujahid,

bahwa qi'Aadatah kebun menurut bahasa Romawi.

Keterangan tentang J;Jrt telah dikemukakan. Mansub'nya

lafazh ini [yakni $f karena sebagai Hnbar ,o* [yakni: JJV!.

Maknanya adalah, bagi mereka buah-buatlan Surga Firdaus sebagai

tempat tinggal bagi mereka untuk memuliakan mereka.

Manshub-nya Q.bi*- (nerelca kcksl di dalamnya) adalah

karena sebagai haal Setwangan kondisi), begitu juga kalimat (,j:;{
{;ff (mereka tidak ingin, berpindah daripadarrya), berada pada

posisi nashab sebagai haal. Jgll adalah V,ata mashdar, yakni mereka

tidak meminta pindah darinya, karena tempat itu lebih mulia, atau

selain itu yang didambakan oleh jiwa mereka.

Ibnu Al A'rabi, Ibnu Qutaibah, dan Al Azhari berkata, "'Jit
adalah ism yang bermakna 'l|*a 

@eralihan), yilB memerankan

peran mashdar."

Abu Ubaidah dan Al Farra berkata, "'Jt4t adalah j-,rg'
(pemindatran)."

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Al Mrurdzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari jalur Hartur bin Antarah, dari ayatrnya, dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Ny4 #K;: (Kami biarkan mereka), dia

berkata, *Jin dan manusia !f; (bercamfur aduk) sebagian mereka ,.;

$(denganyang lain)."

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu At Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Mujahid,'mengenai firman-Nya, tr,<,rry$'i
(dan adalah mereka tidak sanggup mendengar), dia berkata, *Tidak

memahami yang didengar.f'
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Abu Ubaid, Sa'id bin Manshur, dan Ibnu Al Mundzir
meriwayatkan dari Ali, bahwa dia membac *rvu Wt-iiG (makn

ap alrah or ang-or ang kafir menyangka).

Abu Ubaidah berkata, "Dengan jazm pada huruf siin darr

dhammah pada huruf b aa'."

Abu Ubaid, Ibnu Al ,Mundzir dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari llaimah, bahwa diajuga membacanya demikian.

Ab&xrazzaq, Al Bukhari, An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Al Hakim, dan Ibnu Mardawaih
meriwayatkan dari jalur Mush'ab bin Sa'd, dia berkata: Aku bertanya
kgpada Ubay tentang ayat, iffiigllfir$S:i Qratakantah, "Apatrah
alran Kami beritahukan lcepadamu tentang.orang-orang yang patw
merugi perbuatantUa?'), apakatr mereka golongan Hanriyah? Dia
menjawab, uBukan, mereka adalah kaum Yatrudi dan Nasrani. Kaum
Yatrudi mendustakan Muharnmad sAw, sedangkan kaum Nasrani
mengingkari surgq serta berkata" 'Tidak ada makanan dan minuman
di sana'. sementara golongan Hanriyah membatalkan perjar{ian
dengan Allah setelatr meneguh[annya'. Sa'd menyebut mereka sebagai
orang-orang fasik."

Diriwayatkan oleh Abdrtnazzaq, Al Firyabi, Sa,id bin
Manshur, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Al Hakim, dan dia
menilai"-./a shahih, serta Ibnu Mardawaitr, dari Mush'ab, dia berkata:
Aku bertanya kepada Ubay tentang ayat, l,*t:glrfi,Wfili
(lratalranlah, "Apakah alcan Kami beritahukan kepadamu tentang
orang-orang yang paling merugt perbuatannya?'), apakah mereka
golongan Haruriyah? Dia menjawab, "Bukan, akan tetapi mereka

adalah penghuni biara-biara, sedangkan golongan Haruriyah adalah

orang-orang yang menyimpmg, sehingga Allah menyimpangkan hati
mereka."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu
Humaishah Abdullah bin Qais, dia berkata: Aku mendengar Ali bin
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Abi Thalib berkata tentang ayat, iGlt;i{UWS:i (Katalcanlah,

"Apalrnh alran Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang

paling merugi perbuatannya?'), "sesungguhnya mereka adalah para

rahib yang menahan diri dalam pasukan-pasukan."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Ath-Thufail, dia

berkata: Aku mendengar Ali bin Abi Thalib berkata ketika ditanya

oleh Ibnu Al Kawa tentang firman-Nya, iGlL6!'iu'fr$i; (apakah

alran Kami beritahukan kepadamu tentang.orang-orang yang paling

merugi perbuatannya?), dia berkata, "Orang-orang jahatnya suku

Quraisy."

Ab&xrazzaq, Al Firyabi, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim,

dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari dua jahn, dari Ali, bahwa dia

ditanya tentang ayat, iGli4JI{t W,Y:S (katakanlah, "Apakah akan

Kami beritahulan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi

perbuatawAa?'), dia menjawab, "Aku tidak menduga kecuali

golongan Khawarij termasuk metreka."

Disebutkan dalam Ash-Shabibain dari hadits Abu Hurairah,

balrwa Rasulullah SAw bersabda" I li($ i\ii7y,:-lt'n4ir S;:Sr ,fV'il
*y1|q !, 

'+',ti (Sungguh akan datang telaki tambun pada Hari
Kiamat yang di sisi Allah dia tidakmetebihi scyap seekor nyamuk).

Beliau lalu bersabdq (qi *Uitiid t4r$,'fi't4rllSt
(Bacalah jilm kalian mau [ayatJ, [dan Kami tidak mengadakan suatu

penilaian bagi {amalan} mereka pada Hari Kiamat).206

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu A1 Mundzir, Ibnu Abi
Hatim, Ath-Thabarani, Al Hakim, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan

dari Abu Umamah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 3r rj;
.p',;lit i" bt tr rt;u-,7'i $r'&|'op,*it i? qg,:,-rtt:t:At (Mohontah

Surga Firdaus, karena sesungguhnya itu pusatnya surgd.

26 Muttafaq'alaih.
HR Al Frin* (4729) dan Muslirn (4Dr47).
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sesungguknya para penghuni surga Firdaus dapat mendengar suara
Arsy).207

Disebutkan dalam Ash-shafuifuain dan lainnya dari hadits Abu
Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, tft;,63rr 3L rif

.at':W1# e3 ,*'jt ,f* tilit ,Nt ,)rt, ,iUio3 nl$ ,:or;yi
(Jika lrnlian memohnn trepada Allah, mohonlah surga Ftrdaui, karena
sesungguhnya iiu adattih tengahnya surga dan surga yang paling
tinggi. Di atasnya adalah Arsynya Dzat.yang Maha pemurah, darinya
mengalir sungai-sungai sur ga) .208

Ibnu Abi Syaibatr, Abd bin Humaid, Ahmad, At-Tirmidzi,
Ibnu Jarir, Al Hakim, Al Baihaqi, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan
dari ubadah bin Ash-shami! batrwaNabi sAW bersabda ekj,. ,l'itt
Wj'ui.,i+;,s a'.tzf eiti,t',,,1r\\t3 {J)t ,rr t W l$t k ,h,rii.
,fis';irt 6ri'tiri &r id( :, $r-i ,L4,1lr g;i' 3qri,;it A ,i,ii'ok
(sesungguhnya di surga terdapat seratus tingkat, setiap tingkat
darfurya seperti jarak antwa langit don bumi. surga Firdaus adalah
yang paling tinggt tingkatamya, dan di atasnya adalah Arsy, daytnya
mengalir sungai-sungai surga yang empat. oleh karena itu, apabila
lralian memohon kcpada Allah mohonlah Surga Firdaus).2w

Banyak sekali hadits-hadits lain yang semakna dengan itu.

2fr Munkar.
HR. Al Hakim Q/371), dan dia berkata, "Kami tidak menuriskan hadits ini

keouali dui sanad ini." Disusul oleh komentar Adz-Dzahabi, ',Ja,far (perawi),yang
rusak."

Hadits ini dicantumkan pula oleh Al Haitsami daram At Majma'(10/39g), dia
berkaa, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, dan dalam sanadnyaterdapat Ja,far bin
o*7#o;f;ol;:awiyangmatruk(riwayanyaditinggalkan).,'

HR. Al Bukhari Q790) danAhmad Q1335).M shahth. 
-- \- ---l-

HR Ahmad (5 13 16) dan At-Tirmi d?i Q53 t).
Al Albani menilainya shahih.
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Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, "Firdaus adalah taman
menurut bahasa Romawi."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, dia berkata, .,Itu

adalah anggur menurut bahasa Nabthiyyah.,,

Ibnu Abi Syaibatr, Hannad, dan Ibnu Al Mundzir
meriwayatkan dari Abdulah bin Al Harits, balwa Ibnu Abbas bertanya
kepada Ka'b tentang Firdaus, lalu dia menjawab, ..Ifu adalah kebun-
kebun anggur menurut bahasa Siryani.',

Ibnu Abi Syaibatr, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari Mujahid, mengenai firman-Nya,,1;$r'o;{{
(merelra tidak ingilt berpindah daripadanya), dia berkata,
"(Maksu&rya adalah)'lW (berpindah).,,

4 1; ;; L,giii ;\'Ji ;4i',rr i; #i-(",'+ fr 'o6,f
,/zz ..ls)e.4l2,'t,

"Katakanloh, 'Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk
(menulis) halimat-kalimat Tuhanku, sungguh habisrah lautan itu
sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhankq meskipun Kami

datangkan tambahan sebanyak itu (puta),, Katakanlah,
'Sesungguhnya aku ini hanya seorang manruia seperti kamu, yang

diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu
adalah Tuhan Yang Esat. Barangsiapa mengharap perjumpaan
dengan Tuhannya maka hendaklah dia mengerjakan amal yang
shalih dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam

beribadah kepada Tuhannya,.,, (Qr. At Kahfi [1S]: 109-110)

i(ok";t:&itLlt6i:Kt FU ay,i@
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Setelah Allah menyebutkan berbagai dalil, Allah pun

mengingatkan akan kesempurnaan Al Qur'an, cS,7$i.6'a Fl'r< i,i
(kataknnlah, "Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk [menulis]
kalimat-kalimat Tuhanht.t).Ibnu Al Anbari berkata, 'oTinta disebut

5r.ra adalatr +t3r Dt-drt).(karena menolong yang menulis)."

Asal maknanya adalah, tambahan dan datangnya sesuafu

setelah sesuatu yang sebelumnya. Minyak untuk menyalakan lampu

disebut juga 3rirr. Maksud i{ii (autan) di sini adalah jenis. Maknanya

yaitu, kalau kalimat-kalimat ilmu A[ah dan hikma]r-hikmah-Nya

ditulis, dan anggaplah semua laut adalah tinta untuk itu, maka laut itu

semuanya habis sebelum habisnya penulisan kalimat-kalimat itu,

bahkan sekalipun Kami mendatangkan lagi tinta seperti lautan itu,

tentu akan habis pula.

Pendapat menyebutkan tentang malaranya, "sekiranya lautan

itu adalalr tinta unttrk penq dan pena menulis, ,$ Siii ol'fi';;i'^fi
(sunggah habislah lautan itu sebelum habis [ditulisJ lalimat-kalimat

Tuhanh). Kalimat f;.r*!+ $ (meskipun Kami datanglwn

tambahan sebanyak itu [pulafi adalah perkataan dari sisi Allah SWT

yang tidak termasuk kalimat 'o(i,$ Qcatatwnlah, 'Kalau

sekiranya...)."

Di situ terkandung tambahan mubalaghah darl penegasan.

Huruf wctwu-tya berfungsi merangkaikan yang setelahnya kepada

kalimat yang diasumsikan, yang ditunjukkan oleh kalimat

sebelumnya, yakni sungguh habis lautan itu sebelum habis (ditutis)

kalimat-kalimat Tuhanku jika tidak mendatangkan tambahan sebanyak

itu, bahkan sekali pun mendatangkan tarnbahan yang sebanyak itu.

3r"ir aaaan ii(yr ltamUahan).

Suatu pendapat menyebutkan batrwa yang Allah maksudkan

dengan kalimat-kalimat adalah kalaam qadiim (perkataan abadi) yang

tidak berpangkal dan tidak berakhir. Walaupun ini satu, tapi boleh
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-l

diungkapkan dengan lafazh jamak, karena mengandung faedah.

Orang-orang Arab memang biasa mengungkapkan yang tunggal (satu)

dengan lafazh jamak

Al A'sya berkata,

€v)At $ 4te i?-iUw )'-rutULrr
"Dan wajah yang ronanya bening nan jernih semakin

mengindahkannya, di samping juga keindahan dada [tempat kalungJ

dan pergelangannya."

Di sini dia menggunakan lafaztr bL$ [kata jamak] untuk

mengungkaptan 4l [kata tunggal].

Al Jaba'i mengatakan bahwa firman-Nya, i; giii;\'fi
(sebelum habis [drtulisJ kalimarkalimat Tuhanku) menunjukkan

bahwa kalimat-kalimat-Nya secaf,a umum bisa habis. Apa yang

ditetapkan ketiadaannya, maka tidak ada keabadiannya. Pandangan ini
disanggalr, bahwa yang dimaksud adalah lafazh-lafazh ini
menunjukkan kepada kaitan-kaitan sifat keabadian.

Pendapat lain menyebutkan tentang sanggahannya, bahwa

habisnya sesuatu sebelum habisnya sesuatu yang lain tidak

menu"ujukkan habisnya sesuatu yang lain itu, dan tidak pula

menunjukkan tidak akan ada habisnya. Jadi, dari ayat ini hanya bisa

disimpulkan tentang banyaknya kalimat-kalimat Allah, hingga tidak
,dapqt dijangkau oleh akal manusia. Adapun apakah ada akhirnya atau

tidak, maka ayat ini tidak menunjukkan hal itu

Pendapat yang benal adalah, kalimat-kalimat Allah mengikuti

maklumat-Nya, dan itu tidak ada akhirnya, maka kalimat-kalimat ini
uidak ada aldrirnya.

Mujahid, Ibnu Muhaishin, dan Humaid membacanya & ii
t::tU t)*t.Demikian juga dalam Mushaf Ubay.

Sementara ihr, ulama lain membacarya(i.
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Hamzahdan Al Kisa'i membacanya '-;zibt;$, d"rrg* huruf
yaa'.

Ulama lain membacanya jjlJ'5i, aengan huruf raa'.

Allah SWT lalu memerintahkan Nabi-Nya SAW untuk
tawadhu' (bersikap rendah hati), 'Kg563y,i (katakanlah,

"Sesungguhnya alru ini hanya seorang manusia seperti kamu.').
Maksudnya adalah, keberadaanku terbatas sebagai manusia, tidak
melebihinya hingga tingkat malaikat. Orang yang kondisinya
demikian tidak layak mengaku mengetahui kalimat-kalimat Allah
kecuali dilebihkan dari manusia lain dengan walryu yang diturunkan
kepadanya dari Allatr SWT. Oleh karena itu, beliau diperintatrkan
untuk berkata, ",llt;i @ang diwahyulwn kepadala). Dengan ini
cukuplah sebagai pembeda antara beliau dengan manusia lainnya.

Allatr kemudian menjelaskan, bahwa yang diwahyukan
kepadanya adalah firman-Nya, L.t"dt &;A (bahwa sestmgguhnya
Tuhan lramu itu adalah Tuhan Yang Esa), tidak ada sekutu bagi-Nya
dalam hal kehrhanan. Ini mengandung bimbingan kepada tauhid.

Allah kemudian memerintahkan untuk mengerjakan amal
shalih dan tauhid, +r'&W-if,i (barangsiapa mengharap
perjumpaan dengan Tuhannya). il-37|t [yakni dari \].fl adaloht

mengharapkan terjadinya kebaikan pada waktu mendatang. Maknanya
adalah, barangsiapa mempunyai harapan ini, yang merupakan harapan
orang-orang beriman, W1GW (maka hendaklah dia
mengerjakan amal yang shalih), yaitu yang ditunjukkan oleh syariat
sebagai amal baik, yang pelakunya mendapat pahala. *j,;|A*,{,
{:fr (dan janganlah dia memperseh,ttukan seorang pun dalam
beribadah lcepada Tuhannya), baik orang shalih maupun orang jahat,

binatang maupun benda.

Al Mawardi berkata, o'Semua ahli tak\Mil dalam menafsirkan
ayat ini mengatakan bahwa malananya adalah, tidak riya terhadap
seorang pun dengan amalnya."
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Saya katakan: Tercakupnya syirik nyata yang dilakukan oleh

orang-orang musyrik oleh ayat ini lebih didahulukan daripada

tercakupnya syirik sErmar, yaitu riya. Namtrn tidak ada halangan untuk

tercakupnya syirik samar oleh ayat ini.

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari

Mujahid, mengenai firman-Nya, i;c#i. (untuk [menulisJ kalimat-

lmlimat Tuhanht), dia berkata, "(Maksudnya adalah) ilmu Tuhanku."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah, mengenai ayat

ini, dia berkata, "Allah mengatakan, 'Maka akan habislah air laut

sebelum habisnya perkataan Allah dan hikmah-Nya'."

Ibnu AI Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih, dan Al
Baihaqi dalam Ary-Syu'ab meiwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Ny4 $:CLW# (barangsiapa mengharap perjumpaan

dengan Tuhannya), dia berkata, "Diturunkan berkenaan dengan orang-

orang musyrik yang menyembah tuhan lain disamping menyembah

Allah. Jadi, ayat ini bukan mengenai orang-orang mukmin."

Diriwayatkan oleh Al Hakim, dan dia menilainya shahih, serta

Al Baihaqi, dari Ibnu Abbas, dia berkata, o'Seorang lelaki berkata,

'Wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku berdiri di sejumlah tempat

untuk mengarapkan keridhaan Allah, dan aku ingin agar tempatku

terlihat (oleh orang lain)'. Namun beliau tidak menjawab apa-apa

hingga turunnya ayat, ffi*:nE$'iJ (dan janganlah dia

mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kcpada

Tuhannya)."2r0

Ibnu Manduh, Abu Nu'aim dalam Ash-Shahabah, dan lbnu

^Asakir meriwayatkan dari jalur As-Suddi Ash-Shaghir, dari A1 Kalbi,

dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Jundub bin Zuhair,

2ro sanadnya shahih.
I{R. Al naihaqi dalam Asy-Syu'ab (6854) dan Al Hakim Qllll).
Al Hakim menilai hadits ini shahih dan pendapatrya ini disepakati oleh Adz-

Dzahabi.
944
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apabila dia shalat atau bersedekah, lalu disebut-sebut kebaikannya,

maka itu menyenangkannya. Dia pun semakin suka melakukan itu

karena perkataan orang lain, bukan karena mengharapkan (keridhaan)

Allah. Berkenaan dengan ini, turunlah dY*, .;;itl$jbq?
' 

(barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya)."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata,

"seorang lelaki berkata, 'Wahai Rasulullah, aku memerdekakan

budak dan aku ingin dilihat (oleh orang lain), dan aku juga bersedekah

dan aku ingin dilihat (oleh orang lain)'. Lalu turunlatr ayat, iliLt;i"tfu
.7,; (b ar ang s i ap a m e ngh ar ap p e rj ump a an de n gan Tuh anny a)."

Riwayat tersebut mursal. Diriwayatkan juga oleh Hannad

dalam Az-Zuhddarinya.

Ibnu Saod, Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al Baihaqi

dalam Asy-Syu'ab meiwayatkan dari Abu Sa'id bin Abi Fadhalah Al
Anshari, salatr seorang sahabat: Aku mendengar Rasulullah SAW

bersabda, !?l'otg u ,)6 settrl 4).1-:1 e['u-7ltico[1' hr 1e ri1

g'-;"lt f "€)t;i(iirr i,g ,io' t *bUll|iW rsl ttt ry tr j
(Setelah Allah mengumpullcan para makhluk dari a'wal hingga akhir

pada hari yang tidak ada keraguan padanya, berserulah penyeru,

"Barangsiapa menyehttukan seseorang dengan Allah pada suatu

amal yang dilahtlwnnya, mal(a hendaHah dia meminta pahalanya

dari sisi selain Allah, sesungguhrrya Allah adalah yang paling tidak

m e mb ut uhkan p e r s e httu at').zr I

Diriwayatkan oleh Al Hakim, dan dia menilainya shahih, sefia

Al Baihaqi, dari Abu Hurairah, batrwa seorang lelaki berkata, "Wahai

Rasulullah, (bagaimana) orang yang berjihad di jalan Allah, sementara

dia mengharapkan bagian keduniaan?" Beliau menjawab, 'J;l'l

ztr shahih.
HR. Ahmad Qla6Q; At-Tirmidzi (315a); Ibnu Majah @203); serta Al Baihaqi

dalam Asy - Syu' a b (6817 ).
Al Albani menilainya shahih dalam As-Sunan.

945
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(Tidak ada pahala baginya). orang-orang pun. terkejut akan hal"itu.
Lelaki tersebut lalu mengulangi pertanyaannya, dan beliau pun
menjawab, { ?t | (Tidak adapahala baginya).zl2

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dalam al lkhlash, Ibnu
Jarir dalam Tahdzib-nya, Ath-Thabarani, Al Hakim, dan dia
menilainya shahih,Ibnu Mardawaih, serta Al Baihaqi, dari syaddad
bin Aus, dia berkata, "Dulu pada masa Rasulullah SAW, kami
menganggap riya sebagai sylrik kecil."213

Diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi, Ahmad, Ibnu Abi Ad-
Dunya, Ath-Thabarani, Al Hakim, dan dia menilainya shahih, Ibnu
Mardawaih, serta Al Baihaqi, dari syaddad bin Aus juga, dia berkata:
Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'rii $?t fi Gt; * U
?ryl'ri! ltll:U',f, ,'!?16 G,iib (Barangsiapra shatat dengan
riya, malra dia telah bgrbuat syirik Barangsiapa berpuasa dengan
riya, malca dia telah berbuat syirik Bardngsiapa bersedelwh dengan
riya, malca dia telah berbuat syirik).

Beliau lalu membacakan ayat, ,*jitilW;fg (Barangsiapa
me nghar ap p erj ump aan dengan Tuhannya).2ra

Ath-Thayalisi, Ahmad, Ibnu Mardawaih, dan Abu Nu,aim
meriwayatkan dari syaddad juga, dia berkata: Aku mendengar

zrz shahih.
IIR. Al Baihaqi dalamAsy-Syu'ab (6840) dan Al Hakim e/271).
Al Hakim menilai hadits ini shahih dan pendapatrya ini {isepakati oleh Adz-

Dzahabi.
2r3 Sanadnya shahih.
IIR. Al Hakim @Bn); Al Baihaqi dalam Asy-syu'ab (6943); serta Al Haitsami

(l0l22z), dia berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dan AiBazzar, hanya saja
dia berkata, 'syirik kecil'. Para perawinya shahih, kecuali ya,la bin syadaad, aia
tsiqah."

Al Hakim menilai hadits ni shahih dan pendapatrya ini disepakati oleh Adz-
Dzahabi.

2ra Sanadnya dha'if.

.. _{\ Ahmad,-(4/126); Al Hakim @/329); Abu Daud Ath-Thayalisi (trzo;; serta
Al Haitsami dalun Al Majma' Q/s4), dia berkat4 "Diriwayatkan oleh Al iiurr^,
dan dalam sanpdnya terdapat Muhammad bin As-sa'ib Al Kaibi, seorang pendusta.,,
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Rasulullah SAW bersabda, '!?1|i3 ,,t'!?l d d 3 ':1,lrii 
&r Lf

's+ U, $ kVl q"jJt #-..l,i.6jr.i'Nf fu'otl6 a (sesungguhnyi

Allah berJirman, "Aht sebaik-baik pembagi untuk yang bersekutu

dengan-Ku. Barangsiapa mempersehttuknn Aht dengan sesuatu,

malca amalnya, baik sediHt maupun banyah adalah untuk sehttunya

yang dipers elattukannya, dan Aht tidak membutuhkannya. ") ."t
Diriwayatkan oleh Ahmad, Al Hakim, At-Tirmidzi, Ibnu Jarir

dalam Tahdzib-nya, Al Hakim, dan dia menilainya shahih, serta Al

Baihaqi, dari Abu sa'id, dia berkata: Aku. mendengar Rasulullah

sAw bersabda, ,!4at ,!;llt grat'u g*'# U';*t S w. €';l*t
hi gt(JJ. ,# ,y1, eA ttt (Maukah aht beritahu kalian tentang apa

yang lebih alat khawatirkan pada kalian di sisilru daripada perubahan

bentuk? Yaitu syirik yang sarnar [tersembunyi], yalvti seseorang

melahtkan shalat lcorena orctng lain).216

Diriwayatkan oleh Ahmad,Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani, Al
Hakim, dan dia menilainya shohih, serta Al Baihaqi, dari Syaddad bin

Aus, dia berkata: Aku mendengar Rasutullah SAW bersabda, 'Olt-*it

{.tAtiidr:rj':):]tJt it ,tb (Atu mengkhawatirkan pada umatlat syirik

dan syahwat yang tersembunyi [samarfi. Aku lalu berkata, "Apaka]t

umatmu akan berbuat syirik setelatr ketiadaanmu?" Beliau bersabda,

./uJr ttzir-.j.',#t ,$ lt (fr 13 tF li (;J, otlli-r l#l 6l |;;
4frLr(Ya. Hanya saia merela tidakmenyembah matahari, tidakpula

bulan, tidak pula bebatuan, dan tidak pula berhala. Akan tetapi

merelra berbuat riya terhadap orang lain dengan amal perbuatan

2r5 Dha'i1
HR. Ahmad (41 126) dan Ath-Thayalisi.
Al Albani menukil hadits ini dalarn Dha'if Al Jami'(1749), dari hadits Syaddad

bin Aus.
216 Hasan.
HR. Abmad (3/30) dan Ibnu Majatr (4204) dengan lafaztr al masiih dan bukan

dengan lafazh al masiikh.
Al Albani menilainya shahih dalam Shahih Al Jami' Q607), dari hadits Abu

Sa'id Al Khudri.
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mereka). Aku lalu berkata, "Wahai Rasulullah, apa itu syahwat yang

tersembunyi?" iJeliau menjawab, |Hi:tp:' { ,f ;a *):c'nj,llrt U4
is'AJ' U;i"t fi:r* 'ltl y.ti* (Di pagi hari seseorang dari mereka

berpuasa, Ialu muncul suatu syahwat di antara syahwat-syahwatnya,

lalu dia rneninggalkan puas anya dan memenuhi syahwatnya).zt7

Ahmad, Muslim, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih,

dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Abu Hr:rairah, dari Nabi SAW, dari

Tuhannya, bahwa Allah berfirrran, N!)?t'.);, Jrb'# *g'Pr p Ut

'li't eN'Ft ,'biqi.ffi ,tt @h, adalah sebaik-baik ietutu. Malu
barangsiapa melahtkan suatu amal yang dia mempersehttukan Aht
dengan selain-Ku pada amal tersebut, matra Atru berlepas dirli

darinya. Amal itu untukyang dia persehttukan).2r9

Dalam lafazh lain disebutkan , ,k 'i ji| fJ6;l q,'#l',fi (maka

barangsiapa mempersehttulan-Kt dengan seseorang, malw [amalJ
itu semuanya untutvrya).

Mgngenai masalatr tersebut masih banyak hadits lainnya yang

memperingatkan tentang riya, bahwa itu adalah syirik kecil. Juga

menyatakan bahwa Allah tidak akan menerima amal perbuatan yang

diser:tai riya.

Pengarang Ad-Durr Al Mantsur telatr memaparkan topik ini,
akan tetapi itu tidak menu4iukkan maksud ayat ini, melainkan

menunjukkan batrwa perbuatan sylrik secara jelas termasuk kategori

ini. Dan kendati seandainya sebab turunnya ayat ini adalah penjelasan

tentang riya, sebagaimana ditunjukkan oleh riwayat yang telah kami

kemukakan tadi, lantaran penyimpulannya didasarkan pada

2r7 Sanadnya dha'if.
HR Ahmad @1126); Al Haitsami (3D01), dia berkata" "Abdul Wahid bn Zaid

perawi yarrg dha'if."; dan Al Hakim (41330).

Al Hakim menilai hadits ini shahih.
Adz-DzAhabi berkomeatar, "Abdul Wahid perawi yang matruk (riwayatnya

ditinggalkan)."
2t'shah'h.

HR. Muslim (4/2289) dan Ahmad Ql3l0 dan 435), dari hadits Abu Hurairah
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keumuman lafazltnya,bukan pada kekfrususall sebabnya, sebagaimana

ditetapkan dalam ilmu ushul.

Tentang keutamaan ayat ini secaxa khusus disebutkan dalam

riwayat yang dikeluarkan oleh Ath-Thabarani dan Ibnu Mardawaih

dari Abu Hakim, dia berkata: Rasulullah SAW bersada, Abl):fi'n'i
'elJ<i p4dr fi? zlty ilg{t (Seandainya tidak diturunkan kepada

umatht lrecuali penutup surah Al Kah/i, maka itu mencuhtpi mereka).

Diriwayatkan oleh Ibnu Rahwaih, Al Baz-zar, A[ Hakim, dan

dia menilainya shahih, Asy-syairazi dalam Al Alqab, serta Ibnu

Mardawaih, dari umar bin Khaththab, dia berkata: Rasulullah sAw
bersabda, Af,frt g'Jb'u")i'i otg ,LY ,{ria. hiog W ,N ,,}ll u
i3rl'$6tJr'k lBarangsiapa pada malam hari membaca [ayatJ,

"Barangsiapa mengharap periumpaan dengan Tuhannya," maka

bagirrya cahaya dari Adn Abyan hingga Mal*nh yang dikerumuni

oleh malaikat).zre

Setelah mengemukakan riwayat tersebut, Ibnu Katsir'berkata,
:'sangat gharib.u

Ibnu Adh-Dharis meriwayatkan dari Abu Dardq dia berkata,

"Barangsiapa hapal penuhrp suratr Al Kahfi, maka baginya cahaya

pada Hari Kiamat dari ujung kepalanya hingga kakinya."

Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Mu'awiyah

bin Abi Suffan, bahwa dia membaca dY*, .;;itilfi-i(i

2re Sanadnya itha'if.
HR. Al Hakim Ql37l) dan Al Haitsami dalam Maima' Az-Zawa'id (101126).

Al Hakim menilai hadits nishahih.
Adz-Dzahabi berkomentar "Abu Qurrah tidak dikenal, walaupun tidak'dinilai

dha'if,"
Al Haitsami berkatq "Diriwayatkan oleh Al Bazzar. Dalam sanadnya terdapat

Abu Qunah Al Asadi, tidak ada yang meriwayatkan darinya selain An-Nadhr bin
Syumail. Adapun para perawi lainnya, tsiqah."

Saya katakan: Abu Qunatr Al Asadi tidak dikenal, demikian menurut Al Hafiztt
dalamAt-Taqrib.
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(Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya), dan dia
berkatq "sesungguhnya ini ayat terakhir Al eur'an yang diturunkan.,,

Ibnu Katsir berkata, "ltu atsar yang rumit, karena ayat ini
merupakan akhir surah Al Kahfi, sedangkan seluruh surah Al KahJi
adalah Makkiyyah (diturunkan di Makkah). Kemungkinan maksud
Mu'awiyah adalah, setelahnya tidak ada ayatlunyang menghapusnya
dan tidak pula merubah hukumnya. Jadi, ayat ini muhkamah. Riwayat
tersebut lalu'tersamar pada sebagian perawi, yang meriwayatkannya
dengan makna yang dipahaminya."
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